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СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
УДК 339.132.6
Афанасьєва О.П.
старший викладач кафедри маркетингу і комерційної діяльності
Харківського державного університету харчування та торгівлі

ОСОБЛИВОСТІ ТА МІСЦЕ ТОВАРНОГО РИНКУ В СИСТЕМІ РИНКІВ
THE PECULIARITIES AND PLACE OF COMMODITY MARKETIN
THE SYSTEM OF MARKETS
АНОТАЦІЯ
Мета статті полягає у дослідженні основних дефініцій ринку, розвитку теоретичних положень; визначенні системи ринків, особливостей і місця у ній товарного ринку. Узагальнено
теоретичні аспекти та розкрито сутність таких понять: «ринок»,
«споживчий ринок», «продовольчий ринок», «товарний ринок».
Визначено особливості товарного ринку, які відрізняють його
від інших видів ринку.
Ключові слова: ринок, теорія ринку, продовольчий ринок,
споживчий ринок, товарний ринок.
АННОТАЦИЯ
Цель статьи заключается в исследовании основных дефиниций рынка, развития теоретических положений; определении системы рынков, особенностей и места в ней товарного рынка. Обобщены теоретические аспекты и раскрыта
сущность таких понятий: «рынок», «потребительский рынок»,
«продовольственный рынок», «товарный рынок». Определены
особенности товарного рынка, которые отличают его от других
видов рынка.
Ключевые
слова:
рынок,
теория
рынка,
продовольственный рынок, потребительский рынок, товарный
рынок.
ANNOTATION
The article is aimed to study the fundamental definitions of the
market, development of theoretical propositions, determination
of the system of markets, features and place of the commodity
market in it. Theoretical aspects and the essence of concepts
“market”, “consumer market”, “food market”, “commodity market”
are generalized. The features of the commodity market that
distinguish it from other types of market are determined.
Keywords: market, market theory, food market, consumer
market, commodity market.

Постановка проблеми. Провідними економістами визнано, що внутрішній ринок є дзеркальним відображенням структури та характеру функціонування економічної системи, а його
стабільний розвиток є необхідною умовою довготривалого економічного зростання [1]. Для
вирішення проблем у цій сфері актуальним є
дослідження стану та тенденцій розвитку товарних ринків, як складової внутрішнього ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Над розробкою теоретичних основ ринку працювали такі вітчизняні та зарубіжні науковці:
В.Г. Бодров [1], О.В. Жегус, Т.М. Парцирна,
Л.О. Попова [2], П.М. Макаренко [3], О.О. Мамалуй [4], М.О. Ажнюк [5], Ф. Котлер, Г. Арм-

стронг, Дж. Сондерс, В. Вонг [6], О.М. Азарян
[7], С.В. Фімяр [8], С.А. Сегеда [9], М.О. Багорка [10], Л.В. Страшинська [12], А.І. Соловйов
[13], Т.М. Гродецька [18], М.І. Белявцев [20] та
інші.
Проте в економічні літературі існує багато
протиріч з приводу визначення економічних
категорій, зокрема категорії «товарний ринок»
та його відмінних рис.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на значні науково-теоретичні напрацювання дослідників,
подальшого теоретичного осмислення потребує
понятійний апарат з урахуванням сучасних підходів та ролі товарного ринку.
Мета статті полягає у дослідженні основних
дефініцій ринку, розвитку теоретичних положень; визначенні системи ринків та особливостей і місця у ній товарного ринку. Реалізація
поставленої мети зумовила необхідність вирішення таких завдань, як: узагальнення теоретичних аспектів та розкриття сутності понять
«ринок», «споживчий ринок», «продовольчий
ринок», «товарний ринок»; визначення особливостей товарного ринку, які відрізняють його
від інших видів ринку.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Економічна категорія «ринок» пройшла достатньо довгий історичний розвиток, на кожній стадії якого змінювалися погляди на її сутність. У первинному розумінні слово «ринок»
означало певне місце, де продавали й купували
товари, тобто ринок сприймали як визначену
територію, на якій продавали товари. Пізніше
під ринком розуміли механізм, який забезпечував взаємодію продавців та покупців товарів. Відповідно до цих поглядів ринок носить
організаційний характер. На сьогодні погляди
на сутність ринку сформувалися навколо таких
напрямів розуміння ринку, як [2; 3]:
– місця торгівлі;
– форми товарно-грошового обігу;
– елемента відтворення сукупного національного продукту;
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– механізму, що регулює економіку;
– типу господарських зв’язків.
Слід відзначити, що по-різному ринок сприймають економісти, маркетологи, управлінці. З
точки зору економічної теорії, ринок – це сукупність економічних відносин, що виникають
між виробниками і споживачами у процесі вільного еквівалентного обміну виробленими благами (послугами), який організований за законами товарного виробництва і грошового обігу [4].
Доповнюючи це визначення, М.О. Ажнюк та
О.С. Передрій зауважують, що ринок – це певний спосіб організації суспільного життя, якому притаманні визначені характерні ознаки,
а саме: комерційний характер взаємовідносин
між економічними суб’єктами; конкуренція
між господарськими суб’єктами; формування
економічних пропорцій під впливом динаміки
цін та конкурентної боротьби; самостійність
учасників економічного процесу; формування
цін на основі попиту та пропозиції; економічна
відповідальність. [5]
Як сукупність існуючих і потенційних покупців товару сприймають ринок маркетологи
[6], при цьому ринку відводиться роль посередника між продавцями та покупцями певного
товару. Маркетологи наголошують на тому, що
саме ринок сприяє обміну, результатом якого є
продаж товарів з різними споживчими властивостями та задоволенню на цій основі людських

потреб, що постійно зростають. Ринок – системне та багатогранне явище; він складається
з сукупності окремих видів ринку у межах національної економіки, або внутрішнього ринку,
які визначають структуру його системи.
Особливе місце у формуванні та функціонуванні системи ринків в цілому, та зокрема внутрішнього ринку, як системи суспільно-економічних відносин і взаємопов’язаних інституцій
у сфері товарно-грошового обігу, які опосередковують взаємовідносини між вітчизняними
виробниками-продавцями і споживачами-покупцями на території певної країни, посідає
саме ринок споживчих товарів та послуг, який
забезпечує задоволення потреб населення, насамперед фізіологічних [1].
Дискусійним залишається питання щодо сутності категорії «споживчий ринок». Як систему
економічних взаємовідносин, які реалізуються через економічні потреби і відображаються
через попит, пропозицію і ціну, та які розвиваються у напрямку їх інтенсифікації, споживчий ринок досліджує О.М. Азарян [7, с. 8]. Це
визначення здебільшого характеризує механізм
функціонування споживчого ринку, але не розкриває повною мірою його сутності. На наш погляд, заслуговує уваги визначення С.В. Фімяр,
відповідно до якого ринок споживчих товарів
та послуг являє собою систему відносин з організації обігу й реалізації споживчих товарів

СПОЖИВЧИЙ РИНОК
РИНОК НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
РИНОК СПОЖИВЧИХ ПОСЛУГ
ПРОДОВОЛЬЧИЙ РИНОК

Ринок харчових продуктів

Агропродовольчий ринок

Продуктові товарні ринки

Ринок м’яса та
м’ясопродуктів
Ринок риби і
рибопродуктів

Ринок зерна і
хлібопродуктів

Ринок яєць та
яйцепродуктів

Ринок молока і
молокопродуктів

Ринок цукру та
кондитерських
виробів

Ринок фруктів
та овочів

Ринки інших продовольчих товарів
Рис. 1. Компонентна структура споживчого ринку
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та послуг, що виникають між суб’єктами, які
реалізують споживчі товари, надають споживчі
послуги населенню з метою задоволення потреб
населення в різноманітних товарах та послугах
[8]. Коректність визначення полягає у тому,
що, на відміну від достатньо розповсюджених
поглядів, згідно з якими споживчий ринок або
розглядався як організація сфери обігу, що забезпечує задоволення потреб населення, або як
організація виробництва й реалізації споживчих товарів, у цьому випадку зосереджується
увага на тому, що саме на споживчому ринку
відбувається реалізація товарів, тобто доведення їх до кінцевих споживачів.
Отже, споживчий ринок – це складна система, структуру якої визначають товарні ринки, тобто ринки визначених груп споживчих
товарів. Саме від стану та тенденцій розвитку
окремих товарних ринків залежить розвиток
споживчого ринку.
Відповідно до прийнятої предметно-об’єктної
класифікації споживчого ринку його поділяють
на ринок непродовольчих товарів, ринок продовольчих товарів та ринок споживчих послуг.
Таким чином формується компонентна структура споживчого ринку, особливе місце у якій
відводиться ринку продовольчих товарів.
У сучасних економічних публікаціях подано
різні трактування поняття «продовольчий ринок», його визначають як:
– форму функціонування галузей економіки, що пов’язані з виробництвом сировини; реалізації готової продукції, які включають в себе
всі необхідні господарські зв’язки та товарногрошові відносини між учасниками ринку [9];
– систему соціально-економічних відносин
суб’єктів господарювання з приводу виробництва, обміну, розподілу і споживання продуктів
харчування [10];
– складну інтегровану систему з великою
кількістю суб’єктів господарювання і посередників, різноманітністю соціально-економічних
процесів, що відбуваються з неоднозначними
завданнями, значними обсягами інформації,
постійно зростаючим числом зв’язків між учасниками ринку [11, с. 10];
– складну організаційну систему суб’єктів
господарювання, специфічні економічні відносини між суб’єктами ринку на основі сучасних
економічних вимог, що представлені складною
інтегрованою структурою, функціонування якої
регулюється системою організаційно-економічних та правових важелів, основним завданням
якої є задоволення попиту населення в продуктах харчування та гарантії продовольчої безпеки країни [12 , с. 10];
– складну систему суспільних відносин,
що впливає на взаємовідносини усіх суб’єктів
ринку, починаючи від виробництва продовольства, закінчуючи його споживанням, і включає
у себе: виробничу, посередницьку, постачальницьку, фінансово-кредитну, інформаційноконсультативну, розподільчо-логістичну діяль-
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ність, а також діяльність державних органів та
місцевого самоврядування [13, с. 17].
Виходячи з наведених визначень, можна
зробити висновок, що продовольчий ринок являє собою складну інтегровану та організаційну систему соціально-економічних відносин
між суб’єктами ринку, взаємодія між якими
обумовлює реалізацію їх інтересів. На відміну від перелічених поглядів, ми вважаємо, що
суб’єктами продовольчого ринку, крім структур, що забезпечують ринок товарними ресурсами та створюють для цього необхідні умови,
також є споживачі. При цьому для першої групи суб’єктів інтереси носять комерційний характер, а для другої – особистий, який полягає
в задоволенні індивідуальних потреб. Наявність
безлічі потреб та товарів і послуг, що їх задовольняють, обумовлюють необхідність класифікації споживчого ринку за товарною ознакою.
Слід відзначити, що за результатами теоретичного огляду встановлено, що в наукових публікаціях зустрічаються різні дефініції ринків,
на яких відбувається задоволення фізіологічних потреб населення в продуктах харчування,
серед них:
– «аграрний ринок» – це відносини, які
складаються між сільським господарством і
промисловими підприємствами та іншими споживачами його продукції, а також із сукупності обмінних операцій між самими сільськогосподарськими товаровиробниками [14];
– «агропродовольчий ринок», який на думку М.І. Дрогомирецької, являє собою складну високоорганізовану систему, що забезпечує
щільний взаємозв’язок між виробниками сільськогосподарської продукції та її споживачами,
сприяючи при цьому зміцненню продовольчої
безпеки шляхом задоволення платоспроможних
потреб населення у продуктах харчування, але
й як самостійний економічний механізм, якому
притаманні специфічні особливості [15];
– «ринок
агропродовольчих
ресурсів»
І.А. Лопащук визначає як сукупність суб’єктів,
тісно взаємопов’язаних системою відносин, що
забезпечує обмін агропродовольчих ресурсів в
товарно-грошовій формі у конкурентному середовищі. Об’єктом купівлі-продажу на такому
ринку виступає сільськогосподарська продукція і продовольчі товари вітчизняного та закордонного походження [16];
– «ринок сільськогосподарської продукції» – це система економічних відносин, яка
формується за участю різних інституцій, забезпечує та регулює виробництво продукції аграрного сектору економіки та рух товару до споживача у сфері обміну [17];
– «ринок харчових продуктів» – складова
продовольчого ринку, суб’єктами якого є переробні підприємства, що займаються виготовленням продукції харчової промисловості [12].
Узагальнюючи наведений матеріал слід зауважити, що особливу роль у структурі продовольчого ринку відіграє аграрний ринок, на
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якому відбувається виробництво та реалізація
сільськогосподарської продукції, при цьому
значна частина її потрапляє одразу на продовольчий ринок у свіжому вигляді: овочі, фрукти, м’ясо, молоко, яйця. Отже, більш коректно
цю складову продовольчого ринку доцільно називати «агропродовольчий ринок». Тимчасом
частина сільськогосподарської продукції потрапляє на переробні підприємства, заклади ресторанного господарства, після чого вже у готовому чи напівготовому до споживання вигляді її
пропонують на продовольчому ринку. Наведені
визначення видів ринку та їх осмислення дозволяють зробити висновок, що продовольчий
ринок формується із двох складових: агропродовольчого ринку та ринку харчових продуктів – продукції переробних галузей та закладів
ресторанного господарства, що представлено на
рисунку.
Обов’язковою умовою ринку є обмін визначеними товарами або послугами. Різноманітність пропонованих на продовольчому ринку
товарів обумовлює необхідність його товарної
структуризації, а також виділення та всебічного вивчення окремих товарних ринків. Т.М.
Гродецька на макроекономічному рівні структуру спожив ринку визначає як сукупність різноманітних споживчих ринків окремих товарів
та послуг [18], що й підтверджує правомірність
цього напряму подальшого теоретичного дослідження категорії «товарний ринок».
У цьому визначені застосовано об’єктний та
територіальний підхід, відповідно до яких товарний ринок характеризується продуктовими
та географічними межами.
Як сферу товарного обміну, де за допомогою
купівлі-продажу товарів реалізуються суспільні потреби, товарний ринок визначає М.Л. Белявцев та Л.В. Шестопалова [20]. При цьому
основним об’єктом комерційно-господарських
взаємовідносин між суб’єктами товарного ринку вони виділяють товар у вигляді конкретного
виробу, матеріалу, послуги, ідеї тощо.
О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа, О.О. Дегтяренко, С.М. Махнуша товарний ринок також
визначають як сферу товарного обігу, але, на
відміну від попереднього визначення, вони
більш широко його трактують. Ця група авторів
вважає, що товарний ринок характеризує відносини не просто у сфері задоволення суспільних потреб, а відносини щодо купівлі-продажу
товарів та як сферу, де здійснюється господарська діяльність, пов’язана з реалізаціє товарів.
Вони також наголошують на тому, що товарний
ринок можна трактувати як одну з найважливіших систем ринкової економіки, що забезпечує
контакти продавців і покупців [21].
С.Є. Батищева, Є.Д. Каданер, Симонов П.М.
вважають, що товарний ринок – це соціальноекономічний механізм, який забезпечує купівлю-продаж товарів; економічний об’єкт, де на
основі попиту та пропозиції покупець та продавець домовляються щодо ціни на визначену

кількість продукції й здійснюють угоди купівлі-продажу [22].
Спільність думок авторів полягає у тому,
що, спираючись на те, що найважливішою
функцією ринку є функція обміну, товарний
ринок вони розуміють як сферу обміну, що, з
нашої точки зору, є дискусійним, оскільки відносини можуть сформуватися лише за умов існування певних зв’язків між суб’єктами ринку,
при цьому характер цих зв’язків виражається
також через суб’єктивну оцінку, в окремих випадках він може носити непередбачуваний характер.
У своїх науково-теоретичних дослідженнях
Я.Ю. Карпова відзначає невідповідність більшості загальноприйнятих поглядів на сутність
та структуру товарного ринку світовій практиці
системи національних рахунків, вона наголошує на тому, що ринок товарів у сукупності із
ринком послуг утворює ринок продуктів, причому товарний ринок (ринок товарів) формують
товари тривалого та нетривалого використання.
Враховуючи це, під товарним ринком (ринком
товарів) вона пропонує розуміти сферу обміну
товарами тривалого та нетривалого використання між суб’єктами ринкових відносин, а саме:
виробниками, посередниками та кінцевими
споживачами, в географічних межах певної території [23]. Це бачення також не є абсолютно
виправданим, оскільки уявлення про товарний
ринок лише як про інститут, який зводить покупців та продавців визначених товарів, характеризує скоріше не його сутність, а одне із завдань, яке він виконує.
На увагу заслуговує визначення А.Н. Романова, який під товарним ринком розуміє сферу реалізації конкретного товару (послуги) або
групи товарів, які пов’язані між собою визначеними ознаками виробничого або споживчого
характеру [24]. Ми абсолютно погоджуємося
із цим визначенням в аспекті надання ринку
об’єктної форми, але вважаємо, що механізм
його формування та функціонування виходить
за межі просто сфери реалізації конкретного товару.
Усі приведені визначення можна вважати
близькими до трактування категорії «ринок».
На наш погляд, під час формулювання сутності поняття «товарного ринку» необхідно поряд
із зазначенням взаємовідносин між суб’єктами
ринку акцентувати увагу на об’єктові, його товарній формі, що дозволить сформувати визначення, яке розкриє не тільки механізм ринку, а
й його товарну приналежність, що є вкрай важливим для глибшого розуміння закономірностей формування та функціонування товарного
ринку, особливостей організації ринкових процесів на ньому, а також для проведення досліджень стану та розвитку визначеного товарного
ринку, прогнозування його тенденцій, прийняття управлінських рішень різних рівнів.
Відповідно до об’єктів І.К. Бєляєвський товарний ринок поділяє на ринок товарів виробВипуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
ничого призначення і ринок товарів споживчого призначення; кожний з них складається з
ринку продуктів і ринку послуг [25].
У свою чергу, споживчий ринок, як було показано на рисунку, включає ринок продовольчих товарів. Враховуючи різноманітність фізіологічних потреб у харчуванні та товарів, що
їх задовольняють, продуктовий товарний ринок
налічує різноманітний і широкий асортимент
товарів, так званий торговельний асортимент.
Таким чином, торговельний асортимент продуктових товарних ринків характеризує сукупність
продовольчих товарів, представлених на ньому. Продуктовий товарний ринок структурно
поділяється на ринки окремих продуктів харчування: ринок м’яса та м’ясопродуктів, риби
та рибопродуктів, молока та молокопродуктів,
олії, цукру, кондитерських виробів, хліба та
хлібопродуктів тощо (див. рис.), кожен з яких
має свою специфіку, особливості формування та
розвитку.
Висновки. Узагальнюючи численні публікації щодо теоретичних аспектів сутності та специфіки товарного ринку, ми пропонуємо власне
визначення товарного ринку.
Отже, товарний ринок – це сукупність товарно-грошових відносин між суб’єктами ринку відносно купівлі-продажу визначеного товару чи групи товарів, які характеризуються
певними показниками та параметрами, мають
кількісну і вартісну оцінку, а також споживчу
цінність, що формується за допомогою маркетингових засобів. Це визначення, на відміну від
існуючих, акцентує увагу на сучасному погляді
на формування товарного ринку за допомогою
маркетингових засобів та створення споживчої
цінності товарів. Такий підхід дасть можливість
концентрувати увагу на формуванні товарних
ринків відповідно до потреб споживачів, враховуючи їх постійну трансформацію.
Під об’єктом товарного ринку ми розуміємо
певний товар чи групу товарів, які ідентичні
за виробничими чи споживчими ознаками та
представлені в конкретній матеріально-речовій
формі, характеризуються певними фізико-хімічними та якісними показниками, кількісними та вартісними параметрами, а також певним
рівнем споживчої цінності.
У процесі аналізу наукових публікацій щодо
сутності товарного ринку визначено його особливості, які відрізняють його від інших видів ринку. Серед найбільш суттєвих слід виділити такі:
– забезпечення економічних взаємозв’язків
між галузями промислового та сільськогосподарського виробництва й сферою споживання;
– економічне призначення об’єктів ринку –
товарів і послуг – полягає у забезпеченні попиту
споживачів у предметах особистого споживання
та суспільного попиту в речовинних чинниках
виробництва;
– за допомогою власних механізмів саморегулювання впливає на техніко-економічні показники товарів, що надходять до сфери обігу;
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– охоплює надзвичайно різноманітний і
широкий асортимент товарів, так званий торговельний асортимент;
– сучасному товарному ринку притаманний значний динамізм структури торговельного
асортименту;
– сприяє оптимізації використання важливих факторів виробництва, спрямованих на
створення конкурентних засад в його розвитку;
– виступає регулюючою основою конкурентоспроможності товарів, забезпечення рівня
міжнародних стандартів.
– товарний
ринок
знаходиться
у
взаємозв’язку з такими ринками, як: ринок
праці, нерухомості, фінансово-кредитний, інвестиційний тощо;
– наявність великої кількості споживачів із
широким колом запитів вимагає застосування
маркетингових засобів формування, регулювання та розвитку ринків.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МІКРОЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ:
СУТЬ ТА ПРОБЛЕМА ВИМІРУ
EFFICIENCY OF SOCIALIZATION OF THE MICROECONOMIC SYSTEMS:
THE NATURE AND THE PROBLEM OF MEASURING
АНОТАЦІЯ
Проведено науковий аналіз проблеми соціалізаційної
ефективності мікроекономічних систем у контексті виміру її
точності. Досліджено сумарний економічний ефект соціалізації
у короткотривалому, довготривалому, гіпердовготривалому та
історичному часовому періодах. Запропоновано перейти від
виміру статичної до виміру квазідинамічної, динамічної, гіпердинамічної та історичної ефективності соціалізаційних процесів. З метою максимально точного виміру ефективності соціалізаційних процесів обґрунтовано використання інтегрального
соціалізаційного ефекту, який включає економічну, соціальноекономічну і соціально-духовну складові.
Ключові слова: соціалізація, мікроекономічна соціалізація, економічний ефект соціалізації, інтегральний соціалізаційний ефект.
АННОТАЦИЯ
Проведен научный анализ проблемы социализационной эффективности микроэкономических систем в контексте измерения ее точности. Исследован суммарный
экономический эффект социализации в кратковременном,
длительном, гипердлительном и историческом временном
периодах. Предложено перейти от измерения статической
к измерению квазидинамической, динамической, гипердинамической, а также исторической эффективности социализации. С целью более точного измерения эффективности
социализационных процессов обосновано использование
интегрального социализационного эффекта, который включает экономическую, социально-экономическую и социально-духовную составляющие.
Ключевые слова: социализация, микроэкономическая
социализация,
экономический
эффект
социализации,
интегральный социализационный эффект.
ANNOTATION
The scientific analysis of problems of the socialization efficiency
of microeconomic systems in the context of its measurement
accuracy is carried out. The total economic impact of socialization
in the short-term, long-term, hyper long-term and historical time
period is considered. The transition from measurement of static
efficiency of socialization to measurement of quasidynamic,
dynamic, hyperdynamic and historical efficiency of socialization,
using socialization integral effect, is reasoned. The use of integral
socializative effect, which includes economic, socio-economic and
socio-spiritual component, is justified in order to more accurately
measure the effectiveness of socialization processes.
Keywords: socialization, microeconomic socialization,
economic effect of socialization, socialization integral effect.

Постановка проблеми. Сьогодні трансформаційні зміни як в перехідних, так і розвинених
економічних системах характеризуються таким
суспільно-економічним явищем, як соціалізація. Вона проявляється в соціалізації виробничих процесів, всебічному розвитку соціальної
сфери, розвитку людської особистості, зростанні життєвого рівня, розвитку трудового потенціалу та інших явищах і процесах. Ось чому
соціалізація економіки є цільовою орієнтацією
економічного розвитку і спрямована на забезпечення потреб людини, зростання добробуту
суспільства, створення умов та забезпечення
реальних можливостей для реалізації людиною
своїх здібностей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вагомою теоретико-методологічною базою дослідження проблем соціалізації економіки, визначення місця та ролі соціальних критеріїв
економічного розвитку, аналіз форм і методів
реалізації соціальної політики є публікації вітчизняних учених: З.І. Галушки, В.М. Гейця,
О.М. Головінова, Ю.К. Зайцева, В.В. Капильцова, В.І. Куценко, В.Д. Лагутіна, Е.М. Лібанової,
Ю.М. Салюти, І.О. Стеблянко, А.А. Чухна, а
також зарубіжних економістів – Л.І. Абалкіна,
А.В. Бузгаліна, А.П. Бутенка, М.А. Керефова,
А.І. Колганова, Л.В. Логиновой, В.М. Никифорова та інших. Проте, поряд з цим, залишається багато невирішених актуальних питань,
пов’язаних з дослідженням впливу процесу
соціалізації на економічну ефективність функціонування та розвитку економічних систем,
на власне економічні результати економічної діяльності. Цю актуальну наукову проблему досліджують львівські науковці, такі
як: Г.І. Башнянин [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9],
Л.Я. Гончарук [4; 9; 10; 11; 12], О.О. Кундицький [5; 8], А.А. Сельський [5; 8], Г.С. Третяк
[1; 7], Ю.І. Турянський [2; 3; 12]. Незважаючи
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на значні фундаментальні дослідження, залишається багато невирішених питань, зокрема
ґрунтовного дослідження потребує проблема
впливу соціалізації на економічну ефективність
функціонування економічних систем мікроекономічного типу.
Мета статті – дослідити проблему виміру
рівня ефективності соціалізації мікроекономічних систем.
Виклад основного матеріалу. Мікроекономічна соціалізація полягає у використанні
частини грошового доходу на потреби соціально-матеріального розвитку членів трудового колективу. Ефективність соціалізації мікроекономічних систем визначається як співвідношення
інтегральних чи диференціальних величин соціалізаційного ефекту і соціалізаційних витрат.
Соціалізаційні витрати – це певний виток із валового грошового доходу або економічна втрата
певної мікроекономічної системи, а соціалізаційний ефект – це той додатковий грошовий дохід, який виникає як наслідок соціалізації і є
продуктом чи результатом підвищення продуктивної сили людини.
Для точного виміру рівня економічної ефективності соціалізаційних процесів слід у повному обсязі вирахувати як соціалізаційний ефект,
так і соціалізаційні витрати. На підставі співвідношення цих двох параметрів ми і отримаємо
більш-менш точне значення рівня соціалізаційної ефективності. В повному обсязі визначення
соціалізаційних витрат (знаменника формули
соціалізаційної ефективності) не має особливих
труднощів, оскільки ці витрати в повному обсязі реалізуються в кожен поточний момент часу і
є певним витоком із загального грошового доходу фірми. Однак соціалізаційний ефект проявляється не лише у поточний момент часу, а й у
віддаленому відтинку часу. Тому для переходу
від неточного до точного виміру рівня соціалізаційної ефективності слід зіставляти послідовно
поточні соціалізаційні витрати з соціалізаційним ефектом не лише поточних, а й віддалених
періодів часу.
Розуміння економічного часу у «виробничій», «ринковій» і «споживчій» системах
економічної теорії різне і обумовлене тими
реальними процесами, в яких і через які проводиться аналіз цієї економічної категорії.
Залежно від його тривалості, виділяють різні типи економічного аналізу. По-перше, це
статичний економічний аналіз, коли допускається, що величина часу, наприклад, між економічними витратами і економічними результатами дорівнює або майже дорівнює нулю.
По-друге, це динамічний економічний аналіз,
який базується на тому, що існує певний лаг
між економічними витратами і результатами.
Динамічний економічний аналіз також може
бути різний, залежно від величини виробничого лагу: квазідинамічний (лаг незначний),
динамічний (лаг значний), гіпер- чи метадинамічний (лаг гіперзначний) та історичний (еко-

номічні результати від певної економічної дії
отримуємо у історичній перспективі).
Відповідно виділимо такі типи економічної
ефективності функціонування мікроекономічних систем: статичну, квазідинамічну, динамічну, гіпердинамічну та історичну. Вимірюючи статичну ефективність, економічні витрати
і економічні результати вивчаємо в дещо «зрізаному» вигляді. Вимірюючи квазідинамічну,
динамічну чи гіпердинамічну ефективність,
економічні результати є більш повними. У статичній економіці є лише поточні економічні
ефекти. Якщо умовно прийняти, що статична
ефективність дорівнює одиниці (економічні витрати урівноважуються з економічними доходами, причому економічні витрати розглядаються
як повні витрати, тобто включають нормальний
прибуток як функцію підприємницьких здібностей), то квазідинамічна, гіпердинамічна і
динамічна ефективності будуть більшими одиниці. Графічно цю ситуацію можна зобразити
кривими (або прямими, якщо період аналізу
короткотривалий чи гіперкороткотривалий),
які на різну відстань відхиляються від бісектриси, побудованої за принципом зрівноваження економічних витрат і економічних доходів у
статичній економіці, а з розширенням довжини
лагу віддаляються від неї (рис. 1).
Гіпердинамічна економічна ефективність ще
більше відхиляється від статичної економічної
ефективності. Це відбувається тому, що навіть у гіпердинамічному інтервалі часу не всі
економічні ефекти від певних економічних витрат проявляються в повному обсязі. Є підстави
вважати, що економічні витрати вичерпуються
лише в історичному контексті. Це дає нам підстави виділити ще такий тип економічної ефективності, як історична.
Зіставляючи послідовно поточні соціалізаційні витрати з соціалізаційним ефектом не
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Умовні позначення:
крива Еs – крива статичної ефективності;
крива Еkd – крива квазідинамічної ефективності;
крива Еd – крива динамічної ефективності;
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Рис. 1. Криві квазідинамічної, динамічної
і гіпердинамічної ефективності (варіант
гіперкороткотривалого ринкового періоду)
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лише поточних, а й віддалених періодів часу,
ми зможемо точно виміряти рівень соціалізаційної ефективності. У результаті ми виділяємо
чотири типи соціалізаційної ефективності: статичну, динамічну, гіпердинамічну, історичну.
Далі поточні соціалізаційні витрати послідовно зіставляємо з соціалізаційним ефектом,
що формується відповідно в короткотривалому,
довготривалому, гіпердовготривалому та історичному періодах часу.
Перехід від статичної до динамічної, гіпердинамічної та історичної соціалізаційної ефективності означає одночасно, що ми переходимо
від номінального до реального виміру цього параметра. Номінальний вимір – неточний, неповний, а реальний чи гіперреальний – навпаки,
точний. Визначення реального рівня соціалізаційної ефективності базується на повному врахуванні як соціалізаційного ефекту, так і соціалізаційних витрат.
Точний вимір соціалізаційної ефективності повинен також передбачати врахування не
лише власне економічного складника інтегрального соціалізаційного ефекту, а й соціально-економічного і соціально-духовного. Необхідність такого підходу до виміру інтегрального
соціалізаційного ефекту зумовлена тим, що соціалізація впливає не лише на економічну, а й
на соціально-економічну і соціально-духовну
сфери мікроекономічних систем.
Соціальні й особливо соціально-духовні ефекти як результати певних економічних витрат
є найвіддаленішими в історичній перспективі. Тому криві соціальної і соціально-духовної
ефективності гіпердинамічного типу ще більше
відхиляються вгору від кривої нормальної (одиничної) ефективності (рис. 2).
Загальні економічні
доходи (ТМІ)
Загальні соціальні
доходи (TSI)
Загальні духовні
доходи (ТDI)

Еhd sе
Ehdе
Esе

0

450
Загальні соціальні витрати (TSC)
Загальні економічні витрати (ТEС)
Загальні духовні витрати (TDC)

Умовні позначення:
крива Еhdsd – крива гіпердинамічної соціально-духовної
ефективності;
крива Еhdsе – крива гіпердинамічної соціально-економічної
ефективності;
крива Ehdе – крива гіпердинамічної економічної ефективності;
крива Esе – крива нормальної економічної ефективності.

Рис. 2. Криві гіпердинамічної економічної,
гіпердинамічної соціально-економічної,
гіпердинамічної соціально-духовної ефективності
(варіант гіперкороткотривалого ринкового періоду)
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Отже, соціальні і особливо соціально-духовні
наслідки соціалізаційних витрат часто проявляються за межами життя певного покоління і не
беруться до уваги. Лише історичний контекст
аналізу їх рівнів дає принципову можливість
максимально точно їх визначити. Це дозволяє
виявити точно рівень соціальної і соціально-духовної ефективності функціонування мікроекономічних систем.
Таким чином, перехід від номінального до
реального виміру соціалізаційної ефективності повинен базуватися на врахуванні не лише
інтегрального економічного соціалізаційного
ефекту (за весь період часу, впродовж якого ще
продовжує проявлятися соціалізаційний ефект
поточних соціалізаційних витрат), а й соціалізаційного ефекту соціально-економічного і соціально-духовного порядку. Сучасна практика
здебільшого базується на номінальній ідеології
виміру рівня соціалізаційної ефективності.
Висновки. Ефективність соціалізації мікроекономічних систем визначається як співвідношення соціалізаційного ефекту і соціалізаційних витрат. Соціалізаційні витрати виступають
як певний виток із загального грошового доходу і формуються в кожен конкретний момент
часу. В результаті зіставляння в короткотривалому періоді поточного соціалізаційного ефекту з поточними соціалізаційними витратами
отримаємо неточне або номінальне значення
ефективності соціалізації, оскільки соціалізаційний ефект проявляється через певний лаг
часу, який може бути доволі значним. Реальне
значення рівня ефективності соціалізаційних
процесів отримаємо тоді, коли будемо зіставляти поточні соціалізаційні витрати з сумарним
ефектом, який формується у віддаленій, гіпервіддаленій чи навіть історичній перспективі.
З метою точнішого виміру ефективності соціалізації необхідно враховувати сумарний економічний ефект, що формується в короткотривалому, довготривалому, гіпердовготривалому та
історичному періодах часу. Для максимально
точного виміру ефективності соціалізаційних
процесів слід враховувати не лише економічну
складову інтегрального соціалізаційного ефекту, а й соціально-економічну і соціально-духовну, оскільки соціалізація впливає не лише на
продуктивну силу праці й капіталу, а й на соціально-матеріальний і соціально-духовний розвиток людини.
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MYSTERIUM ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
MYSTERIUM OF THE ECONOMIC CRISIS
АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні ознаки та природу економічної
кризи 2007 року. Проаналізовано поверхневі та глибинні її причини. Доведено необхідність стимулювання попиту та модернізації економіки України. Запропоновано напрямки та заходи
модернізації, які дозволять пом’якшити вплив кризових явищ
та скоротити час їх дії.
Ключові слова: економічна криза, причини економічної
кризи, ССП, протиріччя, спекулятивний капітал, модернізація.
АННОТАЦИЯ
В
статье
рассмотрены
основные
параметры
экономического кризиса 2007 года. Проанализированы
поверхностные и глубинные его причины. Доказана необходимость стимулирования спроса и модернизации экономики
Украины. Предложены направления и инструменты модернизации, которые позволят смягчить влияние кризисных процессов и сократить время их действия.
Ключевые слова: экономический кризис, причины
экономического кризиса, СОП, противоречия, спекулятивный
капитал, модернизация.
АNNOTATION
The key parameters and the essence of the economic crisis in
2007 are considered in the article. Its superficial and fundamental
reasons are analyzed. Necessity to stimulate demand and modernize Ukrainian economy is proved. The directions and instruments of modernization which would allow softening influence of
the crisis processes and reducing time of their action are offered.
Keywords: economic crisis, reasons of the economic crisis,
BSC, contradictions, venture capital, modernization.

Постановка проблеми. Упродовж останніх років Україна та світ перебувають у стані
перманентних економічних потрясінь. Українському суспільству пропонують різні пояснення природи цих явищ. Науковий підхід
насамперед передбачає з’ясування причинно-наслідкових зв’язків в економічній сфері.
Так, з’ясування глибинних причин економічної кризи розкриває генетичні елементи розгортання кризових процесів в економіці та
дозволяє вирішити проблеми господарської
практики. Проблема дослідження причин виникнення економічної кризи є актуальною вже
протягом більше двохсот років. Не менш важливою вона залишається і сьогодні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато уваги, зокрема останнім часом, вчені приділяють дослідженню причин економічної кризи
та її впливу. Варто виділити праці Г. Бірмана,
І. Бланка, А. Бузгаліна, О. Гаврилюка, А. Гальчинського, В. Геєця, Л. Гітмана, С. Глазьєва,
С. Губанова, П. Гузенка, М. Джонка, Е. Домара, Л. Жданової, М. Звєрякова, Дж. М. Кейнса,
М. Кондратьєва, П. Кругмана, Е. Лейбенстайна,

Р. Люксембург, К. Маркса, С. Мартиновського,
О. Носової, В. Онищенка, О. Плотнікова, А. Покритана, В. Попова, М. Портера, В. Рязанова,
В. Савчука, В. Сіденка, Д. Тобіна, А. Філіпенка, Дж. Хікса, А. Хіршмана, В. Шарпа та ін.
Треба зазначити, що жодну економічну категорію не можна вивчати поза межами економічного циклу, тому будь-який учений-економіст
вважається дослідником проблеми економічного циклу та кризи.
Постановка завдання. Вже чимало років
серед учених-економістів триває наукова дискусія щодо причин виникнення та шляхів подолання економічної кризи, яка почалась ще у
2007 році. Аналіз наукових дискусій, які тривали протягом цього періоду, свідчить, що теоретичній складовій, яка пояснює причини та
обґрунтовує шляхи подолання наслідків економічної кризи, не приділяли належної уваги.
Значна кількість наукових досліджень розкриває різні погляди як на причини, так і на шляхи подолання економічної кризи [1–7]. Лише за
умови «точного діагнозу» причин економічної
кризи можна сподіватися на швидке подолання
її наслідків і побудову більш ефективної та конкурентоспроможної економіки. Тому основне
завдання статті – з’ясувати причинно-наслідкові зв’язки у відтворенні суспільного капіталу,
які зумовлюють циклічність економічного розвитку, а також запропонувати науковий підхід
до обґрунтованого втручання в економічні процеси з метою подолання негативних наслідків
економічної кризи.
Виклад основного матеріалу дослідження.
У сучасному економічному світі панівним є
неокласичний підхід. Його наукова цінність з
погляду знаходження причинно-наслідкових
зв’язків є сумнівною, тому що це функціональний розділ економічної теорії. Економіку
вивчають як самодостатню сферу, яка не має
протиріч у своєму функціонуванні, а економічні кризи – як тимчасове явище, для якого
стійким є повне використання економічних ресурсів. З огляду на це держава повинна сформувати конкурентні умови, що автоматично
приведе до повної зайнятості. На думку представників цього напряму економічної думки,
ринок – це збалансована система, яка має внутрішні механізми саморегуляції. Навіть в умовах шоків, економіка швидко повертається до
рівноважного стану.
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Неокласична теорія має серйозні вади. Поперше, будь-яка економічна наука має ідеологічну складову. З цього погляду неокласична
теорія постає як ідеологічна, нейтральна. Економічний світ постає таким, яким він є. Становище економічних суб’єктів, особливо країн,
пояснюється в контексті функціонування, а не
розвитку.
По-друге, господарська практика багатьох
менш розвинених країн свідчить, що постійним
є неповне використання економічних ресурсів
та значний рівень безробіття. По-третє, економічні кризи в таких країнах можуть мати тривалий характер та негативно впливати як на
становище окремих суб’єктів господарювання,
так і на економіку в цілому, що призводить до
різкого скорочення обсягів національного продукту, знецінення національної валюти та зростання дефіциту державного бюджету і навіть
дефолту.
Альтернативний підхід у вигляді кейнсіанства та марксизму на сучасному етапі займає
другорядне місце. Наукове суспільство звертається до них тільки тоді, коли не спрацьовує
евристична функція панівної неокласичної теорії, хоч загальновідомо, що догматизм спотворює істину. Тому, на наш погляд, варто звернутись до них, щоб пояснити сутність та причини
економічної кризи.
Марксова схема відтворення сукупного суспільного продукту є абстрактною та ідеальною,
але саме це надає їй теоретичної та практичної
цінності. Вона була і є продуктивною основою
для багатьох теоретичних і практичних досліджень. Зазначимо, що останнім часом вчені-економісти дедалі менше уваги приділяють
саме марксовій теорії відтворення.
Загалом світова криза істотно впливає на
розподіл ресурсів, темпи зростання різних регіонів світу, стратегії розвитку, особливо в галузі
енергетики і фінансового сектора. Надзвичайно
болючим є вплив кризи на всі суб’єкти – від
населення до держави, але вона стає шансом
для розвитку тих, хто опанував нові тенденції і
забезпечив адекватним інститутам можливість
ефективно діяти.
В економіці проблеми і суперечності накопичуються поступово, але їх критичний рівень
заздалегідь не відомий: кожного разу криза
настає при поєднанні певних обставин. Варто
звернути увагу на деякі обставин економічної
кризи 2007 року.
По-перше, значно зростає роль суперечності, породженої об’єктивною тенденцією щодо
розширення корпорацій, де інтереси топменеджерів не повністю збігаються з інтересами власників. Справою керують менеджери,
перед якими стоїть, зазвичай, чисто технічне
завдання – забезпечити прибутковість фірми.
Їх добробут, скажімо, не надто залежить від
репутації, авторитету та перспектив фірми.
Тому банківські менеджери можуть роздавати
кредити, які власник ніколи б не схвалив, але

які у цей період забезпечують для відповідного
банку хороший баланс. Цьому сприяє і те, що
основні фінансові гравці – інвестиційні банки
або рейтингові агентства – найменшою мірою
схильні до того, що інтереси між менеджерами та акціонерами не збігаються, оскільки значний капітал зосереджено в руках «партнерів»,
які, власне, і здійснюють керівництво банками.
Більше того, економічна теорія вже ніби володіє інструментами для аналізу поведінки менеджерів, які мають власні інтереси. Посилення
ролі менеджерів, інтереси яких не збігаються з
інтересами власників, є однією з фундаментальних причин нинішньої кризи.
По-друге, у розвиненому капіталізмі фінансова сфера живе самостійно, відриваючись від виробництва, від реального сектора економіки, де,
власне, гроші і створюються. А потім, стаючи
тимчасово «зайвими», потрапляючи в банки або
на фондовий ринок, гроші перестають залежати
від виробника. Але в певний момент масштаби
такого «відриву» фінансів стають неприпустимими. Деякі експерти вважають, що зараз тільки
2–3% фінансових операцій пов’язані з матеріальним виробництвом, решта грошей обертаються і
дають прибуток у сфері послуг, у банках, страхуванні, тобто у сферах, які зараз і лихоманить.
Інститут банківського кредитування починає
працювати як генератор надвиробництва. Полегшений доступ до фінансових ресурсів призводить
до формування фіктивного попиту, стимулюючи
надлишкову пропозицію і генеруючи не забезпечений доходами попит. Надмірна доступність
грошей в останні кілька років призвела до зростання позик ненадійними клієнтами, а дефолти із
боргу вели «по ланцюгах» до дефолтів з облігацій
і до загрози банкрутств у банківському секторі.
Зросли спекуляції позабіржового ринку. Багато угод були сумнівними, зважаючи на низьку
якість акцій, облігацій та іпотечних зобов’язань.
Індекси світових фінансових ринків упали, це активізувало спекуляції гравців фондового ринку і
посилило водночас кризу.
Прикладом може слугувати іпотечна криза
в США. Аналізуючи кризу subprimes, з якої,
власне, і почався глобальний спад, можна сказати, що це лише стандартний «цикл перегріву», який багаторазово спостерігався на фінансових ринках. Деякі економісти вважають, що
криза subprimes за своєю логікою аналогічна
кризі в США кінця 1980-х років та азіатській
кризі 1990-х років, але фінансові інновації
останніх років явно підсилили системний провал. При цьому виділяють кілька факторів: неправильна оцінка ризиків, численні фінансові
інновації, що підсилили зазначену проблему,
неправильні оцінки рейтингових агентств. Крім
цього, структурними чинниками кризи стали
слабкість грошово-кредитної політики, надмірне дерегулювання, а також диспропорції.
Майже всі експерти відзначають, що в останні роки якість зобов’язань на ринку різко знизилася. Однак зростання цін на нерухомість
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викликало у багатьох учасників ринку зайву
впевненість. У результаті збільшилися ризики,
які проігнорувала більшістю гравців.
З’явилося загальне відчуття, що криза оголила накопичені протиріччя між мейнстримівським уявленнями про модель капіталізму і
реальним економічним життям. Тому найближчим часом можуть з’явитися теоретичні праці,
присвячені модернізації існуючої моделі капіталізму. Домінантою такої модернізації має стати
підвищення ролі держави в економічному житті.
І третя причина кризи – циклічність розвитку. Треба зауважити, що криза – не тільки
зло, а й катарсис. На перший погляд в українській економіці особливо великих проблем менше, ніж у США або в країнах єврозони. Але
Україна вже більше 20 років є органічною частиною світової економіки. Ніякого особливого
запасу міцності у нашої країни немає, окрім,
звичайно, резервів НБУ, накопичених завдяки
сприятливій зовнішній кон’юнктурі, але саме
зовнішня кон’юнктура змінюється на очах.
На зниження надходження капіталу вплинуло падіння фондового ринку, в результаті чого
скоротилася вартість активів, які забезпечувалися залученими кредитами.
На наступному етапі головним фактором було
скорочення попиту в результаті падіння цін на
сировинні товари і зниження обсягів кредитування. Рівень падіння промислового виробництва свідчить, що проблеми, які тут виникли,
мають якісний характер. Фактично сформувалася модель зростання, здатна діяти тільки при
постійному підвищенні цін на світових сировинних ринках. Головним елементом цієї моделі слугувало швидке розширення внутрішнього
попиту при підвищенні цін на експортні товари. Збільшений попит на товари задовольнявся
переважно за рахунок імпорту, однак частково
стимулював і зростання внутрішнього виробництва. Зміна динаміки світових цін на експортні
товари призвела до краху цієї моделі, показавши її нежиттєздатність.
В Україні, як це часто буває в умовах слаборозвиненої фінансової системи і несприятливого інвестиційного клімату, надлишок грошей
призвів до споживчого буму і формування фінансових «бульбашок». Одночасно розвиток
стримувався недостатньою доступністю кредитних ресурсів. Однак досвід країн, що розвиваються, показує, що надлишок і дефіцит грошей
нерідко поєднуються. Високі інвестиційні ризики і слабкість фінансової системи призводять до
того, що «дешеві» гроші (поміж них і позикові)
йдуть не на розвиток економіки, а проїдаються
або вкладаються в нерухомість, штучно «надуваючи» її вартість. Наслідком стало рекордне
скорочення національного продукту, тому що
Україна має сировинну, експортно-орієнтовану
економіку зі значними боргами.
Отже, економічна криза 2007 року стала
проявом суперечливого характеру розвитку капіталізму. Глибинна причина криється у про-
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тиріччях відтворення суспільного капіталу. Як
зазначає М.Д. Кондратьєв, існує загальна схема розвитку та загальні причини економічних
криз [8, с. 262].
Схема розвитку економічної кризи не змінювалась сотні років, її основа – це рух суспільного капіталу та протиріччя, що притаманні
йому. Теоретична причина виникнення економічних криз криється у схемі відтворення ССП.
К. Маркс, аналізуючи схему відтворення всього
суспільного капіталу, встановив, що відтворення має суттєві труднощі як в теоретичній, так
і в практичній площині. Цю проблему досліджувала також у своїх працях Р. Люксембург
[9]. Вона поставила під сумнів тезу про те, що
відтворення може відбуватися в нормальних
умовах. Труднощі у процесі відтворення виникають тому, що частковий ССП не може бути
спожитим. Капіталізм вирішує цю проблему за
рахунок експлуатації некапіталістичного середовища або в сучасних умовах за рахунок менш
розвинених країн.
Сучасна криза засвідчила, що частина ССП
є проявом недоспоживання. Вона не змінює
основних характеристик капіталізму, а тільки засвідчує, що для частини продукту немає
суб’єктів споживання.
Кейнсіанська теорія розуміє недоспоживання підприємницького сектора, як причину економічної кризи. Недоспоживання зумовлено
психологічними факторами, які не можна вважати об’єктивними. Тому, з погляду трактування прояву економічної кризи, між марксизмом
і кейнсіанством існує творчий консенсус.
Зараз стратегічна проблема України – перебудова технологічної основи економіки. Існує
переконання, що держава не повинна ні у що
втручатися, що промислова політика є ознакою відсталості – антиринкова по своїй суті, бо
консервує відсталість нашої країни серед розвинених держав, які з успіхом використовують
держрегулювання і промислову політику як
потужні засоби забезпечення своєї конкурентоспроможності на світових ринках. У розвитку
ж високих технологій без держави не обійтися:
приватний бізнес займатися цим не буде – занадто великі витрати і ризики.
У цьому контексті створення державних
корпорацій потрібно розцінювати як крок вперед, хоч є побоювання, що відсутність демократичного контролю створює можливість «нецільових» витрат. Однак треба пам’ятати, що з
гігантами Заходу конкурувати можуть тільки
гіганти. Час для модернізації спливає, а через
декілька років радянський науково-технічний
потенціал зруйнується остаточно, зникне кваліфікований людський ресурс – і ми втратимо
чи не останню конкурентну перевагу для ринку
високих технологій.
Отже, нам належить не просто подолати кризу, а й побудувати нову, життєздатну модель
розвитку економіки, що дозволяє їй зростати
незалежно від зовнішньої кон’юнктури.
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Формула модернізації унікальна для кожної
країни. Масові технології приречені на поразку,
поки у країні не визнають стандарт, а стандарт і
закон – це одне й те ж, просто один пов’язаний з
технічними нормами, а інший – із суспільними.
Наступне питання полягає у пріоритетах модернізації. Тому рішення для влади – не змінювати усі інститути, а взяти декілька локальних
ділянок.
І ще одне питання стосується суб’єктів модернізації. На думку багатьох експертів, незважаючи на можливості, які відкривалися в
умовах докризового економічного підйому, інноваційна сфера за останні роки навіть деградувала. Це особливо помітно на тлі динамічного
розвитку інноваційної сфери. Багато країн зуміли успішно скористатися ефектами «творчого
руйнування», викликаними світовою фінансово-економічною кризою, і застосувати нові підходи для підтримки науки, технологій, освіти,
розвитку механізмів генерування та поширення
інновацій. Акцент необхідно зробити на підвищенні швидкості масштабів поширення інновацій, створенні фондів соціальних інновацій,
впровадженні інновацій у громадському секторі, розвитку кадрового потенціалу сфери науки
та інновацій, стимулювання великомасштабних
загальноєвропейських науково-технологічних
проектів і т. ін.
Висновки. Отже, проблему подолання наслідків економічної кризи можна аналізувати
в тактичному та стратегічному аспектах. Тактичними цілями є підтримка та стимулювання
попиту за рахунок податкової, бюджетної та
грошово-кредитної політики. Треба зазначити,
що спектр відповідних заходів у менш розвинених країнах є більш широкими, але їх результативність буде низькою через неефективність
державних інститутів.
Провідними елементами інноваційної політики як стратегічної складової антикризової
політики повинні стати:
– створення комплексної державної програми залучення фінансових ресурсів для здій-

снення модернізації та контролю за їх використанням;
– визначення пріоритетів економічного розвитку;
– реформування держави у напрямку зміни
її ролі у процесі відтворення та зниження корупційної ренти;
– знаходження оптимального співвідношення приватного і державного інтересів у функціонуванні індустріального сектора;
– спрямованість правових актів на реалізацію пріоритетних програм;
– комплексний портфель заходів регулювання та створення сприятливих умов для організацій, які займаються генерацією та впровадженням НТП;
– створення механізмів зворотного зв’язку
для здійснення регулярного моніторингу процесів модернізації.
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РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ДУМКИ
ПРО ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ
DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC THOUGHT
ABOUT THE CAUSES OF ECONOMIC CRISES
АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано розвиток наукової думки про причини виникнення економічних криз. Вивчено бачення представників класичної та неокласичної наукових шкіл, зокрема маржиналізму та Австрійської економічної школи, Манчестерської,
Чиказької економічної шкіл та монетаризму, інституціоналізму,
зокрема Гарвардської школи, історичної школи, марксизму,
кейнсіанства тощо. Показано, що упродовж двох останніх століть представники пмайже усіх економічних шкіл та течій намагалися розкрити природу походження економічних криз та
віднайти механізми переборення їх негативного впливу.
Ключові слова: економічна теорія, економічна школа,
кризи, причини криз, економічні цикли.
АННОТАЦИЯ
В статье проанализировано развитие научной мысли
относительно причин возникновения экономических кризисов. Изучены взгляды представителей классической и неоклассической научных школ, в частности маржинализма и Австрийской экономической школы, Манчестерской, Чикагской
экономической школы и монетаризма, институционализма, в
том числе Гарвардской школы, исторической школы, марксизма, кейнсианства. Показано, что на протяжении двух последних столетий представители практически всех экономических
школ и течений пытались раскрыть природу происхождения
экономических кризисов и найти механизмы преодоления их
негативного влияния.
Ключевые слова: экономическая теория, экономическая
школа, кризисы, причины кризисов, экономические циклы.
АNNOTATION
The article analyzes the development of scientific thought
about the causes of economic crises. The author studied the views
of representatives of classical and neoclassical scientific schools,
in particular marginalism and the economic schools of Austria,
Manchester, Chicago, as well as monetarism, institutionalism,
including Harvard school, historical school of Marxism,
Keynesianism. It is shown that over the past two centuries,
representatives of almost all economic schools and movements
tried to discover the nature of the origin of the economic crises and
to find mechanisms to overcome their negative influence.
Keywords: economic theory, economic school, crises, causes
of crises, economic cycles.

Постановка проблеми. Нині економіка України опинилася у вирі економічної кризи, що
має як політичні, так і соціально-економічні
причини виникнення. Вже вкотре перед економікою і соціумом постало питання щодо винайдення найбільш дієвих і ефективних методів та
інструментів подолання руйнівного впливу дестабілізуючих чинників і формування засад майбутнього розвитку. У зв’язку з цим особливої
значимості набуває вивчення напрацювань провідних науковців світу щодо природи виникнення, механізмів перебігу та засад подолання
наслідків криз.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Свого часу М. Туган-Барановський писав: «…
старі теоретики криз (правда, з числа апологетів капіталістичного ладу, на зразок Ж.Б. Сея)
порівнювали кризи з рятувальною грозою, яка
ламає дерева, проте очищує атмосферу і оживляє поля. До сучасних криз навіть найбільший
оптиміст завжди готовий радіти й співати гімни існуючому, звичайно не застосує подібної характеристики» [1, с. 349]. Відтоді було чимало
нових криз, що болюче позначились на економіці світу, окремих держав та регіонів, галузей
і сфер економічної діяльності, добробуті націй
та окремих громадян. Вони підтвердили думку
М. Туган-Барановського про значні загрози та
спричинили звернення чисельної когорти видатних науковців до проблеми виникнення і
перебігу економічних криз, розробки підходів
щодо запобігання їхньому впливу та подолання
наслідків. Серед них найбільш вагомі здобутки належить Л. Вальрасу, К. Вікселю, У. Джевонсу, Ф. Енгельсу, К. Жугляру, Дж. Кейнсу, Д. Кітчину, М. Кондратьєву, С. Кузнецю,
К. Марксу, К. Менгеру, Л. Мізесу, А. Пігу,
М. Ротбарду, А. Сухорукову, М. Туган-Барановському, М. Фрідману, М. Хазіну, Ф. Хайєку, Е. Хансену, Р. Харроду, Й. Шумпетеру,
Ю. Яковцю та багатьом іншим [1–13].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячено статтю.
Історія розвитку наукової думки про природу та причини виникнення економічних криз
вивчена достатньо. Проте, доцільною є певна
систематизація бачень представників різних
економічних шкіл і течій, що дозволить ліпше
осягнути їхні здобутки та застосовувати результати у практиці державного антикризового регулювання економіки.
З цих причин метою дослідження стало узагальнення та систематизація поглядів вчених
на природу походження та причини виникнення економічних криз на основі вивчення історії
розвитку наукової думки.
Результати дослідження. З даних, наведених
в наукових джерелах щодо історії економічних
криз, може скластися оманливе враження, що
вони виникли на початку ХІХ ст., а 1825 р.
слід офіційно вважати роком народження цього
феномену. Проте, кризи мають більш тривалу
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історію. Уже за часів давніх цивілізацій проявлялися ознаки розбалансування господарського
устрою, а в античних державах поширювалося
банкрутство окремих господарників, як варіант
мікроекономічних криз. Історія зберігає багато
свідоцтв про глибокі економічні кризи, що виникали задовго до 1825 р., в епоху Відродження, у період середньовіччя, у перші століття нашої ери і навіть ще раніше. Лише у ХVІІІ ст.,
як зазначав Е. Хансен, в Америці відбулися
торгово-економічні депресії 1722–1723 р. (Пенсільванія), 1733 р. (Пенсільванія, Нью-Йорк,
Нью-Джерсі, Делавер та Меріленд), 1737–
1738 рр. (Нью-Йорк) [2]. У Франції однією з
найпотужніших була криза 1788–1792 рр., що
розпочалася із неврожаїв на початку 1780-х рр.
та призвела до закриття багатьох мануфактур,
масового безробіття, а згодом стала основним
предиктором Великої французької революції.
Англійська торгівля зазнала численних криз у
1753, 1763, 1773, 1783, 1797 рр. тощо, а на початку ХІХ ст. у 1808, 1811, 1815 та 1818 рр.
Англія потерпала від проявів торгових криз, що
стали наслідками наполеонівських війн. Упродовж цілих п’яти років з 1807 до 1812 року
криз зазнала економіка Росії. Економічні й фінансові кризи поширювалися й в інших країнах протягом усієї історії їх розвитку. Проте,
за своїм характером то були здебільшого регіональні та галузеві кризи, які не поширювалися
на світову економіку.
Одні з перших наукові підходи в економіці
розробляли меркантилісти і фізіократи. У роботах представників цих наукових шкіл не приділено увагу економічним кризам. Адже за тих
часів кризи ще не набули хронічного характеру
і не призводили до таких катастрофічних наслідків як у ХІХ–ХХІ ст.
Представники класичної школи (або школи
класичної політичної економії), що розвивалася
у ХVІІІ–ХІХ ст., С. Сміт, Д. Рікардо, Т. Мальтус, Дж. Мілль, Ж.Б. Сей, Ж. Сімонд де Сісмонді та інші поділяли думку про природну рівновагу ринку і скептично ставилися до ймовірності
загальних криз надвиробництва. Тому висвітлення причин виникнення і механізмів перебігу
економічних криз у їхніх працях перебувають
у початковому стані. Погляди класиків початку
ХІХ ст. можна звести до таких трьох постулатів:
по-перше, кризи є випадковим явищем, вони
не обумовлюються природою економічних відносин у суспільстві, а стають наслідком випадкового збігу обставин; по-друге, кризи (зазвичай
йшлося про кризи перевиробництва притаманні
тій порі) завжди локальні, поширюються на незначний сегмент ринку і в жодному разі неспроможні набути глобальних масштабів; по-третє,
кризи можна долати виключно за допомогою
природних законів ринку, а отже, втручатися у
цей процес немає сенсу.
Згодом розвиток економічних відносин, виникнення і періодичне повторення криз, зокрема криз 1825 та 1836–1838 рр., зумовили

перегляд наведених постулатів та вироблення
нового пояснення феномену криз, яке найнаочніше і лаконічно пізніше сформулював Л.
фон Мізес [3]. Він зауважив, що англійська
«грошова школа» намагалася пояснити природу економічного буму, який зазвичай передує кризі, виключно розширенням кредиту у
результаті випуску банкнот, незабезпечених
дорогоцінними металами. У зв’язку з цим як
єдиний і водночас повноцінний, достатній засіб боротьби з надмірним сплеском економічної активності та наступної кризи висувалося
обмеження випуску банкнот, незабезпечених
золотом. Проте практичне застосування такого
обмеження, зокрема й Законом про банки Піля
(Англія, 1844 р.), не лише не усунуло причини
виникнення й поширення економічних криз,
а й навіть істотно не пом’якшило характер
їх перебігу. Крім того, англійські економісти
того часу розглядали пусковий механізм циклічності через розширення кредиту в окремо
взятій країні, припускаючи дотримання консервативної кредитної політики іншими країнами, чого практично ніколи не відбувається.
Механізм розгортання кризи представники
школи вбачали в розширенні кредиту, що призводить до зростання цін в країні та, як наслідок, – стимулює імпорт і паралізує експорт.
Вони вважали, що металеві гроші за такої ситуації «витікають» за кордон, а банки згодом
зіштовхуються з вимогами щодо повернення
тих засобів, які вони пустили в обіг (незабезпечених золотом банкнот). Коли кількість вимог
стає критичною, банки змушені обмежувати
кредит, а відтік металевих грошей за кордон
призупиняє зростання цін. Ці обставини (скорочення кредиту, нестача металевих грошей
та припинення зростання цін) сукупно сприяють перелому економічної динаміки з буму на
пригнічення й зумовлюють виникнення кризи.
Для окремої країни, яка одноосібно збільшує
обсяги кредитування економіки на тлі консервативності кредитної політики інших країн, такий механізм розгортання економічного
циклу є цілком прийнятним. Проте, у випадках, коли кредит одночасно зростає в усіх або
в більшості країн світу, подібне розгортання
економічного циклу і виникнення кризи унеможливлюється. Адже стимулювання імпорту
та гальмування експорту в цих країнах будуть
недостатніми, зростання цін в одній країні
компенсуватиметься відповідним зростанням
в інших, а відтік коштів – їхнім притоком.
Торговельне сальдо країн залишатиметься задовільним і не потребуватиме скорочення кредиту. Оскільки перебіг світових економічних
криз не підтверджував грошову теорію, у другій половині ХІХ ст. вона була поставлена під
сумнів, а визнання отримала ідея про те, що
економічний цикл не має нічого спільного з
грошами і кредитуванням [3].
Періодична криза 1847 р., що до того ж
посилилася завершенням великого циклу
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кон’юнктури, призвела до розвитку наукової
думки на відмінних від поглядів класичної
школи підходах. Реакцією на неспроможність
класичної економічної доктрини, особливо англійського толку, пояснити природу криз, а
також поширення дестабілізаційних процесів
на економіку Німеччини стало одним з поштовхів до виникнення історичної школи (з середини ХІХ ст., Ф. Лист, В. Рошер, Г. Шмоллер,
А. Вагнер та ін.). Історики робили акцент на неприйнятності застосування концепції вільного
ринку в економічно слабких державах, необхідності побудови сильної національної економіки,
зокрема за допомогою державного втручання з
урахуванням історичних, територіальних і національних умов господарювання при налагодженні економічної політики у кожній окремій
країні. Хоча представники історичної школи
значно менше, порівняно з науковцями інших
шкіл і течій, приділяли уваги проблемам економічного циклу і періодичних криз, вони досліджували історичний розвиток господарства
і намагалися розробити інструментарій досягнення його стабільності, а отже, й запобігання
депресивним процесам і кризам.
Наступна криза 1857 р., що стало посправжньому світовою, а також недостатня
реакційність історичної школи, її відхід у суміжні спеціальності (соціологію, політологію
тощо), з одного боку, та нездатність класичної
економічної теорії пояснити механізм циклічності, віднайти заходи з його подолання й недопущення криз і депресій, з іншого боку, посприяло виникненню більш потужної реакції та
формуванню протилежної економічної доктрини – марксизму, яку з другої половини ХІХ ст.
розвивав К. Маркс, Ф. Енгельс [4], В. Ленін,
К. Каутський, Г. Плеханов та інші, зокрема
«легальні марксисти» і «ревізіоністи» М. ТуганБарановський, В. Зомбарт та інші. На відміну
від попередніх шкіл і течій у марксистській
політичній економії кризам приділена неабияка увага. Адже, на думку К. Маркса, кризи
органічно притаманні капіталістичному ладу, а
їх періодичне повторення і посилення свідчить
про нежиттєздатність останнього і наочно доводить незворотність соціалістичної революції.
За філософією марксизму, лише революція та
зміна соціально-економічного ладу дозволять
реалізувати принцип планомірного розвитку
економіки й подолати економічні кризи. Не
дивно, що після Жовтневої революції, особливо на теренах радянської науки, напрацювання
щодо теорії криз та економічних циклів у рамках марксизму піддавались цензурі. Прихильники марксизму послідовно намагалися довести
неможливість виникнення економічних циклів
і криз в умовах соціалістичного ладу та планової економіки. Усі напрацювання з теорії криз
і циклів (наприклад, роботи М. Кондратьєва)
стосувалися виключно капіталістичної економіки, а негаразди радянської системи пояснювалися тимчасовими труднощами перехідного,
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постреволюційного чи поствоєнних періодів або
наслідками діяльності «контрреволюційних»
чи «контррадянських» елементів. Тому надалі
теорія криз і економічних циклів знайшла своє
продовження в школах-нащадках класичної політичної економії та кейнсіанстві, а не марксизму. Проте відбулося це дещо пізніше, уже в
першій половині ХХ ст.
А в другій половині ХІХ ст. подальше періодичне повторення криз підштовхнуло науковців на нові дослідження. Адже у 1866 р. Громадянська війна у США призвела до загального
занепаду торгівлі і виробництва та вилилася
у так званий «бавовняний голод». У 1873 р.
відбулася наступна світова криза, що на відміну від кризи 1857 р. мала не одне, а одразу
декілька джерел виникнення. Крім того, потрібно зауважити, що ідеї К. Маркса значна
частка наукового соціуму не поділяла. Тому в
70-ті рр. ХІХ ст. виникла своєрідна реакція
на вчення марксистів та поширення марксизму у світі, виразниками якої стала економічна
течія маржиналізму (К. Менгер, У. Джевонс,
Л. Вальрас та інші). Учення маржиналістів
ґрунтується на моделі економічної рівноваги
між попитом і пропозицією Л. Вальраса, за
якої ринкова економіка розглядається як система, що потенційно здатна досягати рівноваги,
оскільки її складовими є раціональні суб’єкти,
що прагнуть до оптимуму свого існування –
економічного успіху. Отже, згідно з поглядами маржиналістів, в основі ринкової економіки закладено механізм подолання криз [5–6].
У розвитку ідей маржиналістів в економіці
А. Маршалл також виступав за ідею вільної
конкуренції і ринку та за обмеження державного втручання в економіку. Так зародилася
нова хвиля підтримки наукової доктрини класиків та ідеї вільного ринку.
Проте наукова думка кінця ХІХ ст. виявилась неспроможною виробити рецепт цілковитого подолання циклічності й недопущення
чергових криз, що відбулася 1890 та 1893 р.
На тлі економічних процесів кінця ХІХ ст.
продовжувалося становлення маржинальної
концепції у роботах представників австрійської економічної школи. У дослідженнях другого покоління австрійських економістів (Л.
фон Мізес, М. Ротбард, Ф. фон Хайєк та ін.)
проблеми криз посіли провідне місце [3; 7–8].
Було запропоновано теорію економічного циклу або «грошову теорію криз», як називали
її розробники. Вона стала продовженням попередніх напрацювань англійських економістів
«грошової школи» (зокрема й К. Вікселя), а
її прихильники згодом перетворилися на найбільш завзятих і послідовних опонентів кейнсіанської теорії економічного циклу. Вони
вважали цілком вірним припущення англійської «грошової школи» щодо ролі розширення кредиту у пусковому механізмі економічної
циклічності, проте зазначали, що розширення
кредиту здійснюється не лише шляхом збіль-
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шення грошей в обігу, а й шляхом використання поточних рахунків із застосуванням чеків,
чого не врахували представники англійської
грошової теорії. Також учені австрійської
школи намагалися виправити ще одну принципову помилку англійської грошової теорії
щодо визнання в якості пускового механізму
циклічності розширення кредиту в одній відокремленій країні за умови консервативності
банківської політики в інших країнах і вважали таким пусковим механізмом невиправдане
зростання господарської активності внаслідок
розширення кредиту, що призводить до структурних диспропорцій в економіці.
На початку ХХ ст. на тлі кризи 1907 р., що
стала однією із найпотужніших в історії, виникла одна із найвагоміших течій в економічній
науці – інституціоналізм. Вона не стала цілісною доктриною, а розпалася на три напрямки:
1) психо-біологічний (Т. Веблен); 2) соціальний (Д. Коммонс); 3) емпіричний (У. Мітчелл).
У рамках останнього напряму Гарвардська економічна школа активно розробляла проблеми
економічних циклів і криз.
Розвиток
Гарвардської
школи
(1914–
1918 рр., У. Мітчелл, Ч. Баллок, У. Персон,
С. Кузнець, К. Ерроу) співпав з початком міжнародної кризи 1914 р. Представники школи
ставили собі за мету вивчення природи економічного циклу і прогнозування розвитку економіки, задля досягнення якої активно використовувався математико-статистичний апарат
досліджень. Вони висунули ідею «безкризового циклу». «Їхня концепція зображала капіталістичний цикл як чергування економічних
підйомів і спадів, що легко піддаються прогнозуванню. Головною причиною циклічних
коливань Гарвардська школа вважала зміни,
що відбуваються у системі грошового господарства, тому для усунення пропонувала оптимізацію грошового обігу. 1917 року представники
школи запропонували «економічний барометр»
з метою завчасного оцінювання кон’юнктури
та передбачення настання кризи. Проте творці
«барометра» виходили з невірних методологічних передумов, не враховували усього розмаїття реальних зв’язків, які діють у процесі капіталістичного відтворення» [9]. Це призвело до
хибного прогнозу економічного піднесення на
1929–1933 рр. і показало неспроможність методологічних основ Гарвардської школи, проте
довело правильність думки інституціоналістів
про доцільність соціального контролю над економікою.
В неокласичному напрямку економічної теорії помітне місце посіла Манчестерська школа (з 1920-х рр., Р. Кобден, Д. Брайт, У. Бейджхот та ін.). Представники цієї школи були
прихильниками фритредерства та економічного
лібералізму, виступали проти втручання держави в економіку, встановлення державних монополій, будь-яких заборон чи регулювальних
механізмів.

Неокласичний напрям особливо бурхливо розвивався на тлі економічного зростання
20-х рр. ХХ ст. адже до 1929 р. у зростання
було настільки значним, а майбутнє здавалося
таким безхмарим, що багато бізнесменів і науковців стверджували: періоди тривалих і важких періодичних криз минули, депресії ХІХ –
початку ХХ ст. уже не повторюватимуться.
Голоси ж тих, хто передбачав майбутню економічну кризу, були поодинокими і тонули серед
оптимістичних прогнозів.
Тим паче, у 1929–1933 рр. у світовій капіталістичній економіці виникла найпотужніша
в історії депресія, яка стала поштовхом для
найпомітнішої події в науковому світі ХХ ст. –
виникнення кейнсіанства або кейнсіанської революції (з 1930-х рр., Дж. Кейнс, Е. Хансен,
Р. Харрод, Д. Хікс) [2, 10–11].
Існує думка, що в основній роботі Дж. Кейнса
[11], з якою пов’язують виникнення кейнсіанства, не було жодної нової думки. Проте, Дж.
Кейнс запропонував принципово новий погляд
на відомі істини і дійшов кардинально інших
висновків, ніж його попередники. Досліджуючи
проблеми економічного циклу і криз, кейнсіанці вивели поняття і виявили причини хронічної
депресії. Ланцюжок її формування мав такий
вигляд: зниження загального купівельного попиту викликає скорочення виробництва товарів
і послуг, що, у свою чергу, провокує банкрутство дрібних товаровиробників, звільнення найманих працівників великими підприємствами
і, як наслідок, – великомасштабне безробіття,
яке приз-водить до зниження доходів населення
(покупців) і дедалі знижує платоспро-можний
попит. У такий спосіб виникає замкнене коло,
яке утримує економіку у стані хронічної депресії. Дж. Кейнс, а за ним і його послідовники,
вважали, що споживачі самостійно не спроможні оживити сукупний попит у масштабах цілої
економіки, тому це має зробити держава [11].
Важливе місце в кейнсіанській теорії посідає
роль інвестиційної активності у забезпеченні
економічного розвитку та виникненні циклічності. На основі інвестиційного мультиплікатора і механізмів державного регулювання були
розроблені підходи до подолання циклічних коливань в економіці та запобігання кризам. Так,
Е. Хансен [2] зробив висновок, що збільшуючи
витрати у періоди кризового спаду та зменшуючи їх у періоди «перегріву» економіки, держава
спроможна згладжувати циклічні коливання
виробництва і зайнятості. На основі кейнсіанського підходу упродовж чверті століття розвинені країни успішно формували механізми регулювання економічних відносин.
Якщо рецепти кейнсіанського толку у подоланні першої повоєнної економічної кризи
1957–1958 рр. були прийнятними, то у період
виникнення кризи 1973 р., що стала найпотужнішою з повоєнних і супроводжувалася першою
енергетичною кризою, яскраво проявилися недоліки кейнсіанської доктрини, що створило
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Глобальні та національні проблеми економіки
підґрунтя для відродження доктрини класиків, формування Чиказької економічної школи
(Ф. Найт, М. Фрідмен, Г. Саймонс, Л. Мінтс
та ін.) і виникнення монетаризму (М. Фрідман,
К. Бруннер, А. Мельтцер, А. Шварц та ін.).
Монетаристи вбачали рушійний механізм
циклічності і криз у дестабілізації грошово-кредитної системи та відкидали припущення, що
кризи – це природно притаманна ринковій економіці закономірність. Особливе місце в теорії
монетаристів посідав взаємозв’язок між кількістю грошей в обігу і циклічним розвитком економіки. Адже, на їхню думку, від темпів зростання
грошової маси залежить настання тієї чи іншої
фази ділового циклу, а нестача грошей стає основним чинником виникнення депресії. З цих причин основним засобом боротьби з економічними
кризами та механізмом нівелювання циклічності має стати постійна грошова емісія, яку проводить держава, та яка за величиною відповідає
темпу приросту суспільного продукту.
Постулати монетаризму і Чиказької школи стали основою «рейганоміки», економічної
політики, що запроваджувалася у США за часів президентства Р. Рейгана, а також політики Міжнародного валютного фонду і Світового
банку у різних країнах світу в останній чверті ХХ – початку ХХІ ст. Тривалий час складалося враження, що у результаті такої політики було забезпечено економічне піднесення,
а масштабність й глибина криз зменшились.
Адже наприкінці ХХ – початку ХХІ століть
здебільшого світову економіку спіткали лише
локальні або регіональні кризи, зокрема хвиля фондових криз 1987 р., мексиканська криза
1994–1995 рр., азійська криза 1997 р., потужна
локальна криза 1998 р. в Росії і інші.
Проте, окремі науковці стверджували, що
враження відносного переборення криз оманливе. Адже були лише задіяні механізми трансферту криз з більш потужних економік на
менш розвинуті [12]. Крім того, російські вчені
на чолі з М. Хазіним стверджували – рейганоміка утворює своєрідний сніговий ком, що через механізм мультиплікатора збільшує частку
фіктивної американської економіки. Рано чи
пізно дія відцентрових сил подолає опір цієї
фіктивної частки до економічної рівноваги,
посилить механізм циклічності й спровокує
потужну кризу [13]. Така криза й виникла у
2008–2009 рр., спричинила новий поштовх до
наукових досліджень щодо природи і причин
виникнення економічних криз, які матимуть
важливе значення для формування стабілізаційних механізмів в економіці на перспективу.
В цілому за результатами вивчення літературних джерел можна стверджувати, що основні причини виникнення економічних криз науковці розуміли як:
1) випадковий збіг обставин, не зумовлений
природою економічних відносин у суспільстві,
на думку перших представників класичної
школи політичної економії початку ХІХ ст.;
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2) складна і неповторна комбінація чинників, що є унікальною для кожного окремого циклу і кризи, згідно з теорією У. Мітчелла;
3) коливання урожайності сільськогосподарських культур, що призводить до зміни активності у торгівлі і промисловості, як зазначав
У. Джевонс;
4) розширення кредиту в результаті випуску банкнот, незабезпечених дорогоцінними металами, що зумовлює спочатку бум, а згодом
кризу, на думку економістів-класиків першої
половини ХІХ ст.;
5) розширення кредиту, яке здійснюється не
лише шляхом збільшенням грошей в обігу, а й
використанням поточних рахунків через застосування чеків, за переконанням представників
австрійської економічної школи;
6) зміни, що відбуваються у системі грошового господарства, на думку представників
школи класичної політичної економії, австрійської і Гарвардської шкіл, К. Жугляра тощо, а
також рух цін, що супроводжує зміни у грошовому господарстві;
7) внутрішні протиріччя, притаманні капіталістичному ладу, а саме: суперечливість
суспільно-економічного ладу і нагромадженого капіталу, коротко- та довгострокових цілей
власників капіталу, попиту і пропозиції, виробництва і споживання, на думку К. Маркса і
його послідовників;
8) протиріччя капіталістичного ладу, що
виникають внаслідок неналежності засобів виробництва безпосереднім виробникам та суперечливості організованості виробництва у межах окремого підприємства та неорганізованості
його в усьому народному господарстві, за переконанням М.І. Туган-Барановського;
9) неврівноваженість, що притаманна ринковій економіці, схильність індивідів зберігати
частину доходів, що призводить до зниження
сукупного попиту порівняно із сукупною пропозицією, як вважає Дж. Кейнс і його послідовники;
10) дестабілізуючий вплив держави на розвиток капіталістичної економіки на думку
представників неокласицизму, австрійської та
Чиказької шкіл;
11) функціонування центральних банків та
їхнє втручання в економіку, за переконанням
представників австрійської школи;
12) діяльність банків щодо зміни обсягів
кредитування та рівня відсоткової ставки, а також втручання держави в економіку, на думку
Л. фон Мізеса;
13) процеси фізичного зносу і оновлення
основного капіталу, запровадження інновацій –
на думку економістів кейнсіанського толку, а
також Й. Шумпетера та інших;
14) коливань граничної ефективності капіталу на думку Дж. Кейнса, а також підвищення
або зниження реальної норми відсотка порівняно із позиковою під тиском процесів впровадження винаходів і технічних удосконалень,
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що впливає на умотивованість інвесторів та коливання рівнів інвестування на думку К. Вікселя та Е. Хансена;
15) розбіжності у часі періодів приросту
випуску продукції і приросту капіталу, антагонізм фактичного стану, можливостей і сподівань суб’єктів господарювання, за переконанням Р. Харрода;
16) виникнення найрізноманітніших конфліктів, на думку І. Дойча та Р. Дарендорфа;
17) спекулятивне підвищення ціни землі, завдяки чому доходи праці і капіталу скорочуються і виробництво призупиняється, за теорією Г. Джорджа;
18) трансфери криз з економічно сильних до
економічно слабких країн, які перші здійснюють для зміцнення своєї економічної безпеки,
закріплення економічних та науково-технічних
переваг, нагромадження ресурсів перед «стрибком» у постіндустріальне суспільство.
Отже, з середини ХІХ ст. до теперішнього
часу практично кожна економічна школа і течія більшою чи меншою мірою намагалася дати
своє пояснення природі економічних криз та
циклів, а також розробити власні рецепти зі
стабілізації економіки.
Висновки. Розвиток наукової думки за
останні два століття відбувався на тлі виникнення і перебігу фінансово-економічних криз у
напряму намагань розкрити їх природу й віднайти механізми переборення. Представники
наукових шкіл і течій по-різному розуміли ці
явища, тому пропонували доволі відмінні, почасти цілком протилежні і несумісні рецепти з
усунення наслідків економічної циклічності та
подолання впливу криз. Проте, їх виважений
синтез спроможній і сьогодні слугувати основою для формування ефективної системи антикризового регулювання економіки.
Перспективи подальших наукових розвідок у
даному напрямку полягають у вивчені та адаптації до нинішніх реалій методів і механізмів
подолання впливу економічних криз, розроблених у науковій думці, а також в обґрунтуванні
сучасних підходів антикризового державного
регулювання економіки.
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АНОТАЦІЯ
У статті з’ясовано, що погляди вчених ХІХ–ХХ ст. актуалізуються в умовах сьогодення, маючи значення для розвитку економічної науки та здійснення реформ національної економіки.
Автор з’ясував, що за останні двадцять років в Україні значно
зросла увага до тематики інституціоналізму та наукових досліджень із застосуванням його теоретико-методологічних підходів. У провідних наукових установах країни розвиваються нові
напрями досліджень в межах інституціоналізму, в університетах та інститутах формують наукові школи, де займаються дослідженнями найрізноманітніших аспектів інституціоналізму,
викладають інституціональну економіку.
Ключові слова: інститут, наукова школа, напрями досліджень, інституціоналізм, інституціоналісти.
АННОТАЦИЯ
В статье выяснено, что взгляды ученых XIX–XX вв. актуализируются в современных условиях, имея значение
для развития экономической науки, осуществления реформ
национальной экономики. Автором установлено, что за последние двадцать лет в Украине значительно возросло
внимание к тематике институционализма и научных исследований с применением его теоретико-методологических
подходов. В ведущих научных учреждениях страны развиваются новые направления исследований в рамках институционализма, а в университетах и институтах формируются
научные школы, занимающиеся исследованиями разнообразных аспектов институционализма, преподается институциональная экономика.
Ключевые слова: институт, научная школа, направления
исследований, институционализм, институционалисты.
АNNOTATION
Author found that the views of scientists of XIX–XX centuries
actualize in the present conditions. Their opinion has great
importance for development of economic science and the
implementation of the reform of the national economy. The author
found that attention to the subject of institutionalism and research
with the use of its theoretical and methodological approaches
has significantly increased over the past twenty years in Ukraine.
New areas of research within the framework of institutionalism
are developing in the leading research institutions in Ukraine. The
scientific schools have been formed at universities and institutes.
They engage in researching various aspects of institutionalism.
Institutional Economics is taught in universities and institutes.
Keywords: institute, scientific school, research directions,
institutionalism, institutionalists.

Постановка проблеми. Глибина і непередбачуваність глобальних потрясінь стали викликом економічній науці, яка не встигає за сучасним динамічним розвитком і осмислює новітні
процеси і явища в системі усталених категорій
та понять [1]. Економічні трансформації кінця
90 років ХХ ст. виявили неможливість виокремити та описати нові умови протікання економічних процесів, суперечливість та неадекватність усталених економічних концепцій,
моделей, понять та категорій, обумовлюючи по-

требу в їх теоретичному переосмисленні відповідно до реалій сьогодення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
У науковій думці значно підвищується інтерес до інституціоналізму, як до сучасного напряму економічної теорії, як до парадигми, що
суттєво відрізняється від парадигм класичної
та неокласичної наукових шкіл і спирається
на цивілізаційну парадигму пізнання суспільних процесів. Виникає захопленість здобутками зарубіжних вчених-економістів, лауреатів
нобелівської премії: Р. Коуза, Д. Норта, О. Уільямсона, Е. Остром та ін., зростає кількість
наукових досліджень та публікацій, присвячених інституціоналізму. Так, побачили світ
численні праці провідних вітчизняних вчених:
В. Геєця, Ю. Пахомова, А. Чухна та ін. Провели
наукові дослідження із застосуванням теоретико-методологічних підходів інституціоналізму
та захистили докторські дисертації О. Яременко (1998 р.), В. Герасимчук (2002 р.), С. Архієреєв (2002 р.), О. Чаусовський (2003 р.),
В. Деменьєв (2004 р.), О. Прутська (2004 р.),
А. Ткач (2005 р.), Б. Одягайло (2007 р.), В. Липов (2012 р.), Г. Пилипенко (2012 р.), Т. Гайдай
(2013 р.), Д. Буркальцева (2014 р.), Т. Паєнтко (2014 р.) та ін. Розвиток вітчизняної економічної науки та постійна увага до передньої
траєкторії розвитку економічних інститутів
актуалізує дослідження витоків та зародження інституціоналізму в Україні. Проблематика
пошуку витоків вітчизняного інституціоналізму знайшла відображення у працях Т. Гайдай,
Л. Горкіної, А. Гриценка, С. Злупка, Е. Лортикяна, П. Леоненка, А. Маслова, Ю. Ущаповського та багатьох інших вчених. Стрімкий
розвиток та актуальність проблематики інституціоналізму обумовлює потребу в проведенні
подальших досліджень.
Мета статті. На основі вивчення наукових
джерел привернути увагу до позицій вітчизняних вчених щодо витоків інституціоналізму в
Україні, дослідити напрями його розвитку на
сучасному етапі, виокремити основні наукові
школи і напрями досліджень.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Вивчення наукової літератури, пов’язаної з
інституціоналізмом в найрізноманітніших аспектах, підтверджує, що низка теоретичних
та методологічних положень, які відобразили
у своїх працях вітчизняні вчені ХІХ–ХХ ст.,
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були співзвучні з інституціоналізмом, а деякі
з них актуалізувалися в умовах сьогодення,
формуючи підґрунтя для розвитку сучасної
економічної теорії. Так, на думку вчених, протягом XIX ст. розвиток національної економічної думки в нашій країні, незважаючи на ряд
несприятливих умов, пов’язаних насамперед з
відсутністю власної державності, посиленням
цензури в окремі періоди, все ж таки відбувався не в замкнутому середовищі, а в умовах широкої відкритості наукового товариства розвиткові світової економічної науки [1, c. 1]. Праці
М. Тугана-Барановського, Є. Слуцького, В. Желєзнова та інших вчених були перекладені на
основні західноєвропейські мови, проте залишалися практично невідомими на Заході. Тому,
на думку П. Леоненко, не можна всерйоз стверджувати про їх помітний вплив на становлення
інституціоналізму. Натомість Е. Лортікян вважає, що зазначені вище вчені відстоювали ідеї
інституціоналізму і зробили значний внесок у
його подальший розвиток, оскільки прагнули
пояснити економічні процеси з позицій соціальної та історичної обумовленості, знайти наукові
методи свідомого регулювання цих процесів, а
також дослідити проблему еволюції господарського ладу. Проте П. Леоненко наголошує, що
прагнення, яке відповідало духові інституціоналізму, ще зовсім «не перетворювало» прихильників такого підходу в українських інституціоналістів, а запізніле існування класичної
школи політичної економії та революційні події
1917 р. перешкоджали формуванню особливого самостійного напряму економічної науки –
інституціоналізму, а тому, твердження про існування в Україні інституціоналізму наприкінці XIX – початку XX ст. є необґрунтованими
[1, с. 1]. Дійсно, вони не знайшли широкої підтримки внаслідок вкрай нечіткого трактування
інституціоналізму [2, с. 255].
На думку Т. Гайдай, реалізація методологічного аналізу парадигми інституціоналізму
є основою більш адекватної аналітичної реконструкції історії вітчизняної економічної теорії
з урахуванням багатства репрезентованих у ній
наукових традицій, включно з інституційною
[3]. Виразні методологічні ознаки становлення
інституційно-орієнтованої економічної теорії
вчена виявила, детально аналізуючи праці М.
Зібера (властивий міждисциплінарний аналіз,
цивілізаційний підхід, історичний, еволюційний методи дослідження, відхід від жорсткого
економічного детермінізму у напрямку активного дослідження протоінституцій та інституцій) та С. Булгакова, який творчо розвинув на
самобутньому етно-релігійному ґрунті методологічні засади завершальної генерації історико-соціального напряму (В. Зомбарт, М. Вебер,
Р. Штаммлер, Р. Штольцман), піднявся до рівня їх творчого сполучення, синтезу у цілісній
соціально-етичній
інституційно-орієнтованій
інтерпретації економічної дійсності та господарської практики людини. Тож, вчена при-

ходить до висновку, що економісти Київської
політекономічної наукової школи були не лише
прихильниками та послідовниками історичного
напряму, але й розвиваючи цю наукову традицію, наближались до витоків вітчизняної інституційної теорії, також був зроблений висновок
про синхронізацію на рубежі ХІХ–ХХ ст. генезису вітчизняних витоків інституційно-орієнтованої теоретичної думки з генезисом традиційного інституціоналізму в світовій економічній
науці.
На думку Ю. Ущаповського, українська економічна думка кінця XIX – початку XX ст.
створювала підґрунтя для формування у своїх
межах ідей інституціоналізму, оскільки мала
такі особливості, як: визнання рівноправності
різних економічних теорій у структурі економічної науки; залучення історії, соціології, психології, культурології та інших складових елементів теоретичного аналізу інституціоналістів;
використання теоретичних концепцій для вирішення практичних проблем, що розширювало
межі та предмет дослідження [4, с. 78].
Так, еволюційні та органічні складові методології представників соціального напрямку та
антропоцентризм стали важливою основою для
інституційного аналізу господарських явищ і
процесів. На думку Ю. Ущаповського, важливою є постановка В. Левицьким та М. Ковалевським проблеми імплементації інституцій, їх
відповідності соціально-економічній структурі
суспільства [5, с. 190].
До симпатиків історичної школи й прихильників інституціоналізму (які навіть не
усвідомлювали цього, бо фактично вчені виходили з парадигми історизму, а їх працям були
властиві такі характеристики інституціоналізму, як: альтернативність неокласичній економіці, багатодисциплінарний підхід, прихильність державного втручання в економіку та ін.)
П. Леоненко зараховує: Г. Симоненко, М. Туган-Барановського, В. Левитського, М. Бернацького, В. Железнова та ін. Наприклад, Г.
Симоненко, закликаючи вивчати економічні
відносини у тісному зв’язку з дослідженням
неекономічних та неформальних інституцій,
писав: «Політична економія не може розглядати народне господарство поза … впливом на
економічний побут пануючого морального світогляду народу і його побутових особливостей,
переважаючого напрямку ідей у дану епоху…»
[6, с. 9]. М. Туган-Барановський, залучаючи до
з’ясування економічних процесів соціологію,
психологію, історію та інший інструментарій,
що знаходяться в теоретичному арсеналі інституціоналізму, вказував, що на зміну принципу індивідуальної свободи приходить новий,
великий принцип асоціації, який повинен позбавити людство від потрясінь і нещасть, які
сьогодні супроводжують промисловий прогрес.
В. Левитський, М. Бернацький, В. Железнов та
ін. висвітлювали у своїх працях сильні та слабкі сторони державного регулювання ринкових
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
процесів, вбачали перспективи розвитку у такій політиці [7]. Наприклад, В. Левитський, досліджуючи інституціоналізацію, питання імплементації інституцій з однієї країни в іншу,
цілком вдало стверджував, що «однин і той самий захід, за неоднакових суспільних умов та
різній народній психології, може мати у різних
народів неоднакові наслідки» [2, с. 251]. Тож
вивчення та аналіз особливостей менталітету,
культури як того суспільства, звідки запозичується та чи інша інституція, так і того суспільства, куди вона імплементується, є необхідним.
Можна погодитись із сучасними вченими-дослідниками історії економічної думки, що ця
позиція найбільш співзвучна з інституціоналізмом, а також із сучасними реаліями при здійсненні реформ в Україні.
Як було зазначено вище, за останні двадцять років в українській науковій думці різко
підвищився інтерес до інституціоналізму. На
сьогодні в Україні сформовано наукові школи,
колективи визнаних науковою громадськістю
фахівців, які працюють у сфері інституціональних досліджень. Так, під керівництвом відомих вчених відповідно до історичних традицій
університетів здійснюють науково-дослідницьку діяльність, спрямовану на формування професійної, наукової та культурної еліти країни.
Варто зазначити, що, як правило, наукові школи у сфері інституціоналізму розвивають колектив дослідників різних поколінь (докторів наук,
професорів, викладачів, наукових співробітників, докторантів, аспірантів, студентів) різної
наукової кваліфікації та різних вікових груп,
які виконують під керівництвом видатних провідних учених розробку актуальних наукових
проблем інституціоналізму.
Наприклад, наукова школа інституційних
досліджень економіки була заснована професором С. Степаненко в Київському національному економічному університет і ім. В. Гетьмана.
С. Степаненко є одним із розробників інституціональної теорії організації господарства, учнем
академіка Ю. Пахомова, за активної участі
якого (а також Ю. Павленка та С. Кримського) були написані фундаментальні монографії
«Пути и перепутья современной цивилизации»,
«Цивилизационные модели современности и их
исторические корни». Ці та інші праці відкрили
можливість формування власних методологічних засад нового напрямку інституціональних
досліджень [9]. До одних із засновників школи
інституційних досліджень економіки можна зарахувати В. Якубенко, який працює у напрямі інституціональної теорії власності, а також
І. Малого, основними напрямками досліджень
якого є: інституціональна теорія, державне регулювання економіки, економічна політика та
ін. Послідовниками цивілізаційного підходу та
безпосередніми розробниками методологічних
підходів і базових теоретичних положень інституціональної теорії організації господарства
є Ю. Ущаповський, С. Погорєлов та ін., учня-
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ми послідовників – Е. Бахтарі, Я. Чернятєвіч,
Н. Супрун та ін. У їхніх працях досліджено
функціональну структуру ринкової господарської системи; забезпечення процесності функціонування і розвитку як системи в цілому, так
і її сфер та галузей; інститути, що забезпечують корпоративне управління; соціально-економічні інститути України; суб’єктну структуру
господарської системи та трансакції, які вони
виконують; державу як організаційний центр
господарської системи тощо. В університеті викладають навчальну дисципліну «Інституціональна економіка». Здобутками наукової школи є такі праці, як: «Інституціональний аналіз
економічних систем», «Еволюція вітчизняної
моделі корпоративного управління», «Ідеї інституціоналізму в економічній думці України
ХІХ – початку XX ст.», «Історія економіки та
економічної думки».
Доктор економічних наук, професор С. Архієреєв є засновником наукової школи «Теорія
трансакційних витрат» в НТУ «ХПІ» [9]. Використання цієї теорії має велике значення для
дослідження ринку праці, фондового ринку,
корпоративного сектору, інноваційної діяльності, трансакційної архітектоніки та державної
трансакційної політики, якої дотримується ця
наукова школа. Трансакційні витрати представники школи досліджують на рівні мікро-,
макро-, мегаекономіки; вивчають та аналізують
їх сутність, особливості еволюції, специфіки,
динаміки та способи скорочення їх рівня. Поміж здобутків школи можна виокремити працю
«Трансакційні витрати інституціоналізації фондового ринку» (2005 р.).
У Народній українській академії (м. Харків)
доктор економічних наук, професор О. Яременко заснував наукову школу «Рівновага господарських систем в умовах перехідних процесів
в економіці». Основними здобутками школи
є такі праці: «Перехідні процеси в економіці України: інституційний аспект» (1997 р.),
«Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку» (2003 р.), «Перехідна
економіка» (2003 р.) тощо [11].
У Хмельницькому національному університеті функціонує під керівництвом кандидата
технічних наук, професора М. Йохна та доктора економічних наук, професора В. Стадника
наукова школа «Концепції інституціональної
економічної теорії в управління розвитком соціально-економічних систем». Проводяться дослідження інституційних аспектів трансформації
економіки України. Одним із вагомих здобутків
школи є праця «Концепції інституціональної
економічної теорії в управлінні розвитком соціально-економічних систем» [12].
Доктор економічних наук, професор, академік АЕН України А. Ткач є засновником наукової школи «Інституціональна парадигма економічного розвитку». Автором першого в України
навчального посібника з грифом МОН «Інституціональна економіка. Нова інституціональна
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економічна теорія» (2007 р.) та низки монографій (зокрема «Інституціональна парадигма
цивілізаційного розвитку»). Варто додати, що
питанням інституціональної економічної теорії
присвячено не тільки окремі сторінки таких
наукових періодичних видань, як: «Економічна теорія», «Економіка України», «Економіка
і право», «Економіка і прогнозування», а й засновано окремі журнали із цієї проблематики.
Наприклад, А. Ткач у 2008 р. став засновником
наукового фахового журналу МІДМУ «КПУ»
«Інституціональний вектор економічного розвитку» [13]. На сторінках якого висвітлюють
проблематику неоінституціонального аналізу
еволюції суспільного розвитку; розвиток нової
інституціональної економічної теорії в умовах
переходу до інформаційного суспільства; інституціональну парадигму цивілізаційного розвитку; роль держави в інституційних змінах суспільства тощо.
У напрямі постіндустріальної економіки,
розвитку методології формаційного і цивілізаційного підходів, перетворення інформації та
знань на вирішальний фактор нової (знаннєвої)
економіки працюють В. Геєць, Ю. Пахомов та
ін. У роботах академіка А. Чухна розкрито питання інтелектуальної власності й інтелектуального капіталу, визначення їх вартості (ціни)
тощо [14].
Вагомим є вклад Л. Горкіної в дослідження історії інституціональної економічної теорії.
У цьому напрямі працюють С. Злупко, П. Лео
ненко, П. Юхименко та ін. Зокрема ідеї інституціоналізму в економічній думці України
ХІХ – початку XX ст. розкриває у своїй монографії Ю. Ущаповський [15].
Значну увагу дослідженням у напрямі інституційної архітектоніки приділив професор, членкореспондент НAН України А. Гриценко [16; 17;
18; 19]. Під його керівництвом вчені сформували
новий науковий напрям – дослідження інституційної архітектоніки як фундаментальної структури інститутів, що складається з правил, норм,
стереотипів, традицій, установ та інших соціальних утворень. До базових структур економічної
системи вчені зараховують інститути власності, господарювання, розподілу. Доведено, що
механізм інституційних змін включає стабільну інституційну основу, інституційні новації,
руйнацію інститутів та способи взаємодії цих
складових. Під одиницями інституційного часу
розуміється покоління в широкому розумінні
(людей, техніки, ідей тощо), що відображає дискретність та квантовий характер інституційних
змін і дає можливість оцінити тривалість трансформаційних перетворень. На думку вчених,
перспективним в цьому напрямі є з’ясування
основних суперечностей змін, виявлення системних суперечностей, що створюють ситуацію, за
якої економічне зростання веде до поглиблення
економічних диспропорцій і формує передумови
для кризи. А також визначення напрямів, механізмів та заходів щодо корекції інституційних

трансформацій з метою забезпечення збалансованого економічного розвитку. Потребують уваги й такі напрями: дослідження інституційної
динаміки взаємодії держави та господарського
середовища, історія ринкових інститутів, інституціоналізація системи корпоративного управління, які з’ясовано у працях В. Небрат, Н. Супрун та ін. [20].
Висновки. Отже, вивчення позицій вітчизняних вчених щодо витоків інституціоналізму
наприкінці ХІХ–ХХ ст. дозволяє стверджувати
про відсутність єдиного бачення в наукових колах щодо вагомості внеску вітчизняної науки
у формування та поширення інституціоналізму
у світі. Проте більшість вчених погоджується
з думкою про те, що дослідження українських
вчених ХІХ–ХХ ст. мали ознаки інституціоналізму, адже їм притаманні риси альтернативності та багатодисциплінарності, використовували історичний підхід при дослідженні
економічних структур та міждисциплінарний
підхід для вивчення чинників, що формують
середовище, в якому відбуваються економічні
процеси. В їхніх дослідженнях прослідковується позитивне ставлення до активної ролі держави у формуванні інституціональної структури
та інфраструктури економіки. Погляди вчених
ХІХ–ХХ століття актуалізуються в умовах сьогодення, формуючи підґрунтя для розвитку
історії економічної думки та вітчизняного інституціоналізму, зокрема маючи значення для
здійснення реформ національної економіки.
Протягом останніх двадцяти років в Україні значно активізувались дослідження інституціоналізму як альтернативного до мейнстріму
напрямку економічної думки. Проводяться наукові дослідження з використанням теоретико-методологічного апарату інституціоналізму.
У вищих навчальних закладах викладають навчальну дисципліну «Інституціональна економіка». В дослідженнях українських вчених
представлені найрізноманітніші напрями теорії
сучасного інституціоналізму. У вузах сформовано школи: «Інституційних досліджень економіки», «Теорії трансакційних витрат», «Інституціональної парадигми економічного розвитку»
та ін. У провідних наукових установах проводять наукові дослідження у напрямі аналізу інституційної архітектоніки, постіндустріального
суспільства тощо. Низка загальнометодологічних та теоретичних положень вітчизняних вчених-інституціоналістів має принципове значення для реформування національної економіки
та розвитку сучасної економічної теорії. Тож
дослідження інституціоналізму у різних його
контекстах є актуальною та перспективною темою, що потребує подальших досліджень.
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ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
В ЕКОНОМІКУ ЗНАНЬ
PROSPECTS OF TRANSFORMATION OF THE INFORMATION SOCIETY
IN THE KNOWLEDGE ECONOMY
АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано взаємозв’язок інформації та знань,
визначено характеристики інформаційного суспільства, його
позитивні та негативні прояви. З’ясовано роль науки в економічній системі епохи формування постіндустріальної цивілізації. Досліджено перспективи трансформації нерівноважної та
нестійкої моделі інформаційної економіки в усталену модель
суспільства знань як основу формування суспільства сталого
розвитку.
Ключові слова: інформація, знання, наука, інформаційне
суспільство, економіка знань.
АННОТАЦИЯ
В статье анализируется взаимосвязь информации и знаний, определяются характеристики информационного общества, его положительные и отрицательные проявления.
Определяется роль науки в экономической системе эпохи
формирования постиндустриальной цивилизации. Исследуются перспективы трансформации неравновесной и неустойчивой модели информационной экономики в устойчивую модель
общества знаний как основу формирования общества устойчивого развития.
Ключевые слова: информация, знания, наука, информационное общество, экономика знаний.
АNNOTATION
The article analyzes the relationship of information and
knowledge, determines the characteristics of the information
society, its positive and negative manifestations. It identifies the
role of science in the economic system in the era of the formation of
post-industrial civilization. It studies the prospects of transformation
and unstable nonequilibrium model of the information economy in
a sustainable model of a knowledge society as the basis for the
formation of a society of sustainable development.
Keywords: information, knowledge, science, information
society, knowledge economy.

Постановка проблеми. Перехід суспільства
до постіндустріальної цивілізації – це складний
та важкий процес, що призводить до руйнування усталених механізмів господарювання та
формуванню нових, більш досконалих. Сучасна
епоха наповнена невирішеними протиріччями
між окремими сферами суспільного устрою –
економічної, соціальною, екологічною, юридичною, духовною тощо. Подолання цих протиріч
неможливе без використання науки та її результатів з метою перетворення хаотичного, суперечливого та невизначеного процесу суспільного прогресу у керований усталений розвиток,
основою якого може виступати суспільство
знань. Передумовою та фундаментом формування суспільства знань виступає сучасний етап
суспільного прогресу, що одержав назву інформаційного суспільства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Дослідження феномену інформаційного суспільства та економіки знань здійснювали багато зарубіжних та вітчизняних науковців, таких
як: Р. Кроуфорд [1], Т. Сакайя [2], У. Мартін
[3], Д. Белл [4], М. Кастельс [5, 6], Ф. Махлуп
[7], Дж. Беніджер [8], Ф. Уебстер [9], П. Друкер [10], А. Урсул [11], А. Чухно [12], Л. Мельник [13], В. Базилевич [14], О. Старовойт [15],
А. Гальчинський [16], М. Єрмошенко [17],
Л. Федулова [18], О. Москаленко [19], С. Шкарлет [20] та інші. Проте, варто зазначити, що в
науковій літературі, на нашу думку, недостатню увагу приділено дослідженню закономірностей, протиріч та перспектив трансформації
інформаційного суспільства у суспільство знань
як основу формування моделі сталого розвитку,
а також дослідженню ролі у зазначеному процесі науки як суспільного інституту, що націлений на виробництво, розповсюдження, накопичення та використання нових знань.
Метою статті виступає аналіз характеристик
інформаційного суспільства, його позитивних та
негативних сторін; дослідження взаємозв’язку
інформації та знання, що робить можливим визначити перспективи трансформації існуючої
моделі інформаційного суспільства в усталену
модель суспільства знань в умовах глобалізації.
Виклад основного матеріалу дослідження.
В умовах загострення глобальних проблем на
сучасному етапі розвитку цивілізації, що зумовлені головним чином кризою існуючої споживацької парадигми господарювання, суспільство стає перед необхідністю перегляду головних
пріоритетів суспільного розвитку. Існуюча парадигма господарювання заснована на пріоритеті економічної складової суспільного розвитку
на шкоду іншим складовим – соціальній, екологічній, духовній тощо. При цьому перевага
надається задоволенню сьогоденних потреб, не
враховуючи існування потреб майбутніх поколінь. В умовах переходу до постіндустріального
типу цивілізації пріоритет повинен віддаватися
гармонізації всіх складових суспільного розвитку – економічної, соціальної, екологічної, правової, духовної тощо. В епоху підсилення глобальної конкуренції та загострення глобальних
проблем для світової економіки взагалі та національної економіки зокрема необхідним шляхом
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
до нової постіндустріальної парадигми господарювання виступає пріоритетне використання
безвідходних технологій, зменшення тиску на
оточуюче природне середовище та пріоритетне
використання відновлюваних ресурсів, зокрема людського ресурсу у вигляді інформації та
знання. Це робить науку як сферу суспільного
виробництва, націлену на продукування, накопичення, розповсюдження та використання
нових знань, базовою галуззю економіки, яка
спроможна впливати на всі без винятку елементи господарського механізму. Тобто наука виступає головною рушійною силою суспільного
прогресу на сучасному етапі розвитку цивілізації, коли головна економічна дилема «безмежність потреб – обмеженість ресурсів» набуває
загрозливого характеру, особливо відносно не
відновлюваних природних ресурсів. Важливою
умовою становлення постіндустріального суспільства, головною характеристикою якого виступає пріоритетне використання наукоємних
технологій, є поступова трансформація моделі
інформаційного суспільства в суспільство знань
як основи для формування суспільства сталого розвитку. Для цього необхідне теоретичне
обґрунтування відмінностей головних характеристик інформаційної економіки, риси якої
сформувалася в сучасному суспільстві, та епохи
суспільства знань, як більш зрілої та досконалої моделі розвитку.
Як відомо, інформація – одне з найбільш загальних понять науки, що позначає деякі відомості, сукупність яких-небудь даних, знань
і т.п., тобто це нові відомості, які прийняті,
зрозумілі і оцінені її користувачем як корисні;
нові знання, які отримує споживач (суб’єкт) у
результаті сприйняття і переробки певних відомостей. Знання – це результат процесу пізнання, осягнення дійсного світу людиною,
адекватне відображення об’єктивної дійсності у
свідомості завдяки створених у процесі пізнання уявлень, понять, суджень, теорій, виявлених
і освоєних законів та принципів організації речей, картин світу в цілому [21]. Тобто інформація, на відміну від знань, – це лише сукупність
відомостей про об’єкт, при цьому ці відомості
людина може не розуміти чи не усвідомлювати
в повному обсязі, не давати цілісної картини
реальності та конкретних методів та варіантів
її використання на практиці. Інформація може
бути достовірною або недостовірною, перевіреною та неперевіреною, на відміну від знання як
сукупності усвідомленої та обробленої, систематизованої людиною та суспільством інформації,
яка може бути використана в господарській діяльності.
Накопичення достовірної інформації та активний науковий пошук сприяє її якісній зміні
та перетворенню у знання, а сукупність накопичених людством знань виступає як наука. Водночас розвиток науки сприяє формуванню як
нових знань, так і одержанню нової інформації, що може слугувати джерелом нових знань у
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майбутньому, в чому проявляється невпинний
саморозвиток науки.
Важливо зауважити, що знання та інформація як продукти наукового пошуку мають далеко не однаковий вплив на суспільний розвиток.
Формування та накопичення інформації, її розповсюдження, зростання ролі й значення факторів, пов’язаних з інтелектуалізацією та інформатизацією господарського життя суспільства,
сприяє складанню підґрунтя нового етапу суспільного прогресу, що одержав назву інформаційної ери (інформаційного суспільства).
Винахід терміну «інформаційне суспільство»
належить Ю. Хаяші – професору Токійського
технологічного інституту. Професор У. Мартін
визначає такі зміни в економічному устрої, що
слугують орієнтиром формування інформаційного суспільства:
– структурні зміни в економіці, особливо у
сфері розподілу робочої сили; зростаюче усвідомлення важливості інформації та інформаційних технологій;
– зростаюче
усвідомлення
необхідності
комп’ютерної грамотності;
– широке поширення комп’ютерів та інформаційних технологій;
– розвиток комп’ютеризації та інформатизації суспільства та освіти;
– підтримка урядом розвитку комп’ютерної
мікроелектронної технології та телекомунікацій;
– масштабне поширення комп’ютерних вірусів та шкідливих програм по всьому світу.
З огляду на ці зміни, як вважає У. Мартін,
«інформаційне суспільство можна визначити
як суспільство, в якому якість життя, так само
як перспективи соціальних змін та економічного розвитку, значно залежать від інформації та
її експлуатації. При цьому У. Мартін наголошує, що комунікація являє собою «ключовий
елемент інформаційного суспільства» [3].
Формування інформаційного суспільства
як об’єктивний процес суспільного прогресу,
пов’язаний головним чином з швидким розвитком комунікацій, має як позитивні, так і негативні прояви. Етап розвитку людства до інформаційної ери характеризувався головним
чином недостатністю інформації всіх видів відносно потреб в ній через недосконалість комунікацій та наявність штучних перешкод для її поширення (авторське право, патент тощо). Брак
інформації призводить до зростання трансакційних витрат, оскільки спонукає суб’єктів господарювання збільшувати свої видатки на її пошук, приймати менш раціональні господарські
рішення та в підсумку втрачати частину свого
доходу. В період формування інформаційного
суспільства відбувається зростання кількості
інформації, чому сприяє розвиток науки, збільшення її суспільного значення та вдосконалення засобів комунікації. При цьому накопичення
масиву інформації не тільки сприяє розвитку
ринкових відносин, раціоналізації прийняття
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господарських рішень, а має й іншу сторону.
Мова йде про такі негативні наслідки інформатизації суспільства, як:
1. Зростання взаємозалежності окремих господарських суб’єктів та цілих країн, що одержало назву глобалізації. Вдосконалення комунікацій та зростання потоку інформації сприяє
дестабілізації суспільного розвитку, збільшенню лавиноподібних процесів у світі, зокрема й
загостренню глобальних економічних криз.
2. Інформаційне суспільство схильне до паніки при наявності незрозумілої або загрозливої
інформації. Намагаючись захистити свої інтереси, економічний суб’єкт приймає нераціональне
з точки зору макро- чи мегаекономіки рішення,
що загострює економічні кризи (біржова паніка, зростання попиту на іноземну валюту чи товари, ціна на які ймовірно зросте, тощо).
3. В інформаційному суспільстві зростає спекулятивний сектор економіки внаслідок вдосконалення комунікацій, що спрощує доступ до
біржових ігор пересічних громадян. Це сприяє
формуванню механізму перерозподілу національного доходу з реального сектору економіки
у спекулятивний, що деформує у суб’єктів господарювання стимули до виробничої діяльності.
4. Зростає питома вага тіньового сектору
економіки внаслідок вдосконалення засобів
глобального переливу грошового капіталу. При
цьому створюються додаткові умови для укривання доходів, в основному високих, від оподаткування, наприклад, через офшорні зони. Все
це також деформує механізм розподілу національного доходу, в цьому випадку на користь
осіб з високими доходами, що загострює соціально-економічні проблеми та гальмує суспільний прогрес.
5. Зростання кількості інформації та вдосконалення засобів її передачі породжує в суспільстві нові потреби, часто надумані, штучні.
Намагаючись збільшити свої доходи, виграти в
конкурентній боротьбі, підприємства-виробники
мають за мету вдосконалити, урізноманітнити
продукт, що вони виготовляють, або створити
якісно новий товар чи послугу. Внаслідок цього
вони нав’язують суспільству нові потреби, що,
з одного боку, виступає стимулом суспільного
прогресу в короткостроковому періоді, але в довгостроковому – гальмує його, оскільки при цьому деформуються механізми попиту-пропозиції,
зростає навантаження на продуктивні сили та
природне середовище; створення штучних надуманих потреб не сприяє ефективному використанню рідкісних ресурсів, що використовуються
на їх задоволення. Прагнучи до збільшення добробуту, людина потрапляє у пастку моди, реклами тощо. Все це не сприяє сталості розвитку,
а навпаки – дестабілізує його.
6. Через зростання ролі інформації малі
групи, соціальні об’єднання можуть чинити істотний вплив на суспільство в цілому; такий
вплив, наприклад, може здійснюватися через
терор, який активно висвітлюють ЗМІ. Наяв-

ність можливості широкого розповсюдження
інформації слугує стимулом для агресивно налаштованих суб’єктів та груп привертати увагу
до своїх антигромадських дій та сіяти паніку.
Цей фактор може бути оцінений як порушення
соціальної стабільності, що не відповідає характеристикам сталості і навіть слугує потенційною загрозою існуванню людства.
7. Інформатизація суспільства, з огляду на
вищесказане, поступово призводить до кризи
економічної теорії, оскільки спотворює ринкові
механізми, робить неефективним макроекономічне прогнозування та малоефективним макроекономічне регулювання в умовах глобалізації.
Наведені характеристики інформаційного
суспільства не характеризують його як урівноважену, усталену систему, тобто не відповідають
характеристикам сталості. Більш досконалою
моделлю суспільного розвитку може виступати модель суспільства знань (економіки знань),
яку деякі теоретики зараховують до якісного
нового етапу інформаційної ери, найімовірніший шлях соціально-економічного розвитку
людства. Вперше термін «економіка знань»
(кnowledge society, К-суспільство) зустрічається
в роботах Ф. Махлупа, який використав його
для підкреслення ролі знань як вирішального
фактору економічного зростання і суспільного
розвитку [7]. Згодом у дослідженнях Г. Беккера
цей феномен знаходить подальше осмислення в
контексті аналізу людського капіталу та економічної ефективності освіти.
Вагомими для поглиблення розуміння сутності економіки знань є праці теоретиків постіндустріального суспільства, де висвітлювалося зростання ролі знань, масштаб набуття і
використання яких починає визначати потенціал розвитку суспільства. Зокрема, А. Тоффлер, досліджуючи «хвилі» змін в історичній
перспективі, розглядає постіндустріальну цивілізацію як «третю хвилю», для якої, на відміну від попередніх, основою влади виступають
вже не сила чи гроші, а знання, причому від
обміну інформацією та знаннями починає безпосередньо залежати вся система існування
соціуму. Потужний імпульс дослідження економіки знань отримало і в межах концепції інформаційного суспільства, де обґрунтовувалося
значення інформації як головного економічного
ресурсу поступу людства. Цікавою є й концепція мережевого суспільства М. Кастельса, який,
розглядаючи інформацію та знання як основні
джерела продуктивності, наголошував, що їх
розвиток призводить до появи «нової економіки», де мережеві структури поступово витісняють звичні форми особистої і речової залежності [5; 6].
Кінець 1980-х р. позначився процесом відокремлення понять «інформація» та «знання», а
згодом і виникненням нового поняття «суспільство знань». Його поява активізувала окреслення однойменної концепції, зокрема, у працях
П. Дракера (за яким знання – вихідний пункт
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і кінцевий результат цивілізаційного процесу,
головний інноваційний ресурс та інтегратор
глобальної цивілізації) та Т. Сакайї [2] (за яким
характерною ознакою сучасного суспільства є
не сам факт поширеності знань, а їх безпосереднє втілення у більшості суспільних благ).
Спираючись на доробок попередників, дослідники П. Девід та Д. Форе окреслили низку параметрів формування економіки знань, серед яких:
прискорення темпів створення та знецінення
знань; зростання швидкості вироблення інновацій; збільшення нематеріальних активів у складі ВВП; технологічна революція в інструментах
знання, що інтенсифікує творчу взаємодію між
людьми. Результатом цих процесів є зміна соціальної стратифікації внаслідок виділення своєрідного класу творців нового знання [15].
У 2004 р. групою Всесвітнього банку (The
World Bank) у рамках спеціальної програми «Знання для розвитку» (Knowledge for
Development) було розроблено комплексний
показник, що характеризує рівень розвитку
економіки, побудованої на знаннях, в країнах
і регіонах світу, який одержав назву «індекс
економіки знань». В ньому головним критерієм
оцінки ступеня формування національної моделі економіки знань виступає здатність країн
створювати, приймати і поширювати знання.
Передбачається, що індекс повинен використовуватися державами для аналізу проблемних
моментів в їх політиці і виміру готовності країни до переходу на модель розвитку, ґрунтованої
на знаннях. У основі розрахунку Індексу, що
здійснюється щорічно, лежить запропонована
Всесвітнім банком «Методологія оцінки знань»
(The Knowledge Assessment Methodology –
KAM), яка включає комплекс з 109 структурних та якісних показників, об’єднаних в чотири
основні групи: індекс економічного й інституціонального режиму, індекс освіти, індекс інновацій та індекс інформаційних і комунікаційних
технологій.
Таким чином, головним критерієм сучасного етапу суспільного прогресу, який одержав
назву «інформаційного суспільства» («інформаційно-технологічної революції»), виступає
рівень розвитку техніки та технологій, питома
вага інформації всіх видів в суспільному багатстві. В цей період наука виступає як джерело
інформації, яку суспільство використовує для
задоволення своїх потреб. У той же час якісно новий етап суспільного прогресу на базі інформаційного суспільства, який одержав назву
«економіки знань» («суспільства знань») передбачає більш розлогі соціальні, етичні і політичні параметри. Цей етап характеризується паралельним та всебічним розвитком всіх елементів
суспільного прогресу, серед яких наука як джерело знань виступає як найголовніший – вона
слугує джерелом нових знань, які суспільство
продукує, накопичує, передає та використовує
для всебічного прогресу, підвищення ефективності функціонування економіки та соціальної
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сфери.
Через трансформацію свідомості людини,
яка перетворює розрізнену інформацію у корисне, а не шкідливе для нього та суспільство
знання, відбувається визрівання економіки
знань на базі інформаційного суспільства. Саме
стимулювання такої трансформації виступає,
на нашу думку, головним завданням інституту держави. Через докорінні зміни у свідомості
окремого індивіда, родини, корпорації, держави, світового співтовариства, можна забезпечити сталість розвитку за рахунок розуму, перетворення біосфери у ноосферу. Хаотичність та
вільне розповсюдження інформації будь-якого
типу в інформаційному суспільстві подолати
штучними адміністративними методами неможливо або небажано, оскільки інформація виступає підґрунтям еволюції науки та науково-технологічного розвитку та інших сфер суспільного
прогресу. Забезпечити сталість розвитку можливо тільки через зміну парадигми суспільного
мислення з домінуючого зараз споживацького
утилітаризму до формування мислення нового
типу – ноосферного, яке передбачає можливість
та здатність людей орієнтуватися у масиві інформації та використовувати її на благо собі та
суспільству, творчу діяльність з метою не тільки максимізації прибутку та задоволення індивідуальних потреб, як в індустріальну епоху, а
заради реалізації потреб суспільства та майбутніх поколінь. Все це потребує докорінної трансформації існуючої зараз системи освіти та виховання, використання інструментів державного
та недержавного впливу на формування нового мислення, використання прикладу осіб, що
мають суспільний авторитет (політична еліта,
творча інтелігенція тощо).
Висновки. Таким чином, формування економіки знань виступає підґрунтям реалізації моделі сталого розвитку як такої, що ґрунтується
на знаннях та передбачає можливості суспільства використовувати знання та інформацію з
метою ефективного задоволення потреб суспільства не тільки в сучасних умовах, а й у майбутньому.
Наведений підхід дозволяє проаналізувати перспективи формування моделі економіки
знань як усталеної моделі розвитку, в умовах
України та визначити головні напрямки трансформації сучасної економічної системи України
у напрямку розбудови економіки знань; дослідити напрямки, методи та інструменти оптимізації використання наукової сфери в процесі
формування економічного механізму забезпечення сталого розвитку національної економіки
України.
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АНАЛІЗ РЕЙТИНГУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇН
У ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
ANALYSIS OF RATING OF COUNTRIES’ COMPETITIVENESS
IN INTERNATIONAL TOURISM
АНОТАЦІЯ
У статті проведено аналіз стану ринку міжнародного туризму; аналіз рейтингу країн світу за рівнем індексу конкурентоспроможності сектору подорожей і туризму; розглянуто
складові індексу конкурентоспроможності країни у сфері подорожей і туризму; надано прогноз тенденцій розвитку міжнародного туризму до 2020–2030 рр.
Ключові слова: аналіз, міжнародний туризм, індекс конкурентоспроможності сектору подорожей і туризму, рейтинг,
прогноз.
АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ состояния рынка международного туризма; анализ рейтинга стран мира по уровню индекса конкурентоспособности сектора путешествий и туризма;
рассмотрены составляющие индекса конкурентоспособности
страны в сфере путешествий и туризма; предоставлен прогноз
тенденций развития международного туризма до 2020–2030 гг.
Ключевые слова: анализ, международный туризм, индекс конкурентоспособности сектора путешествий и туризма,
рейтинг, прогноз.
ANNOTATION
This article provides an analysis of the international tourism
market; analysis of rating of countries in terms of travel and tourism
competitiveness index; the components of the index of a country's
competitiveness in the travel and tourism are investigated; longterm forecast of trends in the development of international tourism
in the years 2020–2030 is presented.
Keywords: analysis, international tourism, travel & tourism
competitiveness index, rating, forecast.

Постановка проблеми. Міжнародний туризм
під впливом процесів глобалізації та інтеграції набуває динамічного розвитку та стає одним із впливових чинників, від яких залежить
зростання економіки, підвищення конкурентоспроможності країни на світових ринках. Незважаючи на світову кризу, природні катаклізми, загострення політичної ситуації, туризм у
першому десятилітті ХХІ ст. випередив за економічною ефективністю такі галузі, як: нафтодобування, автомобілебудування, телекомунікаційне обладнання, інші види послуг.
Згідно з дослідженням Oxford Economics,
галузь міжнародного туризму випередить темпи зростання світового ВВП і середньорічного
зростання – близько 5,4% в рік протягом на-

ступних 10 років. Тож більшість країн світу в
останні роки форсованими темпами розвивають
туристичну галузь, прагнучи не втратити шанс
у розподілі економічного зиску від міжнародного туризму. Сьогодні у світі існує велика кількість різних індексів та рейтингів: глобальних і
локальних, комплексних і спеціалізованих, регулярних і одноразових. Ці індекси оцінюють
різні аспекти діяльності країн, але у результаті усі вони оцінюють успішність окремо взятої
країни, порівняно з «конкурентами».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму
досліджували такі зарубіжні вчені, як: І. Ательджевич, Д. Кестер, С. Мілн, М. Ризи та вітчизняні науковці: О.О. Любіцева, М.П. Мальська,
Г.Я. Заячковська, В.М. Зайцева та ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Враховуючи цінність проведених досліджень, існує подальша потреба вивчення цієї проблематики, адже міжнародний
туризм – це динамічна галузь, тож визначення
сучасних умов ефективного функціонування
потребує постійного відстеження, зокрема рейтингу конкурентоспроможності країн.
Мета статті полягає у вивченні стану конкурентоспроможності країн у галузі туризму
та прогнозуванні тенденцій розвитку до 20202030 рр., враховуючи глобальні ризики.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Сьогодні міжнародний туризм займає в системі світогосподарських зв'язків та загальнолюдських цінностей особливе місце з огляду на
свій універсальний вплив на розвиток світової
спільноти. Більш ніж 200 країн змагаються у
світовому конкурентному туристичному середовищі.
У ході дослідження встановлено, що, за статистичними даними UNWTO World Tourism
Barometer, внесок від туризму до світового валового внутрішнього продукту натепер становить 2056 млрд дол.; у світовому туризмі за-
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йнято понад 101 млн осіб; інвестиції у галузь
туризму становлять 4,7% від загального обсягу
світових інвестицій; світові доходи від туризму
складають 1243 млрд дол.; до 2020 р. кількість
туристів сягне 1,6 млрд осіб на рік; до 2030 р. –
1,8 млрд прибуттів; країни, що розвиваються,
збільшать свою долю на ринку з 30% у 1980 р.,
47% у 2012 р. до 57% у 2030 році [1].
Згідно з останніми даними UNWTO World
Tourism Barometer, конкретизуємо ряд даних.
Темпи зростання міжнародного туризму за
весь 2014 р. склали близько 5%, що перевищує довгострокову перспективу, спрогнозовану
UNWTO до 2020 р. (+3,8%). Кількість міжнародних туристів у 2014 р. склала 1 138 000 осіб,
що на 51 млн більше, ніж у 2013 р. Стосовно
регіонів, то найбільше зростання було відзначено на Американському континенті (+7%), за
яким слідують Азіатсько-Тихоокеанський регіон (+5%) і Європа (+4%). Щодо субрегіонів, то
серед них найкращі результати показали Північна Америка (+8%) і Південна Азія (+7%)
поряд з Південною і середземноморською Європою, Північно-Східною Азією та Північною
Європою (+7% у всіх перерахованих субрегіонах). Це високі результати, враховуючи, що
різні регіони планети продовжують стикатися
зі значними геополітичними та санітарними
проблемами, коли відновлення глобальної економіки залишається крихким і нерівномірним.
У багатьох країнах спостерігається зростання
політичної підтримки туристичного сектору.
Країни Карибського басейну (+7%), Центральна і Південна Америка (+6%) удвічі збільшили
показники зростання, зареєстровані в 2013 р.,
причому особливо високими виявилися результати у Північній Америці, що пов'язано
з надзвичайно високими показниками, досягнутими Мексикою та Сполученим Штатами
Америки. Кількість міжнародних прибуттів в
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні зросла на
5%, що говорить про консолідацію тенденції до
зростання, яка спостерігається в останні роки.
Найкращих результатів досягли Південна Азія
(+7%) на чолі з Індією (+7%) і Північно-Східна
Азія (+7%), де за провідним турнаправлениям,
таким як Японія і Республіка Корея, були зареєстровані двозначні показники зростання. Кількість прибуттів в Океанію збільшилася на 6%,
при цьому зростання прибуттів припадало переважно на Австралію і Нову Зеландію. У Південно-Східній Азії (+2%) зростання сповільнилося
порівняно з 2012 і 2013 рр. через скорочення
числа прибуттів, зареєстрованих в Таїланді.
У Європі, найбільш відвідуваному регіоні світу,
було зафіксовано 4% зростання міжнародних
туристичних прибуттів, з вагомими результатами в Північній Європі та Південній середземноморської Європі (+7% по кожному субрегіону),
де спостерігалося істотне зростання за такими
давно консолідованим туристичним напрямкам, як: Греція, Португалія, Іспанія та Мальта.
У Західній Європі зростання міжнародного ту-

ризму йшло більш повільними темпами (+2%),
тоді як у Центральній та Східній Європі спостерігалася стагнація (0%), різко контрастувало
з показниками за останні три роки, протягом
яких зростання прибуттів становило у середньому 8% в рік. Зростання міжнародних туристичних прибуттів на Близькому Сході оцінюється в
4% і відновлюється після спаду, що відзначався з 2011 р. За всіма турнаправленнями регіону, про які є дані, прослідковується позитивна
динаміка, при цьому результати щодо Єгипту,
Йорданії, Лівану і Саудівської Аравії значно покращилися порівняно з 2013 р. В Африці число
міжнародних туристів зросло на 3%, при цьому
в Північній Африці консолідується тенденція до
відновлення (+2%). У країнах Африки на південь від Сахари зростання прибуттів склало 3%,
незважаючи на спалах лихоманки Ебола в декількох країнах Західної Африки. Проте, до інформації щодо Африки і Близькокого Сходу слід
підходити з певною обережністю, оскільки вона
заснована на обмежених і мінливих даних щодо
цих регіонів. У країнах з ринками, що формуються, також продовжує зберігатися високий
попит, хоча порівняно з 2013 р. він дещо знизився. Витрати туристів з Італії та Австралії зросли,
відповідно, на 8% і 7%, а туристів США – на
5%. Згідно з даними Франції та Канаді, цей показник збільшився на 3%.
Збільшення витрат на міжнародний туризм з
боку традиційних ринків виїзного туризму компенсувало спад на великих ринках, що розвиваються, які стимулювали зростання туризму в
попередні роки. За підрахунками, у 2014 р. загальна кількість подорожей за кордон з Китаю
зросла на 11 млн і сягнула 109 млн. Протягом
перших трьох кварталів 2014 р. витрати туристів зросли на 17%, хоча і більш скромні, ніж у
попередні роки (40% в 2012 р. і 26% в 2013 р.).
Китай з 2012 р. є найбільшим ринком виїзного
туризму, чиї загальні витрати в 2013 р. склали 129 млрд дол. США. Що стосується двох
інших провідних ринків, що розвиваються, у
2014 р. РФ (-6%) виразно переживала спад,
тоді як в Бразилії все ще спостерігалося зростання на 2%, незважаючи на зростання курсу
долара США у відношенні до бразильського реала і уповільнення економічного зростання. За
межами десятки лідерів відзначався істотний
ріст витрат відносно ряду менш великих нових
ринків. Так, показники Саудівської Аравії, Індії, Філіппін і Катару свідчать про підвищення
витрат на 30% і більше. Зростання попиту на
традиційних ринках виїзного туризму компенсував спад, що спостерігався на великих нових
ринках. Витрати туристів зі США, друге за значенням ринку виїзного туризму в світі, зросли
на 6%. Крім того, варто згадати про збільшення цього показника у Франції (+11%), Італії
(+6%) та Сполученому Королівстві (+4%) [2].
Генеральний секретар UNWTO Талеб Ріфаї
висловив думку, що зростання чисельності
міжнародних туристів, які перетнули кордони
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
в 2014 р., є новим віддзеркаленням зростаючої
підтримки, що надається сектору, а також невичерпної здатності туристичних компаній адаптуватися до ринкових змін. Також він висловив
побажання до урядів всіх країн вжити заходи
з підтримки туризму, включаючи пом'якшення
податків, спрощення візових процедур і переміщення туристів, оскільки доведено, що туризм
стимулює економічне зростання і сприяє створенню робочих місць.
У ході дослідження також встановлено, що
на 2015 р. UNWTO прогнозує зростання міжнародних туристських прибуттів на 3–4%.
Якщо говорити про регіони, то найбільш значне зростання очікується в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (+4–5%) і на Американському
континенті (+4–5%), за якими слідує Європа
(+3–4%). Передбачається, що в Африці число
прибуттів збільшиться на 3–5%, на Близькому
Сході – на 2–5%.
Очікується, що в 2015 р. попит продовжить
зростати, оскільки глобальна економічна ситуація прогнозно поліпшується, хоча ще належить
вирішити безліч важких завдань. Позитивний
прогноз на 2015 р. підтверджується індексом
довіри UNWTO. Відповідно до думки 300 експертів у галузі туризму, з якими були проведені
консультації при складанні індексу, очікується, що результати туристичної галузі в 2015 р.
покращаться, хоча прогнози менш оптимістичні, ніж рік тому.
Довгострокові прогнози UNWTO на 2030 р. –
міжнародний туризм буде мати значний потенціал для подальшого зростання. Прогноз,
збагачений аналізом соціальних, політичних,
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економічних, екологічних та технологічних
чинників, які сформували міжнародний туризм
в минулому та впливатимуть на нього в майбутньому.
Одним з основних показників, що характеризує привабливість країни з погляду міжнародного туризму, є індекс конкурентоспроможності подорожей і туризму, впроваджений
для оцінки впливу різноманітних факторів та
політичних подій на зміни тургалузі в певній
країні.
Конкурентний статус країн експерти Всесвітнього економічного форуму разом з фахівцями «Booz & Company», «Deloitte», Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА),
Міжнародного союзу охорони природи (IUCN),
Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) і
Всесвітньої Ради з подорожей і туризму (WTTC)
розраховують індекс конкурентоспроможності
країн у сфері подорожей і туризму (TTCI).
Індекс конкурентоспроможності подорожей
і туризму (ІКПТ/TTCI) розроблено Всесвітнім
економічним форумом (ВЕФ; Женева, Швейцарія). Щорічне рейтингове дослідження проводили з 2007 до 2009 р., з 2010 р. дослідження
проводять один раз у два роки. Рейтинг ґрунтується приблизно на 80 показниках, які згруповано в 14 складових. Ці складові, у свою чергу,
утворюють 3 субіндекси: регуляторне середовище в туристичному секторі; середовище та інфраструктура для бізнесу; людські, культурні і
природні ресурси в секторі подорожей і туризму (рис. 1).
Перший субіндекс охоплює елементи, що належать до сфери державної політики і регулю-

Рис. 1. Індекс конкурентоспроможності подорожей та туризму [3]
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вання, другий – елементи бізнесового середовища і «жорсткої» інфраструктури, третій – дещо
«пом’якшені» елементи людських, культурних
і природних ресурсів у кожній країні. Дані для
розрахунку індексу містять результати щорічного опитування керівників бізнесу, кількісні
статистичні дані публічних джерел, міжнародних організацій, а також організацій та експертів, що спеціалізуються в галузі подорожей і
туризму. Дослідження містить докладні профілі економіки кожної з країн, деталізацію підсумкового положення в рейтингу, керівництво
на основі ключових конкурентних переваг і
недоліків. Також у звіт включено доповіді експертів галузі, окремі розділи присвячено питанням спрощення візового режиму, економічного зростання; політиці використання місцевих
конкурентних переваг в мінливому середовищі;
впливу туризму на створення робочих місць;
впливу розвитку авіації на економічний розвиток. Оцінки в балах надаються в межах інтервалу від 1 до 7, причому оцінка «7» відповідає
максимально можливій. Важливо відзначити,
що було встановлено пряму залежність між доходами країни від міжнародного туризму і її
показниками в балах за індексом конкурентоспроможності подорожей і туризму.
ІКПТ дає можливість проводити коректні
порівняння успішності країн щодо розвитку
сектору подорожей і туризму та об’єднати їх
за такими п’ятьма регіональними групами: Європа, Північна і Південна Америка, АзіатськоТихоокеанський регіон (враховуючи Центральну Азію), Близький Схід і Північна Африка, а
також Африка на південь від Сахари.
Далі в ході дослідження з'ясовано, що до
підсумкового списку рейтингу аналітиками додали 140 країн світу. До десятки країн-лідерів
у 2013 році належить: Швейцарія – зведений
індекс туристичної конкурентоспроможності
склав 5,66 бала, Німеччина – 5,39, Австрія –
5,39, Іспанія – 5,38, Великобританія – 5,38,
США – 5,32, Франція – 5,31, Канада – 5,28,

Швеція – 5,24 і Сінгапур – 5,23 бала. У другій
десятці туристичні країни розташувалися таким чином: Австралія – 5,17 бала, Нова Зеландія – 5,17, Нідерланди – 5,14, Японія – 5,13,
Гонконг – 5,11, Ісландія – 5,10, Фінляндія –
5,10, Бельгія – 5,04, Ірландія – 5,01 і Португалія – 5,01 бала.
Серед сусідніх держав і країн СНД ситуація
така: Естонія – 30-те місце (4,82 бала), Польща – 42-те місце (4,47), Латвія – 48-ме місце
(4,43), Литва – 49-те місце (4,39), Росія – 63-тє
місце (4,16), Грузія – 66-те місце (4,10), Україна – 76-те місце (3,98), Азербайджан – 78-ме
місце (3,97), Вірменія – 79-те місце (3,96), Казахстан – 88-ме місце (3,82), Молдова – 102-ге
місце (3,60), Киргизстан – 111-те місце (3,45)
і Таджикистан – 114-те місце (3,41). Білорусь
не представлена в поточному туристичному рейтингу.
Серед розвинених економік значно поліпшили свої позиції Нова Зеландія (з 19 на 12
місце) і Японія (з 22 на 14). Економіки, що розвиваються, продемонстрували різні результати.
Серед країн групи БРІК, тільки Індія істотно
поліпшила свої позиції і піднялася на 8 місце у
рейтингу цього року. У категорію країн, що поліпшили результат, увійшли: Панама, яка піднялася з 56 позиції на 37 і Філіппіни – з 94 на
82 [3].
Підсумовуючи показники, можна зробити
висновок щодо рейтингу країн світу за індексом конкурентоспроможності сектору подорожей і туризму 2013 р. порівняно з попередніми
роками. Отже, список країн-лідерів загалом не
змінився, але деякі країни змінили свої позиції
(табл. 1).
Серед десятки лідерів перше і друге місця
залишаються за Швейцарією і Німеччиною.
Нижче розташувалися три країни, що підсилили свої позиції порівняно з попереднім рейтингом: Австрія, Іспанія й Великобританія. З
9 на 8 місце піднялася Канада, а США й Сінгапур залишилися на тих самих позиціях (6 і 10

Таблиця 1
Рейтинг країн світу за індексом конкурентоспроможності сектору подорожей і туризму,
10 країн-лідерів, 2007–2013 рр.

Швейцарія
Німеччина
Австрія
Іспанія
Великобританія

Рейтинг/
індекс
2013 р.
1 / (5,66)
2 / (5,39)
3 / (5,39)
4 / (5,38)
5 / (5,38)

США

6 / (5,32)

Франція

7 / (5,31)

Канада

8 / (5,28)

Швеція

9 / (5,24)

Сінгапур

10 / (5,23)

Країна

Регіональний ранг
2013 р.
в Європі: 1
в Європі: 2
в Європі: 3
в Європі: 4
в Європі: 5
у Північній та Південній
Америці: 1
в Європі: 6
у Північній та Південній
Америці: 2
в Європі: 7
в Азіатсько-Тихоокеанському
регіоні: 1

Рейтинг
2011 р.
1
2
4
8
7

2009 р.
1
3
2
6
11

2008 р.
1
3
2
5
6

2007 р.
1
3
2
15
10

6

8

7

5

3

4

10

12

9

5

9

7

5

7

8

17

10

10

16

8
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Глобальні та національні проблеми економіки
відповідно). Втримуються в десятці Франція й
Швеція. Франція погіршила своє становище і
опустилася на 4 місце, а Іспанія, навпаки, піднялася з 8 на 4 позицію. Швеція – єдина країна
з першої десятки, яка суттєво погіршила позиції у рейтингу (опустилася з 5 позиції на 9).
Як зазначалось вище, Україна покращила
свій показник на дев’ять пунктів, піднявшись
у рейтингу з 85 сходинки на 76 з оцінкою 3,98.
Найкращий результат Україна продемонструвала за параметром «Здоров’я та гігієна» – восьме
місце у рейтингу. Слабкими сторонами нашої
держави у туристичній галузі аналітики визнали законодавче регулювання (114-е місце), цінову конкуренцію (110-е місце), схильність до
подорожей (101-е місце).
Наступний рейтинг туристичної конкурентоспроможності країн UNWTO World Tourism
Barometer оприлюднить у 2015 році.
Крім аналізу причин розвитку сектору подорожей і туризму в різних країнах, звіт також показує картину загального стану галузі
на міжнародному рівні і аналізує її роль у прискоренні глобального економічного зростання.
Так, цього року ключовою темою доповіді стало
«Скорочення бар'єрів для економічного зростання та створення робочих місць». Автори дослідження вказують, що в сучасній економіці
на сектор подорожей і туризму припадає одне
робоче місце з 11 в світі, що доводить стійкість
сектору під час глобального економічного спаду і перетворює його в ключовий фактор високоефективної диверсифікованої економіки для
країн, що розвиваються. Фахівці (головний
економіст, глава відділення з конкурентоспроможності Дженніфер Бланк та директор, глава
сектору авіації, подорожей і туризму WEF Теа
Чіса) довели, що:
– стійкість туристичної галузі викликана
зростанням середнього класу в економічно слаборозвинених країнах, хоча розвинені економіки також роблять свій внесок у розвиток туризму;
– поліпшення політичної кон'юнктури, застосування нових технологій, активна динаміка пересування людей через кордони дозволять
міжнародному туризму капіталізувати ресурси
в цьому напрямку і підтримувати зростання у
майбутньому;
– туристична галузь витримала глобальну
кризу і сьогодні відіграє важливу роль у вирішенні серйозних глобальних проблем, включаючи безробіття серед молоді, економічний розвиток, стійкість навколишнього середовища;
– завдання галузі та її фахівців сьогодні
полягає у збережені досягнутих результатів
економічного зростання та зайнятості, а також
досягненні нових цілей розвитку глобального
туризму та підтримки культур, національної
ідентичності, навколишнього середовища країнрецепієнтів.
Далі надамо прогнозні показники згідно з
новим дослідженням Oxford Economics, прове-
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деним на замовлення «Amadeus»: протягом наступних 10 років передбачається середньорічне
зростання туристичної індустрії – близько 5,4%
у рік. Зростання стимулюватимуть великі ринки, що розвиваються, – частка Китаю у світовому виїзному туризмі очікувано досягне 20%
до 2023 р. Китай також стане найбільшим внутрішнім ринком туристичних послуг до 2017 р.,
цьому сприяють стрімкий ріст ВВП, підвищення рівня зайнятості та зростання споживчих
витрат. Інші великі ринки, що розвиваються, –
Бразилії, Індії, Індонезії і Туреччини, також
досягнуть середньорічного зростання більше
5% протягом наступних 10 років. Це буде обумовлено в основному зростанням добробуту їх
населення і зміною споживчих звичок. Зв'язки
між Сходом і Заходом стимулюють новий попит і зростання кількості ділових поїздок – на
Азію припадатиме 55% світового зростання ділового туризму в найближчі 10 років. Але західний ринок ділових поїздок на невеликі відстані не досягне докризового рівня (до 2008 р.)
аж до 2018 р. Зростання сегменту авіаподорожей будуть стимулювати країни з економікою,
що розвивається (Індія, Індонезія), оскільки
очікується, що авіасполучення в країнах, які
не входять до OECD (Організація економічного
співробітництва та розвитку), вперше обжене
авіасполучення в країнах-членах OECD і стане
найбільшим джерелом світового повітряного
сполучення до 2023 р.
Тож міжнародний туризм набирає сил і змінюється в міру виходу з недавньої рецесії в
розвинених країнах. Розвиток Китаю є важливою рушійною силою, але насправді існує безліч інших непомітних на перший погляд факторів і нюансів. Заступник директора Oxford
Economics Ендрю Тесслер вважає, що зрушення
конкурентної динаміки і збереження нових моделей поведінки, які виникли в період економічного спаду, впливають на ключові показники в турсекторі.
Зупинимось на інформації щодо ризиків
розвитку міжнародного туризму. Розвиток туризму в країні визначають такі фактори, як:
політична та соціальна стабільність; національна політика та міжнаціональні відносини;
кон’юнктура міжнародного туристичного ринку; ступінь державної підтримки туризму; стан
матеріальної бази туризму; інвестиційна привабливість туристичної галузі; цінова політика; інтеграція вітчизняного туризму у світовий
туризм; демографічна й соціальна структури
населення; безпека турів; наявність висококваліфікованих кадрів; національні традиції; наявність рекреаційних ресурсів; катаклізми природного та техногенного характеру.
Всесвітній економічний форум спільно з Центром управління ризиками Wharton School of
Business, Oxford School of Business та National
University of Singapore, «Marsh & McLennan
Companies» та страховими компаніями «Swiss
Reinsurance Company», «Zurich Financial
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Services», на основі консультацій з провідними
політичними та громадськими діячами, економістами та вченими з різних країн світу опублікував доповідь «Глобальні ризики–2015». Як
показали результати дослідження, у 2015 році
головними викликами для глобального світу
стануть:
– п'ять провідних глобальних ризиків з точки зору ймовірності: міждержавні конфлікти з
регіональними наслідками (геополітичні ризики); екстремальні погодні явища (екологічні
ризики); проблеми державного управління (геополітичні ризики); розпад державності і криза
державних інститутів (геополітичні ризики);
високий рівень структурного безробіття чи неповної зайнятості (економічні ризики);
– п'ять провідних глобальних ризиків з
точки зору впливу: кризи, пов'язані з дефіцитом водних ресурсів (соціальні ризики); масове
поширення інфекційних захворювань, глобальні епідемії (соціальні ризики); розповсюдження
зброї масового знищення та терористичні атаки
(геополітичні ризики); міждержавні конфлікти з регіональними наслідками (геополітичні
ризики); проблеми адаптації до зміни клімату
(екологічні ризики) [4].
Таким чином, проаналізувавши ринок туристичних послуг й беручи до уваги прогнози,
сформовані UNWTO World Tourism Barometer
і Oxford Economics та глобальні ризики, надані Wharton School of Business, Oxford School
of Business, National University of Singapore,
Marsh & McLennan Companies, Swiss Reinsurance
Company, Zurich Financial Services, можна
скласти довгостроковий прогноз тенденцій розвитку міжнародного туризму до 2020–2030 рр.:
– глобальне зростання міжнародних туристичних прибуттів буде тривати, але в більш помірному темпі, з 4,2% на рік (2020 р.) до 3,3%
(2030 р.);
– подальший розвиток міжнародного туризму в найближчі десятиліття за умови формування належних обставин і політики щодо ділового середовища, інфраструктури, маркетингу,
людських ресурсів, максимізації соціальної та
економічної складових, мінімізації негативних
наслідків;
– зростання кількості подорожей між туррегіонами трохи швидше, ніж в тому ж туррегіоні світу;
– скорочення масштабів бідності шляхом
створення робочих місць і підприємств;
– продовження роботи з підвищення обізнаності в туризмі на рівні політичного порядку;
– стійкість (соціальних, економічних та
екологічних складових) з таких питань, як:
енергетична залежність, адаптація до зміни
клімату і пом'якшення його наслідків, формування «зеленої» економіки, управління перевантаженнями і управління ризиками;

– проведення моніторингу мінливості турспоживачів: вимоги туристів, демографічні зміни (старіння, міграція та диверсифікація структури сім'ї), зміна цінностей і способу життя і
т.д.;
– підвищення конкурентоспроможності за
рахунок формування адекватного бізнес-середовища: інновації, диверсифікація турпродуктів, турринків та сегментів, розробка нового турпродукту, ІКТ та технології загалом,
маркетинг та просування, дослідження, оцінки, розвиток людських ресурсів, якість турпослуг і т.д.;
– основними цілями туристів залишаються:
дозвілля і відпочинок, здоров'я, релігія, ділові
та професійні;
– для багатьох країн туризм буде потужним
інструментом для соціального та економічного
розвитку: Азія й Тихоокеанський регіон отримають найбільше міжнародних туристичних
прибуттів; Північно-Східна Азія буде найбільш
відвідувана як субрегіон; Європа продовжує лідирувати як генератор туристичних потоків.
Висновки. Як бачимо із дослідження, міжнародний туризм – це економічний та соціокультурний феномен, що став важливою галуззю
світової економіки.
Довгостроковий прогноз до 2020–2030 рр.
свідчить про значний потенціал для подальшого зростання міжнародного туризму з врахування процесів невизначеності та існування факторів ризику.
Індекс конкурентоспроможності подорожей
і туризму дозволяє визначити перешкоди для
успішного розвитку туризму на національному
рівні та розробити конкретні заходи для покращення конкурентоспроможності країн на світовому туристичному ринку.
Міжнародний туризм являє собою важливий фактор забезпечення миру та міжнародного
взаєморозуміння, тож обов'язковими умовами
успішного розвитку туризму є мир і безпека.
Подальші наукові пошуки в цьому напрямку
будуть присвячені дослідженню динаміки результатів України за складовими індексу конкурентоспроможності подорожей і туризму.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОГЛЯДІВ
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АНОТАЦІЯ
У статті наведено аналіз поглядів вчених економічної науки
на визначення понять «туризм» та «міжнародний туризм» та
уточнено їх зміст. Досліджено етапи розвитку туризму та міжнародного туризму. Досліджено класифікацію міжнародного
туризму та охарактеризовані основні його види.
Ключові слова: туризм, міжнародний туризм, функції міжнародного туризму, види міжнародного туризму, етапи розвитку туризму.
АННОТАЦИЯ
В статье приведен анализ взглядов ученых экономической
науки на определение понятий «туризм» и «международный
туризм» и уточнены их содержание. Исследованы этапы
развития туризма и международного туризма. Исследована
классификация международного туризма и охарактеризованы
основные его виды.
Ключевые слова: туризм, международный туризм, функции международного туризма, виды международного туризма,
этапы развития туризма.
АNNOTATION
The paper presents an analysis of the views of economics
scholars on the definition of “tourism” and international tourism
and specifies their content. The author has studied the stages of
development of tourism and international tourism, investigated the
classification of international tourism and described its main types.
Keywords: tourism, international tourism, international tourism
functions, types of international tourism, tourism development
stages.

зевий комплекс або ринок, де туристичне підприємство з продукції різних галузей формує
туристичний продукт. Однозначно прийнятого
визначення щодо термінів «туризм» та «міжнародний туризм» немає. Тому метою дослідження є розвиток теоретичних основ міжнародного
туризму.
Рух у просторі та постійна необхідність творити його є невід'ємною потребою людського
організму. Щоб задовольнити цю потребу люди
почали мандрувати. З часом ці подорожі ставали дедалі популярнішими. Поняття «туризм»
почало формуватися з початком масового переміщення людей з метою змістовного проведення
дозвілля.
Туризм зародився в давні часи. В історії його
розвитку розрізняють чотири етапи (рис. 1).
В середині XX століття уряди багатьох країн
світу звернули серйозну увагу на розвиток туризму, і в 1947 р. розрізнені міжнародні туристичні організації були об'єднані в Міжнародний

У сучасному світі туризм – це багатогранне
явище, тісно пов'язане з економікою, історією,
географією, архітектурою, медициною, культурою, спортом та іншими науками. Однак жодна з них
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союз офіційних туристичних організацій (МСОТО). Його дійсними членами стали як державні, так і недержавні офіційні національні організації 116 країн світу.
Необхідність постійних міжнародних контактів з метою розвитку і координації туристичних
обмінів, погодження політичних, економічних,
соціальних і культурних аспектів діяльності
стала причиною реорганізації в 1969 р. згідно з
резолюцією Генеральної асамблеї ООН неурядової організації МСОТО в міжурядову Всесвітню
туристичну організацію (ВТО).
ВТО – провідна спеціалізована міжнародна
міжурядова організація у сфері подорожей та туризму, що діє під патронатом ООН, об'єднує 159
країн – дійсних членів (станом на 02.03.2013 р.),
представлених відомствами з туризму, а також
88 асоційованих членів і 350 приєднаних членів.
Важливими документами, що були прийняті
ВТО є: Резолюція конференції ООН з міжнародного туризму і подорожей, Манільська Декларація зі світового туризму (Філіппіни, 1980 р.),
Документ Акапулько, прийнятий Всесвітнім
форумом з туризму (Мексика, 1982 р.), Хартія
туризму і Кодекс туриста, ухвалені VI сесією ГА
ВТО (Болгарія, 1985 р.), Гаазька Декларація з
питань туризму, прийнята Міжпарламентською
конференцією з питань туризму (1989 р.), Глобальний етичний кодекс туриста, прийнятий
XIII сесією ГА ВТО (Чилі) [12].
Нині вже можемо говорити про туризм як
про суспільне явище, пов'язане з добровільною
тимчасовою зміною місця перебування, ритму і
середовища життя, а також безпосереднім контактом із середовищем (природним, культурним
чи суспільним). Це суспільне явище настільки
багатогранне, що дати йому єдине точне та повне визначення практично неможливо [13].
Термін «туризм» походить від латинського
tornus (рух по колу; крутити). В широкому розумінні воно означає переміщення з одночасною зміною побуту людей [7].
У сучасній науковій літературі можемо знайти багато визначень поняття «туризм», що
суттєво відрізняються одне від одного насамперед тому, що їх автори розглядають туризм із
різних аспектів, а саме як :
• особливу форму пересування людей за визначеним маршрутом з метою відвідання конкретного об'єкта або задоволення своїх інтересів
і повернення на постійне місце проживання [4];
• форму розвитку особистості, яка реалізується через соціально-гуманітарні функції (виховну, навчальну, оздоровчу та спортивну) [1];
• форму організації відпочинку, проведення дозвілля [5];
• галузь господарства, пов'язану з обслуговуванням людей, що тимчасово перебувають
поза межами постійного місця проживання [9];
• сегмент ринку, в якому функціонують
підприємства різних аспектів діяльності (транспорт, харчування, готельне господарство,
культура торгівля тощо) [19];

• явище, що виходить за межі традиційних
уявлень, які асоціюються виключно з відпочинком [8].
У законі України «Про туризм», туризм трактується, як тимчасовий виїзд (подорож) осіб з
постійного місця проживання з пізнавальною,
оздоровчою, професійно-діловою, спортивною,
релігійною та іншою метою на термін від 24
годин до одного року без здійснення будь-якої
оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін [6].
В основу визначення туризму, сформульованого Організацією Об'єднанню Націй (Конференція з туризму та міжнародних подорожей,
Рим, 1963 р. та Комісією зі статистики ООН
(квітень 1998 р.), переглянутого та схваленого на конференції Всесвітньої туристичної організації зі статистики подорожей та туризму
в Оттаві (Канада) 1991 р., покладено аспект
попиту: «Діяльність осіб, що подорожують та
здійснюють перебування в місцях які знаходяться поза межами звичного середовища перебування, на період не більше одного року поспіль з метою відпочинку, лікування, діловими
та іншими цілями» [14].
Одне з найперших та, мабуть, найточніших
визначень туризму запропонували професори
Бернського університету Гудзікер і Крап, згодом його схвалила Міжнародна асоціація наукових експертів туризму. Вчені вважали, що
туризм можна розглядати як низку явищ і взаємовідносин, які виникають у результаті подорожі, якщо вона не призводить до постійного
місця перебування у визначеному місці та не
пов'язана з отримання прибутку [18].
Узагальнюючи наукові думки щодо сутності
досліджуваного терміну, ми вважаємо, що туризм – це:
• багатогранне явище, що поєднує економічні, соціальні, культурні та екологічні аспекти, має невичерпний потенціал для постійного
прогресу, пов'язане з багатьма галузями економіки, що зумовлює його провідне місце у соціально-економічному життя країн і народів;
• найдинамічніше сфера людської діяльності чинник економічного та культурного розвитку, захисту навколишнього середовища та
історико-культурної спадщини, міжнародного
взаєморозуміння, миру, дотримання прав людини та основних свобод без різний у расі, статі, мові та релігії;
• економічне джерело створення нових робочих місць та отримання прибутку, розвитку
інфраструктури промисловості;
• невід'ємна складова загального міжнародного ринку.
Існує безліч класифікаційних ознак туризму. Найбільш поширеною є його поділ на:
• внутрішній (регіональний) туризм –
пов'язаний із тимчасовим виїздом громадян до
місць відпочинку в межах своєї країни, держави, регіону;
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• міжнародний
ту(1841-1914 рр.)
(1918-1939 pp.)
(1945-1991 рр. )
ризм – здійснюють із ту(1991 р. Етап
Етап
Етап
(до 1841 р.)
до н.ч.)
ристичною метою, але він
монополізації
Початковий
становлення
формування
Сучасний
туристичної
етап
туризму як
індустрії
пов'язаний з виїздом за
етап
індустрії
галузі
туризму
межі країни постійного
місця проживання.
З розвитком туризму Рис. 2. Етапи розвитку міжнародного туризму, характерних для України
з'являється і набирає значного розвитку міжнародний туризм. Школа стрії (від 1945 р. – до т.ч.), що пов’язаний із
І. М. виділяє такі поняття як «іноземний ту- інтенсифікацією процесів науково-технічного,
ризм», «міжнародний туризм», «світовий ту- торгового, економічного та ін. співробітництва
ризм» [17]:
між країнами практично всіх континентів.
• іноземний туризм – система подорожей
Враховуючи історичні факти вважаємо за
та обміну, що здійснюється на основі міждер- необхідне виділити п’ятий етап розвитку міжжавних договорів з врахуванням чинних між- народного туризму, що характерний саме для
народних норм. Іноземний туризм реалізується України (рис. 2) – розвиток міжнародного туризшляхом здійснення міжнародних туристичних му в Україні, як суверенної незалежної держазв'язків на основі організації прийому турис- ви (1991 р. –до т.ч.), який пов’язаний з розпатів у конкретній країні, поїздок громадян даної дом СРСР та створення СНД, а також визнання
країни за кордон;
України самостійною і незалежною державою.
• міжнародний туризм – важливий напряПройшовши тривалу історію розвитку, помок міжнародного співробітництва у конкрет- няття «міжнародний туризм» до сьогодні поній діяльності на основі поваги до національної різному трактується не тільки окремими фахівкультури та історії кожного народу його осно- цями, а й туристичними організаціями.
вних інтересів кожної держави; сфера розвиМіжнародний туризм може розглядатися як
тку туристичних відносин між народами різних соціально-економічний процес, пов’язаний із
країн і ознайомлення з досягненнями інших наданням туристичних послуг особам за междержав у різних галузях;
ами країни їх постійного проживання і спрямо• світовий туризм – частина світогосподар- ваного на задоволення духовних, фізичних та
ських зв'язків і відносин у галузі пересування, інших некомерційних потреб.
відпочинку і подорожей; одна з основних галуМасовий туризм став феноменом ХХ сторічзей світової економічної діяльності, важливий чя завдяки його стрімкому розвитку, про що
показник світового розвитку.
свідчать дані зростання обсягів туристичних
Український вчений В.Ф. Данильчук [4] послуг і туристичних потоків. Прискорений
виділяє чотири етапи розвитку міжнародно- розвиток міжнародного туризму відбувся перего туризму – початковий етап (до 1841 р.), що важно у країнах, де були створені належні екопов’язаний з появою товарно-грошових відно- номічні та організаційні умови.
син, поділом праці, розвитком торгівлі, мисРеалізація функцій міжнародного туризму і
тецтв, релігій, спорту, шляхового будівництва забезпечення належних умов його функціонуі нових видів транспорту; етап становлення ту- вання та розвитку відбуваються під впливом
ризму як галузі (1841-1914 рр.), що характе- низки чинників: економічних; соціальних; деризується видатними науковими відкриттями мографічних; науково-технічних; міжнародта впровадженням їх у практику, підвищенням них; суспільної думки. Вони потребують окрепродуктивності та інтенсивності праці, вивіль- мої уваги та дослідження [16].
ненням робочих рук, початком розвитку сфеМіжнародний туризм характеризується ряри послуг; етап формування індустрії туризму дом особливостей (табл. 1).
(1918-1939 рр.), пов’язаний із комерційною
У міжнародному туризмі залежно від наспрямованістю діяльності туристичних фірм, прямку туристського потоку виокремлюють дві
появою можливостей для мандрівок у середньо- форми – в'їзний і виїзний. Одного і того ж туго класу; етап монополізації туристичної інду- риста можна класифікувати і як в'їзного, і як
Таблиця 1
Класифікація міжнародного туризму
За масштабом охоплення
території
Внутрішньоконтинентальний
Міжконтинентальний
Кругосвітній

За джерелами
фінансування

За тривалістю подорожі

За дальністю
подорожі

За характером
організації
Організований
Неорганізований
Груповий
Індивідуальний
За способом
розміщення

Короткостроковий
Середньостроковий
Довгостроковий

Близький
Далекий

Готельного типу
Неготельного типу

Комерційний
Соціальний

За інтенсивністю
туристичних потоків
Постійний
Сезонний
Літній
Зимовий
За віком
туристів
Дитячий; молодіжний;
туризм осіб середнього
та похилого віку
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виїзного залежно від того, відносно якої країни описується його переміщення. Розрізняють
країну походження туриста, тобто ту, яку він
залишає, і країну призначення – до якої прибуває. У першому випадку йдеться про виїзний,
у другому – про в'їзний туризм. Ці терміни
вживаються стосовно закордонної подорожі на
початку поїздки. На зворотному шляху турист
просто повертається додому [12].
Також міжнародний туризм класифікують
за метою здійснення подорожей на: діловий; лікувально-оздоровчий; культурно-пізнавальний;
туризм з метою відпочинку та розваг; приватний; фестивальний; спортивний;
релігійний; екологічний; пригодницький;
екстремальний; космічний туризм [2].
Далі розглянемо докладніше наведені вище
види міжнародного туризму:
1) діловий туризм. Діловий туризм – один з
найперспективніших напрямів сучасного туризму. Бізнесмени все частіше шукають і знаходять ділових партнерів за кордоном. Але, рушаючи в подібну подорож, вони хочуть не просто
побувати на виставці, семінарі, конференції –
вони їдуть за новими можливостями для свого
бізнесу. Виходячи з практики міжнародного туризму, поняття «діловий туризм» охоплює досить широке коло поїздок [16];
2) лікувально-оздоровчий. Лікувально-оздоровча мета здійснюється в процесі рекреаційного, реабілітаційного та зеленого туризму.
Зелений туризм має на меті прилучити жителів міст до відпочинку у екологічно-чистому районі сільської місцевості. Такі подорожі
в основному здійснюються сім'ями. Позитивні
сторони цих подорожей: чисте повітря, екологічно-чисте харчування, розміреність та неспішність життя тощо.
Рекреаційний туризм це відновлення фізичних й психічних сил людини засобами туризму.
Це туризм активного відпочинку й оздоровлень,
тому його часто називають оздоровчим.
Реабілітаційний туризм має цільову функцію – лікування визначених захворювань засобами туризму. При цьому використовуються
необхідні кліматичні умови різних місць перебування туристів, цілющі джерела, дозоване
навантаження на прогулянках, тощо [3];
3) хобі-туризм. Цей вид міжнародного туризму дає можливість зайнятися улюбленою
справою у колі однодумців під час відпочинку
або подорожі. Як правило, такі тури організовуються у вигляді групових поїздок. [16];
4) пригодницький туризм. Цей вид туризму
забезпечує перебування туристів у привабливій для них місцевості і зайняття незвичайною
справою. Пригодницькі тури поділяються на
три види: похідні експедиції; сафарі-тури; навколосвітнє плавання. Тематика і географія
пригодницьких турів дуже різноманітна. Як
правило, це групові тури. Пригодницький туризм належить до елітних видів туризму і коштує досить дорого;

5) спортивний туризм. Основними споживачами спортивних турів є різні спортивні товариства, а основними крупними сегментами
ринку спортивного туризму – любителі спорту,
спортсмени, туристи-похідники. Спортивний
туризм має за мету спортивне удосконалення в
подоланні природних перешкод. Для реалізації
цієї мети здійснюють подорожі, насичені природними перешкодами, що дає змогу класифікувати їх як спортивні походи [3];
6) навчальні тури. Цей вид туризму орієнтується на вік клієнтів і мотивацію вибору.
В основному, це «мовні» тури, але можуть бути
також тури з навчанням спорту, спортивним
іграм, менеджменту або тури з підвищення
кваліфікації. Всі програми навчальних турів
включають у себе по 2-4 години занять в день, у
першій половині дня. Інший час – відпочинок,
спорт, дозвілля, розваги тощо [16];
7) релігійний туризм. Історично це найдавніший вид міжнародного туризму. На сьогоднішній час відзначається прагнення туризму і
релігії до більш тісного співробітництва. У туризмі з релігійними цілями можна окреслити
такі види поїздок: паломництво, тобто відвідування святих місць з метою поклоніння церковним реліквіям, святиням і з ціллю відправлення релігійних обрядів; пізнавальні поїздки з
ціллю знайомства з релігійними пам'ятниками,
історією релігії і релігійною культурою; наукові поїздки – поїздки науковців, які займаються
питаннями релігії [16];
8) розважальні тури. Це найрізноманітніші
та найпопулярніші тури в усьому світі. Як правило, вони не довготривалі (2-4 дні) і можуть
бути періодичними та регулярними. В Європі
дуже популярними є різдвяні тури. Програми
таких турів – це, в основному, розваги (відвідування святкових заходів, концертів, виставок,
концертів тощо);
9) пізнавальні тури. Пізнавальні міжнародні тури є найбільш розповсюдженими і не
залежить від вікової та соціальної приналежності туристів. Пізнавальні тури мають велику кількість різновидів: історичні, літературні, знайомство з живописом, балетом, оперою,
з місцями діяльності відомих літературних
персонажів і творів тощо. Програма будується залежно від тематики туру, але завжди з
перевагою тематично-пізнавальних і культурних заходів. Такі тури, як правило, короткотермінові;
10) подорожі для людей старшого віку. До
80% подорожей туристи старшого віку здійснюють з метою відпочинку; при цьому значну
частку займають короткотермінові тури. Близько 70% цих туристів подорожують влітку. Надають перевагу готелям першого і середнього
класу [16].
Крім наведених вище видів міжнародного
туризму, значне місце в світі зараз займає молодіжний туризм зі своєю специфікою організації та обслуговування.
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
В останні роки в практиці міжнародного туризму швидкими темпами розвиваються нові
види туризму, такі як парадорес, таймшер, темний, зелений та сільський туризм і т.д.
Темний туризм (чорний туризм, туризм суму,
танатотуризм, туризм по в'язницях) – різновид
туризму, що передбачає переміщення до місць,
які пов'язані зі смертю та стражданнями. До
темного туризму відносять знамениті замки
в Шотландії, Англії, Франції, де відбувалися
страти та вбивства; місця насильницької смерті;
відвідування колишніх в'язниць, концтаборів,
камер смертників. Одне з найбільш популярних місць темного туризму – нацистські табори
смерті в Польщі, місця Голокосту та Голодомору
в Україні, в'язниця Алькатрас в США [9].
Сільський зелений туризм – це проведення
вільного часу в сільському середовищі, якому
притаманна відповідна забудова, сільський побут, мальовничий ландшафт. Зелений він тому,
що туристичні заняття у вигляді пішохідних і
кінних прогулянок, спортивних та оздоровчих
подорожей (навіть полювання і рибальство)
відбуваються у сільській місцевості серед живої зеленої природи. Термін «зелений туризм»
іспанець Монтанер X. Монтехано трактує як
«діяльність, що відбувається у контакті з природою, життям у таборах або поселеннях. Це
діяльність, поєднана із сільськогосподарськими
роботами, знайомством із життям невеликих
поселень, пішими екскурсіями, вивченням флори і фауни» [11].
Сільський зелений туризм часто ототожнюють з агротуризмом. На думку М. Рутинського
і Ю. Зінька, знак рівності між цими поняттями
ставити не можна, бо поняття «сільський зелений туризм» за змістом значно ширше порівняно з поняттям «агротуризм» [29]. Агротуризм –
форма сільського туризму, оскільки він має тісний зв'язок саме із сільським фермерським господарством, де відпочинок пов'язаний з активним залученням його учасників до традиційних
форм господарювання на селі (збір винограду,
сіна, догляд за худобою тощо).
У науково-популярній літературі часто використовують поняття «екологічний туризм».
Навіть видані підручники, які розкривають
його суть, зауважують, що екологічний туризм – важливе явище у світовому туризмі
й гостинності [19]. Суть екологічного туризму зводиться до організації туризму на малозмінених людиною ландшафтах без заподіяння шкоди навколишньому середовищу. Саме
до таких відносяться території національних
та ландшафтних парків, де здійснюються без
шкоди екології тури в природу. Оскільки екотуризм і сільський зелений туризм спрямовані
на збереження екосистем, то між екотуризмом
і сільським туризмом існують паралелі. Останнім часом навіть з'явилося нове поняття – екоагротуризм (поєднує використання агроосель
як головного об'єкта розміщення туристів, ко-
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трі беруть участь у сільському зеленому туризмі, з використанням екотуристчиних програм).
На думку дослідників, сільський зелений туризм відрізняється від екотуризму основною
метою – відповідним використанням вільного
часу: сільський туризм – це вид проведення
вільного часу як стаціонарного відпочинку у
сільській місцевості з невеликими радіальними маршрутами, а екотуризм – проведення
вільного часу на маршруті, під час якого люди
знайомляться з природними чи історико-культурними пам'ятками території.
Міжнародний туризм активно впливає на
економіку країн, зокрема тих, які мають атрактивні туристичні ресурси і завдяки їм задіяні у
світовий туристичний простір. Вплив туризму
на їх економіку виявляється у тому, що він:
надійне джерело валютних надходжень і засіб
підвищення зайнятості населення; розширює
відрахування у платіжний баланс та ВНП країни; сприяє диверсифікації економіки, зокрема
будівництву, торгівлі, сільському господарству,
виробництву сувенірів, зв'язку й інших галузей
виробництва; вагомий чинник посилення престижу країни у світі.
Якщо проаналізувати розвиток міжнародного туризму за останні роки, то ми бачимо,
що туризм перетворився в перспективну галузь
міжнародного бізнесу з багатьма напрямами
свого розвитку, індустрією курортів, особливими фінансовими інструментами, системою
комунікацій; став складовою частиною стратегічних, економічних і соціальних концепцій
розвитку країн світу; сприяє розвитку багатьох
пов’язаних з ним галузей економіки; допомагає
створювати робочі місця і, таким чином, вирішує проблему зайнятості працездатного населення; потребує державної підтримки для свого
подальшого розвитку як індустрії, яка ефективно організує не тільки відпочинок, але й оздоровлення людей.
У теоретичному напрямку ми прийшли до
таких висновків: a) у наукових працях вітчизняних і закордонних авторів немає єдиного тлумачення туристичної термінології.
У зв'язку з цим нами визначенні поняття:
“туризм”, “міжнародний туризм”; б) визначили етапи розвитку міжнародного туризму, характерних для України; в) реалізація
функцій міжнародного туризму відбуваються
під впливом низки чинників: економічних;
соціальних; демографічних; науково-технічних; міжнародних; суспільної думки; г) у
міжнародному туризмі залежно від напрямку
туристського потоку виокремлюють дві форми – в'їзний і виїзний. Міжнародний туризм
також класифікують за метою здійснення подорожей на: діловий; лікувально-оздоровчий;
культурно-пізнавальний; туризм з метою відпочинку та розваг; приватний; фестивальний;
спортивний; релігійний; екологічний; пригодницький; екстремальний; космічний туризм.
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено сучасну практику захисту фінансових
систем розвинених держав світу з метою протидії легалізації
злочинних доходів. Виокремлено основні відмінності функціонування підрозділів фінансового моніторингу. Значну увага
приділено розробці та застосуванню превентивних засобів
щодо легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследована современная практика защиты
финансовых систем развитых государств мира с целью обеспечения противодействия легализации преступных доходов.
Выделены основные различия функционирования подразделений финансового мониторинга. Значительное внимание
уделяется разработке и применению превентивных мер по легализации доходов, полученных преступным путем.
Ключевые слова: отмывание доходов, противодействие,
финансовый мониторинг, риски.
АNNOTATION
This article explores the modern practice of financial systems
protection in the developed countries in order to ensure anti-money laundering. Author determined basic differences units functioning financial monitoring. Much attention is paid to the development
and implementation of preventative measures for the legalization
of proceeds from crime.
Keywords: money laundering, combating, financial monitoring, risks.

Постановка проблеми. Відмивання доходів
ставить під загрозу діяльність фінансових систем та інститутів, дестабілізує економіку країн,
сприяє корупції та стимулює діяльність організованих злочинних угруповань до подальших
кримінальних правопорушень. Водночас технологічні досягнення в галузі електронної комерції, глобальна диверсифікація фінансових
ринків і запровадження нових різновидів фінансових операцій забезпечують додаткові можливості для відмивання незаконних прибутків.
Нині легалізація незаконних коштів є системною загрозою як для національних фінансових
ринків, так і для світової економіки в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблеми легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, приділяли
увагу такі вітчизняні й зарубіжні фахівці як:
Є. Абрамов, Ю. Блащук, П. Біленчук, В. Голубев,
С. Гуржій, О. Дзюблюк, В. Єгорова, О. Києвець,
П. Кверк, В. Михальський, А. Суєтін, В. Танзі,
В. Фадєєв. Пошук ефективних методів протидії
цьому явищу спонукає до аналізу міжнародного
досвіду захисту фінансових систем держав.

Метою статті є з’ясування сучасних заходів
протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, що застосовуються у розвинених
країнах світу.
Виклад основного матеріалу. Відмивання
незаконних доходів – це глобальна проблема.
За оцінками МВФ, щорічний обсяг доходів від
злочинної діяльності складає 2–5% світового
валового продукту [1] та оцінюється щорічно
від 590 млрд дол. до 1,5 трлн дол. [2]. Заслуговують на увагу заходи протидії легалізації
доходів, отриманих злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму, що застосовуються у
розвинених країнах світу.
Діяльність фінансової розвідки Канади
(Financial Transactions and Reports Analysis
Centre of Canada – FinTRAC), створеної у
2000 р., є підзвітною Міністерству фінансів
країни. За наявності обґрунтованої підозри
щодо легалізації незаконних доходів дані про
операцію передаються до правоохоронних органів, де в процесі розслідування за необхідності
створюються робочі групи у складі бухгалтерів
та прокурорів.
Результати досліджень Центру аналізу фінансових трансакцій і звітності Канади засвідчують, що в країні з метою боротьби з
відмиванням грошей і антитерористичним
режимом фінансування створено складне середовище для злочинців, що намагаються
легалізувати власні незаконні доходи. Згідно з законодавством Канади, особи, котрі
проводять значні готівкові операції або міжнародні електронні перекази на суму понад
10 тис. дол., зобов’язані надати FinTRAC звітність про походження коштів. Інформація про
трансакції обсягом 10 тис. дол. і більше автоматично передається до Центру.
З метою боротьби з відмиванням грошей
і збільшенням витрат на ведення бізнесу злочинним шляхом перевіряється діяльність та
фінансова звітність підприємств. Суб’єкти господарювання надають інформацію про обсяги
капіталу та поточні операційні витрати, тоді
як з боку фінансової розвідки Канади застосовується система оцінки ризиків легалізації незаконних доходів або фінансування тероризму
корпораціями і трастами, проводиться належна перевірка клієнтів та консультації з питань
корпоративної прозорості.
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Фінансова розвідка Канади контролює діяльність казино завдяки обов’язковій звітності про
виплати обсягом понад 10 тис. дол. Прикордонна служба Канади надає інформацію про транскордонне переміщення валюти і фінансових
інструментів обсягом вище зазначеної суми.
Для всіх без винятку фінансових організацій
Канади існує система обов’язкової звітності та
збереження фінансової документації, що надається за вимогою правоохоронним органам.
Прагнучи уникнення відповідальності, злочинці змушені структурувати грошові вклади,
розбиваючи великі суми грошей на дрібніші.
Структурування займає значний період часу
і вимагає транспортування готівки, при цьому збільшується кількість установ, що приймають депозити та підвищується ймовірність
з’ясування джерел походження коштів. Залучення третіх осіб, номінантів та адвокатів вимагає додаткових витрат, водночас зменшуючи
злочинні доходи. Якщо треті особи не є членами сімей злочинців або близькими колегами,
витрати на винагороду значно зростають. До
того ж треті особи є додатковими джерелами
інформації або доказів злочинної діяльності для
правоохоронних органів. Отже, зазначені додаткові операції ускладнюють процес відмивання
коштів, збільшують додаткові витрати, знижуючи при цьому шанси відмивання незаконних
доходів.
Щорічно Центр аналізу фінансових трансакцій і звітності Канади опрацьовує близько
20 млн звітів про фінансові операції. FinTRAC,
застосовуючи методи аналізу архівів даних, виявляє тенденції та шаблони, які застосовують
злочинці для відмивання грошей або фінансування терористичної діяльності, а також розробляє превентивні заходи стосовно легалізації
незаконних доходів і фінансової підтримки тероризму [3].
Закон про протидію легалізації доходів,
отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму (Proceeds of Crime (Money
Laundering) and Terrorist Financing Act) визначає основні норми щодо встановлення вимог до
обліку та ідентифікації клієнтів у фінансовому
секторі для покращення методів розслідування
і судового розгляду справ стосовно злочинів,
пов’язаних з відмиванням грошей, відповідно
до Кримінального кодексу Канади і Закону про
контроль у сфері обігу наркотичних засобів і
психотропних речовин. У 2000–2006 рр. до
закону внесено зміни, згідно з якими передбачено розширення сфери його застосування
з метою запобігання терористичній діяльності, визначення джерел і каналів фінансування терористів, зокрема, розширення вимог
щодо ідентифікації клієнта, ведення звітності фінансових організацій, включення нових
зобов’язань щодо повідомлень про підозрілі
операції через міжнародні електронні перекази, проведення і здійснення дотримання процедури оцінки ризику.

Закон передбачає карну відповідальність за
порушення законодавства про боротьбу з відмивання доходів, зокрема накладання штрафних
санкцій у розмірі до 2 млн дол., а також позбавлення волі строком до 5 років.
Підрозділ з обробки фінансової інформації
Бельгії (Belgian Financial Intelligence Processing
Unit – CTIF-CFI) було створено у 1993 р. Підрозділ є незалежним адміністративним органом,
наділеним статусом юридичної особи і контролюється Міністерством юстиції та фінансів.
У його складі працюють юридичні та фінансові
експерти під керівництвом старшого офіцера
федеральної поліції. Основним видом діяльності підрозділу фінансової розвідки є аналіз підозрілих операцій та повідомлень поліцейських,
митних та інших державних органів, а також
за необхідності призупинення таких операцій.
Підрозділ проводить типологічний аналіз робочих документів для опису методів легалізації злочинних доходів. Визначаючи типологічні
характеристики таких злочинів у кримінальних справах, що направляються в правоохоронні органи, Підрозділ з обробки фінансової
інформації має на меті підвищити ступінь виявлення підозрілих трансакцій шляхом розкриття інформації про установи та фізичних
осіб. Вивчення типологій охоплює період тривалістю один рік, досліджують справи, передані
до судових органів за вказаний період, завдяки
чому визначають загальні тенденції, а також
проводять дослідження специфічних трендів.
Завдяки аналізу кримінальних справ, наданих
протягом року, Підрозділ з обробки фінансової
інформації виокремлює певні характерні риси
діяльності з відмивання грошових коштів. Загалом виявлені тенденції відображають різноманітність методів легалізації злочинних доходів і фінансування тероризму і демонструють
важливість співпраці зацікавлених організацій
як на національному, так і на міжнародному
рівнях. Крім того, під час інформаційних засідань отримані дані доводять до відома організацій приватного сектору економіки [4].
Підрозділ з обробки фінансової інформації
проводить власну оцінку загроз, однак для підтвердження загальних характеристик використовують зовнішні офіційні джерела інформації.
До таких джерел належать звіти міжнародних
організацій (ООН, ФАТФ, міжнародна організація органів фінансової розвідки «Егмонт»),
національних органів державної влади (сенату,
комітетів з проведення парламентських розслідувань, поліцейських служб, служб державної
безпеки) або органів нагляду та регулювання
(банківських комісій, комісій з фінансових
питань, комісій з питань страхування). Окрім
виявлення тенденцій на підставі аналізу документів, поданих протягом року, підрозділ
фінансової розвідки проводить типологічні тематичні дослідження. Зокрема, було проведено
типологічні дослідження фінансових операцій,
специфічних явищ, основних правопорушень і
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
звітуючих організацій. Результати цих досліджень розміщують на сайті Підрозділу з обробки фінансової інформації з метою збільшення
кількості виявлення підозрілих трансакцій [5].
За двадцятирічний період функціонування
Підрозділ обробки фінансової інформації Бельгії виявив значну кількість підозрілих операцій,
пов’язаних з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму на загальну суму 22,499 млрд
євро. Серед основних правопорушень – фінансове шахрайство (6,768 млрд євро), організована
злочинність (5,149 млрд євро). Викрито значну
кількість операцій на суму 226 млн євро, що
причетні до фінансування тероризму [6]. Так,
лише у 2013 р., за даними CTIF-CFI, до судових
органів спрямовано 25 справ через наявність
серйозних ознак фінансування тероризму на загальну суму 2,57 млн євро [7].
Як повідомляє Підрозділ з обробки фінансової інформації Бельгії, пік відмивання грошей
припадає на 2009–2013 рр. Серед організованих
злочинних угруповань розповсюджені такі злочини, як: шахрайство, шахрайство з ПДВ, підробки, незаконний обіг діамантів і дорогоцінних металів, автомобілів, незаконна торгівля,
фіктивне банкрутство, незаконне привласнення
корпоративних активів, приватна чи державна
корупція, шахрайство з субсидіями і махінації
на фондових ринках.
З метою приховування оборудок операції з
відмивання коштів поєднуються з абсолютно
законними угодами. Завдяки новим технологіям і глобалізації економіки, злочинці мають
доступ до фінансових систем будь-яких країн
та можливість швидкого переміщення доходів,
отриманих злочинним шляхом, використовуючи як традиційні канали, так і альтернативні мережі. Водночас кримінальні чи фінансові
розслідування можуть зайняти кілька років без
гарантованих задовільних результатів. Непрозора діяльність офшорних фінансових центрів
також ускладнює розслідування.
Основною ціллю Організації з боротьби з
фінансовими злочинами США (The Financial
Crimes Enforcement Network – FinCEN) [8],
створеної у 1970 р., є захист фінансової системи
від незаконного використання, боротьба з відмиванням грошей і забезпечення національної
безпеки.
До банку даних FinCEN входять: база даних
фінансової інформації (Financial Data Base –
FDB); база комерційних даних з відомостями
про корпорації та фізичних осіб, джерелом яких
є бази даних комерційних аналітичних центрів
і спеціалізованих служб, а також інформація
Митної служби та Служби внутрішніх доходів
США; картотека судових справ правоохоронних
органів і інформації, що надходить від федеральних розвідувальних служб США, включаючи бази даних про джерела «брудних» грошей
(Source Data Base); база даних розслідувань випадків відмивання грошей (Undercover Моnеу
Laundering Investigations Data Base) та передачі
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кримінальних справ до судів (Criminal Referral
Data Base).
У базі даних фінансової інформації акумулюються декларації, які подають фінансові установи США в FinCEN, а саме: про окремі проведені
операції з готівкою сумами, що перевищують
5 тис. дол. (Currency Transaction Reports CTR);
про фінансові операції в казино (Сurrеnсу
Transaction Reports bу Casinos-CTRC) на суму понад 3 тис. дол.; про банківські та інші фінансові
рахунки за кордоном (Reports of Foreign Bank and
Financial Accounts); про готівкові надходження,
що подають в казначейство при отриманні доходу від комерційної або професійної діяльності на
суму понад 5 тис. дол. Технологія штучного інтелекту АI/МРР (Artificial Intelligence/Massive
Parallel Processing), що застосовується FinCEN,
дозволяє здійснювати моніторинг американського електронного банкінгу в режимі реального
часу, скануючи понад 70 найбільших американських баз даних з метою виявлення нетипових
фінансових операцій для подальшого їх вивчення фахівцями [9, с. 23–24].
Згідно з вимогами законодавчої системи
США, банки та кредитно-фінансові установи
зобов’язані зберігати бухгалтерські записи, надавати звіти про підозрілі трансакції, що перевищують 10 тис. дол. в будь-якій валюті, проводити ідентифікацію нових клієнтів. Головна
вимога полягає в наданні звітності в тих випадках, коли клієнт здійснює операцію на суму понад 10 тис. дол. у вигляді готівки, банківських
трат, туристичних чеків і поштових грошових
переказів. Ці закони також розповсюджуються
на авіалінії, фінансові компанії, готелі, ломбарди, ресторани і пункти оптової торгівлі окремими видами товарів.
Заслуговує на увагу досвід підрозділів фінансової розвідки зарубіжних країн щодо визначення рівня ризиків відмивання доходів.
Так, у Бельгії проводять аналіз кримінальних
справ, переданих до суду, з метою виявлення
типологічних методів легалізації злочинних доходів та запровадження превентивних заходів.
Національне агентство поліції Японії щороку
публікує звіт про національну оцінку ризиків,
в якому детальну увагу приділяють аналізу
проблем легалізації незаконно отриманих доходів. Агентство з боротьби з особливо небезпечною організованою злочинністю Великобританії
приділяє значну увагу оцінці загроз діяльності
організованих злочинних угруповань, розробляє прогнози розвитку криміногенної ситуації
в країні та виносить їх на широкий загал [5].
Досвід проведення заходів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом або
фінансування тероризму в економічно розвинених країнах світу (зокрема, США) свідчить про
те, що значно ефективнішою є робота підрозділів фінансової розвідки в тих державах, де
система збору інформації включає в себе значну
кількість джерел аналітичної інформації, зокрема клієнтські бази даних, дані спеціалізова-
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них служб, комерційних аналітичних центрів,
зовнішні джерела інформації.
У міжнародній практиці серед кримінальноправових санкцій у випадку легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
або фінансування тероризму – позбавлення волі
від 6 місяців до 20 років з конфіскацією майна, заборона займати службові посади, адміністративна відповідальність (штрафи). Найбільш
високий рівень організації фінансового моніторингу та найжорсткіші умови покарання щодо
порушення закону у сфері легалізації доходів та
фінансування тероризму запроваджено у США.
Показовим є застосування досвіду Австралії
[5], де розроблено список ознак країн, що представляють високий ризик на національному
рівні. До основних таких ознак належать: наявність пільгових податкових режимів; наявність
широких законів про банківську та фінансову
таємницю; значні обсяги небанківських міжнародних переказів грошей; країни, що є регіональними або світовими фінансовими центрами; часті зміни нормативної бази, включаючи
розмиті законодавчі та нормативні положення
у напрямі протидії відмивання доходів/фінансування тероризму; слабке регулювання реєстрації компаній, фінансових ринків та обміну
іноземної валюти; наявність зон вільної торгівлі або особливих економічних зон; країни, що
є джерелом походження незаконних товарів і
послуг; країни, через які здійснюється транзит незаконних товарів і послуг; низькі податки на закордонні доходи; простота створення
і реєстрації складних юридичних осіб з метою
приховування факту бенефіціарного володіння активами/власністю; країни, що залучені у
серйозні внутрішні чи зовнішні конфлікти; наявність схем ухилення законними компаніями
від заходів валютного контролю і регулювання;
обмежені повноваження на арешт і конфіскацію активів/власності; слабкі можливості правоохоронних органів і органів прикордонного
контролю; рівень корупції в державі; наявність
великих «паралельних» секторів або чорного
ринку в економіці; країни, де у великих обсягах використовують готівку; країни, що не мають договору про екстрадицію; юрисдикції, які
є місцем постійного проживання членів злочинних організацій, або в яких члени злочинних
угруповань мають міцні родинні чи культурні
зв’язки; юрисдикції, де злочинці мають можливість отримати подвійне громадянство.
Підрозділ фінансової розвідки США FinCEN
також формує додатковий список країн, «підозрілих» з точки зору залучення в процес відмивання злочинних доходів. Американські банки
застосовують список FinCEN поряд зі списком
ФАТФ.
Ефективними є заходи координації співпраці органів, що протидіють легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Інформаційно-аналітичний
центр США FinCEN взаємодіє з Центральним

розвідувальним управлінням (ЦРУ), Федеральним бюро розслідувань (ФБР), Розвідувальним
управлінням Міністерства оборони (РУМО),
Агентством національної безпеки (АНБ), яке
здійснює перехоплення інформації за електронними (зокрема й закритими) каналами зв’язку
як на території США, так і за кордоном. Підрозділи фінансової розвідки таких країн як Німеччина, Великобританія, Австрія, Ірландія також проводять координацію діяльності, обмін
інформацією з правоохоронними органами та
беруть участь у слідчих діях.
Висновки. Легалізація доходів, одержаних
злочинним шляхом набуває глобального характеру. Має місце тенденція диверсифікації
інструментів та схем відмивання доходів, що
потребує моніторингу та дослідження з метою
ефективної протидії і боротьби з цим явищем,
а також розробки нових методів протидії відмивання коштів.
Кожна держава має свою специфіку впровадження та вдосконалення системи заходів
протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Проведений аналіз заходів протидії легалізації
злочинних доходів дозволяє виділити окремі
специфічні характеристики служб фінансового
моніторингу Канади, Бельгії, США. Основними
з них є широка координація взаємодії органів,
що протидіють легалізації доходів, отриманих
злочинним шляхом, та фінансування тероризму; підпорядкування фінансового моніторингу
центральному банку, створення автоматизованої ризик-орієнтованої системи обробки інформації; поєднання для реалізації фінансового моніторингу напрямків протидії легалізації
доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму, а також ухилення від
сплати податків; розмежування між окремими
структурними підрозділами функцій управління та реалізації фінансового моніторингу в
рамках єдиного уповноваженого органу; відповідність уповноваженого органу за процес попереднього розслідування; делегування на законодавчому рівні уповноваженому органу в сфері
протидії легалізації незаконних доходів функцій координації діяльності органів фінансового
моніторингу; координація діяльності інститутів, що протидіють легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто становлення торгівлі транспортно-логістичними, фінансовими та освітніми послугами та сучасні
тенденції розвитку торговельних відносин України та ЄС. Визначено перспективи співробітництва України та ЄС у сфері
міжнародної торгівлі транспортно-логістичними, фінансовими
та освітніми послугами.
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транспортно-логістичними послугами, міжнародна торгівля фінансовими послугами, міжнародна торгівля освітніми послугами, Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены становления торговли транспортнологистическими, финансовыми и образовательными услугами и современные тенденции развития торговых отношений
Украины и ЕС. Определены перспективы сотрудничества
Украины и ЕС в сфере международной торговли транспортнологистическими, финансовыми и образовательными услугами.
Ключевые слова: Европейский Союз, международная
торговля транспортно-логистическими услугами, международная торговля финансовыми услугами, международная торговля образовательными услугами, Соглашение об ассоциации
между Украиной и Евросоюзом.
АNNOTATION
The article deals with formation of trade transport and logistics,
financial and educational services and the modern trends in the
development of trade relations between Ukraine and the EU.
The prospects of cooperation in the field of international trade in
transport and logistics, financial and educational services between
Ukraine and the EU are determined.
Keywords: European Union, international trade in
transportation and logistics services, international trade in financial
services, international trade in educational services, The Ukraine–
European Union Association Agreement.

Постановка проблеми. У міжнародній торгівлі послугами провідне місце належить промислово розвиненим країнам, в першу чергу
країнам ЄС. Проте останнім часом частка цих
країн у торгівлі послугами дещо знизилася через розширення поставок послуг філіями ТНК
в країнах, що розвиваються. Тому, враховуючи
прагнення України до інтеграції в Євросоюз,
доцільно розглянути особливості торгівлі послугами саме з цим регіоном.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням розвитку торгівлі послугами, а також
питанням інтеграції і взаємодії України та ЄС
присвячено роботи вітчизняних та зарубіжних
авторів, таких як: В.Д. Бакуменка, С.О. Телешуна, І.А. Грицяк, В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко, Эндрю Лэнг та ін. Але сьогодні ця про-

блема потребує більш детального та предметного
дослідження, тому що проблема взаємодії України та ЄС нині є актуальною та важливою.
Постановка завдання. Метою роботи є дослідження функціонування міжнародної торгівлі
послугами України та ЄС та виявлення кореляції серед показників торгівлі транспортно-логістичними, фінансовими та освітніми послугами
із загальною торгівлею послугами Україна – ЄС.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Співпраця України та ЄС почало зароджуватися
ще з моменту набуттям Україною незалежності.
Однак формальною підставою відносин Україна – ЄС, є підписаний в 1994 р. «Договір про
партнерство і співпрацю», який увійшов у життя з 1998 р. Договір скасовував кількісні обмеження в торгівлі. Також зобов'язав Україну докласти зусиль щодо адаптації її законодавства до
норм ЄС. Угода 1994 р. передбачає співробітництво сторін із широкого спектру питань, в основному в галузі економіки, але не тільки. Угода
закріпила положення про зближення законодавства сторін як важливої умови для розвитку і
зміцнення економічних зв'язків між Україною
та ЄС. Угода передбачає зближення законодавства з питань регулювання банківської діяльності, надання фінансових послуг, логістики та ін.
Європейський Союз з 2004 р. є найбільшим
торговим партнером України. У 2007 р. частка
участі ЄС у торговому обміні з Україною становила 32,9%. Україна для ЄС не відіграє суттєвої
ролі як торговий партнер (1,3%), хоча її участь
у торговому балансі ЄС поступово зростає [1].
А 18 лютого 2008 р. ЄС і Україна розпочали переговори на тему утворення «поглибленої
та всебічної» зони вільної торгівлі (ЗВТ). Що
стане надалі ключовим елементом договору про
асоціацію [2].
Співробітництво між Україною та ЄС продовжується й сьогодні. Нещодавно відбулося здійснення ключового напрямку співробітництва
України та ЄС: було підписано Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом (включаючи
угоду про створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі).
Переговори про укладення Угоди про асоціацію велися між Україною та Європейським СоВипуск 3. 2015

51

Глобальні та національні проблеми економіки

Експорт

2013

Імпорт

Рис. 1.2. Динаміка експорту та імпорту
транспортних послуг України та ЄС у 2007–
2014 рр. (тис. дол. США)
Джерело: [3]
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Слід зазначити, що до кінця 2015 р. заплановано розробку на національному рівні комплексного плану розвитку логістики з метою
забезпечення розвитку мережі логістичних центрів, та внесення змін до законодавства України щодо обладнання вантажних транспортних
засобів та міжнародних і міжміських автобусів.
Однак з фінансовими послугами ситуація інша, імпорт значно перевищує експорт
(рис. 1.3), так як Україна не здатна експортувати достатню кількість фінансових послуг у
зв'язку з недостатністю її можливостей. При
цьому слід зауважити, що за період з 2007–
2013 р. імпорт фінансових послуг поступово
скорочується. Максимальні показники за досліджуваний період спостерігається в 2008 р.,
а далі починається зниження показників. Це
пов'язано з економічною ситуацією як в ЄС, так
і в Україні. Кризові явища похитнули фінансові можливості всіх країн світу, і необхідністю
відновлення економік.
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юзом з 2007 р. Текст нового документа був остаточно узгоджений ще в листопаді 2011 р., але у
зв'язку з ускладненням відносин між Євросоюзом
і Україною його підписання кілька разів відкладалося, при цьому Євросоюз висунув українському керівництву ряд попередніх умов. 30 березня
2012 р. Угода була парафована главами делегацій України та Євросоюзу. У листопаді 2013 р.,
за кілька днів до Вільнюського саміту «Східного
партнерства», де планували провести підписання
Угоди про асоціацію, процес підготовки до підписання було за ініціативою українського уряду
призупинено. Але в кінці лютого 2014 р. в Україні відбулася зміна влади. І 2 березня новий уряд
розпорядилося відновити процес підготовки до
підписання угоди. 27 червня 2014 р. було підписано економічна частина Угоди.
Підписання асоціації може допомогти Україні збільшити значення експорту та імпорту не
тільки товарів, а й послуг, включаючи транспортно-логістичні, фінансові, освітні послуги
(у тому числі послуги дослідження та розробок).
За період з 2007–2013 р. експорт та імпорт
транспортних послуг незначно збільшувався (рис.
1.2). Це пов'язано зі збільшенням обсягів фінансування з боку ЄС, з відкритим доступом до інфраструктури залізниць і авіаперевезень, з участю
в транс європейських транспортних мережах та у
проектах підтримки розвитку транспортної галузі. Експорт транспортних послуг значно перевищує імпорт, що пов'язано з тим, що в структурі
експорту послуг до ЄС переважна частка припадає саме на залізничний та авіаційний транспорт,
так як для України залізничний транспорт в довгостроковій перспективі залишиться основним
перевізником вантажів та пасажирів. В Україні
залізницею перевозиться близько 60% вантажів.
Відкритий доступ до інфраструктури залізниць
забезпечить можливість функціонування підприємств, які будуть пропонувати нові і більш якісні послуги. Об'єднання авіатранспортних ринків
України та ЄС, яке буде також сприяти більш
ефективному використанню ринку авіаперевезень
та покращенню якості послуг, розвитку транзитного потенціалу України, інтегруванню України
до Європейських авіаційних структур, а як наслідок це буде сприяти на зміну показників торгівлі
у позитивному напрямку.

Імпорт

Рис. 1.3. Динаміка експорту та імпорту
фінансових послуг України та ЄС у 2007–2014 рр.
(тис. дол. США)
Джерело: [3]

Але підписання Асоціації може допомогти виправити ситуацію, так як сторони
зобов'язуються співпрацювати з метою запобігання та боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, а також буде вільний
рух капіталу, буде зростати частка іноземного
капіталу в країні.
Щодо освітніх послуг, їх роль зростає.
З 2008 р. кількість українських студентів,
які проходять навчання за кордоном, зросла
на 38%. У країнах Євросоюзу в 2008 р. отримували освіту 18 тисяч українців, в 2013 р. –
вже 29 тисяч. Насамперед збільшилася кількість українських студентів у Польщі (з 2,8 до
9,6 тис.), Чехії (з 1 до 1,8 тис.), Італії (з 0,8
до 1,7 тис.), Австрії (з 0,7 до 1,2 тис.), Іспанії
(з 0,6 до 1,3 тис.) [4].
Крім того, з 2004 до 2013 р. 329 українських
студентів скористалися можливостями програми Erasmus Mundus для здобуття вищої освіти в Європі. Однак це досить низькі показники
в порівнянні з іншими країнами. Наприклад,
кількість турецьких студентів, які навчалися в
ЄС з 2000 до 2012 р., перевищує 50 тис. осіб.
Але показники України зростають.
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Проте за період 2007–2013 рр. зростає експорт та імпорт послуг дослідження та розробок
(рис. 1.4). Хоча експорт значно перевищує імпорт, але це пов’язано з досвідом роботи технопарків, малих науково-впроваджувальних
фірм, інших інноваційних підприємств, які
свідчать про значні можливості нових інноваційних структур у вирішенні проблем впровадження та експорту. Зокрема, реалізуються ініціативи ЄС в сфері науково-технічного розвитку
програм (INTAS, ТАСIS, СОРЕRNICUS та ін.),
тому експорт значно перевищує імпорт.
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Рис. 1.4. Динаміка експорту та імпорту послуг
дослідження та розробок України та ЄС
у 2007–2013 рр. (тис. дол. США)
Джерело: [3]

Однак незважаючи на недоліки, які вже існують, нестабільний розвиток торгівлі послугами та інші проблеми, асоціація може сприяти
вирішенню цих проблем. Хоча й знадобиться
деякий час для поліпшення показників та їх
стабілізації. Також країна має унікальні можливості, які дають сьогодні після того, як будуть виконані всі умови, і буде мати величезні
обсяги потенційних інвестицій, які сприятимуть розвитку Україні.
1-го листопада 2014 р. почалося тимчасове
застосування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ряд розділів і статей Угоди будуть
тимчасово застосовуватися до завершення процесу ратифікації документа парламентами всіх
28 країн-членів ЄС.
Хоча експерти зазначають, що тимчасове
застосування Угоди, кардинальних і швидких
змін не принесе [5].
Для з'ясування подальшого розвитку співробітництва України та ЄС у сфері міжнародної
торгівлі послугами, необхідно встановити, чи
можна виявити тенденцію. Необхідно визначити залежність між експортом та імпортом

транспортно-логістичних, фінансових послуг,
послуг досліджень і розробок із загальним експортом та імпортом міжнародних послуг між
Україною та ЄС.
Спершу необхідно виявити тенденцію залежності між експортом, імпортом послуг по
секторам, які імовірно впливають на загальний
обсяг експорту послугами України в ЄС (незалежні змінні):
– експорт міжнародної торгівлі транспортними послугами України в ЄС (млн дол. США) (Tr);
– експорт міжнародної торгівлі фінансовими
послугами України в ЄС (млн дол. США) (Fin);
– експорт міжнародної торгівлі послугами
досліджень і розробок України в ЄС (млн дол.
США) (Res).
Для проведення розрахунків були використані дані з 2007–2014 рр.
На основі проведених розрахунків видно,
що значущими коефіцієнтами є експорт усіх
видів послуг, так як коефіцієнти відповідають
загальноприйнятим стандартам рівня значущості (коефіцієнти t Стьюдента вище t критерію, р-значення не перевищує показник 0,01,
R2 = 0,8) (табл. 1.1).
Стандартизовані коефіцієнти показують, як
зміна незалежної змінної на 1 стандартне відхилення вплине на стандартне відхилення залежної:
Exservice = 0,716 ∗ Tr + 0,462 ∗ Fin + 0,764 ∗ Res
На основі складеної моделі можна зробити
такі
висновки:
= 0,795 ∗ Tr2 + 0,385 ∗ Fin2 − 0,082 ∗ Res2
Imservice
1. Збільшення обсягу експорту транспортних послуг України та ЄС на 1 стандартне відхилення, при сталості інших факторів, призведе до збільшення експорту міжнародних послуг
в Євросоюз на 0,716 стандартних відхилень. Це
пов’язане з тим, що транспортні послуги займають велику долю в експорті послуг в Україні,
а також Україна починає поновлювати транспортну інфраструктуру, наближаючись до європейських стандартів.
2. Збільшення обсягу експорту фінансових
послуг України та ЄС на 1 стандартне відхилення, при сталості інших факторів, призведе
до збільшення експорту міжнародних послуг
в ЄС на 0,462 стандартних відхилень. Бо саме
фінансові послуги є невід’ємною частиною міжнародної торгівлі, також вони виконують функції посередника, що перерозподіляє фінансові
ресурси між різними економічними агентами
з метою їх найбільш ефективного використанТаблиця 1.1

Коефіцієнти, отримані на основі проведених розрахунків
Модель

Нестандартизовані коефіцієнти

B
constant
-2 206,4
Tr
1,72415
Fin
4,09831
Res
21,7531
Джерело: власні розрахунки

Стд. помилка
1 458,64
0,628789
2,41440
7,65651

Стандартизовані
коефіцієнти
Beta
0,716
0,462
0,764

t

Р-знач.

-1,310
2,375
1,470
2,460

0,2049
0,0518
0,0165
0,0468
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ня, тим самим збільшуючи загальні показники
міжнародної торгівлі України та ЄС.
3. Збільшення обсягу експорту послуг досліджень і розробок України та ЄС на 1 стандартне відхилення, при сталості інших факторів,
призведе до збільшення експорту міжнародних
послуг в ЄС на 0,764 стандартних відхилень.
Причиною цьому є те, що Україна починає розвиватися у цій сфері та послуги дослідження і
розробок визначають конкурентоспроможність
країни на світовому ринку.
Також були проведені дослідження і з імпортом послуг по секторах на загальний імпорт послуг України з ЄС. Незалежні змінні:
– імпорт міжнародної торгівлі транспортними
послугами в Україну з ЄС (млн дол. США) (Tr2);
– імпорт міжнародної торгівлі фінансовими послугами в Україну з ЄС (млн дол. США)
(Fin2);
– імпорт міжнародної торгівлі послугами
досліджень і розробок в Україну з ЄС (млн дол.
США) (Res2).
На основі проведених розрахунків видно,
що значущими коефіцієнтами є тільки імпорт
транспортних послуг (р-значення не перевищує
показник 0,01), але інші показники теж можна
вважати значущими, хоча р-значення не відрізняється від 0, але інші показники відповідають
необхідним стандартам: це коефіцієнти t Стьюдента, які перевищують t критерію. Крім того
коефіцієнт R2 = 0,8, що позначає велику залежExservice
0,716 ∗ Tr + 0,462
∗ Fin1.2).
+ 0,764 ∗ Res
ність
між=показниками
(табл.
Була отримана наступна модель:
Imservice = 0,795 ∗ Tr2 + 0,385 ∗ Fin2 − 0,082 ∗ Res2
На основі отриманої моделі можна зробити
висновки:
1. Збільшення обсягу імпорту транспортних
послуг України та ЄС на 1 стандартне відхилення, при сталості інших факторів, призведе
до збільшення імпорту міжнародних послуг з
Євросоюзу на 0,795 стандартних відхилень. Це
пов’язано із спроможністю України оплачувати
послуги з-за кордону. Тому загальний імпорт з
ЄС також буде зростати.
2. Збільшення обсягу імпорту фінансових послуг України та ЄС на 1 стандартне відхилення, при сталості інших факторів, призведе до
збільшення імпорту міжнародних послуг з ЄС
на 0,385 стандартних відхилень. Тому що фінансові послуги одна з найважливіших частин
міжнародної торгівлі, яка допомагає росту конкурентоспроможності країни, а отже можли-

вість імпортувати більше послуг. Саме тому імпорт фінансових пос луг в Україну буде сприяти
збільшенню загального імпорту послуг з ЄС.
3. Збільшення обсягу імпорту послуг досліджень і розробок України та ЄС на 1 стандартне відхилення, при сталості інших факторів,
призведе до скорочення імпорту міжнародних
послуг з ЄС на 0,082 стандартних відхилень.
Можна це інтерпретувати як те, що Україні повинна сплачувати велику суму для нових розробок та їх впровадження.
Таким чином, виявлено, що є залежність серед показників торгівлі міжнародних послуг
України – ЄС. Крім того, якщо Україна буде підтримувати стабільний розвиток співробітництва з
ЄС, приймати вимоги Євросоюзу до України, то
це може забезпечити довільно швидку інтеграцію
та позитивні зрушення в економіці країни.
Також на сьогоднішній день експерти прогнозують позитивні зрушення у цих напрямках
торгівлі України та ЄС. Хоча й вони стверджують, що зрушення можливі лише у довгостроковій перспективі та за умовами бажання України
підвищити свої показники та імплементацією
Україною вимог Європейського Союзу.
Щодо транспортної торгівлі, покращення показників планується саме на основі покращення інфраструктури. Планується створення до
2017 р. інфраструктури для підтвердження відповідності професійної компетенції водіїв, які
надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; проведення
досліджень та заходів з облаштування залізничних пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС
з метою приведення їх у відповідність з європейськими стандартами (до липня 2015 р.); приєднання до грудня 2016 р. до Конвенції ООН про
міжнародні змішані перевезення вантажів [6].
Також розроблений план розвитку Національної транспортної мережі України на 2015–
2025 рр. і програми її розвитку [7], що не менш
важливо. Виконання цього плану допоможе
збільшити показники торгівлі транспортними послугами майже в два рази між Україною та ЄС.
Крім того, протягом 2015–2017 рр. передбачається підтримка впровадження транспортної
стратегії України на період до 2020 р. в частині
реалізації таких основних напрямків як розвиток транспортної інфраструктури, оновлення
рухомого складу, поліпшення інвестиційного
клімату, забезпечення доступності та підвищення якості транспортних послуг, інтеграція
Таблиця 1.2

Коефіцієнти, отримані на основі проведених розрахунків
Модель

Не стандартизовані коефіцієнти

B
constant
336,227
Tr
3,31574
Fin
1,16448
Res
-2,55850
Джерело: власні розрахунки

Стд. помилка
839,478
0,980501
0,841318
8,80126

Стандартизовані
коефіцієнти
Beta
0,795
0,385
-0,082

t

Р-знач

0,347
2,929
1,197
-0,252

0,7092
0,0277
0,2385
0,7857
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вітчизняної транспортної системи європейської
та міжнародної транспортних систем, забезпечення безпеки транспортних процесів [8].
Наприклад, у торгівлі фінансовими послугами, будуть також спостерігатися позитивні зміни. Це стосується і іноземного капіталу на банківському ринку, зараз його частка становить
33,7%. Згідно з «Концепцією реформи банківської системи України до 2020 р.», ця частка має
зрости до 50% [9]. Підписання асоціації вже дає
привід для гальмування, а в подальшому для зміни тренда уходу європейських банків з України,
який спостерігається в останні два роки. У той
же час підписання угоди йде рука об руку з угодами з МВФ та Світовим банком про реформування банківської та фінансової системи України. Таким чином, послідовність України в цьому
питанні однозначно призведе до довгоочікуваного
реформування банківської системи, та покращення показників у торгівлі фінансовими послугами.
Крім того, після підписання Угоди прогнозується покращення інвестиційного клімату в країні. Прогнозується, що кількість інвестицій в Україну збільшиться майже на 20 % [9], що вплине
також на покращення процесу ведення бізнесу.
Вже у 2014 р. Україна увійшла в першу сотню та
зайняла 96 місце (2013 р. – 112 місце) [10].
Підписання асоціації гарантує покращення й
у сфері освіти. Мета Угоди про асоціацію між ЄС
та Україною у сфері вищої та професійно-технічної освіти – це досягнення Україною рівня, що
є у державах-членах Євросоюзу. Опосередковано
модернізація системи вищої освіти допоможе і
розв’язанню соціально-економічних проблем.
Наприклад, кращому регулюванню ринку праці
[11]. Адже, що більше випускників, які отримали справді необхідні для ринку кваліфікації, то
нижчий рівень безробіття. Це зменшить, зокрема, обсяги витікання робочої сили та інтелектуального потенціалу з України. Такі обіцянки
можуть збільшити фінансування не тільки ВНЗ,
але і різні роботи у сфері науки та досліджень,
що збільшить попит в українських навчальних
закладах не тільки серед української молоді, а
й буде залучати студентів з інших країн, в тому
числі й з Європейського Союзу.
Таким чином, думки експертів розділилися
між позитивним та негативним впливом Асоціації для України. Звісно, покращення будуть,
але у довгостроковій перспективі, тому що
Україні треба багато працювати, щоб виправити
свої недоліки, та наблизитися до європейських
стандартів. Крім того, українська економіка
потребує фінансових ресурсів, для покращення
свого положення. Адже незважаючи на все це,
країна має великий потенціал.
Висновки з проведеного дослідження. Становлення міжнародної торгівлі послугами України
та ЄС почало зароджуватись ще з моменту набуття Україною незалежності, однак формально послуги почали діяти тільки з 1994 р. Але в
Україні існує багато проблем для стимулювання
торгівлі між Україною та ЄС: проблеми тран-

спортної інфраструктури, слабкий зв'язок експортних операцій з фінансовими послугами, а
саме інвестиційними процесами. Але є позитивні зрушення у сфері торгівлі освітніми послугами: участь України у різних освітніх програмах
ЄС, набуття досвіду управлінської діяльності в
галузі науки та освіти. За досліджуваний період
було виявлено, що торгівля транспортними послугами перевищує імпорт та має тенденцію до
зростання. Що стосується фінансових послуг, то
тут, навпаки, імпорт перевищує експорт, та має
нестабільну динаміку розвитку. Динаміка послуг
дослідження і розробок показує велику долю
експорту та низьку долю імпорту, але також має
тенденцію до зростання. Нещодавно Україна та
ЄС підписали Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом. І цей договір може допомогти Україні покращити свої показники.
Побудована регресійна модель між експортом,
імпортом послуг України та ЄС за секторами (незалежні зміні) та загальним експортом, імпортом
послуг України та ЄС (залежна змінна) показує,
що незалежні змінні мають високу кореляцію
із залежною і змінюються у позитивну сторону
у разі зміни незалежних змінних. Таки чином,
при стабільному розвитку економіки України та
підтримання міжнародної торгівлі, міжнародна
торгівля послугами зростатиме у позитивному напрямку та матиме дуже високі показники.
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ
FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES:
DEVELOPMENT PROBLEMS AND PROPOSALS TO IMPROVE
АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано кількісні зміни експортно-імпортних операцій, досліджено основні прогалини у розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств агропромислового
комплексу України. Встановлено можливі шляхи подолання
існуючих проблем та сформовано пропозиції щодо забезпечення ефективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності
аграрних підприємств, на основі визначених стратегічних цілей
розвитку, заходів щодо підвищення конкурентоспроможності
продукції, стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності, удосконалення організаційних форм експортної діяльності
аграрних підприємств.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, агропромисловий комплекс, проблеми, розвиток, перспективи.
АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы количественные изменения
експортно-импортных операций, исследованы основне пробелы в развитии внешнеэкономической деятельности предприятий агропромышленного комплексаУкраины. Установлены возможные пути преодоления существующих проблем и
сформированы предложения по обеспечению эффективного
развития внешнеэкономической деятельности аграрних предприятий, на основе определенных стратегических целей развития, мероприятий по повышению конкурентоспособности
продукции, стимулирование инвестиционно-инновационной
деятельности, совершенствование организационных форм
экспортной деятельности аграрних предприятий.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, агропромышленный комплекс, проблемы, развитие,
перспективы.
ANNOTATION
The article analyzes the quantitative changes of import and
export operation. It investigates the main gaps in the development
of foreign economic activity of agricultural enterprises of Ukraine.
The possible ways to overcome the existing problems are
developed and proposals to ensure the effective development of
foreign economic activity of agricultural enterprises on the basis of
defined strategic development are offered. Measures to improve
product competitiveness, stimulate investment and innovation,
improve organizational forms of exports of agricultural enterprises
are suggested.
Keywords: foreign trade, agriculture, problems, development
prospects.

Постановка проблеми. Зовнішньоекономічна
діяльність суб’єктів господарювання є головним
чинником впливу на рівень розвитку економіки
кожної країни і світового прогресу в цілому.
Вона є важливою і невід’ємною частиною господарської діяльності підприємств, фірм, усіх
учасників ринкових відносин.
Ефективний розвиток зовнішньоекономічної
діяльності аграрного сектору сприяє відтворен-

ню експортного потенціалу країни, підвищенню
конкурентоспроможності українських товарів
на світових ринках, формуванню раціональної
структури експорту й імпорту, залученню іноземних інвестицій на взаємовигідних умовах,
гарантуванню економічної безпеки України.
Проте, зі вступом України до СОТ загострилася проблема розвитку підприємств агропромислового комплексу в сучасних умовах, яка потребує вдосконаленого механізму регулювання
зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських виробників на вітчизняному та світовому ринку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Проблеми ефективного розвитку та стимулювання зовнішньоекономічної діяльності аграрних
підприємств розглядалися у працях багатьох
наукових працівників, зокрема: С. Дем’яненка
[1], Т. Зінчук [2], О. Кириченка [3], А. Кредісова [4], А. Мокія [5], А. Мазаракі [6], А. Огієнко [7],О. Панна [8], П. Саблука [1], Б. Шелегеда [10] та ін. Проте не зважаючи на достатньо
велику кількість напрацювань вчених не всі
аспекти існуючої проблеми є достатньо вивченими, особливо це стосується обґрунтування
перспективних напрямів розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК та розробки ефективного механізму удосконалення
зовнішньоекономічної діяльності підприємств в
агропромисловому комплексі.
Мета статті. Основною метою статті є дослідження зовнішньоекономічної діяльності підприємств агропромислового комплексу України
та розробка пропозицій щодо її вдосконалення.
Виклад основного матеріалу. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) аграрних підприємств є формою господарської діяльності, яка
пов’язана з технологією виробництва сільськогосподарської продукції та науково-технічною
діяльністю, а також з системою міжнародного
маркетингу здійснення експортних та імпортних операцій з цією продукцією. Значення зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств полягає в можливості одержувати
валютну виручку від експорту, підвищувати
технічний рівень виробництва (за рахунок імпорту, більш ефективної техніки та технологій),
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виробляти конкурентоспроможну продукцію.
Запровадження ефективної зовнішньоекономічної діяльності в АПК може вирішити не
лише проблему завантаження виробничих потужностей переробних підприємств за рахунок
забезпечення якісною сировиною, створення
економічно вигідних умов в аграрному секторі
для вирощування сільгосппродукції, забезпечення гарантованої зайнятості сільськогосподарських виробників, а й створення умов для
виходу вітчизняних виробників на світові ринки, що особливо актуально в умовах світової
продовольчої кризи.
Необхідно зазначити, що в аграрному секторі економіки України існує низка основними
проблемами розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств, зокрема:
– нестабільна динаміка експортно-імпортних операцій, яка характеризується протиріччям між валютними надходженнями і структурою від загального обсягу;
– використання застарілих технологій сільськогосподарськими виробниками, що призвело до низької економічної ефективності підприємств агропромислового комплексу;
– домінування в структурі експорту продукції з низьким рівнем переробки, невідповідність
загальноприйнятої зовнішньоторговельної політиці з виробництва і реалізації високотехнологічних продуктів;
– неефективний механізм державної підтримки сільгоспвиробництва, що потребує активізації регуляторних інструментів впливу на
виробництво;
– низька конкурентоспроможність продукції та її невідповідність міжнародним стандартам якості й безпеки;
– недостатня інвестиційна привабливість
[10].
Кількісним вираженням ефективності зовнішньоекономічної діяльності може служити
частка взаємного товарообміну сільськогосподарською продукцією між країнами в їхзагальному зовнішньоторговельному обороті (табл. 1).
Продукція сільського господарства і харчової промисловості формує значну частину
українського експорту. Включно з 2012 р. спостерігалася тенденція до зростання експорту.
Проте за 2013 р. експортовано продукції сільського господарства і харчової промисловості на

17 млрд дол. (на 0,9 млрд дол.) менше ніж за
2012 р., що становить 26,8% вартості експорту
України (проти 26% у 2012 р.).
У 2013 р. було імпортовано сільськогосподарської продукції і продовольства на
8,2 млрд дол. (на 0,7 млрд дол. більше ніж у попередньому році). У вартісній структурі імпорту країни частка цієї продукції склала 10,7% (у
2012 р. – 8,9%).
У загальній вартості експорту сільськогосподарської продукції і продовольства продукція рослинного походження становила 52,1%.
При цьому 71,8% загального обсягу експорту
продукції рослинництва припадало на зернові
культури, 23,1% – на насіння і плоди олійних
рослин. Експорт зерна в натуральному вимірі
за 2013 р. склав 27,1 млн тонн. Основними експортними зерновими культурами залишаються
кукурудза та пшениця. Так, за 2013 р. кукурудзи експортовано 16,7 млн тонн (найбільші поставки здійснювалися до Єгипту, Іспанії, Ірану,
Ісламської Республіки, Кореї, Японії), пшениці
7,8 млн тонн (Єгипту, Сирійської Арабської Республіки, Південної Африки, Кенії, Таїланду).
Обсяг експорту насіння і плодів олійних рослин
склав 4 млн тонн (основні поставки здійснювалися до Франції, Нідерландів, Італії, Бельгії та
Туреччини).
На продукцію рослинництва припадає 32,6%
всього імпорту сільськогосподарської продукції
та продовольства. В обсязі імпорту продукції
рослинництва найбільшу частку займають їстівні плоди та горіхи – 46,6%, насiння і плоди
олійних рослин – 14,6%, а також кава, чай –
12,6%.
За 2013 р. експорт м’яса та їстівних субпродуктів з України у вартісному вимірі збільшився порівняно з попереднім роком на 10,4% і
склав 348,6 млн дол. Основні країни-експортери яловичини та домашньої птиці – Російська
Федерація, Казахстан, Ірак, Молдова та Узбекистан.
Загальний обсяг імпорту м’яса та їстівних
субпродуктів у 2013 р. становив 628,6 млн дол.
і зменшився проти 2012 р. на 12,9%. У загальній вартості імпорту м’яса та їстівних субпродуктів 61,8% припадало на поставки свинини
(388,6 млн дол.), 16,2% – м’яса та їстівних
субпродуктів свійської птиці (101,6 млн дол.),
10,8% – сала, свинячого жиру і жиру свійської
Таблиця 1

Динаміка експорту-імпорту сільськогосподарської
та продовольчої продукції України (млн дол. США)

Експорт
Імпорт
Експорту
Імпорту
Джерело: [9]

2009
9 514,8
4 936,0
23,9
10,8

Роки
2010
2011
9 935,9
12 804,1
5 763,5
6 346,7
% від загального обсягу
19,3
18,7
9,5
7,7

2012
17 905,6
7 513,9

2013
17 038,8
8 187,4

26,0
8,9

26,8
10,7
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птиці (67,7 млн дол.), 8,6% – субпродукти їстівні великої рогатої худоби (54,3 млн дол.).
У 2013 р. експортовано молока і молочних
продуктів на 515 млн дол., що на 3,7% більше
порівняно з 2012 р. Основну частину (70,3%)
вартості експорту молочних продуктів складали сири всіх видів (362,3 млн дол., або 59 тис.
тонн) та 14,7% молоко і вершки згущені
(75,9 млн дол., або 30,3 тис. тонн).
Обсяг імпорту молока і молочної продукції
у 2013 р. зріс проти 2012 р. на 35,5% і становив 241,8 млн дол. Основними імпортними молочними продуктами залишаються сири, масло
вершкове та інші жири, вироблені з молока.
Так, за 2013 р. сирів усіх видів імпортовано
19,3 тис. тонн на 111,3 млн дол. (46% вартісного обсягу), масла вершкового та інших жирів з
молока 14 тис. тонн на 67,4 млн дол. (27,9%).
У 2013 р. обсяг експорту яєць птиці всіх
видів і яйцепродуктів порівняно з 2012 р.
збільшився на 46,5% і склав 123,8 млн дол.,
імпорт також збільшився на 18,2% і становив
20,9 млн дол.
У загальній вартості експортованої сільськогосподарської продукції та продовольства частка жирів та олій тваринного або рослинного
походження складала 20,6%. За 2013 р. експорт жирів та олій тваринного або рослинного
походження зменшився порівняно з попереднім
роком на 16,7% і склав 3507,1 млн дол., зокрема, зменшилися поставки олії соняшникової на
17,4%.
Імпорт жирів та олій тваринного або рослинного походження зменшився на 0,7% і склав
403,4 млн дол.
Низьку ефективність сільськогосподарського
виробництва держави зумовлює технічна і технологічна відсталість сільського господарства.
Аграрним підприємствам не вистачає сучасної
сільськогосподарської техніки, досконалої система кредитування.
Реформування системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в АПК
України проходило за основними етапами: становлення законодавчої бази, період лібералізації, застосування обмежень щодо імпорту та
захисту національного виробника та вдосконалення системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до
вимог СОТ. Вступивши до СОТ Україна прийняла зобов'язання з обсягу заходів підтрим-

ки «жовтої скриньки» та отримала резерви зі
збільшення державної підтримки за рахунок
«зеленої скриньки» та модифікації надання податкових пільг.
Незважаючи на наявність достатнього законодавчого і нормативно-правового забезпечення щодо державної підтримки сільськогосподарського виробництва, державній політиці
у цій сфері притаманна низка проблем, основні з яких полягають у зменшенні фінансування заходів прямої підтримки аграрного
сектору, а саме: у 2012 р. передбачено спрямування 2,82 млрд грн, що на 31 % менше ніж
у 2011 р., і значно менше суми, яку Україна
може виділяти згідно з домовленістю з СОТ
[11]. Неефективно використовується податкове
стимулювання розвитку галузі АПК у вигляді
пільг по ПДВ через непропорційне накопичення фондів акумульованих коштів нарахованого
податку. А відтак чинна система не забезпечує
оптимального перерозподілу фінансового ресурсу відповідно до потреб тих чи інших пріоритетних напрямків, що потребують додаткової
підтримки. Механізм бюджетної підтримки галузі забезпечується на рівні 10–20% від загальної потреби. Постійне недофінансування галузі
призводить до суттєвого зниження ефективності використання бюджетних коштів та не призводить до підвищення економічних показників
розвитку галузі. Складний процедурний механізм і непрозорість отримання державної допомоги залишає вітчизняних товаровиробників
поза її межами. У 2010 р. із 52 тис. сільськогосподарських підприємств підтримкою скористалося лише 2,3 тис., пільгові кредитні ресурси
використовувало лише одне з 10 фермерських
господарств, соціально спрямовані консультаційні послуги в 11 регіонах країни взагалі не
надавалися.
Недостатні обсяги фінансування державних
програм, а також неефективність використання коштів призвели до припинення державних
цільових програм Так, з червня 2011 р. втратили чинність Державна цільова економічна
програма підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 р. та Державна цільова програма
створення оптових ринків сільськогосподарської продукції. В Україні відсутні програми
щодо охорони сільськогосподарських земель, їх
раціонального землекористування, консервації
Таблиця 2

Інвестиції в сільське господарство за 2009–2013 рр.
Найменування
Інвестиції в основний капітал,
млн грн
До загального обсягу, %
Прямі іноземні інвестиції
(акціонерний капітал), млн дол. США
До загального обсягу, %
Джерело: [9]

2009

2010

Роки
2011

2012

2013

9 382

11 567

17 039

19 411

19 059

6,2

6,1

6,6

6,6

7,1

813,3

793,0

838,7

857,2

839,3

2,3

2,0

1,9

1,6

1,4
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деградованих та малопродуктивних земель. Не
розроблено механізми державної компенсації
при страхуванні сільськогосподарської продукції [11].
Непередбачуваність адміністративного регулювання цін і обмежень експорту, неефективні
механізми державної підтримки сільгоспвиробництва, відсутність ринку землі сільськогосподарського призначення не сприяє підвищенню
інвестиційної привабливості сільського господарства як для власних товаровиробників, так і
іноземних фірм та компаній, стримує розвиток
агропромислового комплексу держави про що
свідчать дані доведені у таблиці 2.
За весь період незалежності України в агропромисловий комплекс надійшло приблизно
2,5 млрд. дол. США прямих іноземних інвестицій на рівні майже 7% від загального обсягу
в економіку України, що свідчить про значний
потенціал і незадовільний стан сільськогосподарського виробника. Тим часом, ЄБРР щороку
нарощує інвестиції в аграрний сектор України:
у 2009 р. обсяг фінансування склав 138 млн, а в
2011 р. досягнув 190 млн. Встановлено, що 76,2%
загальної суми інвестицій вкладено у спільні
підприємства, які в змозі впроваджувати сучасні технології, іноземний досвід менеджменту та
сприяють виходу вітчизняних товаровиробників
на зовнішні ринки. Це пояснюється основними
критеріями діяльності спільного підприємства:
комерційна ефективність – відображає спрямованість співвідношення фінансових витрат і результатів; ефективність інвестиційно-інноваційних
вкладень – характеризує вигоду від інвестування операційних процесів; техніко-технологічна
ефективність – передбачає збільшення доходності
при скороченні технологічних циклів, зниженні витрат на виробництво продукції, скороченні
трудомісткості технології; соціальна ефективність – збільшення кількості робочих місць, умови підвищення кваліфікації вітчизняних кадрів;
зростання експортного потенціалу – передбачає
збільшення валютної виручки; бюджетна ефективність – враховує вплив спільного підприємства на витрати (доходи) бюджету [7].
Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на зовнішніх
ринках може забезпечити переробний сектор.
Переорієнтація дотаційною допомоги на переробну галузь дасть змогу не лише підвищити
конкурентоспроможність сільськогосподарської
продукції на зовнішніх ринках, але й отримати
набагато більшу фінансову вигоду від розвитку
переробних підприємств, адже саме вони формують основну додану вартість сільгосппродукції. Тенденції розвинених країн світу підтверджують, що саме від переробних підприємств
залежить функціонування сільського господарства і раціональне використання виробничих
потужностей та впровадження безвідходних
технологій [10].
Узгодження інтересів суб’єктів агропромислового комплексу і державних органів управ-

ління при удосконаленні механізму управління
зовнішньоекономічної діяльністю, використання можливостей, переваг ефективних форм
інтеграційних відносин дозволить Україні зайняти достойне місце на світовому ринку сільськогосподарської продукції.
Висновки. Існуючі протиріччя між показниками кількісної динаміки експортно-імпортних операцій, низька конкурентоспроможність
вітчизняних сільськогосподарських виробників потребують подолання багатьох проблем з
урахуванням позитивного зарубіжного досвіду.
Зокрема, гармонізація вітчизняних стандартів на сільськогосподарську продукцію згідно
стандартів ЄС; збільшення експортного потенціалу вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції через: сприяння розробці і
впровадженню систем управління якістю; покращення репутації України на міжнародному ринку продовольства як країни-виробника
екологічно чистих і безпечних продуктів, співробітництво з міжнародними фондовими біржами, організація міжнародних виставок, ярмарок, семінарів в Україні та сприяння участі
вітчизняних суб'єктів господарювання у таких
заходах за кордоном; збільшення обсягів державного фінансування наукових розробок у
сфері біотехнологій, генетики, селекції, племінної діяльності, з метою покращення вхідних факторів забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції;
налагодження сучасної інфраструктури аграрного ринку; посилення кооперації господарств
населення виробників сільськогосподарської
продукції; налагодження співпраці між виробниками сільськогосподарської продукції та
дослідними установами; використання позитивного досвіду країн ЄС у регулюванні ринку
аграрної продукції у напрямі зміцнення конкурентоспроможності АПК.
Ефективна робота підприємств агропромислового комплексу повинна визначатися правильним вибором стратегічних орієнтирів, що
дозволяють щонайкраще реалізувати потенціал цієї сфери. Зовнішньоекономічна діяльність
має стати основою стратегії економічного росту
і розвитку підприємств харчового комплексу і
АПК, підвищення конкурентоспроможності виробленої ними продукції.
Стратегія розвитку аграрного сектору економіки України до 2020 р., яка розроблена на
основі Програми економічних реформ на 2010–
2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна реформа» і
Програми розвитку України до 2020 р., визначає пріоритетні практичні напрямки ефективного використання потенціалу аграрного сектора, що гарантує вирішення основних проблем
зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах агропромислового комплексу держави.
Це уможливлює стабільність експортоорієнтованого та конкурентоспроможного стану на
внутрішньому і зовнішніх ринках України.
Випуск 3. 2015
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ПЛАН МАРШАЛЛА ДЛЯ ЛИВИИ
КАК МЕХАНИЗМ РЕНОВАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
THE MARSHALL PLAN FOR LIBIA
AS A MECHANISM FOR THE RENOVATION OF THE COUNTRY’S ECONOMY
АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы предпосылки, содержание и основные результаты реализации Плана Маршалла
для стран Западной Европы в 1947–1951 гг. Установлено,
что запланированные меры по перестройке хозяйственных,
внешнеэкономических отношений и финансовой стабилизации привели к повышению эффективности европейского
экономического потенциала. Рассмотрены особенности реализации Плана Маршалла для Ливии в современных условиях.
Представлены рекомендации по реализации первоочередных
мер в базовых отраслях ливийской экономики (прежде всего, в
нефтегазовой промышленности и транспорте), по стимулированию экономических реформ в Ливии и созданию демократических институтов.
Ключевые слова: План Маршалла, реновация,
экономические реформы, технологическое обновление, финансовая стабилизация.
АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано передумови, зміст та основні результати реалізації Плану Маршалла для країн Західної Європи в 1947–1951 рр. Встановлено, що заплановані заходи з
перебудови господарських, зовнішньоекономічних відносин і
фінансової стабілізації привели до підвищення ефективності
європейського економічного потенціалу. Розглянуто особливості реалізації Плану Маршалла для Лівії в сучасних умовах.
Подано рекомендації з реалізації першочергових заходів у базових галузях лівійської економіки (насамперед у нафтогазовій
промисловості і транспорті), зі стимулювання економічних реформ в Лівії та створення демократичних інститутів.
Ключові слова: План Маршалла, реновація, економічні
реформи, технологічне оновлення, фінансова стабілізація.
ANNOTATION
The article describes the background, content and main
results of the implementation of the Marshall Plan for the countries
of Western Europe in 1947–1951, respectively. It has been
established that the planned measures for the restructuring of
economic, foreign economic relations and financial stabilization
have led to increased efficiency of the European economic
potential. The features of the Marshall Plan for Libya today are
considered. Recommendations on the implementation of priority
actions in the basic sectors of the Libyan economy (primarily in the
oil and gas industry and transport), to promote economic reforms
in Libya and the creation of democratic institutions are presented.
Keywords: The Marshall Plan, renovation, economic reforms,
technological innovation, financial stabilization.

Постановка проблемы. Сегодня Ливия напоминает послевоенную Европу конца 40-х гг.
прошлого века – такая же макроэкономическая
и финансовая нестабильность, разрушенная экономика и промышленность, глубокое падение
производства вследствие военных действий, значительные внешние долги и т.д. Как следствие,
существует проблема поиска эффективного плана реформирования и будущего развития для

Ливии, который по аналогии с Планом Маршалла, сделает финансовую и экономическую помощь международного сообщества действительно результативной, предоставит возможность
возродить страну за короткое время, сделает ее
экономически сильной и независимой [1; 2].
Анализ последних исследований и публикаций. Изучением проблемы влияния Плана Маршалла на восстановление экономик различных
стран занималось большое количество ученых
и специалистов. В частности, С. Браун подробно рассматривал практические вопросы предоставления иностранной помощи пострадавшим
от кризиса и военных действий странам [1].
Н. Ратников изучал последствия основных мероприятий и программ в рамках Плана Марщалла
для европейских стран и перспективы его применения для условий России [3]. А. Подлуцкий
рассматривал основные мотивы и последствия
реализации Плана Маршалла для Европы [4].
С. Мочерный сформулировал основные подходы
и мероприятия в рамках Плана Маршалла [6].
В. Дементьев изучал основные уроки от реализации плана для российской экономики [7].
Ю. Бураков изучал исторические аспекты возникновения и итоги реализации Плана Маршалла для стран Европы и СССР [8]. О. СорокоЦюпа также исследовала исторические аспекты
Плана Маршалла [9], В. Геец и В. Горбулин
изучали опыт реализации указанного плана
и сформулировали уроки для Украины [10].
О. Власюк исследовал экономические, реформаторские внешнеполитические аспекты Плана
Маршалла по отношению к Украине [11].
В тоже время нерешенной частью проблемы
адаптации Плана Маршалла для разрушенных
кризисом и войной стран в современных условиях является необходимость выделения ряда
специфических особенностей проведения реформ в таких странах, как Ливия.
Целью статьи является изучение основных
содержательных положений Плана Маршалла,
реализованного для западноевропейских стран
в 1947–1951 гг., а также выделение специфических условий и основных направлений его реализации для Ливии в современных условиях.
1. Предпосылки, содержание и основные
результаты реализации Плана Маршалла для
стран Западной Европы в 1947–1951 гг.
Випуск 3. 2015
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Причинами появления Плана Маршалла,
впервые озвученного во время выступления министра иностранных дел (госсекретаря) США
Джорджа Кэтлетта Маршала во время выпускной церемонии вручения дипломов в Гарвардском университете 5 июня 1947 г., стало следующее: объем производства в европейских странах
в указанный период времени был существенно
ниже довоенного с критической добычей угля;
было разрушено соотношение цен между промышленностью и сельским хозяйством в пользу
последнего; потребность в импорте была очень
высокой (европейские страны могли обеспечить
за счет своего производства собственное потребление зерна, хлопка, алюминия, меди только
на 40%, свинца и цинка – на 30%, мясомолочной продукции – только на 15%, а уменьшение
импорта этих товаров из США могло привести
к голоду); к началу 1947 г. поток финансовых
поступлений за счет субсидий и займов со стороны США и Канады исчерпался; наблюдалось
разрушение единой системы торговли в европейских странах, причем как внутренней, так
и внешней, поскольку давние коммерческие
связи, банки, страховые и транспортные компании исчезли из-за потери капитала, а доверие к
местной валюте упало [1, с. 72].
Таким образом, к началу 1947 г. возникла
потребность в выработке такого сценария сотрудничества
между
западноевропейскими
странами и США, который бы: обеспечивал
большую самоокупаемость экономического восстановления Европы; вписывался процесс технологического обновления производственной
базы американской экономики; повышал отдачу от американской помощи [2]. План Маршалла вступил в силу 2 апреля 1948 г., при этом
его действие закончилось 31 декабря 1951 г. [3].
В соответствии с Планом Маршалла европейские страны, которые принимали участие в его
реализации, должны были: принять меры для
облегчения обмена товарами и услугами между
собой, ускорить развитие внутриевропейской
торговли; в рамках межстрановой кооперации
обеспечить активизацию наиболее эффективных
производственных мощностей для достижения
наиболее быстрого роста выпуска продукции;
принять финансовые и другие меры по укреплению своих валют, восстановлению доверия
к ним; предоставить европейской кооперации
организационное обеспечение. На тот момент
формой такого обеспечения стала ОЕЭС – Организация европейского экономического сотрудничества, которая объединила 16 государств [2].
При этом План Маршалла предполагал, чтобы конкретные направления использования
американской помощи, а тем более конкретные
проекты, на которые выделялись средства, определяли сами европейцы. Американцы оставляли за собой лишь общий контроль за выполнением стратегических целей Плана Маршалла, а
именно: преодоление голода, который свирепствовал в этот период в европейских странах, а
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также восстановление нормальной работы коммунальных служб. Кроме того, План был направлен на создание условий для наиболее эффективного использования производственных
мощностей и создания новых в стратегических
отраслях экономики, которые имели характер
импортозамещающих и экспортонаправленных;
стабилизация и укрепление национальных валют и, как следствие, создание максимально
благоприятного режима для внутриевропейской
торговли и кооперации [4].
Помощь в рамках реализации Плана Маршалла получили 17 европейских стран. При
этом средства выделялись в трех основных формах: перечисление средств, возврат которых не
предусматривался; безоплатная поставка продовольствия, некоторых видов потребительских
товаров и отдельных видов оборудования (для
угольной промышленности); льготные долгосрочные кредиты с низкой процентной ставкой
для осуществления инвестиций в промышленность, сельское хозяйство и транспортную инфраструктуру [4].
При этом структура поставок была такой:
70% составляли продовольствие, топливо и удобрения [5]. Условия получения помощи по Плану Маршалла были достаточно жесткими: отказ
от национализации промышленности, свобода
предпринимательства, снижение таможенных
тарифов. Позже к этим условиям добавили
ограничения в торговли с социалистическим
лагерем и предоставление территорий под размещение американских военных баз [6, с. 262].
Распределение американской помощи было
организовано таким образом, чтобы не позволять государствам-должникам «латать дыры»
в государственных бюджетах с помочью полученных средств. Так, 17% всех средств расходовалось на приобретение промышленного оборудования и машин. То есть был раз и навсегда
установлен принцип выделения государственных займов: брать в долг, чтобы инвестировать,
а не покрывать текущие затраты.
Финансирование отдельных элементов Плана Маршалла зависело от характера и вида поставок [7]:
1) поставки первого вида включали предметы первой необходимости (прежде всего, предупреждавшие голод). Поскольку помощь такого
рода не самооплатна, а большинство западноевропейских стран на тот момент были не в состоянии оплатить в долларах соответствующие
поставки, то основная часть их шла в виде дотаций, а не займов. Ежегодно США выделяли
ассигнования на продукты питания, топливо,
одежду. Постепенно, по мере роста собственных
ресурсов, европейские страны сокращали потребность в таком ассигновании;
2) другой вид поставок – промышленное оборудование. В этом секторе преобладали займы
Международного банка;
3) третий вид поставок – сырье, сельскохозяйственные машины, промышленные товары,
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запасные части и др. Такие поставки финансировались под гарантии американского правительства через Экспортно-импортный банк
США, который даже создал для подобных операций специальное отделение.
По мнению всех ведущих экономистов, План
Маршалла увенчался успехом. Если в 1947 г.
промышленное производство в европейских
странах, участвующих в реализации Плана,
составляло 88% от уровня довоенного 1938 г.,
сельскохозяйственной продукции – 83%, то
уже в 1951 г. стало 133% и 110% соответственно. При этом за три с половиной года коренным
образом изменилась товарная структура американской помощи – если в 1948 г. львиную ее
часть составляли продукты питания, одежда и
топливо, то в 1951 г. это уже было в основном
современное оборудование для промышленных
и транспортных предприятий. Как следствие,
уровень зависимости западноевропейских стран
от США существенно снизился [4].
Европейские страны смогли расплатиться по
своим внешним обязательствам, мир избежал
экономического кризиса; США и Канада получили прекрасный рынок сбыта излишков продукции, без которого промышленность могла
захлебнуться от перепроизводства; в Европе возродился и окреп оплот политической стабильности и устойчивого развития – средний класс;
западноевропейские страны научились работать
в атмосфере сотрудничества и взаимопомощи,
что явилось хорошим стартом для европейской
интеграции с последующим созданием Евросоюза [8, с. 59].
Как правило, выделяют три основных аспекта Плана Маршалла, которые со временем приобретают все большее значение [9, с. 198]:
1) создание послевоенной глобальной экономики. Был восстановлен жизненно важный треугольник, который слагается из США, Западной Европы и их торговых партнеров в странах,
которые развиваются;
2) определение контуров военных и политических событий конца сороковых – начала пятидесятых голов прошлого века, которые привели к созданию НАТО в 1949 г. как основы
коллективной безопасности западноевропейских стран;
3) достижение европейской интеграции.
Нейтральная Западная Европа была бы не способна повлиять на результат конфликта между
двумя неевропейскими сверхдержавами. В тоже
время объединенная Европа получила собственный голос в наиболее важных мировых делах,
стала способной повлиять на ход «холодной войны». Таким образом, План Маршалла самым
непосредственным образом дал старт европейской интеграции.
К успехам экономической политики в результате реализации Плана Маршалла следует отнести то, что меры по перестройке
хозяйственных отношений, в частности, внешнеэкономических, по финансовой стабилизации

объединились с повышением эффективности европейского экономического потенциала. Только
этот потенциал мог служить источником самообеспечения Европы ресурсами для создания
альтернативных каналов обеспечения европейской промышленности сырьем, для развития
импортозамещающих и экспортоориентированных производств. Как следствие, расширились
возможности для импорта из США уже не сырья, а новых технологий.
Таким образом, можно сделать вывод, что
наиболее ценные уроки, которые можно выделить для развивающихся стран, экономика
которых находится в депрессии вследствие экономического кризиса и военных разрушений
(например, таких как Ливия) такие [10]:
1) план экономической помощи такого масштаба должен быть составляющей более глобальной доктрины, которая четко определяет
место Ливии в современном мире. Сегодня, когда
происходит ревизия основ «мирового порядка»,
необходима новая «доктрина Трумена», частью
которой в свое время был План Маршалла;
2) План Маршалла был первым шагом к
реальной европейской экономической интеграции. По аналогии для Ливии также должен
быть разработан план ее интеграции, например,
с Евросоюзом в рамках политики соседства;
3) создание специальной структуры по
управлению «планом», которую возглавил бы
опытный и уважаемый в мире ливийский бизнесмен. Эти же рекомендации можно отнести и
к учреждениям банковского механизма финансирования, который, как показал План Маршалла, является более эффективным финансовым механизмом;
4) наличие продуманной программы экономических реформ, которая бы была предложена
страной-реципиентом. Как показал опыт реализации Плана Маршалла, успешным он был там,
где страны «сами себе помогали» именно на основе общей и принятой обществом программы
восстановления экономики;
5) важно иметь влиятельного лидера (каким
был Дж. Маршалл), способного пролоббировать
принятие и придать ускорение такому плану.
2. Особенности Плана Маршалла для Ливии
в современных условиях.
Задачей возможного плана реформ для Ливии (по аналогии – Плана Маршалла для этой
страны) является формирование направлений
государственной политики, которые позволят
быстро и на более высоком технологическом
уровне возродить производство, модернизировать реальный сектор как основу экономики,
направить средства международной финансовой помощи на возрождение промышленности,
нефтедобывающей отрасли и транспортной инфраструктуры.
При этом, даже в условиях реализации программ помощи мирового сообщества от самой
Ливии зависит, как обеспечить внедрение за короткое время новых технологий, современных
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технических решений и инноваций, которые выведут страну из отсталого технологического уклада, дадут возможность быстро преодолеть последствия экономического и политического кризиса
и войны, обеспечат темпы экономического развития, которые необходимы для реализации политики соседства с Европейским Союзом.
Для эффективного использования возможной
помощи, по аналогии с Планом Маршалла, необходимо будет изменить такие факторы рыночной
среды, как государственное управление, организация финансовой и кредитной систем и финансового рынка, что позволит обеспечить эффективное
использование кредитов и помощи стран-доноров
для стабилизации экономики Ливии. В связи с
этим первоочередным заданием должно стать
законодательное закрепление государственного
управления экономикой, руководствуясь законодательно определенными национальными приоритетами, реализация которых осуществляется
на основании утвержденных правительством Ливии инвестиционных проектов.
Развитие производства собственной продукции, которая способна заменить неоправданный
импорт при условии увеличения выпуска продукции на экспорт, объективно отвечают долгосрочным целям и национальным приоритетам
Ливии [10]. Важно, чтобы правительство Ливии разработало конкретные критерии отбора
государственных инвестиционных проектов и
порядок организации работы государственных
учреждений по подготовке их рассмотрения
правительством.
Финансирование государственных инвестиционных проектов может осуществляться двумя способами:
1) проекты, которые согласились поддержать
непосредственно страны-доноры либо одна из
международных организаций (Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития или Международный банк
реконструкции и развития), могут финансироваться в соответствии с требованиями и порядком, установленными этими организациями;
2) проекты, направленные на решение комплексной проблемы (например, наращивание
экспортного потенциала), могут финансироваться за счет средств стран-доноров исключительно через кредитную систему. Для этого
целесообразно создать Государственный банк
развития с соответствующими уставным фондом и функциями.
С целью реновации (восстановления) национальной экономики Ливии следует определить
основные задачи привлечения и использования
международной финансовой помощи [10]:
1) необходимо убедить международных доноров в создании Трастового фонда (или Грантового фонда) развития Ливии для привлечения
внешней помощи в государственный сектор преимущественно в форме грантов, а не кредитов;
2) привлеченные от международных финансовых организаций средства необходимо на-
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правлять на кредитование самоокупаемых инвестиционных проектов, которые со временем
будут генерировать доходы для погашения накопленных долгов, что не будет ухудшать долговую способность страны;
3) необходимо обосновывать потребность Ливии во внешнем финансировании от международных кредиторов и доноров с точки зрения
внешних эффектов для мирового сообщества. То
есть надо показывать, что мероприятия и проекты, которые будут финансировать доноры,
будут полезны не только Ливии, но и мировому
сообществу в целом. Например, это проекты в
сфере энергетики, охраны окружающей среды
и региональной безопасности;
4) целесообразно увязывать вопросы предоставления донорами технической помощи и финансовых ресурсов с целью учреждения миссий
по повышению продуктивности для ключевых
отраслей экономики и ведущих предприятий
Ливии (по примеру такой помощи в рамках
Плана Маршалла в послевоенный период). Целью этого мероприятия является предоставление технической и консультативной помощи
предпринимателям, промышленникам, специалистам и работникам предприятий Ливии,
что предусматривает копирование опыта европейских и американских компаний в вопросах
технологий производства и организации производства и сбыта продукции;
5) настаивать на включении в план внешней помощи программ льготного кредитования
(на 4-10 лет под низкие проценты) и обновления основных фондов для средних и больших
предприятий Ливии, как за счет непосредственного кредитования донорами ливийских предприятий, так и за счет пополнения уставного
фонда Государственного банка развития Ливии.
Целевой группой могут стать экспортеры нефти
и нефтепродуктов, химической продукции, машиностроения, сельскохозяйственные предприятия и предприятия жилищно-коммунального
хозяйства.
Модернизация финансового рынка Ливии в
контексте реализации Плана Маршалла на 4
года должна предусматривать регуляторные,
организационные и институциональные меры,
реализация которых позволит [1]:
1) создать условия для появления и развития более качественных инструментов, которые
повысят доверие к инструментам финансовых
рынков, в частности: стимулировать развитие
рынка облигаций, который является сегодня
наиболее эффективным источником привлечения и инвестирования средств для ливийских
компаний и банков; создать законодательную
и институциональную основу для развития
рынка деривативов (валютных, фондовых, процентных, товарных), позволяющих ливийским
предприятиям хеджировать риски национальной экономики; стимулировать развитие в Ливии рынка акций и повышение качества эмитентов за счет реальной публичности;
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2) обеспечить качественные изменения в развитии национальных финансовых институтов
и инфраструктуры рынка Ливии, в частности
стимулировать увеличение количества источников и объемов ливийских долгосрочных финансовых ресурсов как основного фактора развития национальных финансовых институтов;
повысить качество и устойчивость финансовых
институтов и оптимизировать их количество
на финансовом рынке Ливии; консолидировать
национальный биржевой рынок с целью более
жесткого контроля, противодействия манипулированию ценами, перехода конкуренции в
биржевом секторе с локального уровня на межгосударственный; усовершенствовать расчетную и клиринговую инфраструктуру финансового рынка;
3) обеспечить справедливое налогообложение и адекватность валютного регулирования
на финансовом рынке, а именно: ориентации
в налоговом законодательстве исключительно
на рыночную цену финансовых инструментов,
которая сложилась на организованных (биржевых) рынках (например, в вопросах определения обычной цены); предоставления налоговых
льгот долгосрочным финансовым инвестициям
(свыше трех лет); отмены двойного налогообложения индивидуального страхования; обеспечения благоприятных условий для реализации
базовых экономических интересов активной
части рынка (публичные компании, биржевой
рынок, инвесторы) и активизации борьбы с использованием фиктивных финансовых инструментов; расширения участия Ливии в трансграничном обороте капитала с учетом реализации
политики соседства с ЕС и обеспечение возможностей для ливийских эмитентов привлекать
капитал на внешних рынках непосредственно,
без дополнительных затрат и усложняющих
процедур;
4) повысить качество регулирования финансового рынка, в том числе за счет: консолидации функции государственного управления финансовых рынков путем их институционального
распределения на регулирование банковских и
небанковских учреждений; внедрения диверсифицированных подходов к регулированию и
контролю; расширения привлечения к регулированию отношений в финансовом секторе различных субъектов рынка на основе институтов
саморегулирования.
Что касается необходимых мероприятий в
базовых отраслях ливийской экономики, то следует выделить основные первоочередные шаги,
прежде всего, в нефтегазовой промышленности
и транспорте.
В нефтегазовой промышленности основными
направлениями привлечения международных
инвестиций и кредитных средств должны стать
[11, c. 7]:
1) развитие технологий глубокой переработки
сырья (прежде всего, нефти и газа) в нефтехимическом комплексе, что позволит создать фун-

дамент для развития высокотехнологических
направлений в промышленности Ливии, компенсирует негативные последствия от снижения
ценовой конкурентоспособности продукции сырьевых отраслей нефтехимического комплекса;
2) реализация совместных с Европейским
Союзом проектов по экологизации производства на основе новых технологий производства
полимерной продукции, что даст возможность
уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу. Например, это может быть производство
более совершенных материалов для термоизоляционных панелей и изоляционной пены, что
особенно актуально в условиях высоких дневных и относительно низких ночных температур
пустынного климата Сахары. Очень полезным
для Ливии может стать европейский опыт внедрения технологий обеззараживания и стерилизации воздуха, жидкостей, питьевой и сточной
вод, комплексов для экологически безопасной
утилизации отходов, в том числе медицинских
и токсичных;
3) реализация совместных с ЕС проектов (например, в рамках реализации политики соседства) по организации финансового обеспечения
адаптации ливийской национальной системы
стандартизации в соответствие с правилами, по
которым функционируют системы национальной стандартизации государств-членов ЕС, разработки при участии экспертов ЕС поэтапной
программы такой стандартизации.
Еще одним приоритетом в использовании финансовой помощи стран-доноров должно стать
восстановление объектов транспортной инфраструктуры Ливии, преодоление ее технологического отставания. Поэтому основными направлениями привлечения финансовых ресурсов в
транспортной отрасли должны стать:
1) внедрение инновационных информационно-управленческих технологий, построенных
на моделировании интегрированных транспортных систем, обеспечивающих более высокий уровень регулирования транспортными потоками, более высокий уровень безопасности и
передачи информации о положении в пространстве объектов в режиме реального времени. Такие «интеллектуальные» (Intelligent Transport
System (ITS)) системы стали неотъемлемой частью транспортной политики стран ЕС, Японии, Китая, США, России и других стран, объединенных глобальной мультимодальной сетью
поставки товаров;
2) усовершенствование технологий перевозок путем развития мультимодальных перевозок
и формирования международных транспортнологистических систем в Средиземноморском
регионе, а также интеграции транспортных направлений в Трансевропейскую транспортную
систему, применения принципа мультимодальности при определении приоритетных транспортных маршрутов, строительство и развитие
сети грузовых таможенных комплексов и логистических центров в зонах крупных трансВипуск 3. 2015
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портных узлов, привлечения в Ливию ведущих
логистических операторов, способных реализовать эффективные проекты в сфере мультимодальных перевозок;
3) обновление подвижного состава транспортной отрасли Ливии, поскольку подвижной
состав ливийских железных дорог уже технически и морально устарел (большая часть его
составляет техника, поставлявшаяся еще во
времена СССР). При этом необходимо, чтобы
обновление на новой технологической основе
общего парка грузовых и пассажирских вагонов, воздушных и морских суден, речного флота происходило в соответствии со стандартами
ЕС и означало бы ускорение интеграции ливийской национальной транспортной системы
в общеевропейскую, способную обслуживать
межнациональные транспортные потоки.
Выводы. Таким образом, можно сделать
выводы, что стимулирования экономических
реформ в Ливии, реформирования управленческих структур, национального законодательства и создания демократических институтов,
то в контексте реализации возможного Плана
Маршалла для Ливии приоритетными направлениями в сфере реформирования могут стать:
1) институциональное обеспечение процесса
реализации политики соседства Ливии и ЕС.
Необходима реорганизация существующих и
создание новых институций, а также кадровое
обеспечение этих институций, отвечающих за
экономическое и политическое сближение Ливии с ЕС и средиземноморскими партнерами;
2) интенсификация Ливией работы по сближению и адаптации ее национального законодательства, норм и стандартов в соответствии с
нормами ЕС с целью реализации политики соседства;
3) обеспечение в Ливии процесса сближения
с европейскими стандартами управления: совершенствования системы власти, региональ-
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ная реформа, судебная реформа и реформа
правоохранительной системы, что является основой для преодоления коррупции и создания
благоприятных условий для развития экономической конкуренции.
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ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ
ДО СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ ТНК
UKRAINIAN BUSINESS INCLUSION
TO THE TNCS STRATEGIC ALLIANCES
АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено дослідженню входження українського
бізнесу до стратегічних альянсів ТНК. Визначено українські
компанії, що можуть бути зараховані до числа ТНК за методикою ЮНКТАД та за допоміжними критеріями, а також компанії,
що мають потенціал до перетворення на ТНК. Виокремлено
стратегічні альянси за участю українських ТНК та потужних вітчизняних бізнес-структур. Охарактеризовано особливості та
специфіку стратегічних альянсів, партнерами в яких виступають українські компанії. Встановлено негативні чинники впливу
на національну економіку України та розвиток партнерських
зв’язків у контексті стратегічних альянсів.
Ключові слова: стратегічні альянси, український бізнес,
спільні підприємства, ТНК.
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию включения украинского
бизнеса в стратегические альянсы ТНК. Определены украинские компании, которые могут рассматриваться как ТНК
согласно методике ЮНКТАД и дополнительным критериям
ТНК, а также компании, имеющие потенциал к развитию до
уровня ТНК. Выявлены стратегические альянсы с участием
украинских ТНК и мощных отечественных бизнес-структур.
Охарактеризованы особенности и специфика стратегических
альянсов, партнерами в которых выступают украинские компании. Выделены негативные факторы влияния на национальную экономику Украины и развитие партнерских связей в разрезе стратегических альянсов.
Ключевые слова: стратегические альянсы, украинский
бизнес, совместные предприятия, ТНК.
ANNOTATION
The article studies the Ukrainian business inclusion to the TNCs
strategic alliances. Ukrainian companies, which can be reckoning
among TNCs by the UNCTAD methodology and secondary
criteria, and companies, which have potential for developing
to the TNCs level, were defined. Strategic alliances with the
Ukrainian TNCs’ and other strong domestic business structures’
interests were sorted out. Peculiarities and specificities of strategic
alliances, where one of the partners is Ukrainian company, were
characterized. Factors of negative impact on the national economy
of Ukraine and the partners’ relations progress were ascertained in
the light of strategic alliances.
Keywords: strategic alliances, Ukrainian business, joint
ventures, TNC.

Постановка проблеми. Поступовий розвиток бізнес-структур України та їх інтеграція у
світогосподарський простір зумовлюють перетворення окремих українських підприємств на
повноцінні ТНК чи потужні бізнес-одиниці, а
також використання в сучасній практиці розбудови системи взаємозв’язків із конкурентами,
постачальниками та споживачами, частиною
якої є стратегічні альянси компаній. Так, ТНК
широко використовують інструмент стратегічних альянсів з метою посилення власних кон-

курентних переваг та ринкових позицій, максимально ефективного використання наявних
ресурсів, залучення ресурсів та досвіду ззовні,
але зі збереженням автономності діяльності та
уникнення повноцінного злиття та поглинання.
До тенденцій із формування стратегічних альянсів поступово долучаються й українські підприємства, але така практика має свої особливості,
зумовлені як рівнем розвитку національної економіки України та вітчизняних компаній, так і
міжнародними стратегіями ТНК, що виходять
на ринок України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тенденціям та спонукальній мотивації до
формування стратегічних альянсів за участю
українських компаній, їхньому галузевому
розподілу та перспективам розвитку у межах національної економіки України присвячено праці О.М. Гребешкової, Г.В. Махової,
О.В. Мельник, В.В. Тронька, О.О. Шубіна,
Л.Є. Шульженко, В.М. Ясінської та ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Дослідження стратегічних
альянсів за участю українських підприємств
охоплюють усі види співробітництва, що більшменш відповідають критеріям стратегічних
альянсів, тоді як питання, пов’язані із формуванням стратегічних альянсів ТНК за участю
бізнес-структур України, які поступово перетворюються на ТНК, залишаються поза увагою.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження входження українських бізнес-структур
до стратегічних альянсів ТНК, зокрема потенціалу до перетворення українських компаній на
ТНК та рівноправних партнерів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Активність ТНК у формуванні стратегічних
альянсів зумовила актуальність цього питання
у площині теоретичних досліджень, коли стратегічні альянси часто розглядаються у широкому розумінні – як співробітництво економічних
суб’єктів усіх рівнів. Тоді як представники західної наукової думки – Дж. Блейкі, Д. О`Ніл,
К. Прахалад, П. Уільямсон, Г. Хемел [1] – аналізували стратегічні альянси у розрізі взаємодії ТНК та виокремлювали таку їх ознаку, як
реалізація у межах міжнародної стратегії ТНК.
Тенденції до наукового узагальнення сутності поняття «стратегічний альянс» шляхом його
звуження (наприклад, [2–3]) зумовили виоВипуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
кремлення низки вже усталених визначальних
критеріїв: довгострокова основа та тимчасовий
характер співпраці, орієнтація на досягнення
синергетичних ефектів, збереження незалежності компаній, фрагментарність зв’язків, автономна діяльність компаній-партнерів поза межами альянсу, гнучкість утворення.
Розгляд питання щодо входження українського бізнесу до стратегічних альянсів ТНК та
реалізації співпраці, що наближається до них,
слід здійснювати із урахуванням усіх вище
зазначених ознак та критеріїв стратегічних
альянсів, а також їх видів (спільне підприємство, спільне здійснення виробничої діяльності,
контракти у сфері дистрибуції та маркетингу,
спільні НДДКР).
Стратегічні альянси – не новий феномен для
України. Так першим спільним підприємством,
подібним до сучасних стратегічних альянсів,
зокрема за критерієм участі ТНК, було радянсько-англійське спільне підприємство (м. Бориспіль, Київська обл.), утворене у 1988 р. за
Угодою між Головним аптечним управлінням
Міністерства охорони здоров’я УРСР та компанією «Tambrands Ltd.» (світовий виробник засобів особистої гігієни для жінок) [4].
Проголошення незалежності України та перехід до засад ринкової економіки зумовили поступальний розвиток вітчизняних бізнес-структур, їх наближення та перетворення на ТНК. За
визначенням ЮНКТАД, транснаціональна корпорація – підприємство, господарські підрозділи якого розміщені більше, ніж в одній країні
світу, та функціонують у межах єдиної системи
Таблиця 1
Бізнес-одиниці України,
що згідно з підходом ЮНКТАД
можуть бути зараховані до числа ТНК
Підрозділи за країнами
світу
Hafeera-Granit
International W.L.L.
(Бахрейн);
Корпорація «Граніт»
Skonto Buve (Латвія);
[7] (будівництво)
Eurus Capital (Польща);
мальтійсько-українськоіталійська компанія
«Малукіт» (Мальта)
Липецька кондитерська
Кондитерська
(Росія);
корпорація «ROSHEN» фабрика
Клайпедська
кондитерська
[8]
фабрика (Литва);
(харчова
Bonbonetti Choco Kft
промисловість)
(Угорщина)
Корпорація
Stali Chestochowa
«Індустріальний союз ISD-Huta
(Польща);
Донбасу» [9]
ISD-Dunaferr (Угорщина)
(металургія)
Компанія

«УкрАвто» [10]
Fabryka Samochodow
(автомобілебудування) Osobowych (Польща)
Group DG [11]
(хімічна
АТ «Nitrofert» (Естонія)
промисловість)
Джерело: складено автором за [7–11]
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прийняття рішень, спільної політики та загальної стратегії розвитку. Господарські підрозділи
ТНК тісно пов’язані правом власності чи іншим
чином, але один чи кілька з них можуть чинити значний вплив на інші підрозділи, особливо у сферах обміну досвідом, ресурсами та
зобов’язаннями [5]. Згідно з підходом ЮНКТАД
окремі компанії України можуть бути віднесені
до ТНК, основні з них наведено у таблиці 1.
Хоча у 2005 р. ЮНКТАД до материнських компаній ТНК України зараховувала тільки одну –
корпорацію «Індустріальний союз Донбасу» [6].
Підхід ЮНКТАД є широким, тому приналежність компаній до ТНК часто визначають за
низкою допоміжних ознак. Типовими серед них
є: виробництво товарів/послуг не менше ніж у
6 країнах; частка зайнятих у приймаючих країнах не менше 25%; не менше 25% іноземних
активів; річний оборот не менше 1 млрд дол.;
обсяг реалізації товарів/послуг за межами материнської компанії не менше 20% [12, с. 62].
За низкою критеріїв до повноцінної ТНК
України можна зарахувати багатогалузеву (добувна промисловість, металургія, енергетика,
фінанси, консалтинг, телекомунікації, ЗМІ,
торгівля) групу System Capital Management
(SCM): діяльність у 7 країнах, валовий дохід у
2013 р. – 24,465 млрд дол. Відсутність консолідованої фінансової звітності Групи унеможливлює аналіз інших критеріїв, але враховуючи
обсяг іноземних активів: Trametal SPA (100%
акцій у власності групи) та Ferriera Valsider
SPA (Італія); Metinvest International SA (Швейцарія); SCM Advisors Limited (100%) та Spartan
UK LTD (100%) (Великобританія); United Coal
Company (100%) (США); ВАТ «Корум Каменський машинобудівний завод» (95,99%,) та Метінвест Євразія (Росія); «Промет стіл» АД (Болгарія) [13]; загалом SCM володіє 71,25% акцій
групи «Метінвест» [14]; можна зробити припущення, що частка іноземних активів є не меншою за 25% консолідованих активів, і за іншими ознаками SCM відповідає критеріям ТНК.
Крім того, у структурі групи System Capital
Management окремо виділеною є операційнохолдингова компанія SCM Holdings Limited
(Кіпр), яка володіє усіма корпоративними активами групи, за виключенням АТ «СКМ», що
здійснює загальне стратегічне управління бізнесом [13].
Поряд з вже сформованими ТНК України,
ЮНКТАД виокремлює низку вітчизняних компаній, що мають потенціал до перетворення на
ТНК (табл. 2).
Отже, у національній економіці України
вже сформованими є ТНК, які можуть виступати партнерами у стратегічних альянсах ТНК,
а також низка компаній має потенціал для
розвитку до рівня ТНК. Поряд з тим, аналіз
українських ТНК вказує на відсутність у них
конкурентних переваг, що можуть бути основою для реалізації рівноправного партнерства з
провідними ТНК світу: компанії не володіють
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Таблиця 2
Найбільші компанії України у 2010 р.,
що мають потенціал до перетворення на ТНК
Галузь
Гірничодобувна
промисловість
Машинобудування
та обладнання

Компанія
ТОВ «Donbas Keramika»

Металургія
Харчова
промисловість
Виробництво гуми та
виробів з пластмаси
Легка промисловість
Електричне
та електронне
обладнання
Хімічна
промисловість
Неметалеві
мінеральні продукти
Деревообробна
промисловість
Точні інструменти

ПрАТ «Укрпостач»,
ВАТ «Росс», ВАТ «Темп»
ТОВ «Prettl-cabel Ukraine»,
ПрАТ «Науково-дослідний
інститут лазерних
технологій»,
ВАТ «Енергомашспецсталь»
ВАТ «МОЕЗ», ТОВ
«Арамант»
ТОВ «Вояджер»
ТОВ «Таланпром»
ТОВ «Підприємство
«Таврида Електрик
Україна»
ТОВ «Кріогенсервіс»
ПАТ «Спецскло А»
ТОВ «Престиж Україна»

ТОВ «Укргазтехкомплекс»
ТОВ «Нертус», ТОВ
Оптова торгівля
«Геолік-фарм»,
ТОВ «Юнітон»
ЗАТ «Елакс», ТОВ
«Softserv», ТОВ «НауковоБізнес-послуги
виробнича фірма «Іркомерк»
Будівництво
ТОВ «Екорембуд»
ЗАТ «Golden Gate
Business», ТОВ «Foyil
Фінанси
Securities New Europe»,
ТОВ «Профіт Брок»
Джерело: складено автором за [15]

унікальними технологіями та інноваціями, не
здійснюють передові НДДКР, не постачають на
ринок унікальну продукцію, аналогів якій не
існує. Тоді як іноземних партнерів не цікавлять маркетингові дослідження ринку України,
які можуть надати вітчизняні компанії. Крім
того, більшість українських ТНК сформовані
у не найбільш альянсомістких галузях економіки. За таких умов у національній економіці України можна виокремити тільки кілька
стратегічних альянсів ТНК (табл. 3), до того ж
у них український партнер – нерівноправний
партнер. Позитивними тенденціями є використання стратегічних альянсів ТНК вітчизняними
ТНК для виходу на іноземні ринки та реалізації
співробітництва у третіх країнах.
Реалізація співпраці низки українських компаній зі світовими ТНК часто набуває окремих
критеріїв стратегічних альянсів, хоча український партнер представлений не ТНК, а потужною вітчизняною бізнес-структурою (табл. 4).
Галузями поширення стратегічних альянсів
в Україні є автомобілебудування, металургія,
фармацевтика, харчова та хімічна промисловість, страховий та фінансовий сектор.
Основними видами стратегічних альянсів
за участю вітчизняних бізнес-структур є спільні підприємства, угоди з дистрибуції та постачання, субпідряд з крупно- та дрібновузлового
складання. Позитивна тенденція – поодинока
поява альянсів з НДДКР, контрактів, що включають доступ до іноземних технологій для вітчизняного бізнесу, а також спільну діяльність
у третіх країнах.
Виокремлення спільних підприємств, що набирають ознак стратегічних альянсів у національній економіці України, ускладнено тим,
що українське законодавство припускає створення спільних підприємств у формі акціонерТаблиця 3

Стратегічні альянси ТНК в Україні (один з партнерів – українська ТНК)
Українська ТНК
«УкрАвто» (ПАТ
«ЗАЗ»);
до 2001 р. «АвтоЗАЗ») [16]
(автомобілебудування та дистрибуція автомобілів)

ТНК-партнер
Daewoo (1998)

Вид альянсу та специфіка взаємодії
Спільне підприємство «АвтоЗАЗ-Daewoo» утворено шляхом внесення сторонами до статутного фонду по 150 млн дол. США у
Hirsch&CIE
грошовій формі: для ПАТ «ЗАЗ» – впровадження нового спосо(2003 р.)
бу виробництва, доступ до технологій, залучення фінансових реAdam Opel GmbH,
сурсів та досвіду управління, що стимулювало розвиток НДДКР
Daimler AG, GM
на заводі; для Daewoo – доступ до нового ринку збуту.
DAT, ВАЗ, ТАТА,
Hirsch&CIE викупила частку Daewoo у ЗАТ «ЗАЗ».
Сhery, КІА
Система контрактів (дистриб’юторська угода, спільна виробнича
діяльність): ПАТ «ЗАЗ» – інвестиції для освоєння велико- та
дрібновузлового виробництва автомобілів модельного ряду провідних компаній; іноземні компанії – доступ до нового ринку збуту.
«УкрАвто» [10]
General Motors
Спільне підприємство на базі Fabryka Samochodow Osobowych
(автомобілебуду(Польща).
вання та дистрибу- Daimler AG
Угода про дистрибуцію автомобілів «Mercedes-Benz» у Казахстація автомобілів)
ні (2008 р.).
Toyota Motor Corp. Спільне підприємство «Автосаміт ЛТД», яке отримало статус
офіційного дилера Toyota [17].
Корпорація
Duferco Italia
Спільне підприємство (50:50) для реалізацій проекту з мо«Індустріальний
Holding Spa
дернізації Алчевського металургійного комбінату вартіссоюз Донбасу» [9]
тю 140 млн дол. США (2004–2007 рр.). Угода про дистри(металургія)
буцію продукції «ІСД», яка включала створення спільної
дистриб’юторської мережі, – доступ «Індустріального союзу
Донбасу» на закордонні ринки.
Джерело: складено автором за [9–10; 16–17]
Випуск 3. 2015
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ного товариства, повного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства
з додатковою відповідальністю та командитного товариства. Тоді як за оцінками експертів
близько 80% сукупного імпорту ПІІ в Україну
припадає на формування спільних підприємств
[25, с. 89]. Наприклад, за допомогою спільних
підприємств на ринок України увійшли ТНК
у тютюнову галузь: було створено 6 спільних
підприємств між українськими компаніями
та Reemtsma, Phillip Morris та Reynolds [26;
27, с. 402].
До стратегічних альянсів належать контракти на постачання обладнання. У цьому напрямку активною є діяльність ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»: 2014 р. – для
Steel & Industrial Forgings Limited (Індія), ВАТ
«Уральская кузница» (Росія); 2013 р. – Соколовсько-Сарбайське гірничо-збагачувальне виробниче об’єднання (Казахстан), що входить до
складу Eurasian Natural Resources Corporation
PLC (Великобританія), Група Компаній «Южноуралзолото», ВАТ «Ашинский металлургический завод», МК «Северсталь» та ВАТ «Сибирская угольная энергетическая компания»
(Росія), Fuhrlander Wind Technology (Німеччина); 2012 р. – ТНК «Норильский никель», Polyus
Gold International, ВАТ «Силовые машины» та

Машинобудівна корпорація «Уралмаш» (Росія), ТОВ «Казцинк» (Казахстан); 2011 р. –
ТНК «Мечел» (Росія), Arcelor Mittal Temirtau
(Казахстан); 2010 р. – Kobe Steel (Японія) [21].
Віднесення співпраці вищезазначеного заводу з
іноземними партнерами до числа стратегічних
альянсів є умовним, оскільки має переважно
короткостроковий, а не довгостроковий характер, а обладнання, що постачають, часто, хоча
не завжди, можна замінити на аналогічне від
інших постачальників.
Співробітництво вітчизняного бізнесу з іноземними ТНК через формування стратегічних
альянсів супроводжується низкою переваг: доступ національних компаній до ресурсів та
нових ринків, завантаження виробничих потужностей та забезпечення обсягів виробничої
діяльності, інтеграція у світову економіку та
систему світогосподарських зв’язків, доступ до
технологій, інновацій (переважно сфери управління), досвіду та сучасної практики ведення
бізнесу. Але отримання максимальних синергетичних ефектів унеможливлюється за рахунок відставання у технологічності та розвитку
вітчизняних бізнес-структур від світових ТНКлідерів. Це зумовлює й той факт, що у багатьох
випадках співпраця для української сторони є
стратегічно важливою, а для ТНК – ні.

Таблиця 4
Стратегічні альянси за участю українських компаній
(один з партнерів – іноземна ТНК, інший – велика вітчизняна бізнес-структура)
Українська компанія
Корпорація «Богдан»
[18]
(автомобілебудування
та дистрибуція автомобілів)
«Єврокар» [19]
(автомобілебудування)

Компаніяпартнер
Cegelec

Вид альянсу та специфіка взаємодії

Спільне підприємство з виробництва тролейбусів для ЄС.
Угода про виробництво малих міських автобусів на базі двигуIsuzu Motors
нів та шасі Isuzu. Угода про використання українською стороLimited
ною бренду «Isuzu» на автобусах українського виробництва за
умови їх експорту на зовнішні ринки.
Hyundai Motor
Угода про дистрибуцію автомобілів «Hyundai».
Company
Спільне виробництво туристичних автобусів великого класу
Концерн MAN SE «MAN-Богдан» та автобусів для аеропортів «Богдан-Neoplan».
Skoda Auto,
Спільний завод з дрібновузлової збірки автомобілів «Skoda» та
Volkswagen
«Volkswagen».
Group

Royal Dutch
ДК Укргазвидобування Shell (через
(добування природного Shell Exploration
газу)
and Production
Ukraine)
Новокраматорський
машинобудівний завод
[21]
(машинобудування)

Magdeburger
Walzwerk Engineering
Danieli Heavy
Machinery Engineering

ВАТ «Фармак» [22]
(фармацевтика)

Eli Lilly

ЗАТ «Фармацевтична
фірма «Дарниця» [23] Schering AG
(фармацевтика)
Renaissance Life [24]
Фінансовий хол(страхування)
динг «Самсон»
Джерело: складено автором за [18–24]

Договір про спільну діяльність у пошуку вуглеводнів у
Дніпровсько-Донецькому басейні. До компетенції Shell входить: вирішення фінансових, договірних та технічних питань
у рамках проекту, ведення поточної та спільної діяльності. Вирішення ключових питань здійснюється спільно. Також «Shell»
зобов’язалася сприяти розвитку технічних можливостей ДК
«Укргазвидобування» [20].
Спільні НДДКР та виробнича діяльність (виробництво обладнання сортового прокатного стану 500) для Омутинського металургійного заводу (Росія).
Спільна виробнича діяльність – виробництво обладнання для
«ТЛС 4300 МЗ Rourkela Steel» (Індія).
Виробництво рекомбінантного інсуліну під назвою «Фармасулін»
на потужностях ВАТ «Фармак» за технологією швейцарської
компанії, що завершилося повною передачею технології у 2003 р.
Угода про маркетинг та пакування ряду препаратів онкологічної групи компанії Schering AG на території України.
Спільні дії на ринках страхування та кредитування України та
Російської Федерації.
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Формування стратегічних альянсів стримується негативними чинниками розвитку національної економіки України. Основними з
них є: бюрократія, корупція, недосконалість
законодавства та судової системи, потенційні
можливості до маніпуляцій, що здійснюють
негативний вплив на економіку. Ці чинники
зумовлюють і негативні ефекти від реалізації
співробітництва у рамках стратегічних альянсів. Підтвердженням слугують приклади створення СП «Світоч» та вимоги щодо видобутку
сланцевого газу, що висувалися до Chevron,
ExxonMobil та Royal Dutch Shell.
Одним з найбільш відомих прикладів ПІІ
в Україну, що завершилися суспільними протиріччями, судовими позовами та деструктивним впливом на національну економіку, є
утворення СП «Світоч» компанією Nestlé та
ЗАТ «Світоч». Дії Nestlé, що суперечили інтересам України: придбання акцій у робітників виключно за мінімальною ціною (75 грн за
акцію замість номінальної вартості у 185 грн);
заохочення махінацій з розподілу статутного
фонду, зокрема спонукання до реорганізації
ЗАТ «Світоч» зі значним заниженням вартості
майна, як наслідок – знецінення підприємства
майже у 2 рази (2/3 майна було викуплено за
66 млн грн., хоча реальна вартість становила
близько 120 млн грн.); продаж частини активів замість їх модернізації; скорочення робочих
місць; введення робочих змін по 12 годин та
скорочення тривалості перерв для працівників
конвеєрних ліній [28]. Такі дії вилилися у низку судових позовів проти ТНК-інвестора.
При цьому, слід зазначити, що будь-яка
ТНК та бізнес-структура зацікавлена у зменшені витрат і використовує усі можливі варіанти,
особливо, у випадку, якщо такі дії не порушують діюче законодавство чи не викликають
обурення. Зокрема, Nestlé, як і інші компаніївиробники шоколадної продукції, закуповує
какао-боби у Кот-Д’Івуарі та Гані, на які припадає 60% світового експорту какао-бобів, а на
плантаціях використовується рабська праця дітей [29]. Реальні кроки зі зміни ситуації уряди
країн-експортерів какао-бобів не роблять, звинувачуючи у зловживаннях какао-промисловців: не створюють дієвих законодавчих перепон, не притягують до судової відповідальності,
не створюють програми захисту дітей, не забороняють співробітництво з іноземним капіталом. Останніми роками тиск громадськості та
посилення тенденцій до соціальної відповідальності бізнесу зумовлюють зміни політики ТНК.
Наприклад, Nestlé відкриває школи для дітей
фермерів та налагоджує водопостачання у КотД’Івуарі [30].
Отже, Україна повинна урегулювати на законодавчому рівні питання, пов’язані з можливими зловживаннями з боку інвесторів, а не
сподіватися на їх соціальну відповідальність,
а також посилити тиск з боку громадянського
суспільства. Тільки у такому випадку стратегіч-

ні альянси перетворяться на дієвий інструмент
розвитку національної економіки, а залучені
інвестиції супроводжуватимуться позитивними
ефектами.
Ще одним прикладом впливу негативних
факторів внутрішнього середовища, що стримують залучення вітчизняних бізнес-структур до
співпраці з ТНК, є тиск на Chevron, ExxonMobil
та Royal Dutch Shell з боку представників української влади з метою їх долучення до корупційних та тіньових схем. Негативні фактори –
зловживання повноваженнями, корупція та
бюрократія.
У 2012 р. в Україні проводилися конкурси
на укладення угод з розподілу вуглеводнів. Однією з умов був спільний видобуток сланцевого
газу зі спільними підприємствами ТОВ «Надра
Юзівська» та ТОВ «Надра Олеська», утвореними НАК «Надра України» та «СПК-геосервіс»,
а також ТОВ «Надра шельф», утвореним НАК
«Надра України» та «Геосервіс чауда». «СПКгеосервіс» та «Геосервіс чауда» мали тіньове
походження і їх пов’язували з відмиванням коштів на рівні вищого державного керівництва
[31]. Така співпраця передбачала утворення
стратегічного альянсу зі спільної виробничої
діяльності ТНК та українських компаній, але
його ефективність для національної економіки
була б мінімальною, що пов’язано із функціонуванням корупційних схем та відмиванням
коштів.
Отже, в обох наведених випадках негативні
фактори деструктивно впливали на включення
вітчизняного бізнесу до співробітництва з ТНК,
практична реалізація якого здійснювалася через утворення стратегічних альянсів. Низький
рівень розвитку інвестиційного законодавства,
відсутність чіткої процедури визначення вартості майна, сприятливі умови для широких
маневрів у рамках законодавчого поля та неадекватність юридичної відповідальності нівелюють потенційні переваги від утворення стратегічних альянсів українських підприємств з
ТНК. А зловживання владними повноваженнями, корупція та бюрократія стримують активність інвесторів та їх зацікавленість у співпраці
з національними бізнес-структурами.
У 2013–2014 рр. формування нових стратегічних альянсів ТНК за участю вітчизняного
бізнесу не спостерігалося, що пов’язано зі зниженням інвестиційної привабливості України
через динамічний спад національної економіки, проведенням антитерористичної операції та
конфронтації з Росією на міжнародній арені.
Поряд з тим, продовжувалося співробітництво
у межах вже функціонуючих альянсів (наприклад, виконання контрактів з дистрибуції, продовження спільного виробництва).
Висновки. Українські підприємства поступово перетворюються на ТНК: одні вже відповідають вимогам ЮНКТАД до ТНК, інші – мають
потенціал та перспективи до подальшого динамічного зростання до рівня ТНК.
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
У економіці України можна виокремити стратегічні альянси ТНК, що формуються за участю
українських ТНК, а також взаємозв’язки між
іноземними ТНК та вітчизняними бізнес-структурами, що відповідають більшості критеріїв
стратегічних альянсів. Поряд з тим, часто співробітництво є стратегічно важливим для вітчизняного бізнесу, тоді як для іноземних партнерів – не має стратегічного значення.
ТНК вступають у взаємодію з українськими
підприємствами з метою спрощення виходу на
ринок України, вітчизняні компанії – отримання доступу до ресурсів та технологій, завантаження виробничих потужностей та забезпечення обсягів виробничої діяльності, інтеграції у
світову економіку та систему світогосподарських зв’язків. За таких умов співпраця у рамках стратегічних альянсів є нерівноправною:
українські компанії виступають більш зацікавленою стороною та другорядним партнером зі
значно меншим ступенем впливу. Поряд з тим,
прослідковуються окремі позитивні тенденції до
створення альянсів, орієнтованих на здійснення
спільних НДДКР, спільну діяльність у третіх
країнах та підтримку виходу ТНК України на
ринки інших країн з боку іноземного партнера.
Таким чином, роль вітчизняного бізнесу у стратегічних альянсах ТНК поступово зростає.
Низка негативних факторів, притаманних національній економіці України, – недосконале
законодавче поле, бюрократія, корупція – створюють сприятливе підґрунтя для різноманітних
махінацій, стримують прихід іноземних інвесторів
в Україну та формування стратегічних альянсів.
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Проаналізовано правове середовище становлення моделі
відповідального інвестування в Україні. Визначено глобальні ініціативи сфери відповідального інвестування, що діють в
Україні. Аргументовано необхідність розробки спеціалізованої державної політики у сфері відповідального інвестування.
Виокремлено стратегічні напрямки політики відповідального
інвестування в Україні. Доведено доцільність забезпечення
правового, інституційного та інформаційного середовища розвитку мікрофінансування в Україні. Визначено основні нормативні компоненти мікрофінансування. Запропоновано можливу
структуру процесу скринінгу та реалізації проектів соціальновідповідальними фондами в Україні.
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політика, правове середовище, стратегічні напрямки, мікрофінансування, соціально-відповідальні фонди.
АННОТАЦИЯ
Проанализирована правовая среда становления модели
ответственного инвестирования в Украине. Определены глобальные инициативы сферы ответственного инвестирования,
которые действуют в Украине. Аргументирована необходимость разработки специализированной государственной политики в сфере ответственного инвестирования. Выделены
стратегические направления политики ответственного инвестирования в Украине. Доказана целесообразность обеспечения правовой, институциональной и информационной среды развития микрофинансирования в Украине. Определены
основные нормативные компоненты микрофинансирования.
Предложена возможная структура процесса скрининга и реализации проектов социально-ответственными фондами в
Украине.
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ANNOTATION
The legal environment of responsible investing model formation in Ukraine has been analyzed. The global initiatives
in the sphere of responsible investing, operating in Ukraine,
have been defined. The necessity of specialized state policy
development in the sphere of responsible investing has been
argued. The strategic directions of responsible investing policy
in Ukraine have been emphasized. The expediency of providing
legal, institutional and informational environment for the development of microfinance in Ukraine has been proved. The main
normative constituents of microfinance have been determined.
The possible structure of projects’ screening and implementation process by the socially-responsible funds in Ukraine has
been proposed.
Keywords: responsible investing, state policy, legal environment, strategic directions, microfinance, socially responsible funds.

Постановка проблеми. Перехід України до
сталого економічного розвитку, становлення
та подальший розвиток моделі корпоративного
відповідального інвестування у вітчизняному
бізнес-середовищі потребують запровадження
сучасної практики взаємодії держави і бізнесу,
а також бізнесу і суспільства, що є можливим
лише через проведення послідовної державної
політики щодо управління процесом відповідального інвестування у всіх стратегічно важливих сферах функціонування економіки та
суспільства. Враховуючи це, актуальними є
розробка та реалізація комплексу заходів для
поетапної інтеграції технологій інвестування в
корпоративну та фідуціарну відповідальність
інституційних гравців України з урахуванням
кращого міжнародного досвіду у цій сфері.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наразі регулювання окремих аспектів, пов’язаних
з процесом становлення моделі корпоративного
відповідального інвестування в Україні, здійснюється через підтримку окремими суб’єктами
українського бізнес-середовища глобальних ініціатив сфери ВІ (Глобального договору ООН (ГД
ООН) [10], Глобальної ініціативи зі звітності
GRI [11], Глобальних стандартів результативності інвестування GIPS [9]), а також через
дотримання ряду законодавчих документів національного масштабу (Закону України «Про
інвестиційну діяльність» [5], Кодексу законів
про працю [8], Закону України «Про охорону
праці» [7], Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» [6]),
які закріплюють правила та норми поведінки
суб’єктів бізнес-середовища у процесі здійснення інвестиційної діяльності, їх відповідальність
у сфері соціальних та трудових питань, інформації та реклами, прав людини, охорони навколишнього середовища та фіскальної політики.
Однак норми, закріплені представленими нормативно-правовими документами національного рівня, лише опосередковано мають відношення до регулювання процесу відповідального
інвестування, а тому розробка й імплементація
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
політики відповідального інвестування на державному рівні як портфеля регулятивних вимог та заходів до інвестиційної діяльності інституційних гравців є надзвичайно актуальним
питанням.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування стратегічних напрямків розробки
та проведення послідовної відповідальної державної політики як основи становлення та подальшого розвитку вітчизняної моделі корпоративного відповідального інвестування.
Виклад основного матеріалу. Аналіз правового середовища становлення моделі корпоративного відповідального інвестування в Україні
в межах міжнародного рівня регулювання дав
змогу визначити, що починаючи з 2001 р., коли
Україна вступила до Європейського комітету з
результативності інвестування, розпочався процес активного впровадження в інвестиційну
практику керуючих інститутами спільного інвестування та недержавними пенсійними фондами Глобальних стандартів результативності
інвестування GIPS, просування яких відбувається в рамках Українського товариства фінансових аналітиків (УТФА) та Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) [4].
Адаптація та активна підтримка вказаної
ініціативи суб’єктами бізнес-середовища України не лише сприяє зростанню впевненості клієнтів керуючих компаній (інституційних гравців) у надійності опублікованих інвестиційних
звітів, але й дає змогу порівнювати результати
інвестиційної практики різних компаній з метою вибору тих, які відповідають вимогам потенційних клієнтів.
Іншою глобальною ініціативою, до якої з
2006 р. приєдналась Україна, є Глобальний договір ООН. Станом на травень 2014 р. ініціативу підтримують 187 учасників (1,5% від загальної кількості учасників ініціативи у світі) – від
великих міжнародних та українських корпорацій до середніх і малих підприємств, а також
неурядових організацій, академічних установ,
бізнес-асоціацій тощо [14].
Врахування українськими компаніями у своїх бізнес-стратегіях та інвестиційній діяльності
10 загальновизнаних принципів сфери прав людини, трудових відносин, охорони навколишнього середовища та протидії корупції забезпечуватиме їм додаткові конкурентні переваги,
сприятиме покращенню репутації та публічному визнанню, а також позиціонуватиме їх як
потенційних лідерів у сфері відповідального
корпоративного громадянства.
Окрім вищезазначених ініціатив, ряд українських компаній у процесі підготовки нефінансової звітності намагаються враховувати
принципи та стандарти, визначені Глобальною
ініціативою зі звітності GRI, яку станом на
2014 р. підтримують 17 вітчизняних суб’єктів
бізнес-середовища [13].
Як вже зазначалось вище, більшість норм,
закріплених національними нормативно-право-
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вими документами лише опосередковано мають
відношення до регулювання процесу відповідального інвестування в Україні, тоді як спеціалізована державна політика щодо управління
цим процесом наразі не сформована. У той час
як подальші становлення та розвиток вітчизняної моделі корпоративного відповідального
інвестування та забезпечення ефективності цього процесу є можливими лише через розробку
комплексу заходів з інтеграції принципів ВІ
в інвестиційну діяльність інституційних гравців України, який, в першу чергу, враховуватиме кращий міжнародний досвід становлення
моделі корпоративного відповідального інвестування шляхом адаптації до глобального бізнес-середовища, а по-друге, визначатиме власні
нормативи та стандарти у цій сфері, які сприятимуть позитивним змінам інвестиційного клімату і будуть гармонізовані з існуючими європейськими стандартами.
Враховуючи все вищезазначене, ми вважаємо, що розробка й імплементація політики відповідального інвестування на державному рівні
як портфелю регулятивних вимог та заходів,
яких мають дотримуватись інституційні гравці
в процесі інвестування, мають здійснюватись за
такими стратегічними напрямками: 1) розвиток
мікрофінансування як інструменту відповідального інвестування, спрямованого на підтримку
малого бізнесу; 2) забезпечення реалізації стратегій соціально-відповідальних фондів.
Аналіз досвіду окремих країн з ринком, що
формується [1; 2] вказує на те, що для ефективного розвитку мікрофінансування в Україні
держава має забезпечити відповідне правове,
інституційне й інформаційне середовище, а також визначити нормативні компоненти мікрофінансування, які враховуватимуть не лише
специфіку українського бізнес-середовища, а й
встановлені та визнані світовою спільнотою європейські стандарти у цій сфері.
Результати оцінки правового забезпечення
процесу мікрофінансування дозволили визначити, що наразі в Україні певною мірою відсутнє специфічне законодавство у цій сфері, а
регулювання діяльності суб’єктів мікрофінансування (банків, державних інститутів фінансової підтримки та недержавних некомерційних
організацій) здійснюється на основі загальних
законів. Зважаючи на це, а також враховуючи
досвід деяких країн з ринком, що формується, доцільною є інтеграція в існуючі закони та
нормативно-правові акти стандартів щодо розкриття інформації саме з точки зору мікрофінансових аспектів: а) стандартів забезпечення
фінансової стійкості мікрофінансування (щодо
попередження мікрофінансових ризиків; обсягів мікрофінансових операцій); б) стандартів
операційної політики мікрофінансування (щодо
процедур оцінки та відбору клієнтських заявок
на отримання мікрокредиту, щодо підготовки
висновків та прийняття рішення про мікрофінансування); в) стандартів мікрофінансових
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інформованості як суб’єктів, так і отримувачів
мікрофінансування відносно його переваг, можливостей, інноваційних продуктів, методів аналізу проектів та оцінки потенційних ризиків
через ряд інформаційно-консультаційних заходів, а саме семінарів, конференцій, навчальнометодичних модулів, а також спеціалізованої
бібліотеки з мікрофінансування.
Аналіз досвіду мікрофінансування в деяких
країнах Східної Європи [3] дав змогу виокремити основні нормативні компоненти, встановлення яких на державному рівні сприятиме активізації процесу мікрофінансування в Україні
(рис. 1).
По-перше, – це обмеженість сум мікрофінансування, в середньому від 5 до 20 тис. євро залежно від типу отримувача та суб’єкта, який
мікрофінансує. Ми пояснюємо це низькою платоспроможністю більшості вітчизняних представників малого бізнесу та частотою неповернення кредитів. По-друге, спрощена процедура
розгляду заявок, яка включає попередній розгляд заявок (протягом 1 робочого дня), проведення фінансово-економічної, правової оцінки
й аналізу економічної безпеки представника
малого бізнесу, який подав заявку (протягом
3 робочих днів), та прийняття рішення про мікрофінансування (протягом 1 робочого дня).
По-третє, короткостроковість мікрофінансування – від декількох тижнів до 6–12 місяців.
По-четверте, надання мікрофінансування лише
на реалізацію виробничих цілей. По-п’яте, консультування кожного представника малого бізнесу, який подав заявку на отримання мікрофінансування, кредитним експертом з моменту
оформлення заявки до моменту повернення запозичених коштів.
По-шосте, поетапна техніНОРМАТИВНІ КОМПОНЕНТИ МІКРОФІНАНСУВАННЯ
ка мікрофінансування, коли
при першому зверненні отриСпрощена процедура
Короткостроковість
Встановлення меж
мувач мікропозики може розфінансування
фінансування
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раховувати лише на незначні
обсяги фінансових ресурсів,
Супроводження процесу
Підприємницький
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експертом
вірних зобов’язань наступна
сума мікрофінансування є
Комплексне поєднання фінансування та ряду послуг
більшою. І нарешті, останнє,
сьоме, – здійснення мікрофіінформаційних
консалтингових
соціальних
освітніх
нансування поєднують з рядом освітніх, консалтингових,
СФЕРИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
інформаційних та соціальних
програм, що пояснюється відЕкономічна
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виробництво
розвиток екологічно
Як показано на рисунку
імпортозамінних
несприятливих зон
1, потенційними сферами
товарів
надання послуг мікрофінанУКРАЇНСЬКЕ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ
сування в Україні, окрім
економічної (сільське госпоРис. 1. Нормативні компоненти розвитку мікрофінансування
дарство, виробництво імпорв українському бізнес-середовищі
тозамінних товарів), можуть
стати екологічна (розвиток
Джерело: авторська розробка
продуктів (щодо умов зазначених продуктів для
малозабезпечених прошарків населення та показників їх ефективності й оборотності).
Окрім цього, на наш погляд, реалізація відповідальної державної політики у сфері мікрофінансування має здійснюватись через забезпечення відповідної інституційної підтримки
розвитку цієї сфери. Доцільним є створення
спеціалізованої Ради з розвитку мікрофінансування, функції якої полягатимуть в мотивації
та заохоченні суб’єктів мікрофінансування до
покращення своєї практики у цій сфері, адекватній оцінці результатів їх діяльності щодо
реалізації проектів в екологічній, соціальній
та управлінській сферах, а також гармонізації
існуючого правового забезпечення у цій сфері з
європейськими стандартами. Для підтримки діяльності Ради в її структурі може бути створена
аналітична група експертів, яка займатиметься
дослідницькою діяльністю, а саме пошуком та
первинною оцінкою потенційно привабливих
проектів, запропонованих компаніями малого
та середнього бізнесу, виокремленням найбільш
перспективних з них та підготовкою їх переліку
для розміщення на офіційному порталі з метою
фінансування суб’єктами мікрофінансування.
Для поточного моніторингу процесу виконання проектів та оцінки результатів їх реалізації необхідним є створення спеціалізованої
робочої комісії Ради, яка періодично готуватиме звітність щодо ефективності мікрофінансування суб’єктами бізнес-середовища України.
Отримана інформація дасть змогу керівництву
Ради коригувати свою політику у сфері розвитку мікрофінансування, якщо результати
не відповідатимуть визначеним цілям. Окрім
цього, діяльність Ради сприятиме підвищенню
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екологічно несприятливих зон, утилізація від- вання проекту. У процесі переговорів клієнт
ходів) та соціальна (житлово-комунальні по- та інвестиційний комітет обговорюють умови
слуги) сфери, що пояснюється достатньо висо- надання фінансових ресурсів та зобов’язання,
кою часткою зайнятого населення в сільському які клієнт має виконувати, визначають вимоги
господарстві (близько 16%), значним забруд- щодо результатів проекту та погоджують план
ненням навколишнього середовища відходами дій щодо його реалізації. Фінансування проекпідприємств важкої промисловості, зношеністю тів має здійснюватись або поетапно, або після
основних фондів ряду організацій житлово-ко- завершення певних стадій реалізації проекту у
мунальної сфери, які, як правило, підлягають формі кредиту або викупу частини акцій компанії, яка пропонує проект. Контроль за викоремонту, а не замінюються на нові.
Іншим стратегічним напрямком реалізації нанням проектів повинен включати регулярне
політики відповідального інвестування на дер- подання звітності клієнтом щодо фінансових,
жавному рівні може виступити забезпечення екологічних та соціальних наслідків їх реаліреалізації стратегій соціально-відповідальних зації. Останній етап реалізації проектів передфондів через встановлення вимог до структу- бачає вихід соціально-відповідальних фондів з
ризації процесу скринінгу та подальшого фі- проекту, що є можливим або у разі його завернансування проектів екологічної, соціальної та шення (у випадку грантового фінансування),
управлінської сфер, що ми пояснюємо значною або у разі повного погашення виданого кредикількістю інвестиційних фондів у вітчизняному ту (у разі пільгового кредитування). У випадку
бізнес-середовищі та їх стратегічною роллю у участі соціально-відповідальних фондів в акціостановленні моделі відповідального інвестуван- нерному капіталі компаній, проекти яких вони
фінансують, вихід із проекту має здійснюватись
ня в Україні.
У процесі реалізації своїх стратегій соціаль- через продаж акцій керуючій компанії, стратено-відповідальні фонди, на наш погляд, мають гічним інвесторам або через розміщення їх на
сформувати відповідну інфраструктуру (ауди- фондовій біржі.
Результати виконаного аналізу досвіду кратор, експертна комісія, інвестиційний комітет)
та забезпечити процедуру поетапної ідентифіка- їн Східної Європи щодо фінансування проектів
ції та відбору проектів, яка, враховуючи досвід екологічної та інших сфер економіки [12] дали
фінансування проектів екологічної сфери фон- змогу виокремити можливі джерела фінансових
дами ряду країн з ринком, що формується, має надходжень до соціально-відповідальних фондів
за умови участі держави у структурі їх власності
охоплювати декілька етапів (рис. 2).
Під час експертизи проекту аудитору фон- (що є прийнятним на початковому етапі їх розду доцільно розглянути заявки клієнтів щодо витку в Україні), які можуть бути використані
фінансування проектів, визначити можливий ними для подальшого фінансування запропоекологічний та соціальний внесок від їх реалі- нованих компаніями проектів: бюджетні асигзації у розвиток економіки, оцінити вигоди для нування; власні ресурси фондів, сформовані з
стейкхолдерів, а також чинники, які можуть внесків їх вкладників; платежі за забруднення
навколишнього середовища (шкідливі викиди
перешкодити фінансуванню проекту.
Надалі аудитору необхідно передати отрима- у повітря та водні ресурси, розміщення відхоні висновки експертній комісії, яка має провес- дів); штрафи за забруднення (у разі перевищенти повну оцінку ділового потенціалу та ризиків ня допустимого рівня обсягу викидів, а також
проекту, визначаючи, наскільки проект є еконо- незаконних або аварійних викидів шкідливих
мічно вигідним; чи відповідає він екологічним, речовин); податки за використання відновлювасоціальним, етичним, інфорСОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНІ ФОНДИ
маційним,
управлінським
та інноваційним критеріям
ІНФРАСТРУКТУРА
відповідального інвестування; чи врахований досвід
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компанії з управління
новим стратегічним
ному комітету.
первинне розміщення
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Рис. 2. Рекомендована структура процесу скринінгу та реалізації
має вивчити експертний випроектів соціально-відповідальними фондами в Україні
сновок і прийняти рішення
щодо доцільності фінансу- Джерело: авторська розробка
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них або невідновлюваних природних ресурсів;
податки за виробництво екологічно небезпечної
продукції; платежі споживачів (наприклад, за
відвідування парків та туристичних об’єктів, а
також за користування інфраструктурними послугами: водопостачання, водовідведення, збір
та знищення відходів); добровільні внески та
пожертвування; гранти та кредити міжнародних організацій (Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку).
Крім того, на основі врахування існуючої
практики реалізації проектів в окремих країнах з аналогічним рівнем економічного розвитку було виявлено, що потенційно фінансування проектів соціально-відповідальні фонди
можуть здійснювати у формі грантів; пільгових
кредитів; субсидій, встановлених за розміром
виплат кредитних відсотків; кредитних гарантій та інвестицій в акціонерний капітал.
У розрізі зазначеного вище найбільш поширеними фінансовими інструментами в процесі
реалізації проектів на початковому етапі становлення відповідального інвестування можуть
виступити гранти та пільгові кредити. Зважаючи на те, що гранти не передбачають повернення виділених коштів, їх, як правило, використовуватимуть для фінансування цільових
некомерційних проектів і частково самоокупних проектів екологічної та соціальної сфер, та
позиціонуватись як доповнення до інших джерел фінансування. Пільгові кредити застосовуватимуться значно менше (для фінансування
крупних інфраструктурних проектів з тривалим періодом окупності), однак їх ефективність
порівняно з традиційними комерційними кредитами визначатиметься більш низькими відсотковими ставками, наданням відстрочки
з погашення кредиту, а також збільшенням
термінів його погашення. Лише за зазначених
вище умов визначена політика відповідального
інвестування створюватиме переваги не лише
для держави, а й для корпорацій та суспільства, ефективність врахування яких зменшуватиме або взагалі нейтралізуватиме недоліки,
що можуть виникати у процесі застосування
принципів відповідального інвестування його
учасниками.
Висновки. Узагальнюючи результати проведеного дослідження, виявлено, що на сьогодні в
Україні ще не сформовано портфель регулятивних вимог сфери відповідального інвестування,
а існуючі законодавчі та нормативно-правові документи тільки опосередковано врегульовують
аспекти, пов’язані з відповідальним веденням
бізнесу. Зважаючи на це, принципово важливими є розробка та імплементація послідовної
державної політики відповідального інвестування в екологічній, соціальній та управлінській сферах за двома стратегічними напрямками: мікрофінансування та реалізація стратегій
соціально-відповідальних фондів. Окрім цього,
вкрай важливим є проведення ряду заходів стимулюючого, інформаційного та дослідницького

характеру відносно підвищення інформованості
усіх учасників процесу відповідального інвестування щодо його переваг та можливостей. Реалізація подібної політики створюватиме ряд
позитивних ефектів як для держави, так і для
представників бізнесу і суспільства.
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СВІТОВИЙ РИНОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
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IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION OF THE WORLD ECONOMY
АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто питання глобалізації, пов'язані з розвитком світового ринку інформаційних технологій; взаємозв’язку
процесів глобалізації з ринком інформаційних технології. Розуміння особливостей функціонування глобальної економіки, знання її основних рушійних сил і законів є передумовою
успішної інтеграції у світовий економічний простір не тільки
окремих компаній, але й цілих держав.
Ключові слова: глобалізація, нова економіка, інформаційні технології, глобалізація світової економіки, ІТ-компанія.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы глобализации, связанные с
развитием международного рынка информационных технологий, взаимосвязи процессов глобализации с рынком информационных технологий. Понимание особенностей функционирования глобальной экономики, знание ее основных движущих
сил и законов является предпосылкой успешной интеграции
в мировое экономическое пространство не только отдельных
компаний, но и целых государств.
Ключевые слова: глобализация, новая экономика, информационные технологии, глобализация мировой экономики, ІТ–компания.
ANNOTATION
The article investigates the questions related to the globalization of the world market of information technologies, interconnection processes of globalization of information technology market.
Understanding of peculiarities of the functioning of the global economy, knowledge of its main driving forces and laws is a prerequisite for successful integration into the world economy not just for
individual companies, but for entire nations as well.
Keywords: globalization, new economy, information technology, globalization of the world economy, IT сompany.

Постановка проблеми. За останні десятиліття в структурі світової економіки відбулися суттєві зміни, пов'язані з її глобалізацією. Процеси глобалізації призвели до формування нової,
глобальної економіки. Така економіка не просто
включає в себе національні економіки окремих
країн, але й має низку характерних рис, які притаманні тільки їй. Однією з основних таких рис
є неухильне зростання ролі нематеріальних активів, зокрема й знань. Завдяки накопиченню значного науково-технічного потенціалу в ряді країн
саме знання, а також інновації та інтелект, стали
чинниками успішності компаній цих країн у глобальній економіці. Сучасні компанії конкурують
не тільки і не стільки на рівні обсягів і структури
виробництва, скільки на рівні інновацій.
Розуміння особливостей функціонування
глобальної економіки, знання її основних рушійних сил і законів є передумовою успішної
інтеграції у світовий економічний простір не
тільки окремих компаній, але й цілих держав.

Враховуючи те, що сучасний світовий ринок
інформаційних технологій належить до ринків,
які внаслідок глобалізації світової економіки
найбільш динамічно розвиваються не тільки в
кількісному вимірі, але і в якісному, світовий
ринок інформаційних технологій потребує постійного дослідження в контексті глобалізації
світової економіки. Крім того, на основні сучасні тенденції цього ринку мають звернути увагу українські ІТ-компанії, приймаючи рішення
про вихід на цей ринок, що є актуальним для
економіки України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання, пов'язані з розвитком світового ринку інформаційних технологій в умовах глобалізації, із впливом інформаційних технологій на
продуктивність праці, економічне зростання і
розвиток міжнародної торгівлі, роль інформаційних технологій у формуванні конкурентних
переваг на мікро- и макрорівнях завжди були
і є предметом постійних досліджень вчених з
різних країн світу, починаючи з періоду становлення цього ринку і до теперішнього часу.
Таким дослідженням присвячені роботи вітчизняних і зарубіжних вчених, таких
як: Л.Л. Брожик, А.Є. Литвин, С.В. Войтко,
Т.В. Сакалош А.Г. Литвак, Н. Ахмад, С. Басу,
Дж. Болдвин, Є. Бринджолфссон, Р. Инклаар,
Н. Карр, М. Катсуно, А. Колекчиа, В. ЛопесБасолс, К. Мотохаши та ін.
Постановка завдання. Метою дослідження
стало обґрунтування теоретичних та методологічних основ взаємозв’язку процесів глобалізації з ринком інформаційних технологій.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Термін «глобалізація» як концептуальне поняття вперше ввів у 1981 р. американський соціолог Д. Маклін, а детальне тлумачення цього
терміна у 1985 р. дав американський соціолог
Р. Робертсон, який визначив глобалізацію як
процес всезростаючого впливу різних факторів
міжнародного значення (тісних економічних і
політичних зв'язків, культурного та інформаційного обміну) на соціальну дійсність в окремих країнах [1].
В сучасних умовах глобалізацію можна визначити як процес подолання фізичних відстаней, зниження значущості економічного,
соціального, політичного аспектів і заміни їх
новими аспектами, які базуються на нових техВипуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
нологіях. Глобалізація, з одного боку, викликає
зміни в технологічній структурі національних
економік, а з іншого боку, є наслідком переходу
від традиційної економіки до економіки, заснованої на знаннях. Функціонування і розвиток
світової економіки відбувається під впливом
процесів глобалізації та інтеграції, які ведуть
до зростання інтенсивності обміну інформацією, прискорення руху капіталу, товарів і людських ресурсів.
Становлення економічної системи, яка заснована на знаннях, перетворює знання в головний ресурс суспільства, визначальний фактор
виробництва [2]. Це можна розцінювати як наслідок процесів глобалізації в економічному і
суспільному житті. З іншого боку, наслідком
переходу до нового етапу суспільного розвитку
стала необхідність створення глобальних інформаційних систем і економічних інститутів.
Бурхливий прогрес у сфері інформаційних
технологій призвів до перегляду традиційних
поглядів на еволюцію сучасного суспільства.
Відомий автор багатьох праць з економіки
цифрового суспільства Д. Тапскотт сформулював нову парадигму суспільства так: «Нове
суспільство – це суспільство розумової праці,
заснованої на застосуванні людських знань до
всього, що виробляється, й до того, як це виробляється. Нові ідеї є головним джерелом добробуту» [3]. За твердженням американського
філософа й соціолога Є. Тоффлера, відомого
своїми працями про інформаційну революцію
та концепцію постіндустріального суспільства,
в сучасному світі інформація відіграє настільки
ж важливу роль, якщо не більшу, як земля,
робоча сила, капітал та сировина [4].
Бурхливий розвиток галузі інформаційних
технологій має характер інформаційної революції, яка докорінно впливає на господарську
діяльність, виробництво товарів і послуг. Підвищення інтенсивності інформаційних потоків
призводить до прискорення глобального поширення знань і технічних досягнень, матеріальних і духовних благ [5]. Фундаментальні
наслідки впливу інформації на сучасний світ
полягають у тому, що інформаційна епоха породжує суспільство, яке є не лише глобальним,
але ще й мережевим [6].
Європейська економічна комісія ООН визначила глобальну мережеву економіку як «середовище, в якому будь-яка компанія чи індивід,
що перебувають у будь-якій точці економічної
системи, можуть контактувати легко і з мінімальними витратами з будь-якою іншою компанією чи індивідом з приводу спільної роботи,
для торгівлі, для обміну ідеями і ноу-хау» [7].
В Окінавській Хартії глобального інформаційного суспільства зазначається, що інформаційні технології є одним з найбільш важливих
факторів, які впливають на формування суспільства XXI ст. Їх революційний вплив стосується способу життя людей, їх освіти і роботи, а також взаємодії уряду та громадянського
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суспільства. Вони стають життєво важливим
стимулом розвитку світової економіки. Суттю
економічної трансформації, яка пов'язана з
широким застосуванням інформаційних технологій, є їх здатність сприяти поширенню і використанню знань.
Окінавська Хартія глобального інформаційного суспільства закликає використовувати інформаційні технології для створення нової економічної інфраструктури, яка дозволяє
на якісно вищому рівні здійснювати обмін інформацією, сприяє розвитку підприємництва
та підвищує ефективність національних економік [8].
Сама поява терміна «нова економіка» безпосередньо пов'язана із розвитком сучасних
електронних інформаційних технологій, становленням інформаційної системи Інтернет.
Ядром «нової економіки» є інформаційні та
комп'ютерні технології, які стали наслідком
розвитку людства.
«Нова економіка» являє собою економічну
інфраструктуру, яка, головним чином, характеризується переважанням нематеріальних активів (послуг і технологій), і зниженням ролі матеріальних активів. Вона є економікою знань,
нових інформаційних технологій, нових бізнеспроцесів, які забезпечують конкурентоспроможність компаній на світовому ринку. Є прямим наслідком п'ятого технологічного укладу в
економіці, основи якого складають: електроніка, комп'ютерні, космічні та біотехнології, новітні джерела енергії та телекомунікації.
Експерти провідних університетів США
характеризують «нову економіку» як світ, в
якому інформаційно-комунікаційні технології
формують глобальну конкуренцію, а експерти
ООН визначають її як сукупність інтенсивного
технологічного прогресу у сфері комп'ютерів,
комунікацій, інтернаціоналізації економічних
систем [9; 10].
В основі процесу глобалізації світової економіки лежить поглиблення взаємодії між країнами у сфері економіки, політики, культури і
суспільного життя. Така взаємодія стала можливою, зокрема, завдяки розвитку технологій
створення, збору, приймання, обробки, зберігання, представлення і передачі інформації.
Подальше поглиблення глобалізації створило передумови для формування світового ринку інформаційних технологій. За останні десятиріччя однією з найважливіших тенденцій
стало розширення міжнародної торгівлі продукцією, яка створена із застосуванням інформаційних технологій.
Сучасний світовий ринок інформаційних
технологій є одним із світових ринків, які найбільш динамічно розвиваються і характеризуються високою конкуренцією. Це спонукає
багато країн збільшувати витрати на розробку
інноваційних інформаційних технологій з метою забезпечення конкурентоспроможності на
цьому глобальному ринку.
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В умовах глобалізації світової економіки
значно зростає залежність національних економік від світового ринку і факторів, що визначають його розвиток. Значимість світового ринку
інформаційних технологій постійно зростає не
тільки у світовому масштабі, але й на рівні національних економік.
Ще у 2002 р. у першому глобальному звіті
про рівень розвитку інформаційних технологій (The Global Information Technology Report),
який щорічно видається Всесвітнім економічним форумом спільно з міжнародною школою
бізнесу INSEAD, був відзначений тісний зв'язок
між рівнем розвитку інформаційних технологій
і економічним процвітанням країн на підставі
того, що інформаційні технології грають провідну роль у розвитку інновацій, підвищенні
продуктивності та конкурентоспроможності,
диверсифікують економіку і стимулюють ділову активність, тим самим сприяючи підвищенню рівня життя людей. Інформаційні технології перетворилися в один з найважливіших
факторів економічного зростання, а сама галузь
інформаційних технологій стала своєрідним
двигуном світової економіки. Сьогодні у багатьох розвинених країнах галузь інформаційних
технологій розвивається бурхливими темпами і
стає запорукою сталого економічного розвитку
і відчутного внеску в їх ВВП [11].
У глобальному звіті про рівень розвитку інформаційних технологій у світі визначається
рейтинг економік країн світу на основі індексу
готовності до мережевого суспільства.
Цей індекс складається на основі 4 індексів-компонентів (середовище, готовність, використання і вплив інформаційних технологій),
кожен з яких, у свою чергу, включає кілька
складових, які характеризують, відповідно: політичне, регуляторне, ринкове та інноваційне
середовище; готовність населення, бізнесу та
органів влади до застосування інформаційних
технологій; використання інформаційних технологій населенням, бізнесом та органами влади; вплив на економіку та соціальну сферу.
У глобальному звіті Всесвітнього економічного форуму 2014 р. зазначено [12], що цифрові
інформаційні технології мають пряме відношення до економічного зростання і створення робочих місць. Наприклад, зазначено, що на ринках, що розвиваються, всеосяжне використання
цифрових інформаційних технологій може привести до створення понад півмільярда робочих
місць тільки протягом наступного десятиліття,
а тематичні дослідження показують, що нові
інформаційні технології істотно впливають на
всі галузі економіки, починаючи від охорони
здоров'я і закінчуючи сільським господарством.
Фінляндія займає в рейтингу перше місце
завдяки тому, що створила сприятливе середовище для ведення бізнесу і має одну з кращих
систем освіти у світі. Фінляндія посідає перше
місце в світі за кількістю заявок на патенти на
одиницю населення в області інформаційних

технологій, 90% фінських домогосподарств
мають доступ в Інтернет. В цілому, економіка
Фінляндія орієнтована на отримання максимальної вигоди з використання нових інформаційних технологій.
Країни Північної Європи і так звані «азіатські тигри» (Сінгапур, Гонконг, Південна Корея і Тайвань) (табл. 1) домінують в рейтингу
2014 р. завдяки створенню сприятливого середовища для ведення бізнесу, сприятливого
інвестиційного клімату, високої кваліфікації
населення та іншим чинникам, що сприяють
застосуванню інформаційних технологій.
Таблиця 1
Країни-лідери рейтингу на основі індексу
готовності до мережевого суспільства
Рейтинг
Рейтинг
Країна
Бали
2014 р.
2013 р.
1
Фінляндія
6.04
1
2
Сінгапур
5.97
2
3
Швеція
5.93
3
4
Нідерланди
5.79
4
5
Норвегія
5.70
5
6
Швейцарія
5.62
6
7
США
5.61
9
8
Гонконг
5.60
14
9
Велика Британія
5.54
7
10
Корея
5.54
11
11
Люксембург
5.53
16
12
Німеччина
5.50
13
13
Данія
5.50
8
14
Тайвань
5.47
10
15
Ізраїль
5.42
15
Джерело: складено автором за матеріалами [12]

Проте, якщо розглянути Європу в цілому, то
згідно з індексом готовності до мережевого суспільства має місце глибокий розрив між передовими країнами Північної Європи та деякими
країнами Південної, Центральної та Східної Європи. При цьому поліпшення доступу до нових
інформаційних технологій для подолання цього
розриву не є вже достатнім, а вирішальне значення має створення більш сприятливих умов
для ведення бізнесу та інновацій.
Україна зайняла 81 місце, знизившись у рейтингу на 8 сходинок порівняно з 2013 р. У звіті наголошено, що сильними сторонами нашої
країни є високий рівень готовності суспільства
до використання інформаційних технологій (34
місце) і досить висока кваліфікація населення
(37 місце).
Водночас зазначено ряд проблем, які перешкоджають поширенню в Україні інформаційних технологій:
– низький рівень використання інформаційних технологій населенням (75 місце);
– несприятливе середовище для розвитку
ІТ-інфраструктури (74 місце);
– несприятливе політичне та регуляторне
середовище (130 місце);
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– несприятливе ринкове та інноваційне середовище (84 місце);
– низькі рівні готовності до використання інформаційних технологій з боку бізнесу
(93 місце) та органів влади (129 місце);
– слабкий вплив інформаційних технологій на економічну (79 місце) і соціальну сферу
(102 місце).
Практика останніх десятиліть показує, що
успішна діяльність ряду країн у галузі інформаційних технологій дозволяє їм зайняти гідне
місце в структурі «нової економіки» та забезпечити довгострокові перспективи економічного
зростання.
Сьогодні інформаційні технології можуть
розглядатися не тільки як джерело нарощування експортного потенціалу за рахунок розвитку
торгівлі ними, але й як один з найважливіших
засобів зміцнення конкурентоспроможності
окремих промислових галузей і економіки в цілому.
Актуальність вивчення різних аспектів
функціонування світового ринку інформаційних технологій підвищується у зв'язку з його
швидко змінною структурою і просторовою
конфігурацією, диверсифікацією продукції,
створеної на основі застосування інформаційних технологій, і складу компаній, які беруть
участь у торгівлі, появою нових форм торгівлі та організації бізнесу в сфері інформаційних
технологій, виникненням специфічних проблем
регулювання ринку інформаційних технологій,
в тому числі щодо забезпечення інформаційної
безпеки, сумісності та стандартизації інформаційних технологій.
Таким чином, розвиток інформаційних технологій є одним з факторів, які сприяють глобалізації світової економіки. Нові інформаційні
та комунікаційні технології є однією з рушійних сил глобалізації, які забезпечують компанії
новими, небаченими інструментами розвитку
[13]. З іншого боку, глобалізація, в основі якої
лежить поглиблення процесів взаємодії між
суб'єктами ринку, сприяє подальшому розвитку та поширенню інформаційних технологій.
Існують й інші фактори, які сприяють розвитку ринку інформаційних технологій, такі
як науково-технічний прогрес, можливість досягнення кращих показників економічної ефективності за рахунок використання високотехнологічних рішень, поміж яких можливість
економії на витратах виробництва.
Однак саме глобалізація світової економіки
має визначальне значення як чинник розвитку світового ринку інформаційних технологій.
Інтенсифікація обміну інформацією на рівні
окремих людей, компаній, державних та міжнародних інституцій створює передумови для
збереження високих темпів зростання галузі інформаційних технологій в майбутньому.
Ключовими гравцями на світовому ринку
інформаційних технологій є транснаціональні
корпорації США і Західної Європи. Транснаці-
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ональні корпорації є продуктом глобалізації і
одночасно виступають як її інструменти, просуваючи інформаційні технології у світовому
масштабі.
Комерціалізація інформаційних технологій,
переорієнтація їх на ринкову кон'юнктуру сталася завдяки транснаціональним корпораціям.
Сьогодні більше 80% ринку інформаційних
технологій контролюють транснаціональні корпорації. Тільки вони можуть щорічно інвестувати у виробництво нової високотехнологічної
продукції, виділяти значні кошти на розробку
глобальних маркетингових стратегій і освоєння
нових ринків.
Транснаціональні
корпорації
відіграють
важливу роль у процесі глобалізації світової
економіки, будучи її головним носієм та інструментом. Без транснаціональних корпорацій
глобалізація була б неможлива [14].
З появою транснаціональних корпорацій відбулася якісна зміна самої структури світового
господарства. Світовий ринок став більш мобільним, більш сприйнятливим до науково-технічних перетворень. І в цьому відношенні корпорації виступають як головна рушійна сила.
Особливістю транснаціональних корпорацій
на ринку інформаційних технологій є значна
централізація управлінських функцій в головному офісі. Як правило, всі рішення, які стосуються тієї чи іншої продукції, цінової політики,
а також проведення великих маркетингових
кампаній, приймаються саме там. Представникам транснаціональних корпорацій в міжнародних відділеннях, як правило, відводиться роль
провідників цих рішень. Це відрізняє ринок
інформаційних технологій від ринку товарів
широкого споживання, для якого характерно
делегування значної частини повноважень регіональним відділенням.
Такі транснаціональні корпорації фактично
і сформували сучасний ринок інформаційних
технологій, оборот яких перевищує ВВП деяких країн.
У ряді розвинених країн на частку транснаціональних корпорацій припадає понад 80%
експорту. Це пояснюється тим, що корпорації
створили свої торгово-виробничі імперії з потужною дослідницькою та фінансовою базою,
розробили ефективно діючу модель міжнародного поділу праці, виходячи зі своєї головної
мети – максимізації прибутку і зниження витрат на виробництво.
Ринок інформаційних технологій знаходиться в тісній залежності від інших ринків, зокрема ринку праці. Розробка наукоємних та інноваційних інформаційних технологій потребує, з
одного боку, жорсткого контролю за витратами, а з іншого – залучення креативних людських ресурсів, здатних генерувати нові ідеї.
У зв'язку з цим, транснаціональні корпорації
прагнуть розміщувати виробництво в країнах
з порівняно низькою вартістю праці і високою
внутрішньою конкуренцією, зокрема в країнах
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Південно-Східної Азії. Тоді ж в науково-дослідних підрозділах таких корпорацій створюють сприятливі умови для роботи іноземних фахівців, що дозволяє залучати кращі
уми людства [15]. Найбільші американські
корпорації на ринку інформаційних технологій отримують значну частку прибутку саме
від зарубіжних філій.
На транснаціональні корпорації припадає
більша частина світових витрат на проведення НДДКР. Найбільші американські корпорації витрачають на проведення НДДКР більше, ніж деякі розвинені країни. Цей аспект
є однією з передумов лідерства транснаціональних корпорацій на ринку інформаційних
технологій. Транснаціональні корпорації є
ключовими гравцями на ринку інформаційних технологій, зміцнення позицій яких стало можливим внаслідок потужної науковотехнологічної бази, сталих традицій ведення
бізнесу, а також державної підтримки при виході на світовий ринок.
Крім того, важливу роль на ринку інформаційних технологій відіграють глобальні
маркетингові стратегії, які активно застосовують транснаціональні корпорації. Виходячи
з ідеї про гомогенність ринку інформаційних
технологій, транснаціональні корпорації розробляють і проводять глобальні маркетингові
кампанії.
Тільки транснаціональні корпорації мають
можливість застосовувати глобальні стратегії
розвитку бізнесу, що призводить до поступового витіснення з ринку дрібних гравців. Це
пов'язано, в першу чергу, з надзвичайно високим витратами на розробку і реалізацію таких стратегій. Вартість глобальної маркетингової кампанії може складати сотні мільйонів
доларів США.
Глобальна економіка характеризується високою конкуренцією як між окремими компаніями, так і між країнами. У зв'язку з цим,
учасники світового ринку інформаційних технологій використовують усі доступні ресурси
та інструменти, які дозволяють їм протистояти
конкуренції, що постійно зростає. Одним з таких інструментів є міжнародний маркетинг.
За останні десятиліття філософія маркетингу
внаслідок процесів глобалізації зазнала низку
змін на основі адаптації до вимог «нової економіки». Разом з цим, маркетинг пропонує набір
технологій, які дозволяють компаніям успішно
функціонувати на тому чи іншому ринку. Сучасні маркетингові технології пов'язані з вивченням споживчого попиту в різних країнах,
оцінкою ринкових перспектив продукції, ціноутворенням, прогнозуванням дій конкурентів.
При правильному застосуванні маркетингових технологій компанії можуть отримати певну конкурентну перевагу – можливість прогнозувати поведінку замовників та конкурентів, а
також управляти ним. Це особливо важливо на
сучасному світовому ринку інформаційних тех-

нологій, який відрізняється високою динамічністю та гнучкістю попиту. При цьому особливе
значення в реалізації проектів виходу компаній
на світовий ринок інформаційних технологій
належить адекватній маркетинговій стратегії.
Висновки. Сучасна світова економіка переживає період глобалізації. Під впливом процесів глобалізації світовий простір перетворюється в єдину зону, в якій переміщаються
капітали, товари, послуги, а також інформація.
Роль інформації та інформаційних технологій
значно зросла за останні десятиліття. В епоху
глобалізації інформаційні технології займають
одне з центральних місць в економіці як засіб
обміну інформацією у світовому масштабі і як
засіб вдосконалення бізнес-процесів.
З одного боку, ринок інформаційних технологій зобов'язаний своїм бурхливим розвитком процесам глобалізації. Галузь інформаційних технологій, що пов'язана зі створенням,
збором, прийманням, обробкою, зберіганням,
представленням і передачею інформації, виявилася затребуваною і почала розвиватися швидкими темпами саме в епоху глобалізації. Крім
того, процеси глобалізації призвели до того, що
ринок інформаційних технологій, який сформувався у другій половині XX ст., сам зазнав істотних змін. З іншого боку, інформаційні технології сприяють прискоренню процесів глобалізації
внаслідок інтенсифікації обміну інформацією і
технологіями, що, в свою чергу, сприяє гомогенізації економіки у світовому масштабі, а також розмиванню національних кордонів.
Галузь інформаційних технологій йде в авангарді процесів глобалізації, будучи одночасно її
умовою, рушійною силою, найважливішим інструментом і результатом.
Нині світовий ринок інформаційних технологій є одним зі світових ринків, які найбільш
динамічно розвиваються. З'явившись у другій
половині XX ст., він за обсягами і темпами зростання перевершив багато традиційних ринків.
Найважливішу роль у розвитку світового
ринку інформаційних технологій відіграють
транснаціональні корпорації, які зосередили
значні інтелектуальні, виробничі й фінансові
ресурси. Транснаціональні корпорації розглядають ринок інформаційних технологій як єдине
ціле і виходять з припущення про відсутність
принципових відмінностей між окремими національними ринками.
Крім того, для збереження лідерства у своєму сегменті ринку транснаціональні корпорації
щорічно інвестують значні кошти у проведення
НДДКР. Інвестиції такого рівня є недоступними для більшості малих і середніх компаній і,
як наслідок, сьогодні транснаціональні корпорації безпосередньо або опосередковано контролюють за різними оцінками від 70 до 90% світового ринку інформаційних технологій.
Застосування маркетингових стратегій виходу на світовий ринок інформаційних технологій
дає можливість отримати певні конкурентні пеВипуск 3. 2015
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реваги не лише окремим компаніям, але й цілим країнам. Вивчення таких можливостей є
актуальним для України на сучасному етапі її
економічного розвитку, пов'язаного з пошуком
оптимальних способів і шляхів інтеграції у світову глобальну економіку.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ ПОТЕРИ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
ECONOMIC AND MATHEMATICAL MECHANISM OF RISK MANAGEMENT
IN CASES OF THE DISABILITY AS A RESULT OF PRODUCTION ACCIDENT
АННОТАЦИЯ
В статье представлен экономико-математический механизм управления рисками потери трудоспособности на производстве. Механизм раскрывает влияние вида риска, вероятности и причин возникновения, включая организационные,
технические и психофизические причины, размер ущерба и
т.д., на доход промышленного предприятия. Реализация механизма позволит осуществлять эффективную разработку и реализацию комплекса мероприятий, направленных на снижение
рисковой составляющей производства.
Ключевые слова: механизм, управление, профессиональные риски, затраты, доход.
АНОТАЦІЯ
У статті представлено економіко-математичний механізм
управління ризиками втрати працездатності на виробництві.
Механізм розкриває вплив виду ризику, ймовірності та причин
виникнення, враховуючи організаційні, технічні, психофізичні
та інші причини, на дохід промислового підприємства. Реалізація механізму дозволить здійснювати ефективну розробку та
реалізацію комплексу заходів, спрямованих на зниження ризикової складової виробництва.
Ключові слова: механізм, управління, професійні ризики,
витрати, доход.
АNNOTATION
The article presents an economical and mathematical
mechanism of risk management in cases of the disability as a
result of production accident. It reveals the influence of type of
risk, its probability and causes, including organizational, technical
and psycho-physical causes, damages, etc. on the income of
industrial enterprises. The implementation of the mechanism will
allow conducting the effective development and implementation
of complex of measures aimed at reducing the risk component of
production.
Keywords: mechanism, management, professional risks,
costs, income.

Постановка проблемы. В современных условиях функционирования отечественного производства одной из проблем, требующих быстрого
разрешения, является обеспечение профессиональной безопасности и снижение уровня производственного травматизма. Обеспечение надлежащего уровня безопасности производства
на промышленных предприятиях позволит
последним повысить уровень собственной эффективности производства, международный и
внутренний имидж, а также обеспечить повы-

шение эффективности функционирования национальной экономики с помощью снижения
прямых и косвенных потерь, связанных со случаями травматизма на производстве.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы решения проблем повышения
эффективности мероприятий по охране труда
поднимаются в работах ученых и практиков.
Так, Е. Мартякова обосновывает необходимость
реформирования экономического механизма
управления охраной труда, обусловленную изолированностью принципов и подходов управления охраной труда от рыночной экономики
[1]. В работах [2; 3] предложены направления
развития подходов к управлению профессиональными рисками. По мнению С. Тулупова
и В. Сабадаша, управление безопасностью труда строится не на отдельных факторах, а на
управлении системой «человек-техника-среда» [4, с. 113]. Необходимо учитывать экономическую составляющую системы, затраты на
упразднение последствий, либо затраты на их
предупреждение. Таким образом, обосновывается необходимость разработки системного механизма включающего все элементы, влияющие
на уровень профессиональной безопасности, и
способного спрогнозировать, и влиять на риски
потери трудоспособности.
Целью работы является разработка экономико-математического механизма управления рисками потери трудоспособности на основе производственной функции Кобба-Дугласа.
Основной материал. Последствиями профессиональных рисков, могут являться профессиональное заболевание, производственная травма
или смертельный исход. Данные профессиональные риски имеют различную степень влияния на общий уровень производительности
труда предприятия. Профессиональные риски
оказывают прямое влияние на производительность труда предприятия и приводят к ее снижению, а следовательно, являются причиной
значительных финансовых затрат.
Випуск 3. 2015
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Производительность труда

Представим графически зависимость произ- новения инцидента і на предприятии как высоводительности труда от профессиональных ри- ко вероятный;
которая определясков (рис. 1)
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механизма управления рисками пои связанного экономического ущерба, а также тери трудоспособности на производстве.
выработку рационального соотношения объекМеханизм основан на использовании произтивных и субъективных профилактических ме- водственной функции Кобба-Дугласа, а именно:
роприятий по предупреждению и устранению
(5)
Y = AK α Lβ ,,
последствий от наступления профессиональных
где Y – доход промышленного предприятия
рисков.
от продажи готовой продукции;
Математически структуру профессиональA – параметр, характеризующий эффективных рисков предприятия можно представить ность основного бизнес-процесса промышленнотак:
го предприятия;
(1)
D = { y1 , y2 , y3} , ,
K – параметр, характеризующий величину
где у1 – риски, связанные с профессиональ- капитала промышленного предприятия и выными заболеваниями;
ражающийся через сумму амортизационных оту2 – риски, связанные с производственными числений в соответствии с законодательством;
травмами;
α – параметр, характеризующий производиу3 – риски, связанные со смертью работника. тельность оборудования промышленного предD = { y1 , y2 , y3} ,характеризуется приятия;
Каждый из рисков
таким набором параметров:
L – параметр, характеризующий рабочую
силу промышленного предприятия и выража piy 
 piy 
 piy 
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ской зависимостью:
ству работающих сотрудников. Это объясняет z1µ1
 z1µ1
 z1µ1
ся тем, что сотрудник, получивший, например,



(3) производственную травму, учитывается при
=
piy1 =
z1µ2 , piy2 =
z1µ2 , piy3  z1µ 2 ,
формировании денежных отчислений на него, в
z µ
z µ
z µ
 1 3
 1 3
 1 3
виде, например, оплаты больничного листа. Од z1µ1 – параметр,
 z1µ1
 z1µ1
определяющий
риск возгде
нако на производительность труда на предпри


никновения
предприятии как
=
piyz1 µ =
z1µ2 , piyz2 инцидента
z1µ2 , piyz3 µ і zна
=
1µ 2 ,
ятии этот сотрудник положительного влияния
1 1
1µ1
1 1
маловероятный;
  z µy2   z µy3   z µ
y1
уже не оказывает, по крайней мере, на время
3
=
pi
zz11µ
zz11µ
риск возникµ12, –p1 i параметр,
µ12, p1 i 3определяющий
µ12, 1 3
=
=
 zz11µ
z µ
z µ
 z µ предприятии как веро- реабилитации после производственной травмы.
=
piy1 новения
z11µ32 , piy2 инцидента
z11µ32 , piy3 іна
z11µ32 ,
Таким образом, следует различать фактическое
=
=
ятный;
z µ
z µ
z µ
значение рабочей силы L на промышленном
 1 3 – параметр,
 1 3
 1 3
определяющий
риск возникпредприятии и ее фиксированное значение Lˊ,
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которые подчиняются такой математической
зависимости:
(6)
L ≠ L′..
Кроме этого, величину фактического значения рабочей силы L на промышленном предприятии можно записать как:
N

N

L = ∑ wk Lk′ ,,

(7)

L =где
∑ wk L–k′ , средняя заработная плата сотрудk =1

k =1 по тарифной категории промышленного
ников
N предприятия;

L = ∑ wk Lk′ , – численность сотрудников тарифной каk =1тегории

промышленного предприятия;
N – общее количество тарифных категорий
сотрудников, работающих на промышленном
предприятии.
Во-вторых, параметры α и β не совпадают с
характеристиками производительности оборудования и производительности труда промышленного предприятия.
Следовательно, параметры α и β могут быть
определены так:
M

M

α = ∑ϕb j B j ,,
j =1

(8)

α =где
ϕb j B j–, производительность оборудования
∑
j =1
группы
j;
α = ∑ϕb j B j , – количество производственного оборудоj =1 вания группы j;
φ – коэффициент пропорциональности производительности оборудования;
M – количество групп оборудования, которое функционирует на промышленном предприятии.
Аналогичным образом запишем математическое выражение для параметра β:
M

N

N

β = ∑ητ k Lk′ ,,

(9)

k =1

β =где
∑ητ k L–k′ , производительность труда работни-

=1
ков kпромышленного
предприятия тарифной категории k;
η – коэффициент пропорциональности производительности труда работников промышленного предприятия.
Далее определим причины возникновения
профессиональных рисков. Эти причины подразделяются на технические, организационные
и психофизиологические.
Множество технических причин возникновения профессиональных рисков на промышленном предприятии определяется такой математической зависимостью:
d1 
 
(10)
TECH = ...  , ,
d 
 4
где d1 – конструктивные недостатки, недостаточная надежность средств производства;
d2 – несоответствие требованиям безопасности технологического процесса;
d3 – неудовлетворительное техническое состояние производственных объектов и средств;
d4 – прочие технические причины;

TECH – это множество технических причин
возникновения профессиональных рисков.
Множество организационных причин возникновения профессиональных рисков на промышленном предприятии определяется такой
математической зависимостью:
d5 
 
(11)
ORG = ...  ,,
d 
 13 
где d5 – недостатки в обучении безопасным
приемам труда;
d6 – нарушение режима труда и отдыха;
d7 – отсутствие проведения медицинского осмотра;
d8 – неиспользование средств индивидуальной защиты;
d9 – нарушение технологического процесса;
d10 – нарушение требований безопасности во
время эксплуатации оборудования, машин, механизмов;
d11 – несоблюдение правил перемещения
опасных объектов;
d12 – нарушение трудовой и производственной дисциплины;
d13 – другие организационные причины;
ORG – это множество организационных причин возникновения профессиональных рисков.
На промышленном предприятии они определяется такой математической зависимостью:
d14 
(12)
PSY =  ,,
d15 
где d14 – алкогольное, наркотическое опьянение;
d15 – другие психофизиологические причины;
PSY – это множество психофизиологических
причин возникновения профессиональных рисков.
Таким образом, множество инцидентов на
промышленном предприятии, которое может
привести к возникновению случая профессиональных рисков, определяется таким образом:
i= TECH + ORG + PSY + d16 ,
(13)
где d16 – другие причины возникновения профессиональных рисков (без учета технических,
организационных, психофизиологических).
Далее необходимо определить условия труда,
при которых возможно наступление профессионального риска на промышленном предприятии, которые, записываются так:
M

y
=
 1 ∑ yˆ1 xm
m =1

M

=
y
 2 ∑ yˆ 2 xm ,
m =1

10

 y3 = ∑ yˆ3 xm
m =1


(14)

где yˆ1 xm – удельный вес штатных работников, занятых в соответствующих вредных и
опасных условиях труда m, которые подверглись производственному травматизму;
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yˆ 2 xm – удельный вес штатных работников,
занятых в соответствующих вредных и опасных
условиях труда m, которые подверглись профзаболеванию;
yˆ 3 xm – удельный вес штатных работников, занятых в соответствующих вредных и
опасных условиях труда m, которые погибли
вследствие наступления профессионального
риска.
Далее определим количество типов условий
труда, при которых вероятно наступление профессиональных рисков, и которое записывается
таким образом:
m1 
 
(15)
M = ...  ,
m 
 10 
где m1 – условия труда, которые не отвечают
санитарно-гигиеническим нормам;
m2 – вредные химические вещества 1–4 классов опасности;
m3 – пыль, преимущественно фиброгенного
действия;
m4 – вибрация;
m5 – шум, ультразвук, инфразвук;
m6 – микроклимат в помещении;
m7 – температура воздуха и атмосферное давление;
m8 – работа с тяжестями;
m9 – рабочая поза;
m10 – напряжение труда.
Таким образом, профессиональные риски

возникновения производственных травм определяются так:
 M my11d1
 y1
 M m1d2
 y1
 M m1d3
 M y1
 m1d4
 M my1d
 y1 5
 M m11d6
 y1
 M m1d7
 M y1
md
N y1 (M, σ ) =  y1 8
 M m1d
 y1 9
 M m11d10
 y1
 M m1d11
 M y1
 m1d12
 M y1
 m1d13
 M my11d14
 y1
 M m1d15
 y1
 M m1d16

M my12 d1

M my13d1

M my14 d1

M my15 d1

M my16 d1

M my17 d1

M my18 d1

M my19 d1

M my12 d2
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M my14 d2

M my15 d2

M my16 d2

M my17 d2
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M my19 d2

M my12 d3
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M my14 d3

M my15 d3

M my16 d3

M my17 d3
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M my19 d3

M my12 d4

M my13d4

M my14 d4

M my15 d4

M my16 d4

M my17 d4

M my18 d4

M my19 d4

M my12 d5

M my13d5

M my14 d5

M my15 d5

M my16 d5
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M my19 d5

M my12 d6
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M my14 d6

M my15 d6

M my16 d6

M my17 d6
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M my19 d6

M my12 d7

M my13d7

M my14 d7

M my15 d7

M my16 d7

M my17 d7

M my18 d7

M my19 d7

M my12 d8

M my13d8

M my14 d8

M my15 d8

M my16 d8

M my17 d8

M my18 d8

M my19 d8

M my12 d9

M my13d9

M my14 d9

M my15 d9

M my16 d9

M my17 d9

M my18 d9

M my19 d9

y1
m2 d10

y1
m3 d10

y1
m4 d10

y1
m5 d10

y1
m6 d10

y1
m7 d10

y1
m8 d10

y1
m9 d10

M

M

M

M

M

M

M

M

M my12 d11

M my13d11

M my14 d11

M my15 d11

M my16 d11

M my17 d11

M my18 d11

M my19 d11

M my12 d12

M my13d12

M my14 d12

M my15 d12

M my16 d12

M my17 d12

M my18 d12

M my19 d12

M my12 d13

M my13d13

M my14 d13

M my15 d13

M my16 d13

M my17 d13

M my18 d13

M my19 d13

M my12 d14

M my13d14

M my14 d14

M my15 d14

M my16 d14
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M my18 d14

M my19 d14

M my12 d15

M my13d15
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M my15 d15

M my16 d15

M my17 d15
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M my12 d16

M my13d16

M my14 d16
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M my16 d16
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M my18d16

M my19 d16

M my110 d1 

M my110 d2 

M my110 d3 
y1
M m10 d4 

M my110 d5 

M my110 d6 

y1
M m10 d7 
M my110 d8 

M my110 d9 

y1
M m10 d10 

M my110 d11 
y1
M m10 d12 
M my110 d13 

M my110 d14 

y1
M m10 d15 

M my110 d16 

. (16)

Профессиональные риски возникновения
профзаболеваний определяются таким образом:
 M my12d1
 y2
 M m1d2
 y2
 M m1d3
 M y2
 m1d4
 M my2d
 y1 5
 M m12d6
 y2
 M m1d7
 M y2
md
N y2 (M, σ ) =  y1 8
 M m2d
 y1 9
 M m12d10
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 M y2
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 M y2
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M my52d8

M my26 d8

M my27 d8
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M my22 d10

M my32d10

M my24 d10

M my52d10

M my26 d10

M my27 d10
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Рис. 2. Причинно-следственные связи механизма управления рисками
потери трудоспособности на производстве
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Профессиональные риски возникновения
смертельных случаев определяются таким образом:
 M my13d1
 y3
 M m1d2
 y3
 M m1d3
 M y3
 m1d4
 M my3d
 y1 5
 M m13d6
 y3
 M m1d7
 M y3
md
N y 3 (M, σ ) =  y1 8
 M m3d
 y1 9
 M m13d10
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 M y3
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 M y3
 m1d13
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 y3
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M my32 d16

M my33d16

M my34 d16

M my35d16

M my36 d16

M my37 d16

M my38d16

M my39 d16

Также справедливо соотношение:

 M y1 − M ∅ � 3σ
 y2
 M − M ∅ � 3σ .
 y3
 M − M ∅ � 3σ

M my103 d1 

M my103 d2 

y3
M m10 d3 
M my103 d4 

M my103 d5 

y3
M m10 d6 

y3
M m10 d7 
M my103 d8 

M my103 d9 

y3
M m10 d10 

M my103 d11 
y3
M m10 d12 
M my103 d13 

M my103 d14 

y3
M m10 d15 

M my103 d16 

(18)

(19)

Далее определим затраты промышленного
предприятия по формуле:
(20)
C = C fix + Cvar + Csw ,,
где C fix – постоянные затраты промышленного предприятия, кроме затрат, связанных с профессиональными рисками;
Cvar – переменные затраты промышленного
предприятия, кроме затрат, связанных с профессиональными рисками;
Csw – затраты, связанные с профессиональными рисками промышленного предприятия.
Структура затрат, связанных с профессиональными рисками промышленного предприятия, представлена такой математической формулой:
16

Ccw = ∑ cd ,
d =1

(21)

где cd – затраты промышленного предприятия, в соответствии с причинами возникновения профессиональных рисков группы .
Механизм управления рисками потери трудоспособности на производстве основывается на
таких предположениях:
1. Формирование денежных средств, предназначенных для устранения и предупреждения
возникновения инцидентов, связанных с производственными травмами и профзаболеваниями, осуществляется исключительно за счет собственных финансовых ресурсов.
2. Профилактические мероприятия, а следовательно, направлениями расходования денежных средств промышленного предприятия, осуществляются в соответствии с формулой (13).
3. Период моделирования равен одному месяцу, что продиктовано процессом составления
производственной и финансовой отчетности.
4. Срок моделирования равен пяти годам,
т.е. шестидесяти месяцам.
Диаграмма причинно-следственных связей
механизма управления рисками потери трудоспособности на производстве представлена на
рисунке 2.
Введем основные условные обозначения, которые представлены в таблице 1.
Механизм управления рисками потери
трудоспособности на производстве в нотации
PowerSim представлен на рисунке 3.
Выводы. Таким образом, механизм управления рисками потери трудоспособности на производстве позволит повысить эффективность
функционирования промышленного предприятия путем повышения безопасности производства и снижения соответствующих затрат.
Кроме того, этот механизм является инструментом принятия стратегических решений по
управлению производственной безопасностью
промышленного предприятия, а также управ-

Таблица 1
Основные условные обозначения механизма
управления рисками потери трудоспособности на производстве
№
п/п
1

Математическое
обозначение
Y

2

A

3

K

4

L

5

α

6

β

7
8
9

cd
Cfix
Cvar

10

Csw

Обозначение
PowerSim
Revenue

Содержание обозначения

Доход от продажи готовой продукции.
Параметр, характеризующий эффективность основного бизнесA
процесса промышленного предприятия.
Сумма
амортизационных отчислений в соответствии с законоAmortization
дательством.
Сумма фонда оплаты труда промышленного предприятия и наLabour
числений на него.
Параметр,
характеризующий производительность оборудования
Alpha
промышленного предприятия.
Параметр, характеризующий производительность труда проBeta
мышленного предприятия.
Costs_1-Costs_16 Затраты на соответствующие профессиональные риски.
Fix_Costs
Сумма постоянных затрат промышленного предприятия.
Variable_Costs Сумма переменных затрат промышленного предприятия.
Затраты промышленного предприятия, в соответствии с приSafety_Costs
чинами возникновения профессиональных рисков.
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Рис. 3. Механизм управления рисками потери
трудоспособности на производстве в нотации PowerSim

ления финансовыми ресурсами в области ликвидации и профилактики возникновения случаев производственных рисков на промышленном
предприятии.
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МЕТОДОЛОГІЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ В ОБҐРУНТУВАННІ РОЛІ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
METHODOLOGY OF HARMONIZATION IN THE RATIONALE
OF THE ROLE OF THE PUBLIC ADMINISTRATION IN DEVELOPMENT
OF AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY
АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано необхідність посилення регулятивної ролі держави в аграрному секторі економіки. Проаналізовано причини зміни динаміки та структури валової продукції
сільського господарства за категоріями господарств України, а
також динаміку структури посівних площ окремих сільськогосподарських культур на підприємствах сільського господарства
усіх категорій Полтавської області із застосуванням методології гармонізації.
Ключові слова: гармонійний розвиток, державне управління, аграрний сектор економіки, галузева структура виробництва, золотий переріз.
АННОТАЦИЯ
В статье обоснована необходимость усиления регулятивной роли государства в аграрном секторе экономики.
Проанализированы причины изменения динамики и структуры
валовой продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств
Украины, а также причины изменения динамики структуры
посевных площадей отдельных сельскохозяйственных культур
в предприятиях сельского хозяйства всех категорий Полтавской области с применением методологии гармонизации.
Ключевые слова: гармоничное развитие, государственное управление, аграрный сектор экономики, отраслевая
структура производства, золотое сечение.
ANNOTATION
The necessarily of strengthening a regulatory role of the state
in agrarian sector of economy is proved. The reasons of changing
dynamics and structure of gross output of agriculture according
to categories of Ukrainian farms, as well as changing dynamics
of structure of cultivated areas of certain crops at agricultural
enterprises of all categories in Poltava region with application of
methodology of harmonization are analyzed in the article.
Keywords: harmonious development, public administration,
agrarian sector of economy, branch structure of production, golden
ratio.

Постановка проблеми. У певні історичні проміжки виникають ситуації, коли або надмірне
державне втручання в діяльність економічних
суб’єктів, або його відсутність стають гальмом
економічного розвитку. Звідси природне бажання з’ясувати проблему державного управління
розвитком аграрного сектора економіки через
призму методології гармонізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічним основам гармонійного управління
та загальним принципам гармонізації систем
присвячено роботи О. Івануса [1], І. Крючкової
[2], Е. Сороко [3] та інших.
Відомі дослідження таких науковців, як:
П. Самуельсон, К. Ерроу, М. Фрідмен, Р. Стоун та інші [4], які використовували кількісний
аналіз та теорії економічного зростання, а та-

кож намагались знайти закономірності у визначенні параметрів економічних систем, що обумовлюють їхній сталий розвиток.
Отримані цими та іншими авторами результати є безцінними з погляду розуміння загальних економічних процесів, але недостатніми для розроблення методології гармонійного
управління окремими підсистемами, зокрема
підсистемою аграрної економіки. При цьому все
ще слабкою залишається аргументаційна база
для обґрунтування ролі держави в управлінні
розвитком аграрного сектора економіки.
Метою статті є застосування методологічних
основ гармонізації для обґрунтування ролі держави в управлінні розвитком аграрного сектора
економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Протягом усього періоду незалежності України,
який співпав із реформуванням відносин власності, підприємства аграрного сектору економіки
перебудовували господарську діяльність, пристосовуючи її до конкурентного середовища. Поступове зменшення державного регулювання й державної підтримки зорієнтовувало підприємства
на виробництво тих видів продукції, які забезпечували найбільші прибутки. Із вступом України
до СОТ в аграрній сфері помітнішими стають наслідки глобалізації, які, зокрема, проявляються й
у тому, що розподіл праці втрачає територіальну
обмеженість і переміщується на світовий рівень.
Внаслідок цього аграрні підприємства поступово
інтегрувалися до світової продовольчої системи,
нарощували експорт і змінювали структуру виробництва на користь продукції рослинництва
(насамперед кукурудзи й соняшнику), що мала
позитивну динаміку зростання попиту на світовому ринку. Це обумовило помітні зміни галузевої
структури виробництва в Україні (табл. 1).
Протягом 1990–2000 рр. частка продукції
рослинництва у структурі валової продукції
сільського господарства за всіма категоріями
господарств в України зросла на 10,0% і досягла 61,5%, а частка продукції тваринництва – відповідно скоротилася на 10,0% (до
рівня 38,5%), максимально наблизившись до
пропорцій, що відповідають закону «золотого
перерізу». Наступні десять років спостерігається стійкість у дотримані галузевих пропорцій аграрного виробництва, що відповідають
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принципу гармонізації. Починаючи з 2010 р.
в Україні спостерігаються процеси подальшого
перерозподілу капіталу між галузями сільського господарства та підприємствами різних сфер
АПК, який здійснювався, виходячи лише з економічних інтересів його власників.
Інвестування в ризиковані виробництва з
тривалою віддачею на капітал, безумовно, не
входило до економічних пріоритетів суб’єктів
аграрного бізнесу. У цьому відношенні тваринництво за інвестиційною привабливістю явно
поступалося рослинництву. Питома вага виробництва тваринницької продукції у загальному обсязі продукції сільського господарства
скоротилася до 30,5%, що обумовило й істотне
зниження забезпеченості земельних ресурсів
України органічними добривами і, як наслідок,
погіршення їхньої якості.
Динаміка структури валової продукції сільського господарства у сільськогосподарських

підприємствах свідчить про структурну дисгармонію з переважанням виробництва продукції
рослинництва. Однією з основних причин такої поведінки багатьох сільськогосподарських
підприємств є їхня належність до складу агрохолдингів через що вони, зберігаючи юридичну
самостійність, втрачають право на прийняття
господарських рішень, тобто їх економічна свобода суттєво обмежується, що, безумовно, не
сприяє гармонізації економічних відносин. З
цього приводу В. Амбросов зазначає: «Водночас
у складі інтегрованих формувань сільськогосподарські підприємства повністю або частково
втрачають свою самостійність, оскільки стають
їхніми структурними підрозділами. … Вони автоматично попадають у межі ієрархічного управління, коли інтегратор чи фірма спускає завдання на обсяги виробництва й реалізації певного
виду продукції, її асортимент, строки постачання, ціни, встановлює тарифи» [5, с. 75].

Таблиця 1
Динаміка та структура валової продукції сільського господарства
за категоріями господарств України, 1990–2013 рр. (у постійних цінах 2010 р.), млрд грн
Показники

Роки
1995
2000
2005
2010
2011
Усі категорії господарств
282,8
183,9
151,0
179,6
194,9
233,7
145,5
106,3
92,8
114,5
124,6
162,4
51,5
57,8
61,5
63,7
63,9
69,5
137,3
77,6
58,2
65,1
70,3
71,3
48,5
42,2
38,5
36,3
36,1
30,5
Сільськогосподарські підприємства
199,2
99,4
58,0
72,8
94,1
121,1
117,9
67,5
45,8
55,7
66,8
92,1
59,2
67,9
79,0
76,5
71,0
76,1
81,2
31,9
12,2
17,1
27,3
28,9
40,8
32,1
21,0
23,5
29,0
23,9
Господарства населення
83,6
84,4
93,0
106,8
100,8
112,6
27,6
38,8
47,0
58,8
57,7
70,3
33,0
45,9
50,6
55,0
57,3
62,4
56,0
45,7
46,0
48,0
43,1
42,3
67,0
54,1
49,4
45,0
42,7
37,6
за даними Державної служби статистики України
1990

Валова продукція (всього)
Продукція рослинництва
те саме у %
Продукція тваринництва
те саме у %
Валова продукція (всього)
Продукція рослинництва
те саме у %
Продукція тваринництва
те саме у %
Валова продукція (всього)
Продукція рослинництва
те саме у %
Продукція тваринництва
те саме у %
Джерело: розраховано автором

2012

2013

223,3
149,2
66,8
74,0
33,2

252,9
175,9
69,6
77,0
30,4

113,1
82,1
72,6
31,0
27,4

136,6
103,1
75,5
33,5
24,5

110,2
67,1
60,9
43,1
39,1

116,3
72,8
62,6
43,5
37,4

Таблиця 2
Динаміка структури посівних площ окремих сільськогосподарських культур на підприємствах
сільського господарства усіх категорій Полтавської області, 1990–2013 рр., %
Культури

Роки
1990

1995

2000

2005

2010

2013

Зміна структури
2013 р. до 1990 р.,
(+, -)
-

Уся посівна площа
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Зернові та зернобобові
46,3
45,9
51,4
58,4
55,3
59,3
13,0
культури
серед них озимі зернові
23,5
18,7
16,8
20,4
15,6
15,6
-7,9
кукурудза на зерно
5,8
4,3
8,1
13,3
22,6
34,7
28,9
Технічні культури
14,6
14,8
16,8
22,4
29,8
27,5
12,9
серед них соняшник
4,7
6,4
10,5
11,9
14,0
14,6
9,9
Кормові культури
34,4
34,2
25,5
13,8
9,6
8,2
-26,2
Джерело: розраховано автором за даними Головного управління статистики у Полтавській області
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Іншим важливим чинником є високі фінансові
ризики та перманентно виникаюча проблема нестачі обігових коштів, що обумовлює пріоритетність цілей сільськогосподарських підприємств,
пов’язаних із отриманням доходу і/або прибутку.
Прибутковість як критерій ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств змушує
їхніх керівників і власників орієнтуватися на виробництво високорентабельних, в умовах певної
кон’юнктури ринку, видів продукції, унаслідок
чого в структурі посівних площ багатьох регіонів
відбулися суттєві зрушення (табл. 2).
Тяжіння сільськогосподарських підприємств
до обмеження кількості вирощуваних культур
обумовило порушення науково обґрунтованих
норм ведення землеробства. Наприклад, у багатьох господарствах питома вага зернових культур у загальній посівній площі сягає 70–90 %,
що підвищує ризики зниження родючості ґрунтів та посилює екологічні загрози.
Інша ситуація має місце у господарствах
населення, де протягом 1990–2013 рр. також
прослідковується чітка тенденція до зміни пріоритетів виробництва на користь продукції рослинництва. Однак параметри структури виробництва сільськогосподарської продукції у цих
господарствах наближені до гармонійної пропорції: у 2013 р. продукція тваринництва складала 37,4%, а продукція рослинництва – 62,6%
від загального обсягу виробництва. Обидві категорії господарств знаходяться в однакових
ринкових умовах, але господарства населення
здійснюють господарську діяльність на одних
і тих самих земельних ділянках протягом багатьох років, на відміну від агрохолдингів, які
працюють на орендованих землях. Для керівників корпорацій земля – лише ресурс, інструмент примноження капіталу, а власник землі є
знеособленим. Як вказує Т. Лозинська: «…можна стверджувати, що в Україні спостерігається процес відокремлення формальної земельної
власності від агробізнесу, наслідком чого стало переміщення фактичного контролю за використанням землі під вплив власників бізнесу. При цьому відповідальність за погіршення
властивостей земельної ділянки залишається
невнормованою» [6, с. 84–85]. У свою чергу,
господарствам, які належать населеннь та які
функціонують на власних землях, не притаманна орієнтація на винятково економічний інтерес, власникам таких ділянок важливо зберегти
їхню якість, а отже запобігти надмірному винесенню з ґрунту поживних речовин.
Таке прагнення власників земельних ділянок у межах господарств населення ґрунтується на логічному тяжінні будь-якої системи до
стійкого розвитку в довгостроковій перспективі, а отже, воно відповідає принципам міри та
гармонії, що лежать в основі самоорганізації
систем. Аграрна система, якісно змінюючись
(розвиваючись), згідно із законами природи,
зберігає пропорції співвідношень системних
елементів у параметрах золотого перерізу.

Проте постійна націленість економічних
суб’єктів аграрної сфери як системних утворень
на отримання прибутку у все більших розмірах
(хрематистична ідеологія господарської діяльності) не може не порушити процес відтворення живої природи, частиною якої є людина,
що вимагає примусового утримання параметрів
економічних систем в гармонійних пропорціях.
Важливо звернути увагу на зауваження ряду
вчених, що ентропія системи з гармонійними
пропорціями є мінімальною, а отже, вона досягає найвищої ефективності [7; 8].
Наведені в таблицях 1 і 2 розрахунки свідчать про відхилення окремих підсистем аграрного сектора економіки від траєкторії гармонійного розвитку, що у довгостроковому періоді
може спричинити підвищення ентропії системи. У цьому зв’язку слід зауважити, що для
аграрної системи такі відхилення не є винятковими, головне, щоб система змогла зберегти
мінімально необхідні економічні та соціальні
зв’язки, руйнація яких дає поштовх розвитку
дивергентної поведінки економічного суб’єкта.
Тому принцип автоматичного регулювання економічних систем без залучення до цього процесу держави («… за умови мінімізації впливу держави на базові пропорції економічна
різнорівнева архітектура саморегулюється…»
[2, с. 26]) виявив свою придатність стосовно
підприємств аграрної сфери лише у короткостроковому періоді. Послаблення регулятивної
ролі держави в аграрному секторі економіки у
період 1990–2000 рр. привело до масової збитковості сільськогосподарських підприємств [9],
що, звичайно, можна пояснити перехідним станом системи і знайти у цьому виправдання. Але
для реальних людей «стиснення» економічного
та соціального розвитку у сільській місцевості
виявилося настільки болісним для них особисто і небезпечним для існування індустріальної
аграрної системи, що воно обумовило формування новітньої аграрної політики.
Сьогодні можна стверджувати, що теорія
саморегулювання аграрного ринку виявилася
надто ідеалістичною, а ідея усунення держави
від впливу на господарське життя – хибною. Не
можна й далі ігнорувати застереження видатних учених, нобелівських лауреатів щодо неприпустимості лінійного, механічного підходу
до оцінки й прогнозування розвитку складних
суспільних явищ.
Так, О. Богомолов наводить цитату Дж. Стігліца з книги «Глобалізація та невдоволення
нею»: «Я не настільки нерозумний, щоб повірити, що ринок сам собою розв’яже усі соціальні проблеми. Нерівність, безробіття, забруднення довкілля нездоланні без активної
участі держави» [4, с. 929] (тут і далі переклад
з російської – О.Д.). В. Леонтьєв, аналізуючи
результати переведення радянської економіки
на ринкові принципи зазначає: «Ідеальним кінцевим результатом успішної перебудови було б
встановлення змішаних систем європейського
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типу, за яких змагальний ринковий механізм
функціонує під строгим контролем держави, а
різноманітні громадські й соціальні служби поглинають більшу частину загального національного доходу» [10].
Висновки. Викладені дослідження та наведений науковий дискурс дозволили зрозуміти, що
послаблення державного управління в аграрній
сфері призвело до накопичення негативних екстерналій в її соціальній та екологічній підсистемах, гальмування процесу економічного відтворення, поглиблення спеціалізації на користь
виробництва кон’юнктурно вигідних видів продукції без врахування реальних потреб населення, що суттєво вповільнило загальну економічну динаміку в країні.
Однак, конструювання механізмів державного управління та їхня спрямованість мають
базуватися на методології гармонійного управління як без абсолютизації ролі держави, так і
без надмірного захвату можливостями ринкового механізму, який не є панацеєю для загального добробуту.
Окремим предметом дослідження може бути
роль держави у забезпеченні параметрів гармонійного розвитку системи аграрної економіки.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ
THE CONCEPTUAL BASES OF FORMING
FINANCIAL SUPPORT OF RURAL DEVELOPMENT
АНОТАЦІЯ
Доведено доцільність удосконалення механізму активізації
інвестиційної діяльності на сільських територіях з метою стимулювання їх прогресивного розвитку, підтримки стійкості і збалансованості, а також підвищення конкурентоспроможності сільської економіки. Обґрунтовано сучасний методологічний підхід
до формування фінансового забезпечення сільського розвитку,
імплементація якого сприятиме нарощуванню та повноцінній
реалізації інвестиційного потенціалу сільських територій.
Ключові слова: сільський розвиток, фінансове забезпечення, інвестиційна діяльність, інвестиційний потенціал, сільські території.
АННОТАЦИЯ
Доказана целесообразность усовершенствования механизма активизации инвестиционной деятельности на сельских
территориях с целью стимулирования их прогрессивного развития, поддержки устойчивости и сбалансированности, а также повышения конкурентоспособности сельской экономики.
Обоснован современный методологический подход к формированию финансового обеспечения сельского развития, имплементация которого будет способствовать наращиванию и
полноценной реализации инвестиционного потенциала сельских территорий.
Ключевые слова: сельское развитие, финансовое обеспечение, инвестиционная деятельность, инвестиционный потенциал, сельские территории.
АNNOTATION
The expediency of improving the mechanism of investment
activation in rural areas in order to promote their progressive
development, support stability and balance, as well as improve the
competitiveness of rural economies is proved. The authors ground
modern methodological approach to building financial security for
rural development, the implementation of which will contribute to
increase and valuable realization of investment potential.
Keywords: rural development, financial security, investment,
investment potential, rural areas.

Постановка проблеми. Традиційним джерелом розвитку сільських територій є інвестиційна діяльність, що забезпечує трансформацію
локальних активів ендогенного потенціалу і
екзогенного капіталу у матеріальні та нематеріальні блага життєзабезпечення селян. Реалізація процесу інвестування повинна здійснюватися з урахуванням об’єктних та суб’єктних
особливостей сільських територій, сучасних
реалій їх функціонування. Однією з відмінних
ознак вітчизняних соціально-економічних процесів у селі, порівняно з розвиненими країнами
cвіту, є низька активність суб’єктів сільського
соціуму і підприємництва у формуванні їх ін-

вестиційного забезпечення. Водночас державна
політика у зазначеній сфері зберігає агроцентричну орієнтацію, що стримує процес відтворення економічного та людського капіталу
сільських територій. За таких умов актуалізується проблема удосконалення механізму інвестиційного забезпечення сільського розвитку у
напрямку використання сучасного інструментарію, адекватного наявним інституціональним
особливостям.
Аналіз останніх досліджень. Проблеми теорії, методології та практики імплементації політики сільського розвитку знайшли множинне
відображення у наукових працях вітчизняних
та зарубіжних вчених, таких як: Т. Беслі,
О. Бородіна, К. Гофф, М. Зеллер, Р. Косодій,
Л. Михайлова, Г. Пиріг, Дж. Піпрек, Д. Пірс,
Дж. Стігліц. Водночас конкретизації та поглибленого дослідження потребують теоретичні та
прикладні аспекти формування ефективного
механізму фінансового забезпечення інвестиційних ініціатив, спрямованих на відтворення
потенціалу й капіталу сільських територій.
Мета статті. Зазначене обумовлює необхідність поглиблення концептуальних засад удосконалення механізму активізації інвестиційної діяльності на сільських територіях, а також
методологічного підходу до формування інвестиційного забезпечення сільського розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Зважаючи на стійке зростання вагомості сільських територій у відтворенні економічного й
соціального капіталу країни, актуалізується
проблема розвитку їх ендогенного потенціалу,
джерелом якого є реалізація інвестиційних ініціатив внутрішніх та зовнішніх суб’єктів. Однак глибина та характер проблем сільського
розвитку в сукупності з чинниками макроекономічного середовища визначають сучасні негативні тенденції зниження інвестиційної привабливості сільських територій, що обумовлює
потребу формування дієвого механізму активізації інвестиційної діяльності.
Стратегічною метою імплементації цього механізму є забезпечення прогресивного розвитку сільських територій шляхом підтримки їх
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стійкості і збалансованості, а також підвищен- мерційних банків, а також розгортання послуг,
ня конкурентоспроможної сільської економіки спрямованих на потреби населення через участь
(рис. 1). Досягнення зазначеної мети повинно сільських громад.
Таким чином, особливе місце у системі фіздійснюватися через використання сукупності інструментів, спрямованих на формування нансового забезпечення розвитку сільських
сприятливого інституційного середовища на ма- територій повинно відводитися внутрішнім інкро- та мікроекономічному рівні. Зважаючи на весторам, які, по суті, виступають прямими рецільову спрямованість, заходи щодо активізації ципієнтами ефекту від інвестиційної діяльності:
інвестиційної діяльності на сільських терито- місцева влада, представники бізнесу і сільська
ріях повинні здійснюватися в межах політики громада, сукупні ресурси яких формують так
сільського розвитку, національної інвестицій- званий сільський бюджет, що є потенційним і
ної та структурної політики. Правовою основою одним з найбільш гарантованих інвестиційних
створення сприятливих умов для формування фондів. При цьому визначальним суб’єктом має
інвестиційного забезпечення розвитку сіль- бути саме сільська (територіальна) громада, інських територій має бути наявність формаль- вестиційні функції якої повинні обов’язково
них інституцій у сфері вирішення фінансових реалізовуватися у трьох напрямах: ініціюванпитань та стимулювання сільського розвитку.
ня, вкладення коштів, контроль. Це дозволить
Ключовою проблемою низької активності ін- сільському населенню самостійно визначати та
вестиційних процесів на сільських територіях вирішувати проблеми, ініціювати нововведенпоряд з відсутністю координаційних інституцій є ня, здійснювати пошук джерел їх фінансовообмежені можливості трансформації фінансових го та інформаційного забезпечення. Активізаактивів у інвестиційні, що пов’язано з нерозви- ція участі сільських громад у інвестиційному
неністю фінансової інфраструктури. Нині осно- процесі сприятиме реалізації їх творчого та
вним інструментом впливу чинних фінансових управлінського потенціалу, підвищить відповіінституцій у сільській місцевості є мікрокреди- дальність за раціональне та ефективне використування, що застосовується
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Рис. 1. Механізм активізації інвестиційної діяльності
бізнес-можливостей для кона сільських територіях
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Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
специфіки сільських територій. Узагальнення
ідентифікуючих тенденцій розвитку і ефективності використання інвестиційного потенціалу
сільських територій та існуючого механізму їх
фінансового забезпечення дають підстави стверджувати про доцільність його структурного та
функціонального удосконалення.
Сучасних підхід до фінансового забезпечення
інвестиційної діяльності на сільських територіях
повинен максимально враховувати їх інвестиційні можливості та потреби, що є визначальною
умовою стійкого, збалансовано розвитку. Зважаючи на те, що системоутворюючим чинником
сільських територій є їх людський капітал, фінансове забезпечення їх розвитку за цільовим
спрямуванням, джерелами, об’єктом та суб’єктом
управління має бути соціоцентричним (рис. 2).
На противагу традиційному, соціоцентричний підхід можна визначити як стратегічний,
системний, локально орієнтований, спрямований на диференційне врахування специфічних
особливостей сільських територій, їх слабких
і сильних сторін, проблем та перспектив розвитку, що формують інвестиційний потенціал, визначають можливості його реалізації.
Його застосування дає можливість враховувати необхідність збалансованого розвитку усіх
складових сільських територій: економічної
(виробничого комплексу як сукупності матеріально-технічних, людських, земельних та інших виробничих ресурсів та процесів, а також
інфраструктури), екологічної (природно-ресурсний потенціалу), соціальної (людського капіталу сільської громаСоціоцентричний
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для типово сільських теРис. 2. Порівняльна характеристика традиційного
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тання інвестованого капіталу та новостворених
об’єктів. Перевагою зазначеного підходу до реалізації інвестиційної діяльності також є потенційно вищі можливості врахування специфіки
конкретної території, що сприятиме якісному
покращенню життєвого середовища селян.
Вагома роль щодо поліпшення інвестиційного
клімату на сільських територіях належить органам місцевого самоврядування – сільським радам. Поряд з прямим інвестуванням коштів вони
повинні налагоджувати ефективну взаємодію
між представниками сільського підприємництва
і громадою, сприяти підвищенню капіталізації
сільських територій з метою їх просторового та
інноваційного розвитку, формувати позитивний
імідж конкретної території перед потенційними зовнішніми інвесторами, здійснювати моніторинг інвестиційних процесів з ціллю оперативного коригування локальної інвестиційної,
структурної та податкової політики.
Системна взаємодія внутрішніх та зовнішніх
суб’єктів інвестиційного забезпечення сільських
територій та виконання ними на якісно новому
рівні фінансово-інвестиційних функцій сприятимуть появі прогресивних тенденцій стійкого розвитку села. Однак, запорукою підвищення активності та ефективності інвестиційних процесів
є не лише формування сприятливого інституційного середовища, зокрема фінансової інфраструктури, як сукупності інвесторів та провайдерів інвестиційних активів, а й адаптивність механізму
взаємодії його суб’єктів до сучасних потреб та
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Глобальні та національні проблеми економіки
розвитку економічного потенціалу, однак є віддаленими від урбанізованих центрів, що визначає досить високий рівень інвестиційної привабливості й активності, стратегічною ціллю є
збереження та покращення тенденцій розвитку,
шляхом поєднання активної і пасивної інвестиційної політики з метою диверсифікації та збалансування джерел фінансування;
– для проміжних (перехідних) сільських
територій, що розміщені поряд з урбанізованими промисловими центрам і мають високу
інвестиційну привабливість і активність, рекомендованою є активна інвестиційна політика
на основі формування конкурентних сфер господарської діяльності і диверсифікації джерел
фінансування, з метою збереження високих
темпів розвитку.
Врахуванню локальних особливостей та рівня розвитку сільських територій сприятиме застосування висхідного підходу при розробці та
реалізації локальної інвестиційної політики.
Висхідний (децентралізований) підхід передбачає активну участь сільського населення у
процесі прийняття рішень щодо вибору джерел фінансування та пріоритетних сфер вкладення капіталу. Його використання дозволить
максимально враховувати інтереси сільської
громади на стадіях ініціювання, імплементації та контролю за реалізацією інвестиційних
проектів. Однак, більшість сільських громад в
Україні характеризуються низьким рівнем самоорганізації, відсутністю досвіду колективної
роботи, що є стримуючим чинником активізації
локальних ініціатив. Вирішення даного питання має покладатися на локальні центри розвитку сільських територій, які шляхом проведення тренінгів, семінарів, громадських зборів,
колективного обговорення сприятимуть підвищенню у свідомості сільського населення впевненості у спроможності самостійно змінювати
середовище своєї життєдіяльності [3].
Коригуванню також має підлягає підхід до
розподілу інвестицій. Традиційно фінансування
інвестиційних процесів на сільських територіях здійснювалося переважно за рахунок коштів
державного та місцевого бюджетів, приватного
капіталу підприємств. Інвестиційна політика в
економічній сфері здійснювалася з дотримання
галузевого підходу, пріоритетність соціальних
та екологічних проектів визначалася на основі територіального підходу. В результаті інвестиційна діяльність зводилася до реалізації
бізнес-проектів та розбудови соціальної інфраструктури, що не сприяло повноцінному розвитку капіталу сільських громад, підтвердженням
чого є подальше загострення проблем соціальноекономічного розвитку сільських територій. Це
дає підстави стверджувати про необхідність коригування методологічного підходу до розробки
та реалізації сільської інвестиційної політики.
Сучасний підхід до фінансування інвестиційних процесів на сільських територіях повинен
ґрунтуватися на поєднанні політики вирівню-
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вання і поляризації (фокусування) розвитку.
Політика вирівнювання розвитку передбачає
створення для населення сільських територій
різних типів однакових соціальних та економічних можливостей на рівні мінімальних стандартів життєзабезпечення. Це повинно здійснюватися шляхом законодавчого затвердження та
гарантованої бюджетної позапроектної підтримки і гарантування стандартів життєвого середовища населення на сільських територіях.
Цілком очевидно, що сільські території різних регіонів не можуть мати однаковий рівень
якості середовища життєдіяльності, однак кожна територія об’єктивно має певні можливості та
потенціал розвитку, кожен житель – рівні права. Повноцінній реалізації ендогенного потенціалу розвитку сільських територій сприятиме
дотримання політики поляризованого (сфокусованого) розвитку, сутність якої полягає в концентрації інвестиційних активів (фінансових,
матеріальних та нематеріальних) у локальних
центрах (полюсах). Створення та раціональне
розміщення локальних центрів капіталізації
сприятиме дифузії інвестиційного ефекту на суміжні сільські території. При цьому території,
зорієнтовані на сировинне виробництво, як правило, є донорами інвестиційних активів. Водночас локальні центри капіталізації сільських територій, що є потенційним джерелом розвитку,
повинні володіти потужним потенціалом розвитку диверсифікованої сільської економіки. Їх
фінансування має здійснюватися на проектній
основі, критерієм пріоритетності при чому є соціальний та екологічний ефект.
Висновки. Підсумовуючи вищезазначене,
можна стверджувати, що застосування соціоцентричного підходу до розробки та імплементації
інвестиційної політики на сільських територіях,
адаптованого до сучасних реалій їх розвитку,
сприятиме нарощуванню та повноцінній реалізації їх інвестиційного потенціалу, що є рушієм
та джерелом соціально-економічного зростання.
Зважаючи на вагому роль сільських територій
для розвитку національної економіки та суспільства, це дозволить отримати позитивний
макроекономічний ефект, проявами якого є підвищення добробуту та якості життя населення,
збереження та раціональне використання природного середовища, вирішення якісних і кількісних проблем продовольчої безпеки країни.
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КООПЕРАЦІЯ ЯК НАПРЯМОК УДОСКОНАЛЕННЯ
ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
COOPERATION AS DIRECTION OF IMPROVEMENT
OF PRODUCTION AND MARKETING ACTIVITY OF FARMS
АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні аспекти створення, діяльності та управління фермерськими кооперативами. Досліджено
основні переваги та недоліки в результаті об’єднання зусиль
фермерських господарств України. Проаналізовано динаміку
розвитку обслуговуючих фермерських кооперативів.
Ключові слова: фермерське господарство, кооперація,
обслуговуючі кооперативи, конкурентоспроможна продукція,
матеріально-технічні ресурси.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные аспекты создания, деятельности и управления фермерскими кооперативами.
Исследованы основные преимущества и недостатки в результате объединения усилий фермерських хазяйств Украины.
Проанализирована динамика развития обслуживающих фермерських кооперативов.
Ключевые слова: фермерское хозяйство, кооперация,
обслуживающие кооперативы, конкурентоспособная продукция, материально-технические ресурсы.
ANNOTATION
In this scientific article the main aspects of creation, activity
and management of farmer cooperatives are considered. The main
advantages and shortcomings as a result of association of efforts
of farms in Ukraine are investigated. Dynamics of development of
the serving farmer cooperatives is analysed.
Keywords: farm, cooperation, servicing cooperatives,
competitive production, material resources.

Постановка проблеми. Вітчизняні фермерські господарства функціонують в складних
економічних, соціальних, політичних та правових умовах. Потенціал господарств, особливо
дрібних, використовується недостатньо ефективно. Тому фермери об’єднуються в кооперативи, для ведення господарювання в умовах
жорсткої конкуренції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблеми та переваги об’єднання зусиль фермерів для здійснення спільної, більш ефективної діяльності, досліджували такі науковці,
як: В. Андрійчук, В. Гончаренко, В.Горьовий,
П. Макаренко, М. Малік, Л. Мельник, В. Месель-Веселяк, О. Радіонова, П. Саблук, О. Савченко, В. Яценко та ін.
Однак у більшості наукових дослідженнях
мало уваги приділено застосуванню маркетингу, як інструмента покращення діяльності кооперативних фермерських господарств та удосконалення їхньої виробничо-збутової діяльності.
Усе це свідчить про актуальність обраної теми,
а відтак зумовило вибір напряму дослідження.
Метою статті є визначення напряму вдосконалення виробничо-збутової діяльності фер-

мерських господарств та переваг від об’єднань
зусиль фермерів у коопераціях, а також проаналізувати вплив маркетингової діяльності на
їхнє функціонування в Україні.
Виклад основного матеріалу. Процеси кооперування займають особливе місце у забезпеченні стабільності фермерської діяльності.
В умовах ринкового середовища, індивідуальна
діяльність фермерських господарств є обмеженою з огляду на недостатність ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових та інших) для
ведення та оновлення виробництва.
У процесі діяльності фермерських господарств виникають проблеми із доступом до кредитування, які пов’язані з низьким рівнем гарантій щодо повернення коштів господарством
та високим рівнем витрат на сировину, матеріально-технічні ресурси. Труднощі з фінансуванням фермерського виробництва, збуту продукції, сервісного обслуговування, створюють
суттєві загрози для стабільного розвитку. Загалом можливості індивідуальних фермерських
господарств є обмеженими, тому одним зі шляхів для вирішення означених проблем може
бути створення кооперативів.
Чисельність офіційно зареєстрованих фермерських господарств в Україні на кінець
2014 р. становила 39 428, а у їх розпорядженні було 4 621,7 тис. га сільськогосподарських
угідь [10].
Кооператив – це об’єднання зусиль фермерів в окремих сферах господарської діяльності, виключно на добровільних засадах, для
здійснення спільної діяльності з виробництва,
зберігання, збуту продукції, використання матеріально-технічною ресурсів, легшого доступу
до кредитування та фінансування. Це дозволяє
забезпечити конкурентоспроможність фермерської продукції, рентабельність господарств та
збільшує їхню прибутковість.
Головним завданням кооперації фермерів є
об’єднання зусиль для підвищення ефективності виробництва, зменшення ризиків. На нашу
думку, запорукою стабільної діяльності фермерських господарств є створення кооперативів.
Рівень розвитку кооперації суттєво відрізняється в економіках європейських країн, яка
становить 90% у Швеції, та 60–70% у Франції,
Австрії, тоді як в Україні кооперація займає
близько 1% [2, с. 82].
Випуск 3. 2015
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В Україні умови створення та діяльності кооперативів передбачено Законом України (ЗУ)
«Про сільськогосподарську кооперацію». Схематично структуру кооперативних підприємств
зображено на рисунку 1.
Правові передумови кооперації описані у ЗУ
«Про кооперацію» та в ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію».
У таблиці 1 подано інформацію про кількість
сільськогосподарських кооперативів, зареєстрованих та діючих в Україні станом на кінець
2014 р.
Участь фермерських господарств у кооперативах здійснюється на таких основних
принципах: добровільність входу та виходу з
кооперативу; спільного користування та розпорядження (технікою, отриманими кредитами);
справедливого розподілу прибутку (пропорційно до затрат та масштабів роботи у кооперативі); взаємодопомоги (для досягнення спільних
цілей); самодисципліни та відповідальності;
нейтралітету (до ідеологічних, політичних чи
інших переконань та поглядів).
Об’єднання фермерів у різні кооперативи можуть також відбуватися у двох формах: вертикальній та горизонтальній [6].
На думку сучасних вчених, економічні вигоди від створення та діяльності кооперативів
такі:
– зниження рівня ризику. Фермерське
господарство, яке самостійно здійснює господарську діяльність в ринкових умовах, діє

під впливом багатьох ризиків, на відміну від
господарств, які функціонують колективно та
розподіляють його між учасниками кооперативів;
– конкурентоспроможність учасників ринку. Господарства, які об’єднані у кооперативи,
зазвичай, займають міцні ринкові позиції та
швидко реагують на зміни в кон’юнктурі ринку, а ніж індивідуальні виробники;
– забезпечення ефекту масштабу. Обсяги
виробництва, ефективність та прибутки фермерського господарства, яке входить в кооператив, збільшуються, а середні витрати зменшуються;
– наявність додаткових послуг. Легший доступ до послуг, які в разі самостійної фермерської діяльності потребують додаткових витрат
[7].
Динаміку розвитку зареєстрованих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
(СОК) показано на рисунку 2.
Аналіз рисунку 2 показує, що з 2009 до
2011 р. динаміка розвитку обслуговуючих кооперативів помірно коливається в межах 496–
645 одиниць, однак після 2011 р. спостерігається стрімке зростання.
До причин, які викликали дію вищеозначеної тенденції варто зарахувати великі обсяги
реалізованої продукції молока та зерна, що, в
свою чергу, свідчить про поширеність молочарських та зернових кооперативів в аграрному секторі економіки України. На рисунку
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Рис. 1. Типи та види кооперативів [1]

Таблиця 1

Напрям
діяльності

Про діяльність сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів [4]
Діяльність сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК) станом на 1.10.2014 р.
кількість,од.
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Рис. 2. Динаміка розвитку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів [3]

3 подано інформацію про обсяг реалізованої
продукції через сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи продукції та виробленої
їхніми учасниками продукції, а також сфери
збуту.
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Рис. 3. Інформація щодо діяльності СОК
станом на початок 2014 р., всього в Україні [5]

Особливістю та перевагою функціонування
кооперованих фермерських господарств є те,
що, здійснюючи спільну діяльність, вони зберігають свою юридичну самостійність.
На наш погляд, однією з найбільш розповсюджених форм кооперування у сфері обслуговування є – машинно-технологічні кооперативи.
Суміжні фермерські господарства об’єднують
наявні землі для обробітку сучасною та потужною технікою, зберігаючи при цьому усі права власності на землю. Практика засвідчує, що
чим більше членів кооперативу, тим більше модернізованої техніки знаходиться у їхніх автопарках та застосовується у процесі фермерської
діяльності [8].
До переваг створення малого машинно-технологічного кооперативу (розмір оброблюваних
угідь становить 1 000 га) належать:
– низький рівень транспортних витрат,
адже техніка розташована поряд з ділянками,
які підлягають обробітку;
– механізм управління кооперативною діяльністю дозволяє сформувати гнучку орга-

нізацію господарювання для уникнення та
вирішення будь-яких конфліктів всередині кооперативу;
– фермери економніше використовують наявну техніку, оскільки зацікавлені у тривалому
терміні її користування.
До недоліків створення такого кооперативу
можна зарахувати ремонт техніки (через фізичне
та моральне старіння) засобами його учасників.
Перевагами створення великого кооперативу (розмір оброблюваних угідь коливається від
5 до 10 000 га) є те, що управління кооперативу
здійснює одна людина (для підтримання порядку); організація господарства підлягає чіткому
плануванню; наявність майстерні для ремонтних робіт; різноманітніший автопарк.
Недоліками створення корпоративу є:
– наявність «черги» для користування
технікою, що спричиняє труднощі для обслуговування однакових сільськогосподарських
культур через великі відстані між об’єктами.
Виникає необхідність складати розклад;
– сільськогосподарську техніку не використовують ощадно, адже в таких кооперативах
більшість працівників – наймані, отож рівень
їхньої мотивації мізерний;
– при таких масштабах виробництва виникає необхідність в юридичному статусі.
На нашу думку, економічно доцільними
об’єднаннями фермерських господарств є кооперативи з переробки виробленої продукції (борошномельної, олійної та іншої діяльності) та
з її реалізації, спільна участь фермерів у різноманітних аграрних ярмарках з використанням
спільного виставкового павільйону, проведення
об’єднаної рекламної кампанії [6].
Залежно від мети й очікуваних переваг,
фермери можуть обрати одну з існуючих форм
спільної діяльності: обслуговуючий (маркетинговий) кооператив, брендове просування товару, торгівельні асоціації [2, с. 280].
Вибір першої формидозволить фермерам покращити конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції та виявити найоптимальніші маркетингові канали її реалізації. Однак
на пропорційній основі відбувається не лише
розподіл вигоди, але й існують ризики у процесі їхньої діяльності. Брендове просування майже не досяжне для роботи окремого фермера.
Оскільки це пов’язано з формуванням попиту
на особливий вид продукції, яку просувають
виробники певного регіону (закарпатська полуниця, херсонські кавуни). Об’єднання фермерів
у торгівельні асоціації є більш проблемним, порівняно з першої формою, оскільки узгодження
спільних дій обслуговуючих кооперативів відбувається лише в площині торгівлі, а питання,
пов’язані з переробкою та просуванням продукції, інші члени кооперативу не вирішують
[2, с. 280].
Багаточисельні дослідження засвідчують, що
у випадку злагодженої та скоординованої роботи, виготовлення якісної та конкурентоспроВипуск 3. 2015
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можної продукції, ефективного використання
ресурсного потенціалу та матеріально-технічної
бази кооперативи можуть реалізувати продукцію не лише на вітчизняному ринку, але й виходити на зовнішні ринки.
До факторів, які гальмують розвиток виробничо-збутової діяльності фермерських кооперативів в Україні, належать:
– державно-правові – неналежна підтримка
місцевої влади, недосконале законодавче забезпечення, відсутність фінансової та інформаційної підтримки;
– економічні – недосконала структура
аграрного ринку, обмежена кількість оборотних
коштів, агресивне конкурентне середовище;
– організаційні – відсутність досвіду управління спільними ресурсами, недостатній рівень
знань про переваги функціонування кооперативів, нестача кваліфікованих працівників;
– соціально-психологічні – недовіра серед
учасників кооперативу, низький рівень ініціативності, поширення «псевдо кооперативів» [9].
У європейських країнах близько 60% виробленої фермерами продукції реалізується через кооперативні об’єднання, а у Скандинавських країнах
майже – 80% [2, с. 59]. Спільні дії фермерів демонструють вагомі результати у збуті продукції.
Висновки. Використання сучасних форм
маркетингового управління фермерськими кооперативами неминуче призведе до завоювання
нових ринків збуту, посилить конкурентоздатність і прибутковість господарств.
Кооперована робота фермерів створює додаткові можливості для досягнення ринкових переваг.
Збільшення прибутків та обсягів збуту продукції,
ефективніше використання ресурсів, оптимальне
просування фермерської продукції до кінцевого
споживача, зменшення ризиків у процесі господарювання – це основні вигоди від кооперації.
Відсутність належної підтримки фермерських господарств з боку держави підштовхує
їхніх власників шукати підтримки та співпраці
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з господарствами, які мають подібні проблеми.
Спільно їх вирішити значно легше ніж власними силами.
Однак, основною вигодою від діяльності кооперативів є збільшення чисельності ефективних
власників, які функціонують в аграрному секторі економіки України.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
THEORETICAL ASPECTS OF ECONOMIC SECURITY OF ENTREPRENEURSHIP
АНОТАЦІЯ
В статті розглянуто та проаналізовано теоретичні аспекти
формування системи економічної безпеки підприємництва,
проведено розмежування понять «економічна безпека підриємництва» та «економічна безпека підприємства». Аналізуючи
різні підходи вчених до визначення сутності поняття «економічна безпека» зроблено висновок, що переважна їх частина
представляє два підходи: перший підхід базується на використанні поняття загрози, а другий – на економічних поняттях досягнення прибутку. З погляду автора другий підхід більш чітко
відображає сутність економічної безпеки підприємництва. Відповідно до такого підходу під економічною безпекою підприємництва будемо розуміти сукупність принципів, методів та
способів, за яких забезпечується економічний розвиток, конкурентоспроможність і стійкість суб’єкта підприємницької діяльності, захист його ресурсів, здатність адекватно і без суттєвих
втрат реагувати на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища.
Ключові слова: управління підприємством, економічна
безпека підприємництва, ризики діяльності, економічна безпека підприємства.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены и проанализированы теоретические
аспекты формирования системы экономической безопасности
предпринимательства, проведено разграничение аргументации понятий «экономическая безопасность предпринимательства» и «экономическая безопасность предприятия». Анализируя различные подходы ученых к определению сущности
понятия «экономическая безопасность», сделан вывод, что
подавляющая их часть представляет два подхода: первый
подход базируется на использовании понятия угрозы, а второй
– на экономических понятиях достижения прибыли. С точки
зрения автора второй подход более четко отражает сущность
экономической безопасности предпринимательства. Согласно
такому подходу под экономической безопасностью предпринимательства будем понимать совокупность принципов, методов
и способов, при которых обеспечивается экономическое развитие, конкурентоспособность и устойчивость субъекта предпринимательской деятельности, защиту его ресурсов, способность адекватно и без существенных потерь реагировать на
изменения внутренней и внешней среды.
Ключевые слова: управление предприятием, экономическая безопасность предпринимательства, риски деятельности,
экономическая безопасность предприятия.
ANNOTATION
The article discusses and analyzes the theoretical aspects of
the formation of the economic security of entrepreneurship, differentiates argumentation of the concepts of “economic security of
entrepreneurship” and “economic security”. By analyzing different
approaches of scholars to defining the essence of the concept
“economic security”, it was concluded that the majority of them
presents two approaches: The first approach is based on the use
of the concept of threat, and the second – on the economic terms
of achieving profits. From the point of view of the author, the second approach more clearly reflects the essence of economic security of entrepreneurship. According to this approach, the economic
security of business is understood as a set of principles, methods
and techniques, which provide economic development, competi-

tiveness and sustainability of the business entity, the protection of
the resources, the ability to adequately and without significant losses respond to changes in the internal and external environment.
Keywords: enterprise management, economic security of entrepreneurship, operational risks, economic security of enterprise.

Постановка проблеми. Забезпечення економічної безпеки підприємництва в АПК є для
України порівняно новим явищем, але разом
з тим з часом воно набуло дуже серйозної актуальності. Становлення та розвиток вітчизняного підприємництва відбувається під впливом
різного роду факторів, здебільшого негативного характеру. Відсутність належного захисту
підприємницької діяльності з боку держави,
недосконалість правового регулювання взаємовідносин у сфері безпеки бізнесу не утворює
передумов для ефективного його розвитку, що
у свою чергу примушує підприємців шукати
шляхи виживання, акцентуючи увагу на власні
можливості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Сутність поняття економічної безпеки підприємництва, їі загальна характеристика, класифікація складових безпеки розглянута в працях таких учених, як: О.І. Барановський, І.О. Бланк,
Т. Гладченко, В. Забродський, Н. Капустін
О.І. Захаров, І. Гнибіденка, А. Колота, О. Новікова, В. Ортинський, П. Пригунов, В. Єрмошенко, Д. Ковальова, В. Мунтіян, Т. Сухорукової,
М. Камлик, В. Геєць, М. Кизим, Т. Клебанова,
О. Черняк, С. Шкарлет та ін.
В той же час в науковій літературі немає єдиної та чіткої аргументації щодо розмежування
понять «економічна безпека підриємництва» та
«економічна безпека підприємства». Особлива
значимість економічної безпеки обумовлюється
рядом факторів як зовнішнього, так і внутрішнього характеру.
Постановка завдання. Визначення сутності поняття «економічної безпеки підприємництва».
Виклад основного матеріалу дослідження.
Проблематика безпеки досліджувалася ще в античні часи. Так, видатний мислитель і філософ
Платон трактував безпеку як відсутність небезпеки для людини [2], а його учень Арістотель
вважав, що суть безпеки полягає в самозбереженні, та зазначав: «...безпека визначається як
природна властивість людини природа наділила
кожну істоту почуттям любові до себе...» [3].
Випуск 3. 2015
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Демокріт вважав безпекою можливість лю- го впливу свої інтереси і систему управління,
дини пристосовуватися до умов проживання, контролювати свої кордони» [2].
Прихильники іншої школи (А. Васкес,
вказував, що причиною виникнення суспільства є потреба в підвищенні захищеності кож- К. Норр, Д. Кауффман, А. Архарія, Уолферс та
інші) розглядають національну безпеку через
ної особистості [4].
Взаємозв’язок між безпекою людини, дер- призму найбільш значимих цінностей суспільжави та власності було закладено видатним ні- ства, що здається більш логічним і правильним.
У нашій країні вивчення національної безмецьким філософом Г. Гегелем (1770–1831) [2].
А. Качинський вважає безпекою стан за- пеки розпочалося лише в перші роки незалежхищеності як людини та її життєдіяльності, ності створенням Національного інституту стратак і держави: «безпека – це стан захищеності тегічних досліджені, при Президентові України
життєво важливих інтересів особистості, сус- (НІСД). Пояснюється такий пізній підхід до
пільства і держави, а також довкілля в різних широкого вивчення національної безпеки тим,
сферах життєдіяльності від внутрішніх та зо- що в колишньому СРСР поняття національної
безпеки зводилося до державної безпеки, або
внішніх загроз» [5].
На думку Я. Жаліло, яка протилежна визна- ступеня обороноздатності країни.
ченню А. Качинського, категорію безпеки не
О. Шнипко відштовхується від того, що однією із складових національної безпеки є екоможна трактувати як відсутність загроз [6].
Цікавим можна назвати твердження В. Вась- номічна безпека [7]. Учені В. Білоус, Г. Ситник
ковської, яка відносить категорію безпеки до і Н. Нижник стверджують, що першоосновою
вищих цінностей, що, в свою чергу, має дві ха- національної безпеки є інтереси людей, тобто
інтереси суспільства й держави [8].
рактерні риси: соціальну та індивідуальну [6].
Сучаснішим і яке відповідає вимогам нинішГрупа вчених у складі І. Гнибіденка, А. Колота, О. Новікова дали своє визначення катего- нього часу є визначення, запропоноване Фондом
рії безпеки, яке можна вважати надбанням для міжнародної безпеки ЮНЕСКО: «Стан суспільекономічної науки. Так, науковці зазначають, ства, у якого сукупність державних і суспільщо «безпека – це стан захищеності суспільства, них гарантій забезпечує його стійкий розвиток,
який дозволяє йому визначати політику держа- захист базових інтересів нації, джерел його дуви відносно його громадянського і демократич- ховного і матеріального благополуччя від зоного становлення та розвитку через реалізацію внішньої та внутрішньої загрози» [2]. Згідно
із Законом України «Про основи національної
й підвищення своїх прав і свобод» [2].
Таким чином, узагальнюючи вищезазначені безпеки України» визначено, що «національна
погляди, можемо стверджувати, що безпека – безпека – захищеність життєво важливих інтерце відсутність загрози, стан захищеності, це есів людини і громадянина, суспільства і дерпоняття можна застосовувати як до людини, її жави, за якої забезпечуються сталий розвиток
суспільства, своєчасне виявлення, запобігання
життя, так і до держави та її діяльності.
Згодом із метою досягнення стабільності у і нейтралізація реальних та потенційних загроз
суспільстві, до поняття безпеки було введено національним інтересам ...при виникненні негакатегорію «національна безпека», гарантування тивних тенденцій до створення потенційних або
якої стояло перед людством у всі часи. Понят- реальних загроз національним інтересам» [9].
Національна безпека в свою чергу складаєтьтя національна безпека одержало офіційне визнання після закінчення Першої світової війни, ся з різних видів безпеки (рис. 1).
Розглядаючи економічну безпеку як один
коли було створено Лігу Націй. Згідно зі статутом Ліги Націй її засновниками вважалися із видів забезпечення безпеки підприємництва
держави – переможці у Першій світовій війні необхідно зазначити, що вона займає провідне
1914- 1918 років, а також новостворені країни місце серед всіх інших видів безпеки. Особлива
значимість економічної безпеки обумовлюється
Польща, Чехословаччина і Хіджаз).
Серед зарубіжних учених існують дві школи рядом факторів як зовнішнього, так і внутрішщодо підходу до характеристики терміна націо- нього характеру. По-перше, необхідність і важнальної безпеки. ПрихильПродовольча безпека
Економічна безпека
ники першої школи аналізують суть її через поняття
національних інтересів.
Фінансова безпека
Технологічна безпека
Г. Браун, колишній міністр оборони СІІІА, вкаЕкологічна безпека
Енергетична безпека
Національна
зував,
що
національна
безпека
безпека – «здатність зберігати фізичну цілісність та
Соціальна безпека
Державна безпека
територію,
підтримувати
економічні відносини з інІнформаційна безпека
Воєнна безпека
шими країнами світу, на
різних рівнях захищати
Рис. 1. Види національної безпеки
від зовнішнього негативно-
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ливість економічної безпеки випливає з наявної
різноманітності інтересів суб’єктів ринку, їх
прагнення до збільшення прибутків, що загострює конкурентну боротьбу, а остання, в свою
чергу, завжди знаходилась в площині економічної безпеки.
По-друге, обмеженість фінансових ресурсів
суб’єктів підприємництва та джерел їх формування вимагає від них розробки досить ефективних технологій виробництва, застосування
економічних інструментів підтримання на необхідному рівні ліквідності та конкурентноздатності, якісного використання їх ресурсної бази.
По-третє, нестабільна економічна ситуація
в державі, досить несподівані і різкі її зміни
обумовлюють готовність суб’єктів господарювання в деякі періоди своєї діяльності до роботи в майже кризових умовах, з досить високим
ступенем ризику, іноді на межі втрати своєї
ліквідності.
По-четверте, зростання економічної злочинності ставить підприємницьку діяльність в ряд
досить ризикових і тим самим обумовлює високу взаємовідповідальність суб’єктів підприємництва у взаємовідносинах між собою та своїми
клієнтами, партнерами, контрагентами, акціонерами [1].
В той же час в науковій літературі немає
єдиної та чіткої аргументації щодо розмежування понять «економічна безпека підриємництва»
та «економічна безпека підприємства».
Згідно визначення за економічною енциклопедією С. Мочерного економічна безпека підприємництва – це незалежність суб’єктів підприємницької діяльності від недобросовісної
конкуренції підприємств монополістів, непередбачуваних договорами дій підприємств постачальників і торговельних організацій, від
нераціональної економічної, правової політики
держави та інших чинників, яка дає змогу привласнювати більшу частину законних прибутків [10, с. 411].
Є. Олєйніков економічну безпеку підприємницької діяльності розглядає як систему захисту
економічних інтересів, боротьбу з недобросовісною конкуренцією, стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів [11].
Більш точно дає визначення економічній безпеці підприємства український економіст С. Покропивний і визначає її як стан корпоративних
ресурсів і підприємницьких можливостей, при
якому гарантується найбільш ефективне їхнє
використання для стабільного функціонування і
динамічного розвитку підприємства, запобігання внутрішніх і зовнішніх загроз [12, с. 401].
Також пов’язують економічну безпеку підприємництва з використанням ресурсів такі автори, як Ареф’єва О. В. («стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів
для подолання загроз i забезпечення стабільного функціонування підприємства тепер i в
майбутньому» [13]; Ілляшенко С. Н. та Кузенко
Т. Б. («стан ефективного використання його ре-

сурсів i існуючих ринкових можливостей, що
дозволяє запобігати внутрішнім i зовнішнім загрозам i забезпечувати його тривале виживання
i розвиток на ринку відповідно до обраної місії»
[14, с. 12]).
Відомий економіст і науковець В. Мунтіян
економічну безпеку підприємства визначає як
стан юридичних, виробничих відносин і організаційних зв’язків, матеріальних та інтелектуальних ресурсів, при якому забезпечується
стабільність його функціонування, фінансовокомерційний успіх, прогресивний науково-технічний і соціальний розвиток [15].
Російський вчений А. Одінцов безпеку (захищеність) підприємництва розглядає як стан
цивілізованого бізнесу, за якого відсутня економічна чи інша шкода, якої завдавали б бізнесу
навмисно фізичні особи чи соціальні організації
(зокрема юридичні особи) з порушенням закону
чи етики підприємництва [16, с. 45-46]. У цьому визначенні поняття економічної безпеки
звужується до забезпечення захисту від кримінальної конкуренції.
У монографії Козаченко Г. В., Пономарьова
В. П. та Ляшенко О. М. економічна безпека підприємства трактується як міра гармонізації в
часі й просторі економічних інтересів підприємства з інтересами пов’язаних з ним суб’єктів
навколишнього середовища, які діють поза
межами підприємства [17, с. 87].
3 позиції захисту від загроз наводять свої визначення такі автори [18;19; 20; 21; 22; 23; 24;
25;]. Так, у роботі за загальною редакцією В.
Коласса економічна безпека підприємства характеризується як стан захищеності життєво
важливих економічних інтересів підприємства
від внутрішніх i зовнішніх джерел небезпеки,
який формується адміністрацією та персоналом
шляхом реалізації системи заходів правового,
організаційного та інженерно-технічного характеру [22, с. 256].
В авторефераті до дисертаційної роботи Плєтникової І. Л. економічна безпека підприємства –
це «стан захищеності його діяльності від зовнішніх i внутрішніх загроз, а також здатність
адаптуватися до існуючих умов, які не впливають негативно на його діяльність» [23, с. 7].
В енциклопедії економічної безпеки робиться акцент на стійкості діяльності підприємства
до впливу загроз. У цій роботі економічна безпека підприємства – «це стан захищеності життєво важливих інтересів системи від недобросовісної конкуренції, протиправної діяльності
кримінальних формувань та окремих осіб, здатність протистояти внутрішнім та зовнішнім загрозам, зберігати стабільність функціонування
та розвитку відповідно до його стратегічних цілей» [26, с. 445–446]. В. 3абродський трактує
економічну безпеку підприємства як «кількісну і якісну характеристику властивостей фірми, що відображає здатність до самовиживання
i розвитку в умовах виникнення зовнішньої i
внутрішньої економічних загроз» [20, с. 35].
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Ф. Євдокимов під економічною безпекою підприємства розуміє захищеність його потенціалу
від негативного впливу зовнішніх і внутрішніх
факторів, прямих чи непрямих економічних
погроз, а також здатність підприємства до відтворення.
Також з позиції стійкості функціонування
подає визначення економічної безпеки підприємства С. Дубецька («це стан об’єкта в системі
його зв’язків з точки зору його стійкості (самовиживання) та розвитку в умовах внутрішніх
та зовнішніх загроз, дій непередбачуваних та
складно прогнозованих факторів» і О. Подлужна – «характеристика системи, що самоорганізовується й саморозвивається, стан, при якому
економічні параметри дозволяють зберегти головні її властивості, рівновагу i стійкість при
мінімізації загроз» [24; 25].
Г. Швиданенко та О. Олексюк під економічною безпекою підприємства розуміють такий
стан соціально-технічної системи підприємства,
котрий дає змогу уникнути зовнішніх загроз і
протистояти внутрішнім чинникам дезорганізації за допомогою наявних ресурсів, підприємницьких здібностей менеджерів, а також
структурної організації та зв’язків менеджменту [27, с. 161]. Дане визначення є не достатньо
точно сформульованим, адже економічна безпека підприємства не може характеризуватись
лише соціально-технічною системою.
Такі автори як: Т. Гладченко, В.Забродський,
Н. Капустін ототожнюють дані поняття економічної безпеки підприємницької діяльності та
економічної безпеки підприємства [28; 25]. На
наш погляд таке ототожнення є не коректним і
не допустимим.
Висновки. Отже, аналіз понять «економічна
безпека підприємництва» та «економічна безпека підприємства», кожне з яких зі своїх позицій розкриває його природу, дозволяє виділити
в них найбільш істотні міркування [25]:
– частина авторів під економічної безпеки
підприємництва розуміють стан потенційної
жертви, об’єкта небезпеки;
– економічна безпека підприємництва доволі часто розглядається як здатність підприємства ефективно використати ресурси та наявні
ринкові можливості в умовах цілеспрямованої
руйнуючої дії ззовні або із самого підприємства;
– економічна безпека підприємництва – поняття системне, це властивість підприємства,
побудованого на принципах стійкості, саморегуляції, цілісності. Вона покликана захистити
кожну з цих властивостей, оскільки руйнівна
дія на будь-яку з цих властивостей призведе до
загибелі підприємства в цілому;
– економічна безпека підприємництва розглядається як вирішальна умова його діяльності;
– економічна безпека підприємництва в абсолютному своєму виразі – відсутність небезпек
і загроз;
– існує припущення, що вплив загроз мож-
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на нейтралізувати повною мірою, але у більшості випадків це можливо лише частково;
– елементом майже всіх понять виступає
загроза як реальна ознака небезпеки. Причому
загроза в цьому контексті набуває якості сутнісної характеристики. На основі аналізу всіх
підходів і розкриття змісту економічної безпеки виявляється, що загроза і боротьба з нею є
суттю безпеки.
Аналізуючи різні підходи вчених до визначення сутності поняття «економічна безпека»
можна дійти висновку, що переважна їх частина представляє два підходи: перший підхід
базується на використанні поняття загрози, а
другий – на економічних поняттях досягнення
прибутку. З погляду автора другий підхід більш
чітко відображає сутність економічної безпеки
підприємництва. Відповідно до такого підходу
під економічною безпекою підприємництва будемо розуміти сукупність принципів, методів та
способів, за яких забезпечується економічний
розвиток, конкурентоспроможність і стійкість
суб’єкта підприємницької діяльності, захист
його ресурсів, здатність адекватно і без суттєвих втрат реагувати на зміни внутрішнього та
зовнішнього середовища.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА:
СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ В УКРАЇНІ
LEGAL REGULATION OF BIOFUEL PRODUCTION:
INTERNATIONAL EXPERIENCE AND PROBLEMATIC ASPECTS IN UKRAINE
АНОТАЦІЯ
Проведено ґрунтовний аналіз сформованої нормативно-правової бази у сфері становлення світової біопаливної
індустрії та розкрито механізми стимулювання виробництва
біопалива. Виявлено проблемні аспекти законодавчої політики України щодо подальшого розвитку біоенергетики в нашій
державі. Представлено комплекс заходів для кардинального
вирішення виявлених проблем стосовно врегулювання біопаливного виробництва відповідно до світових стандартів.
Ключові слова: біопаливо, нормативно-правові документи, законодавче регулювання, біопаливна індустрія, ринкові
механізми, економіка, екологія.
АННОТАЦИЯ
Проведен обстоятельный анализ разработанной нормативно-правовой базы в сфере становления мировой биотопливной индустрии и раскрыты механизмы стимулирования
производства биотоплива. Выявлены проблемные аспекты законодательной политики Украины относительно дальнейшего
развития биоэнергетики в нашей стране. Представлен комплекс мер для кардинального решения выявленных проблем по
урегулированию биотопливного производства в соответствии
с мировыми стандартами.
Ключевые слова: биотопливо, нормативно-правовые
документы, законодательное регулирование, биотопливная
индустрия, рыночные механизмы, экономика, экология.
АNNOTATION
Conducted a thorough analysis of the developed legal
framework in the field of becoming the world’s biofuel industry
and disclosed mechanisms stimulating the production of biofuels.
Identified the problematic aspects of the legal policy of Ukraine
for the further development of bioenergy in our country. Presented
a set of measures for a radical solution to resolve the identified
problems of biofuel production in line with international standards.
Keywords: biofuels, legal documents, legal regulation, biofuel
industry, market mechanisms, economy, ecology.

Постановка проблеми. Інтенсивний розвиток програм виробництва палива з відновлюваних джерел рослинної сировини в економічно
розвинених країнах можна розглядати як підготовку їх економіки до можливого в довгостроковій перспективі дефіциту вуглеводневої
сировини для виробництва палива. Світова індустрія різних видів біопалива характеризується наявністю широкого спектру заходів законодавчого та нормативно-правового забезпечення
розвитку біоенергетики, а також державних
програм, спрямованих на збільшення виробництва біопалива в конкретній країні [1, с. 32].
Процес промислового використання моторного біопалива на етапі зародження цієї галузі
вимагає державних субсидій його виробникам,
оскільки на початковому етапі моторне біопа-

ливо є дорожчим за традиційне, проте в подальшому очікується, що з кожним роком воно
дешевшатиме. Прибічники біоенергетичної галузі стверджують, що використання біомаси в
енергетичних цілях має значні переваги, особливо в довгостроковому періоді, супротивники
ж вважають біоенергетичні проекти надмірним
використанням бюджетних коштів (у вигляді
субсидій), позитивний ефект від яких несумірний з витратами. Однак, багато країн світу, що
вже досягли певного успіху в біоенергетичній
галузі, вдаються до прямих субсидій, якщо
уряд країни має на меті збільшити споживання
моторного біопалива. Це стосується як розвинених країн, так і тих, що розвиваються [2, с. 28].
Як наслідок, наразі у світі спостерігається
щорічне зростання у середньому на 20–25% виробництва енергетичних ресурсів з відновлюваних джерел, серед яких значного розвитку
набувають енергоносії біологічного походження, що зумовлено запровадженням державних
програм. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, світове виробництво біопалива
продовжуватиме щорічно зростати приблизно
на 7%.
Аналіз останніх досліджень. Фундаментальне вивчення впливу нормативно-правого поля
на процеси виробництва біопалива здійснюють
Г. Гелетуха, В. Дубровін, Г. Калетнік, М. Кобець, Т. Плахтій, О. Прутська, М. Роїк, П. Саблук, О. Шпичак та інші вчені. Однак, не зважаючи на значну кількість публікацій, постає
нагальна потреба у висвітленні законодавчої
політики України в галузі біоенергетики, щоб
виявити основні стримуючі перепони розвитку
біопаливної індустрії та вжити заходи щодо їх
подолання.
Постановка завдання. Мета дослідження полягає у проведенні ґрунтовного аналізу
сформованої нормативно-правової бази у сфері
становлення світової біопаливної індустрії та
виявленні проблемних аспектів законодавства
України щодо розвитку біоенергетики.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Стимулювання виробництва біопалива в більшості країн світу здійснює уряд за рахунок виділення в значних розмірах субсидій, при його
споживанні на законодавчому рівні діє система
податкових пільг та заохочень. Становлення та
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розвиток біопаливної індустрії здійснюється на
засадах державного регулювання, прийняттям
відповідних законів, постанов і програм, серед
яких головними є: Кіотський протокол Рамкової
Конвенції ООН, «дорожня карта», Зелена книга
ЄС «Про безпеку енергопостачання», Біла книга ЄС «Енергія майбутнього у відновлюваних
джерелах енергії», Директива 2001/77/ЄС –
сприяє розширенню виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії, Директива
2003/30/ЄС – стимулює використання біологічного палива або відновлюваних видів палива
у транспортному секторі, Директиви 2003/54/
ЄС і 2003/54/ЄС – визначають принципи функціонування ринку, які забезпечували б вільну
конкуренцію, розвиток компаній та інтереси
споживачів, Директива 2003/96/ЄС – скасовує
оподаткування біопалива в країнах-членах ЄС
та запровадження системи податкових знижок,
пільг і дотацій для того, щоб сприяти виробництву й розвитку цієї галузі сільського господарства та Директива 2009/28/ЄС – про стимулювання використання відновлюваної енергії
та внесення змін і наступної заміни Директив
2001/77/ЄС і 2003/30/ЄС [3].
Наприклад, у 2006 р. опублікували «Зелену
книгу», в якій викладено основні підходи щодо
сутності нової енергетичної політики, її основних завдань та засобів їх вирішення. У книзі
виокремлено необхідність стабільного постачання енергії до країн ЄС із країн-експортерів
енергоносіїв, важливість лібералізації ринку,
необхідність економії енергоресурсів та розвитку новітніх технологій у сфері енергетики, посилення екологічних вимог щодо енергоспоживання. Все більш зростаючим фактором, який
вказує на необхідність переходу мобільних енергетичних засобів на біологічні види палива, є
підвищення екологічних вимог до відпрацьованих газів різних видів двигунів. Внаслідок додавання біопалива до традиційних видів рідкого
палива приблизно на 30% знижуються його недоспалювання та викиди в атмосферу продуктів
згорання, що відповідає вимогам з охорони навколишнього природного середовища.
Оскільки частка відновлюваних джерел
енергії у паливно-енергетичних балансах окремих країн до цього часу дуже диференційована, тому з метою її збільшення в Європейському Союзі прийняли «Білу книгу» (1997 р.), що
сьогодні є ключовим документом стратегічного
характеру, який визначає напрями довгострокової політики і ставить кількісну мету збільшення частки відновлюваної енергії з 5,75% до
20% за період 2000–2020 рр. Також конкретними орієнтирами ЄС в галузі енергетики стали
завдання зменшення енергопостачання на 13%
до 2020 р., доведення частки біологічних видів палив до 10% та зменшення викидів окислів вуглецю на 20%. При цьому, за оцінками
фахівців, потрібно буде задіяти від 4 до 13%
загальної площі сільськогосподарських угідь
Європейського Союзу, щоб замінити відповідну

кількість рідких видів традиційного палива у
транспортному секторі.
Отже, нагальність розвитку біоенергетики
на основі відновлюваних джерел енергії країнами ЄС зумовлена зростанням цін на викопні
види палива, політикою стимулювання розвитку відновлюваної енергетики, політичними
заходами ЄС щодо посилення енергетичної безпеки [4, с. 78]. Більшість країн європейського
континенту розвивають, вдосконалюють і впроваджують у виробництво біоенергетичні технології уже протягом 25–35 років поспіль. Практичний досвід країн європейської співдружності
доводить, що навіть за наявності різних факторів, які впливають на перспективи розвитку і
ступінь впровадження відновлюваних джерел
енергії, головну роль при цьому відіграє чинна
система економічного стимулювання та екологічна доцільність промислового використання.
При цьому для країн, які прагнуть впроваджувати власне виробництво біологічних видів
палива насамперед потрібно здійснити вивчення ймовірних наслідків розвитку біопаливної
індустрії на економічну й соціальну сфери, а
також комплексного впливу на стан природного
навколишнього середовища. І лише на підставі
отриманих достовірних результатів необхідно
здійснити розробку стратегії розвитку галузі
біоенергетики із визначенням загальних потреб
і можливих обсягів виробництва біопалива,
економічного обґрунтування його доцільності,
встановлення вимог до формування сировинної бази, запровадження необхідних технологій
та придбання необхідного обладнання. Також
слід визначити ступінь реалізації поставлених
завдань з точки зору сучасної економічної ситуації, враховуючи готовність споживачів використовувати біопаливо і найголовніше – передбачення можливостей залучення внутрішніх
і зовнішніх інвестицій.
У нашій державі більшу увага біоенергетиці почали приділяти лише наприкінці 90-х рр.
ХХ ст. В цей же період було зроблено перші
кроки щодо її розвитку, почали розробляти й
приймати програмні та законодавчі документи
щодо подальшого виробництва та використання різних видів біологічного палива. Так, до
основних нормативних документів належить
Закон України № 1391–14 від 14.01.2000 р.
«Про альтернативні види палива», який визначає правові, соціальні, економічні, екологічні й організаційні принципи виробництва,
видобутку та споживання альтернативних видів рідкого й газового палива на основі залучених нетрадиційних джерел і видів енергетичної сировини, спрямованих на створення
необхідних умов для розширення виробництва
і споживання цих видів палива в Україні [5].
Закон України № 555–15 від 20.02.2003 р. (поточна редакція від 26.04.2014 р.) «Про альтернативні джерела енергії» спрямований на використання альтернативних джерел енергії та
сприяння розширенню їх використання в паВипуск 3. 2015
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ливно-енергетичному комплексі [6]. Указ Президента України № 1094/2003 від 26.09.2003 р.
«Про заходи щодо розвитку виробництва палива з біологічної сировини» прийнятий з метою
зменшення залежності національної економіки від імпорту нафтопродуктів, забезпечення
розвитку агропромислового комплексу, поліпшення екологічної ситуації [7]. Закон України
№ 1391–VІ від 21.05.2009 р. (поточна редакція
від 01.01.2014 р. № 1391–17) «Про внесення
змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних
видів палива» визначає поетапне збільшення
нормативно визначеної частки виробництва і
застосування біопалива та сумішевого моторного палива. Вміст біоетанолу у моторних бензинах, які виробляють та/або реалізовують на
території України, становитиме: у 2013 р. – рекомендований вміст не менш як 5%, у 2014–
2015 рр. – обов’язковий вміст не менш як 5%,
з 2016 р. – обов’язковий вміст не менш як 7%.
Забороняється зберігання та транспортування
біоетанолу без його денатурації від 1–10% бензину. Законом передбачено з 01.01.2010 р. до
01.01.2019 р. низку пільг для виробників біопалива: звільнення від сплати ввізного мита та
податку на додану вартість при імпорті техніки,
обладнання та устаткування, що використовують для реконструкції існуючих та будівництва
нових підприємств з виробництва біопалива,
виготовлення і реконструкції (переобладнання)
технічних та транспортних засобів з метою забезпечення споживання біопалива, і технічних
та транспортних засобів, поміж них і самохідні
сільськогосподарські машини, що працюють з
використанням біологічних видів палива; звільнення виробників біопалива від оподаткування
прибутку, який отримано від продажу біопалива; обчислення акцизного збору з виготовлення
біологічних видів моторного палива за нульовою ставкою до 01.01.2014 р.; застосування з
метою стимулювання інвестицій в оновлення
основних фондів бонусної амортизації устаткування, що працює на альтернативних видах палива [8].
Т. Плахтій та В. Драчук вказують на те,
що законодавче регулювання на рівні держави із застосуванням різних підходів у стимулюванні виробників та споживачів конкретної
галузі народного господарства свідчить про зацікавленість у позитивних результатах та розширенням конкретного ринку на перспективу.
Стосовно енергетичної галузі, яка займається
виробництвом біопалива, також передбачено
ряд податкових важелів з метою зниження податкового тиску на суб’єктів, які причетні до
даного процесу. Встановлення особливих підходів у оподаткуванні є аргументом для визначення важливої ролі біоенергетичної галузі для
України в цілому [9, с. 235].
За даними В. Сінченка, М. Гументика та
В. Баликіної, в правовому полі України існує
близько тридцяти законодавчих актів, які при-
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йняли за роки незалежності, що врегульовують
відносини у сфері виробництва та споживання
біопалива. Проте, перші прийняті закони мають
переважно декларативний характер, в яких не
передбачено фінансових механізмів підтримки
розвитку відновлюваних джерел енергії. Проводячи аналіз чинної законодавчо-нормативної
бази, можна зауважити, що процес розвитку біоенергетики суттєво уповільнює недосконалість
стратегії та чітких дієвих механізмів реалізації
поставлених завдань. Результатом цього є низький рівень інвестицій і конкурентоспроможності приватних підприємств з виробництва та
постачання альтернативних енергоносіїв. Також до факторів, які гальмують зростання галузі, можна віднести невідповідність стандартів та системи сертифікації біопалива згідно
з критеріями сталості використання біомаси
[10, с. 239–240].
Незважаючи на те, що проблематичність забезпечення власними енергетичними ресурсами є досить актуальним питанням сьогодення
для нашої держави, Ю. Тараріко також вказує
на те, що прийняті законодавчі та нормативні
акти, виробництво та використання біопалива в
нашій країні наразі має епізодичний характер,
освоєно лише окремими підприємствами і зводиться переважно до постачання біоенергетичної сировини на світовий ринок [11, с. 9].
М. Роїк та інші повідомляють, що Україна
має певний потенціал у виробництві відновлюваних джерел енергії, особливо біопалива
з органічної сировини, і можливості для його
реалізації. Проте, існує низка проблем нормативно-правового характеру, створення внутрішнього ринку біопалива, відповідність та адаптація до світових стандартів, що стають на заваді
використанню цього потенціалу повною мірою.
У зв’язку з цим особливої актуальності набуває
внесення поправок та змін до чинного законодавства, розробка нових законодавчих актів,
що відповідатимуть європейським стандартам
та вимогам сталості, введення фінансових стимулів і механізмів та інноваційно-інвестиційної підтримки у сфері виробництва біопалива
[12, с. 5].
Підсумовуючи, слід зазначити, що одним
із основних стримуючих факторів щодо розвитку біоенергетики в Україні є відсутність дієвої нормативно-правової бази. Незважаючи
на те, що за період незалежності держави було
прийнято цілий ряд програм та законодавчих
актів і проектів, які мали на меті створити
сприятливі умови для розвитку біопаливного
виробництва, проте у більшості випадків, вони
недосконалі за своєю суттю та характеризуються відсутністю механізмів їх виконання на
практиці. Для біопаливної індустрії необхідна
розробка повної системи стандартів та нормативів, проведення комплексного енергетичного
аудиту та експертизи, здійснення маркування
та сертифікації вироблених біологічних видів
палива.
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Визначальна роль у нарощуванні виробництва біологічних видів палива полягає у гарантуванні енергетичної безпеки, формуванні конкурентоспроможності виробленої продукції та
прискоренні процесів економічного зростання
України. Наразі основні стримуючі чинники,
які протидіють повномасштабному розгортанню
біопаливної індустрії в нашій державі, можна
об’єднати у три групи: 1) інвестиційна привабливість вирощування біоенергетичної сировини на експортні цілі; 2) недосконала та неврегульована на практиці нормативно-правова база;
3) відсутність сформованої інфраструктури ринку біопалива та непідготовленість споживачів
до використання даного продукту.
Процес промислового виробництва та споживання біологічних видів палива повинен
бути мотивований на основі проведення чіткої
та прозорої податкової й фінансової політики,
прийняття дієвої нормативно-правової бази, запровадження сертифікації та стандартизації виробленої продукції, забезпечення інформаційної
та технічної підтримки, сприяння науково-технологічному розвитку та комерціалізації виробництва, здійснення комплексної оцінки виробничих потреб та підвищення ролі державних і
ринкових механізмів регулювання. Без гарантування захисту інвестицій, відсутності ринків
збуту біопалива та розроблених гармонізованих
із ЄС стандартів в Україні унеможливлюється
процес будівництва сучасних заводів для виробництва і подальшого споживання біопалива.
Висновки. У процесі виробництва біопалива
в ринкових умовах не має місця для стратегічної безвідповідальності, потрібно враховувати
не тільки економічну ситуацію і кон’юнктуру
ринку, а й законодавчі та нормативні акти, щоб
приймати виважені, обґрунтовані й далекоглядні планові управлінські рішення для уникнення
негативних економічних, юридичних, соціальних, екологічних та інших наслідків. Проблема
правової основи буде вирішена лише тоді, коли
ми зможемо позбавитись від правового нігілізму, що ні яким чином не виключає прийняття
необхідних спеціальних законодавчих заходів у
регулюванні біопаливного виробництва. Всі закони, які затверджують нові програми, повинні
містити чіткі норми їх виконання, що буде давати можливість судити про їхню ефективність.
В подальших нових програмах необхідно вказувати строки їх завершення, що вимагатиме

проведення ретельних періодичних перевірок
і буде дозволяти виявляти необхідність у згортанні деяких запропонованих програм.
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ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
ЯК ФОРМА ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ
STATE FINANCIAL CONTROL AS A FORM OF PRACTICAL REALIZATION
OF CONTROL FUNCTION OF FINANCE
АНОТАЦІЯ
На шляху побудови дієвої системи ДФК в Україні в умовах
ринку однією з ключових проблем, котра потребує негайного
вирішення, є недосконалість теоретичної бази. В статті запропоновано підхід, згідно якого державний фінансовий контроль
розглядається як форма практичної реалізації контрольної
функції фінансів.
Ключові слова: фінанси, державний контроль; контрольна функція фінансів; фінансові ресурси держави; державний
фінансовий контроль
АННОТАЦИЯ
На пути построения действенной системы ДФК в Украине в
условиях рынка одной из ключевых проблем, которая нуждается
в немедленном разрешении, является несовершенство теоретической базы. В статье предложен подход, согласно которого государственный финансовый контроль рассматривается как форма
практической реализации контрольной функции финансов.
Ключевые слова: финансы, государственный контроль;
контрольная функция финансов; финансовые ресурсы государства; государственный финансовый контроль
АNNOTATION
The building of the effective SFC system in Ukraine has
one of key problems, which needs some immediate solution. It
is connected with the imperfection of legislative framework. The
article offered the approach to the definition of financial control as
a form of practical implementation of control functions of finance.
Keywords: finances, state control; control function of finances;
financial resources of the state; state financial control.

Будь-який процес, навіть стабільний і налагоджений, вимагає проведення контролю
за його реалізацією. В умовах постійних змін
параметрів керованої системи роль контролю
зростає, оскільки підвищується необхідність в
оперативному реагуванні на зміни, що вносяться, в адаптації контрольних систем до мінливого середовища, а також у використанні результатів роботи останніх.
Потреба у дієвій системі державного фінансового контролю (далі – ДФК) в Україні зумовлена необхідністю забезпечення належного формування та ефективного використання
фінансових ресурсів держави для реалізації її
функцій. Від ефективної системи ДФК залежить ефективність соціально-економічного розвитку країни, регіонів загалом, а також економічних суб’єктів зокрема.

Останнім часом на шляху побудови дієвої
системи ДФК в Україні в умовах ринку однією
з ключових проблем, котра потребує негайного
вирішення, є недосконалість теоретичної бази,
яка включає в себе, перш за все, визначення
поняття ДФК, мети, завдань та сфери дії ДФК.
ДФК є складною, багатоаспектною категорією, специфіка якої полягає в тому, що вона являє
собою результат накладання контрольної функції державного управління на контрольну функцію фінансів. Через це при визначенні поняття
ДФК у одних дослідників домінує фінансова
складова, а у інших – управлінська (або –«адміністративна»), що ускладнює розуміння сутності
ДФК. Тим більше в Україні, де недосконале і
досі законодавство в досліджуваній сфері тільки посилює невизначеність в розумінні поняття
«державний фінансовий контроль».
Дослідженням питань державного фінансового контролю присвятили свої праці такі автори, як Ф.Ф. Бутинець, Є.В. Дейнеко, Л.В. Дікань, І. Іванова, Е.С. Карпов, В.К. Симоненко,
О.І. Барановський, П.С. Петренко [1-9]. Однак
питання стосовно визначення державного фінансового контролю, перш за все, як невід’ємного
елементу фінансових відносин в державі досліджено недостатньо. Все це визначає та обґрунтовує актуальність теми дослідження.
Метою даної статті є теоретичне обґрунтування визначення поняття державного фінансового контролю як форми практичної реалізації контрольної функції фінансів. Відповідно
до визначеної мети було поставлено наступні
завдання: розкрити сутність фінансів; визначити зміст розподільної та контрольної функції фінансів; окреслити напрями практичної
реалізації контрольної функції фінансів; уточнити визначення поняття державного фінансового контролю як форми практичної реалізації
контрольної функції фінансів; розкрити мету,
завдання та сферу дії ДФК.
Складність розуміння сутності державного
фінансового контролю значною мірою обумовлена багатоаспектністю самої категорії фінан-

112

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
відрахувань на соціальне страхування, змішані
доходи індивідуальних підприємців, підсобних
особистих господарств, членів кооперативів) та
амортизацію (область I на рис.1), які є основою формування фінансових ресурсів суб’єктів
господарської діяльності, держави і домогосподарств (термін « змішані доходи» використовується в тому випадку, коли не можна розділити дохід від підприємницької діяльності та
винагороди за працю – доходи підсобних господарств, індивідуальних підприємців, членів
кооперативів).
У формуванні фінансових ресурсів економічних суб’єктів також беруть участь надходження,
пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю
(зовнішні запозичення; дивіденди з цінних паперів іноземних емітентів; пенсії, право на які
отримані під час роботи за кордоном та інші
надходження) ( область II на рис. 1).
Процес перерозподілу зачіпає рух коштів (фінансовий потік) між економічними
суб’єктами (область III на рис. 1). Перерозподіл відбувається, перш за все, через бюджетну
систему – надходження до бюджету прямих
податків на прибуток організацій, доходи фізичних осіб; державні та муніципальні запозичення; грошові надходження суб’єктам господарювання у порядку державної фінансової
підтримки, домогосподарствам у вигляді соціальних виплат (пенсій, стипендій, допомог –
трансфертів).

сів, реально існуючих фінансових відносин та
їх специфічних властивостей.
Відомо, що фінанси – це фундаментальна,
узагальнююча багатозначна економічна категорія, яка являє собою грошові розподільчі відносини з приводу формування та використання
фінансових ресурсів домогосподарств, суб’єктів
господарювання та держави з метою вирішення
соціально-економічних завдань [10, с. 11]. Категорія фінансів відображає суспільно-політичну та соціально-економічну систему в певних
умовах, в складі якої функціонує фінансова
система. Будучи історичною категорією, фінанси зазнають змін у міру розвитку економіки і
суспільства.
Сутність економічної категорії проявляється
в її функціях, або, по-іншому, функція є формою прояву сутності. Шляхом виконання функцій відбувається об’єднання абстрактної сутності
категорії з практичними формами її реалізації.
Більшість економістів [11-13] вважають, що фінансам притаманні дві функції – розподільча та
контрольна, що зображено на рис. 1.
Сутність розподільчої функції фінансів деталізовано наведено на рис.1. Вартість валового внутрішнього продукту як результат валового виробництва без урахування проміжного
споживання розпадається на первинні доходи
(прибуток, доходи від власності, чисті податки
на виробництво та імпорт (непрямі податки),
заробітна плата і нарахування на неї у вигляді
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ВВП між відповідними грошовими фондами і каналами
розподілу, а також за їх цільовим використанням
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ФОРМА ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
Зумовлений необхідністю забезпечення формування та
використання фінансових ресурсів держави для реалізації
її функцій
Головна мета – підвищення ефективності управління
державними фінансовими ресурсами

Умовні позначення: фп – фінансовий потік
Рис. 1. Державний фінансовий контроль як форма практичної реалізації контрольної функції фінансів
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
У процесі розподілу і перерозподілу бере
участь і частина національного багатства (нагромадження минулих років: заощадження,
амортизаційні відрахування, виручка і надходження від продажу майна і т.д.) ( область IV
на рис. 1).
Сформовані доходи і нагромадження економічні суб’єкти використовують з метою споживання (наприклад, витрати бюджетних установ
соціальної сфери), а також направляються для
подальшого накопичення (інвестиції та заощадження ) (область V на рис. 1).
Таким чином, можна зробити висновок про
те, що участь фінансів у розподілі і перерозподілі новоствореної вартості і частково вартості
минулих років – це досить складний процес,
що характеризується великою мобільністю
створюваних і витрачених грошових доходів –
фінансових потоків. Специфічною особливістю
фінансових потоків (на відміну від грошових) є
їх безеквівалентний характер. В результаті цього саме фінанси породжують незалежний рух
грошей, в чому криються передумови незбалансованості національного господарства.
Фінансові потоки охоплюють не тільки розподіл і перерозподіл вартості між суб’єктами
господарювання, державою і домогосподарствами, але також між рівнями державної влади
та місцевого самоврядування, між суб’єктами
господарювання різних сфер і видів діяльності,
між окремими соціальними групами, між територіями і галузями, всередині галузей і навіть окремих господарств. Нарешті, механізм
грошових накопичень дозволяє говорити про
розподіл в часі (зокрема, створення резервів в
сприятливі періоди і їх витрачання при настанні відповідних подій).
При характеристиці участі фінансів у процесі розподілу важливо мати на увазі наступне.
Процес розподілу вартості є похідним від процесу її створення, проте від того, як буде розподілена вартість, залежить новий виробничий
цикл. Ігнорування об’єктивних економічних закономірностей при організації фінансових відносин загрожує негативними наслідками для
економічної системи в цілому. Оскільки в розподілі беруть участь всі економічні суб’єкти, то,
змінюючи його кількісні пропорції, можливо
впливати на економічні та соціальні процеси.
Отже, одним із головних завдань фінансової політики є пошук оптимального співвідношення
між валовим нагромадженням і валовим споживанням .
Таким чином, беручи активну участь у розподілі і перерозподілі створеної вартості, фінанси сприяють трансформації пропорцій, що
виникли під час первинного розподілу, в пропорції кінцевого використання.
Тому, поряд з розподільчою фінанси виконують контрольну функцію, сутність якої проявляється в контролі за розподілом ВВП між
відповідними грошовими фондами і каналами
розподілу та їх цільовим використанням.
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Основу контрольної функції становить рух
фінансових ресурсів (фінансовий потік), який
відбувається у фондовій та нефондовій формах.
Через кількісний вираз фінансових ресурсів
фінанси здатні кількісно відображати вартісні пропорції, що формуються в суспільстві, і
контролювати їх. Саме завдяки контрольній
функції фінансів суспільство контролює повноту і своєчасність забезпечення фінансовими ресурсами різних економічних суб’єктів, економне й ефективне використання коштів. Головною
контрольною пропорцією є пропорції між валовим нагромадженням і валовим споживанням.
Контрольна функція діє не ізольовано, вона
тісно пов’язана з розподільчою [13, с. 23].
У практичній діяльності контрольна функція проявляється у фінансовому контролі.
Сутність фінансового контролю зводиться до
перевірки точного дотримання фінансового законодавства, своєчасності й повноти виконання
фінансових зобов’язань перед бюджетною системою, податковою службою, кредитно-банківською системою, а також взаємних зобов’язань
підприємств за розрахунками і платежами
[7, с. 17]. Фінансовий контроль, в залежності
від суб’єкту, що його здійснює, можна поділити на державний контроль (який в сою чергу
включає загальнодержавний та відомчий (внутрівідомчий)) та недержавний контроль (який
включає аудиторський контроль, внутрішньогосподарський та суспільний).
Фінансовий контроль існує в будь-якому
суспільстві, що обумовлено необхідністю впорядкування економічних, розподільних, фінансових, бюджетних, податкових та інших відносин. Значні соціально-економічні перетворення,
що відбувалися в Україні в останні роки, відповідним чином позначилися на трансформації
змісту, функцій, методів та механізмів саме
державного фінансового контролю. Державний
фінансовий контроль реалізується в різних напрямках, але від імені та в інтересах держави
[7, с. 38].
На думку автора, державний фінансовий
контроль є одним з найважливіших видів фінансового контролю, що здійснюється державою, а також – проявом контрольної функції
фінансів, через яку реалізуються фінансові
відносини (див. рис. 1). Державний фінансовий контроль як форма реалізації контрольної функції фінансів є самостійною функцією
держави і суб’єктів господарювання, має свої,
тільки йому притаманні, до того ж відносно обмежені, цілі, завдання і сферу дії.
Так, на думку автора, головною метою ДФК
в сучасних ринкових умовах слід вважати підвищення ефективності управління державними
фінансовими ресурсами.
В процесі досягнення головної мети основними завданнями ДФК можна визначити наступні: забезпечення стійкості фінансової системи та дотримання фінансових інтересів всіх
суб’єктів фінансової системи; створення умов
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для зростання фінансових ресурсів у всіх сферах та ланках фінансової системи; забезпечення
результативності фінансової політики держави;
виконання суб’єктами господарювання своїх фінансових зобов’язань, перш за все, перед
органами державної влади та органами місцевого самоврядування; забезпечення прозорості
(транспарентності) фінансових потоків, в першу чергу, в бюджетній сфері; посилення відповідальності всіх суб’єктів фінансових відносин
за додержання встановлених норм права в процесі формування, розподілу та використання
фінансових ресурсів держави; попередження та
припинення правопорушень в фінансовій сфері;
формування антикорупційної середи та забезпечення фінансової безпеки держави.
Щодо сфери дії ДФК, то слід відмітити, що
державний фінансовий контроль охоплює не
тільки державний сектор економіки, він розповсюджується на суб’єктів господарювання всіх
форм власності, головним чином, шляхом перевірки додержання ними податкового законодавства, виконання державних та муніципальних заказів, цільового використання субсидій,
субвенцій, бюджетних кредитів та бюджетних
асигнувань, а також доцільності надання та
законності використання податкових пільг.
Таким чином, сферою дії (або об’єктом) ДФК
виступають всі грошові відносини, що складаються в процесі діяльності суб’єктів господарювання, які зв’язані із формуванням та використанням фінансових ресурсів держави.
Виходячи з наведеного вище, слід зазначити, що адаптація вітчизняного державного фінансового контролю до ринкових умов відбувається, перш за все, шляхом перегляду сутності
та змістовного наповнення останнього. Оскільки невірна трактовка ДФК може спричинити
шкоду ефективності контрольних мір з боку
держави. У зв’язку з чим пропонується при визначені поняття ДФК робити упор на фінансову
складову та розглядати досліджуване поняття
не тільки як функцію державного управління,
а, перш за все, як форму практичної реалізації
контрольної функції фінансів.
Відхід же державного фінансового контролю
в управління бюджетним процесом призведе до
злиття контролера і виконавця, що поставить
під питання його незалежність. Злиття контрольних і правоохоронних або судових функцій
в області фінансового контролю призведе до
того, що карати буде той, хто перевіряє. Звідси витікає можлива необ’єктивність висновків

контролера, його націлювання на правоохоронні функції.
До певної міри це положення може нейтралізувати не тільки переосмислення сутності ДФК
в частині домінування фінансової складової але
й впровадження в практику та закріплення на
законодавчому рівні прогресивної форми державного фінансового контролю – державного аудиту.
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СИНЕРГЕТИЧНІ АСПЕКТИ ГАЛУЗЕВОГО УПРАВЛІННЯ
НА ПРИКЛАДІ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ
SYNERGETIC ASPECTS OF SECTORAL MANAGEMENT BASED
ON AN EXAMPLE OF OIL AND GAS COMPLEX
АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено синергетичний підхід до управління
галузевими комплексами, зокрема нафтогазовим. Показано
взаємозв’язки інституційного, стратегічного та оперативного
управління галуззю та можливість їх об’єднання (інтеграції).
Також окреслено практичні аспекти впливу окремих параметрів порядку на функціонування ринку природного газу.
Ключові слова: синергетика, інституційне управління,
стратегічне управління, оперативне управління, параметр порядку.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен синергетичний подход к управлению отраслевыми комплексами, в частности нефтегазовым.
Приведены взаимосвязи институционного, стратегического и
оперативного управления отраслью и показана возможность
их объединения (интеграции). Также очерчены практические
аспекты влияния отдельных параметров порядка на функционирование рынка природного газа.
Ключевые слова: синергетика, институционное управление, стратегическое управление, оперативное управление,
параметр порядка.
АNNOTATION
In the article the synergetic approach to management of sectoral
complexes, in particular of oil and gas branch, is considered.
The interrelations institutional, strategic and operational branch
management are given and the opportunity of their integration is
shown. Practical aspects of influence of separate parameters of
the order on functioning of the natural gas market are also outlined.
Keywords: synergeticа, institutional management, strategic
management, operational management, parameter of the order.

Постановка проблеми. Перехід від планової
до ринкової економіки зумовлює необхідність
формування адекватних управлінських систем і
не тільки в економічній сфері, а й в соціальній,
політичній, культурній та іншій. Однак практичні реалії демонструють відсутність значного
поступу й цілісності реформування управління
галузями, територіями, громадами, крім того
формальна орієнтація на моделі управління сусідніх країн не завжди є ефективною і необхідно впровадження власних підходів до управління трансформаційними процесами в країні .
Трансформаційна українська економіка потребує методології прискореного національного
розвитку, визначення джерел, особливостей соціально-економічної ефективності на мікро- та
макрорівнях. У сфері методології в сучасних
наукових дослідженнях і дискусіях останніх
десятиліть отримало широке розповсюдження
поняття «синергетика».
Синергетичний підхід можна визначити як
спосіб постановки і вирішення завдань буття

і розвитку складних систем в різноманітних
сферах: в економічній, соціальній, природній
тощо. Важливим є застосування цього підходу
в процесах управління галузями економіки, зокрема в нафтогазовому комплексі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Синергетичний підхід знаходить все ширше застосування як зарубіжними, так і українськими науковцями. Зокрема Г.О. Нестеренко [1]
використовує синергетичний підхід для дослідження процесів націєтворення; С.М. Серьогін,
І.В. Письменний [2] застосують синергетичний
підхід для оптимізації системи органів публічної влади; Є.І. Ходаківський, В.В. Камінська,
О.В. Мосієнко [3] використовують синергетичні
підходи до формування інтеграційних структур
в агропромисловому секторі.
Основоположниками теорії синергетики є відомі вчені: лауреат Нобелівської премії І. Пригожин [4] та Г. Хакен [5]. Ця теорія була сформована для дисипативних фізичних і хімічних
систем, проте надалі знайшла відображення
для трактування різноманітних соціальних і
економічних явищ.
Проблематика управління складними соціально-економічними системами частково знаходить відображення у класичних працях І. Ансоффа [6], В. Буданова [7], Г. Мінцберга [8] та
інших, проте впровадження і можливості синергетики вносять нові акценти в класичні теорії соціальних та економічних систем і управління.
Разом з тим, попри значні результати досліджень, проблеми управління нафтогазовим
комплексом, як складною системою, вимагають
додаткового аналізу і вивчення.
Постановка завдання. Мета статті полягає у
визначенні взаємозв’язків інституційного, стратегічного та оперативного управління галузевими комплексами, зокрема нафтогазовим, для
удосконалення концептуальних основ управління ними, ефективного функціонування та розвитку їх основних систем.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Синергетика (теорія складних систем) – науковий напрямок, що вивчає закони самоорганізації систем різної природи. Крім того, методологія синергетики дозволяє здійснити описану
далі інтерпретацію взаємодії рівнів ієрархії
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системи. «Сам процес становлення є процес
зникнення, а потім народження одного з них у
процесі взаємодії, мінімум, трьох ієрархічних
рівнів системи» [7, с. 59]: мега-, макро-, мікрорівнів. Основу мегарівня становлять параметри
порядку складної системи.
Для деталізації синергетичного підходу спочатку приведемо приклад взаємодії стратегічного та оперативного управління.
Теорію подвійного (бінарного: стратегічного
та оперативного) управління окреслив І. Ансофф у класичній праці «Стратегічне управління» [6, с. 506], він визначив такі завдання для
основних видів управління:
– оперативне управління: мета – отримання
прибутку;
– стратегічне управління: мета – забезпечення майбутнього потенціалу для отримання
прибутку. Якщо до приведеної моделі додати
мегарівень, який можна окреслити як інституційний, то одержимо модель управління складною соціально-економічною системою, якою,
зокрема є і нафтогазова галузь.
Модель, яка реалізує названі вище підходи,
показано на рисунку 1:
Хрестоматійно визначимо сутність основних
елементів моделі.
Один із засновників теорії інституційної економіки лауреат Нобелівської премії Д. Норт
приводить такі визначення: «Інститути – це
«правила гри» у суспільстві, або, виражаючись
більш формально, створені людиною обмежувальні рамки, які організують взаємини між
людьми» [9, с. 17]; «Інституціональні рамки
впливають і на те, які саме організації виника-

Рис. 1. Модель управління складною
соціально-економічною системою
Джерело: авторська розробка

ють, і на те, як вони розвиваються» [9, с. 20].
Тобто інституційне управління формує параметри порядку складної системи, зокрема і галузевих соціально-економічних систем, причому
ці параметри порядку визначаються як системами більш високої ієрархії (в основному це
міжнародні й загальнодержавні закони, норми
й правила), так і самою соціально-економічною
системою (статут, положення, нормативно-розпорядчі акти та ін.), але в ринковій економіці
вирішальне значення також мають параметри
економічного порядку: економічні правила й
істотні економічні критерії, наприклад, ціни,
частка економічно ефективних власників, рівень доходів, інноваційності та інших.
Центральний елемент моделі (рис. 1) – стратегія. Згідно з А. Чандлеру: «Стратегія може
бути визначена як встановлення основних довгострокових цілей і завдань підприємства, і
вибір напрямку дій і розподіл ресурсів, необхідних для виконання цих цілей» [10, с. 13].
Необхідно зазначити, що довгострокові цілі
можна розділити на цілі функціонування, росту
(оперативне управління) й розвитку (стратегічне управління).
Сутність стратегічного управління найбільш доцільно окреслити з класичної праці І.
Ансоффа [6]: «Потенціал для досягнення цілей
організації в майбутньому є одним з кінцевих
продуктів стратегічного управління. Стосовно до фірми цей потенціал складається з боку
“входу” з фінансових, сировинних і людських
ресурсів, інформації; з боку “виходу” виробленої продукції й послуг, випробуваних з погляду потенційної прибутковості; з набору правил соціальної поведінки, слідування
яким дозволяє організації постійно
добиватися своїх цілей. На додаток до
потенціалу, що забезпечує майбутнє
функціонування організації, іншим
кінцевим продуктом стратегічного
управління є її структура й зміни,
що забезпечують чутливість до змін
у зовнішні умови» [6, с. 135]. Також
І. Ансофф зазначає: «Необхідність у
стратегії (стратегічному управлінні –
В.К.) відпадає, як тільки реальний хід
розвитку виведе організацію на бажані події» [6, с. 28].
Згідно із синергетичним підходом
стратегічне управління повинно забезпечити початкові умови для реалізації
цілей стратегії, тому що нові цілі повинні стати атракторами (притягувачами), а це можливо при попаданні
нових параметрів системи в зону притягання (басейн) атрактора й стійкості системи з новими параметрами, що
у більшості випадків обумовлюється
функціонуванням системи в режимі гомеостазу, тобто в певних межах зміни
параметрів порядку система стійка й
перебуває в полі притягання цілі.
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Якщо ідентифікувати основні характеристики сучасного управління галузевої соціально-економічної системи, то це стабільність
параметрів порядку мегарівня, ефективне саморегулювання на основі конкуренції й демократизоване управління. У розвинених країнах
параметри порядку формувались і формуються
еволюційно: самим співтовариством і самими
підприємцями, тобто параметри на мікрорівні
(хаос), які визначаються різноманітними ідеологіями, конкуренцією політик, конкуренцією
технологій, товарів, організаційних нововведень визначають на макрорівні нові (прогресивні) параметри порядку. Ефективне саморегулювання – максимального демонополізована
система, в якій більшу частину приросту валового продукту галузі забезпечують середні й
дрібні підприємці, причому головна їхня мотивація: реалізація творчих підприємницьких
здібностей. Демократизоване управління можливе на підставі спільного вибору цілей галузевих організацій і особистостей, які визначають
прогресивні зміни у функціонуванні і розвитку
галузевої системи.
Тільки декларування параметрів порядку
галузевих систем розвинених країн в пострадянських галузевих системах приводить не до
«становлення» нових (прогресивних) параметрів порядку, а до дезорганізації управління.
«Дезорганізація є порушення правил Порядку…
Дезорганізація є вирахування (нівелювання –
В.К.) Порядку» [11, с. 15].
Насамперед дезорганізація управління «обумовлюється» вищим рівнем ієрархії галузевих
організацій і приводить до різкого зниження
ефективності управління та функціонування
системи загалом, становище часто ще ускладнюється параметрами дезорганізації надсистем:
частою зміною законів (розхитування системи),
їхнім недотриманням, корупцією (руйнування
системи) й т.і.
При формуванні організаційних структур в
нафтогазовій галузі, особливо державної форми
власності, уже були закладені елементи дезорганізації, які зумовлені радянським досвідом
управління, а також прикладами реформуванням аналогічних структур в країнах СНД.
По-перше, багатоступінчасте управління: НАК
«Нафтогаз України» – продуктові структури
(ПАТ «Укрнафта», «Укргазвидобування», «Укрттрансгаз», «Укртранснафта» та інші) – регіональні підрозділи продуктових структур в ринкових
умовах є неефективною проекцією радянських
структур. Згідно з результатами досліджень академіка В. Арнольда: «багатоступінчасте управління нестійке… Багатоступінчате управління завжди веде до розрухи» [12, c. 19–20].
По-друге, деякі українські й зарубіжні вчені,
особливо для нафтогазових структур, обґрунтовували ефективність вертикально-інтегрованих
компаній, починаючи з НАК «Нафтогаз України» і продовжуючи вниз по ієрархії. Якщо
НАК «Нафтогаз України» (як приведено вище),
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в принципі, нестійка структура, і для забезпечення «штучної» стійкості потрібні всезростаючі зовнішні ресурси, то двоступінчаті структури
(зокрема ПАТ «Укрнафта», «Укргазвидобування») можуть за певних умов бути стійкими
[12, c. 19]. Але при мінливості параметрів сучасного ринку забезпечувати такі умови складно
(і неефективно). Професор А. Пригожин стверджує: «Кожна ланка у вертикальних структурах працює по директивних завданнях і має гарантований збут, від чого менеджмент компанії
перетворюється у свого роду малий Держплан,
з усіма недоліками планового господарства усередині себе. Такі структури безсуб’єктні, їх підрозділи не відчувають ринку, інерційні. Вертикально інтегровані компанії досить кризогенні»
[13, c. 678]. Слід наголосити, що при гармонізації вітчизняного законодавства з європейськими закладаються вимоги щодо усунення
вертикальної інтеграції. Наприклад, Законом
України «Про засади функціонування ринку
природного газу» [14] статтею 16 передбачається відокремлення функцій транспортування,
розподілу та постачання природного газу.
Проте в ринковій економіці, як переконливо довів Д. Норт [9], найважливіше значення
мають цінові параметри (ринок формує закони). Цінові параметри в нафтогазовій галузі в
багатьох країнах часто знаходяться не тільки в
площині економічного, а й політичного порядку. Руйнування вітчизняної нафтопереробної
промисловості призвело до необхідності імпорту 4/5 споживання нафтопродуктів в Україні,
що обумовило перехід в Україні до світових цін
на нафтопродукти і опосередковано до світових
цін на нафту. Проте навіть при таких умовах
не повною мірою сформовано умови (параметри
порядку) для застосування світових цін на нафту вітчизняними нафтовидобувними підприємствами. Час від часу ЗМІ повідомляють про
«аукціонні» ціни на нафту та їх різницю від
світових. Чинниками дезорганізації є наявність
«штучних» цін, наприклад, у сфері реалізації
зрідженого газу в Україні формуються аукціонні ринкові ціни й ціни для населення. Ціни для
населення звичайно менші, така популістська
практика, яка успадкована від планової радянської системи, дезорганізує не тільки нафтогазову галузь, але й транспорт і житлово-комунальну галузь, замість впровадження адресних
грошових субсидій для соціального захисту населення, «удосконалюються» механізми «взаєморозрахунків» підприємств з бюджетами
різних рівнів, списання заборгованості підприємств внаслідок неефективного і непередбачуваного державного цінового регулювання.
Ще більш складна ситуація з цінами на
природний газ. Ринкові ціни на найбільших
ринках Європи й Північної Америки суттєво
відрізняються. Нині формуються умови для постачання природного газу з США в Європу, що
приводитиме до відносного вирівнювання цін.
Спроби прив’язки цін на природний газ до на-
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фти, наприклад, враховуючи теплотворні здатності чи еквівалентний кошик нафтопродуктів,
не зовсім адекватні, оскільки ціна визначається
в основному попитом і пропозицією на кожному з ринків (нафти або газу), крім того нафта
і газ є сировиною для хімічної та інших видів
промисловості, яка концентрується в різних
країнах, і це також здійснює певний вплив на
регіональні ринки вуглеводнів. Слід зауважити, що на європейських ринках спостерігається певна кореляція між цінами на нафту і газ.
Якщо чисто арифметично згідно з коефіцієнтами перерахунку в умовне паливо [15, дод. 1], то
еквівалентна ціна природного газу при ціні нафти 50 дол. США/барель складає 290–300 дол.
США/тис. куб. м. Можна заперечити, що в
США при світових цінах на нафту ціна природного газу в 2011 р. була 70–80 дол. США/тис.
куб. м., а у 2014 – близько 120, проте Україні
необхідно орієнтуватись на ціни європейського
ринку (як один з основних сьогодні ринків постачання) та нинішні кореляційні залежності (з
поправкою на понижуючий коефіцієнт) можна
враховувати для імпорту на внутрішній ринок
природного газу. Звичайно світові ціни на нафту або «європейські» ціни на природний газ
є індикативними, а реальна ціна визначається при заключенні угод купівлі-продажу між
конкретними постачальниками і споживачами.
Ця ціна може значно відрізнятися від індикативної, здебільшого в меншу сторону, оскільки споживач зацікавлений в мінімізації ціни.
З теорії систем відомо, що чим більш різноманітна система, тим вона стійкіша, оскільки
різноманітні зв’язки «зв’язують» (скріплюють)
систему, оскільки різноманітність споживачів апріорі задається ринком, то для стійкості
економічної системи необхідна різноманітність
постачальників. Світові чи регіональні ціни на
вуглеводні формуються спонтанно, забезпечуючи оптимальну (максимальну) стійкість відповідної системи. Для прикладу, експерти відзначають, що нижня цінова границя стійкості
світової нафтової системи приблизно 20 дол.
США/барель, щодо нижньої границі на газовому ринку, як уже відмічено, вона буде різною
для США, Європи та інших країн, зокрема до
2005 р. природний газ з РФ в Україну поставляли за ціною 50 дол. США/тис. куб. м. і це
було для «Газпрому» рентабельно. При переході нижньої цінової границі ринок реструктуризовується, залишаються найбільш ефективні
учасники, проте для розвитку їм необхідні ресурси, і ціни починають зростати.
Не менш дезорганізуючими є і високі цінові
параметри. Свого часу європейські країни під
приводом «екологічності» газу перед вугіллям
прийняли надвисокі (в десятки разів більші від
собівартості) ціни на російський газ (для деяких європейських країн перевищували 500 дол.
США/тис. куб.). Для України ціни згідно із заключними угодами теж перевищували 500 дол.
США/тис. куб. м (залежно від політичних від-

носин різним урядам України надавали знижки
від 100 дол. США/тис. куб. м і більше і фактична ціна була менша). Нині Росія пропонує
газ європейським споживачам уже за ціною
зниженою до 200 дол. США/тис. куб. м, насамперед це обумовлено побудовою терміналів LNG
у багатьох європейських країнах і можливістю
поставок газу з країн Близького Сходу та в короткотерміновій перспективі з США.
Своєрідна унікальність ринку природного
газу України (як складної системи) полягає в
одночасній наявності двох дезорганізуючих параметрів порядку: високих цін для імпортного
газу і низьких цін на рівні собівартості для державних підприємств. Високі ціни призводять
до надприбутків та інших негативних явищ
(несправедливих монопольних цін, корупції
тощо) певних ринкових суб’єктів, низькі ціни –
до стагнації державних газодобувних підприємств. Міжнародні фінансові та інші інституції (МВФ, ЄК тощо) постійно звертають увагу
на це питання, останнім часом навіть ставлять
умови надання фінансової допомоги Україні від
реформування енергетичної сфери, насамперед
ринку природного газу. Уряд України першочергові кроки реформування проводить шляхом
диверсифікації імпорту (з країн Центральної
Європи, які фактично не здатні самостійно забезпечувати власним видобутком імпорт газу) і
підвищенням тарифів для населення (пояснюючи це вимогою МВФ). Без сумніву, диверсифікація постачання природного газу є важливим
для часткового усунення дезорганізуючого порядку високих цін, але практично не зачіпає
реформування галузі («пересіли» з одної труби
на дві, і тільки сприятлива ринкова ситуація та
неможливість досягнення згоди щодо «справедливої» ціни порядку постачання і розрахунку
з постачальником з РФ робить ці кроки економічно доцільними). Щодо підвищення тарифів на газ для населення, то цей крок потребує
додаткового обґрунтування. Звичайно є вимоги
МВФ (порівняно з іншими країнами тарифи
для населення є справді низькими), але директивне прийняття «наближених до європейських» цін, тобто дезорганізуючих верхніх цін
є спробою дій з перенесення збитків від дезорганізації управління (неефективності, корупції
тощо) діючого і попередніх урядів на населення. Сутність вимог МВФ в реформуванні ринку
газу, зокрема усуненні «дефіциту» «Нафтогазу»
(МВФ насамперед наголошує на фінансовому
дефіциті, хоч основний «дефіцит» – це ефективність управління компанією). Звичайно необхідно перейти до вільних ринкових цін для всіх
категорій споживачів природного газу, але проблема в тому, що ринкову ціну не можна встановити директивно. Оптимальна (але не фіксована) ринкова ціна забезпечує максимальну
стійкість соціально-економічної системи, що, в
свою чергу, обумовлює, еволюційний розвиток
цієї системи, стійкість і розвиток всіх елементів системи: газодобувних, газотранспортних,
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Глобальні та національні проблеми економіки
газозберігаючих, газорозподільних, газопостачальних підприємств.
Стратегічно важливо вирішити питання
прив’язки реформування ціноутворення на
ринку газу до цін до порядку високих або порядку низьких цін. Прив’язка до порядку високих цін, тобто орієнтація на імпорт газу, в
кінцевому результаті приведе до зменшення
споживання газу і передумов зниження власного виробництва. Оскільки українська влада
декларує курс на енергонезалежність, яку насамперед слід розуміти як збільшення власного
продукування енергоресурсів, зокрема й природного газу, то більш доцільною є прив’язка
ринкового ціноутворення до порядку низьких
цін, тобто реформування доцільно розпочати
з ціноутворення державного сектора, який забезпечує близько 90% вітчизняного видобутку
природного газу.
Головним параметром порядку – атрактором
системи – доцільно визначити рентабельність
видобутку газу. Для провідних 15 світових нафтогазових компаній відношення чистого прибутку до доходів 2012–2014 рр. складає в середньому 8,8%, для вітчизняних газодобувних
державних підприємств доцільно встановити
25% (ця величина орієнтовна і потребує додаткового обґрунтування). Основною вимогою
впровадження такого ціноутворення є прозорість і відкритість газодобувних державних
підприємств (вільний доступ всіх зацікавлених
сторін, зокрема експертних і громадських організацій, до звітних документів та всіх витрат
газодобувних підприємств, в ідеалі on-line система доступу до оплати витрат). Таке ціноутворення не вимагає змін до ст. 10 Закону України
«Про засади функціонування ринку природного
газу» [16], можливі удосконалення закону полягають в тому, щоб ціни встановлювати не «щороку», а щоквартально, внаслідок динамізму
ринку. Ціни (тарифи) на газ для населення повинні встановлюватися суто на основі принципу
«витрати плюс» (cost+). Оскільки виробнича собівартість внаслідок відмінностей умов видобутку для різних видобувних підприємств (НГВУ)
різна, то для розрахунку тарифу газу для населення доцільно прийняти усереднену найбільшу виробнича собівартість групи підприємств з
часткою ринкою не меншою 20% (дискусійно,
підлягає конкретизації, але принцип 20:80 часто використовують в економіці, зокрема Р. Кох
та ін.). Для газодобувних державних підприємств ціна, як уже зазначено вище, формується
з розрахунку 25 % рентабельності, таким чином формується різниця в цінах (між тарифами
на газ для населення і ціною газу для підприємств, в яких собівартість менша, ніж прийнята для розрахунку тарифу), яка направляється
на створення запасів природного газу з інших
джерел (резервного фонду). Крім того, згідно з
чинним порядком тарифи на газ для населення
диференційовані для різних груп споживачів.
Розглянутий тариф формується для населення з
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споживанням не більше 2 500 тис. куб. м./рік,
різниця в тарифах для інших груп також направляється в резервний фонд. Фонд передусім
повинен забезпечити стійкість балансу газу для
певної групи споживачів внаслідок можливих
дисбалансів видобутку і споживання (у 2014 р.
обсяги споживання газу населенням і видобутку газу державною компанією «Укргазвидобування» приблизно рівні і складають 15,1 млрд
куб. м.). Балансування газу інших (кваліфікованих) споживачів здійснюється на основі угод
між кваліфікованими споживачами і гарантованим постачальниками згідно з принципами
закону [14].
На наступному етапі реформ забезпечується інвестування в галузь. Прибуток державних
підприємств, як власнику, належить державі,
тому необхідна урядова постанова, згідно якої
весь прибуток (як приведено вище 25% від доходу) добувних підприємств протягом 10 років
(чи окремо для конкретного підприємства на
період реалізації затвердженого інвестпроекту) направляється на інвестування. Необхідною
економічною умовою інвестиційних проектів
(програм) добувних підприємств є не менше 25%
доходу на інвестований капітал (сьогодні це
середня ставка банківського депозиту). Розгляд
і попереднє узгодження інвестпроектів доцільно забезпечити не «незалежним» регулятором,
а експертною радою (з залученням фахівців галузі та провідних економістів) при Міністерстві
економічного розвитку і торгівлі, після чого
ціни подають на затвердження регулятору. Чіткі і головне незмінні правила порядку і порівняно висока дохідність інвестицій в галузі повинні визвати інтерес іноземних та вітчизняних
інвесторів. Певний досвід залучення іноземних
інвесторів через проведення конкурсів на розробку перспективних родовищ і укладення угод
згідно Закону України «Про розподіл продукції» [16] є, проте в попередні періоди такі процедури мали непрозорий характер, відповідно
виникали труднощі з узгодженням, особливо на
регіональному рівні, незрозумілою була участь
третіх сторін тощо. Але наявність значних запасів, особливо сланцевого газу, у поєднанні зі
стабільними правилами порядку і потенційною
прибутковістю мають стати привабливими, як
для іноземних так і вітчизняних інвесторів.
Стабільні правила утворення тарифів на газ
для населення стануть з часом привабливими
і для підприємств недержавної форми, тобто
сформуються конкурентні передумови в цьому
сегменті ринку і можливості постачання газу
населенню підприємствами різних форм власності спочатку за регульованим тарифом, а згодом при перевищенні пропозиції і зближенні
вільних ринкових цін і регульованого тарифу
відміні регульованого тарифу і переходу галузі
на вільне ціноутворення, при якому обумовлюється і фізичне балансування газу.
Висновки з проведеного дослідження. Формування ефективних початкових умов (параметрів
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порядку) для проведення реформ в нафтогазовій
галузі обумовлюють умови для розвитку підприємств державного і недержавного сектору,
а також вітчизняного бізнесу, який забезпечує
обслуговування підприємств галузі: ефективних
власників, творців ефективних робочих місць.
Вони забезпечують «природний» хаос на мікрорівні (постулат теорії підприємництва Й. Шумпетера: «Підприємець – творець і руйнівник ринку»). Такий «хаос» приведе до нових параметрів
ринкового порядку на мега-рівні, до формування
сучасної ринкової культури нафтогазової галузі.
Буде (частково) реалізовано інноваційний (невичерпний) потенціал підприємництва, як головний стратегічний ресурс держави.
Подальші дослідження доцільно направити
на формування з врахуванням синергетичних
аспектів практичних основ реалізації (стратегії,
програм дій, дорожніх карт) для забезпечення
ефективного управління нафтогазовою галуззю,
як складною багаторівневою системою.
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ВЕЛИКІ МІСЬКІ АГЛОМЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ:
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
LARGE URBAN AGGLOMERATIONS IN UKRAINE:
FEATURES OF MANAGEMENT AND OPPORTUNITIES OF DEVELOPMENT
АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто проблеми управління та розвитку великих міських агломерацій в економіці України. Виявлено особливості управління великими міськими агломераціями, що
обумовлено специфікою об’єкта, суб’єкта, процесу, цілями,
завданнями, функціями, принципами управління. Акцентовано
увагу на організації взаємодії між територіальними громадами
у рамках великої міської агломерації. Визначено передумови,
чинники, переваги та перешкоди розвитку великих міських
агломерацій. Запропоновано стратегічні напрями підтримки
розвитку великих міських агломерацій в Україні з боку законодавчих та виконавчих органів державної влади.
Ключові слова: великі міські агломерації, управління, розвиток, взаємодія територіальних громад, передумови, чинники, переваги та перешкоди розвитку.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены проблемы управления и развития
крупных городских агломераций в экономике Украины. Выявлены особенности управления крупными городскими агломерациями, обусловленные спецификой объекта, субъекта,
процесса, целями, задачами, функциями, принципами управления. Акцентировано внимание на организации взаимодействия между территориальными громадами в рамках крупной
городской агломерации. Определены предпосылки, факторы,
преимущества и препятствия развитию крупных городских
агломераций. Предложены стратегические направления поддержки развития крупных городских агломераций в Украине со
стороны законодательных и исполнительных органов государственной власти.
Ключевые слова: крупные городские агломерации, управление, развитие, взаимодействие территориальных громад,
предпосылки, факторы, преимущества и препятствия развитию.
ANNOTATION
The article is devoted to the problems of management and
development of large urban agglomerations in the Ukrainian economy. The features of large urban agglomerations management,
related to the specific object, subject, process, goals, objectives,
functions, management principles have been identified. The value
of interaction between territorial communities within large urban
agglomerations was emphasized. Preconditions, factors, advantages and barriers to the development of large urban agglomerations have been identified. The authors have proposed strategic directions to support the development of large urban agglomerations
in Ukraine by the legislative and executive bodies of state power.
Keywords: large urban agglomerations, management,
development, interaction between territorial communities,
preconditions, factors, advantages and barriers to the development.

Постановка проблеми. Сьогодні забезпечення
диверсифікації міської економіки з урахуванням нових факторів розвитку, пов’язаних з переходом до інноваційних стратегій і використанням міських агломерацій як центрів управління
економічними, соціальними, екологічними та
іншими процесами є одним з найбільш складних
та дискусійних питань. Воно набуває особливої
гостроти та актуальності в умовах системної фінансової-економічної кризи, яка триває в Україні, оскільки агломерації виступають вагомим
чинником економічного розвитку і сприятимуть
подоланню наслідків кризових явищ та стабілізації ситуації в містах і регіонах країни
Це підтверджується статистичними даними.
Так, за даними учасників реалізації проекту
USAID ЛІНК, у агломераціях та конурбаціях
в Україні проживає щонайменше 30 млн осіб,
що становить близько 2/3 населення країни. За
їх розрахунками, на території агломерацій, які
складають 10% території України, виробляється близько 3/4 ВВП України [1, с. 11]. Відповідно до досліджень О. Тищенко та Н. Просяник, у п’яти найбільших агломераціях України
(Київській, Харківській, Донецько-Макіївскій,
Дніпропетровській та Одеській), площа яких
складає 9,3% території України, у 2011 р. проживало 39,4% економічно активного населення
України, було сконцентровано 50% основних
виробничих фондів, вироблялося 51,1% валового регіонального продукту, було вкладено
61,1% від обсягу інвестицій у основний капітал
та отримано 80,2% прямих іноземних інвестицій [2, с. 4]. Таким чином, міські агломерації
займають провідне місце в структурі національної економіки України, тому актуальним і своєчасним є забезпечення їх сталого функціонування та поступального розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Надзвичайна актуальність, складність та супе
речливість зазначених питань обумовили жва-
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вий дослідницький інтерес до проблематики
формування, розвитку міських агломерацій та
управління цими процесами. Слід зазначити,
що наукові школи з вивчення феномену виникнення та дослідження особливостей розвитку
міських агломерацій в Україні існують понад
п’ятдесяти років поспіль. Ще з радянських часів цю проблематику досліджували такі вчені,
як: Д. Богорад, Г. Лаппо [3; 4]. З роками науковий інтерес до дослідження міських агломерацій пожвавився, що обумовлено, з одного боку,
серйозним впливом міст (особливо великих)
і агломерацій на загальноекономічний розвиток країни, у забезпеченні її конкурентоспроможності, а з іншого – щорічним зростанням
міжрегіональних диспропорцій, що утворилися
внаслідок нерівномірності розвитку багатьох
територіальних утворень. Так, дослідженню
економіко-правових аспектів розвитку міських
агломерацій в Україні, сучасних проблем їх
правової інституціоналізації присвячено праці
І. Булєєва, А. Назарко [5; 6]. У роботах Т. Зінченко, О. Тищенка, Ш. Ібатулліна оцінено сучасний стан ресурсного потенціалу та господарства міських агломерацій і визначено напрями
організації ефективного управління ними [2; 7;
8]. Результати наукових досліджень цих вчених і практиків зробили вагомий внесок у вирішення теоретичних та прикладних аспектів
проблематики формування та розвитку міських
агломерацій і слугують важливою теоретикометодологічною базою щодо подальших досліджень у цьому напрямі.
Постановка завдання. Проте, незважаючи
на існуючий значний наявний науковий доробок і накопичений досвід з питань формування, функціонування та розвитку міських
агломерацій, ця проблематика, внаслідок своєї
багатогранності та динамічності, має низку недостатньо визначених аспектів та дискусійних
питань. Зокрема, слід зазначити, що нині бракує системних досліджень теоретичних і при-

Таблиця 1
Специфіка складових управління великою
міською агломерацією
Найменування
складових
Об’єкт
управління

Суб’єкт
управління

Процес
управління

Головна мета
Принципи

Зміст складових
Економічний потенціал міст і
приміських територій, які входять до складу великої міської
агломерації.
Колегіальний орган створюють на основі добровільного
об’єднання або співпраці територіальних громад, що входять до
великої міської агломерації.
Обґрунтування, прийняття та
реалізація рішень, що забезпечують економічний і соціальний
розвиток території великої міської агломерації.
Забезпечення життєдіяльності
території і задоволення потреб
населення і бізнесу.
Комплексності, цілісності, адаптивності, інформативності.

кладних положень із визначення ролі великих
міських агломерацій в структурі національної
економіки, організаційно-економічних засад
управління ними, а також обгрунтування шляхів їх подальшого розвитку на підставі прийняття відповідних рішень.
Метою статті є визначення та узагальнення
особливостей управління та можливостей розвитку великих міських агломерацій в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Слід зазначити, що великі міські агломерації
є складними динамічними, поліструктурними,
багатофункціональними, організаційно-економічними просторовими системами, що самоорганізовуються та мають значний потенціал
функціонування і розвитку.
Велика міська агломерація має характерні
риси, які представлено на рисунку 1.
Управління великою міською агломерацією
як системою має особливості,
які пов’язані зі специфікою
Концентрація
Правова
Високий рівень
об’єкта, суб’єкта, процесу,
промислового
самостійність
функціональної
виробництва і
територіальних
цілями, завданнями, функцізв'язаності
та
трудових
громад, які входять
ями, принципами управлінвзаємодоповнюва
ресурсів
до агломерації
ня, які представлено у таблиності складових
ці 1.
агломерації
Слід зазначити, що функція
координації є пріоритетТісні зв'язки між
ною в управлінні великою
ВЕЛИКА
територіальними
Висока
міською агломерацією. Це
громадами, які
МІСЬКА
щільність
входять
до
пояснюється відмінністю іннаселення
АГЛОМЕРАЦІЯ
агломерації
тересів міста і приміських
територій, які входять до
складу великої міської аглоКомпактність у
Наявність
мерації.
розташуванні
транспортних
коридорів
населених
Особливістю міських аглоЦілісність ринків праці,
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нерухомості та землі
мерацій є те, що на їх території діють окремі територіальні громади, які володіють
та розпоряджаються відпоРис. 1. Характерні риси великої міської агломерацій
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відними ресурсами. Саме концентрація зазна- ності у просторі, економічної взаємної вигоди,
чених ресурсів на території міської агломерації взаємного обміну ресурсами, можливості деледозволяє скористатися ефектом масштабу та гування повноважень [2; 10].
Співробітництво територіальних громад звишляхом мінімізації витрат за рахунок маневрування ресурсами отримувати синергетичний чайно здійснюється у таких формах, як: ствота агломераційний ефект. Однак залучення за- рення консультаційного органу, реалізація козначених ресурсів можливо на підставі встанов- роткострокового проекту, створення асоціації,
лення взаємовідносин територіальних громад. підписання договору про постійну співпрацю у
Організація економічної взаємодії між терито- відповідній сфері, формування спільних підприріальними громадами у рамках міських агло- ємств з передачею їм частини власних повновамерації спрямована на вирішення завдань кон- жень. Предметом партнерства (співробітництва)
солідації економічного потенціалу, підвищення територіальних громад також може бути спільна
конкурентоспроможності, результативності ді- реалізація функцій місцевого самоврядування,
яльності, покращення якості надання послуг у створення індустріальних парків і реалізація
сфері життєзабезпечення, що, у свою чергу, є проектів розвитку та модернізації виробничої,
складовими сталого функціонування та розви- інженерної, соціальної інфраструктури.
тку території.
Управління складною динамічною системою,
Досвід країн ЄС (Франції, Угорщини, Поль- до яких належать міські агломерації, охоплює
щі, Македонії, Португалії, Іспанії) свідчить про управління функціонуванням і управління розуспішне співробітництво громад у рамках місь- витком. Управління функціонуванням міської
ких агломерацій [9; 10]. При цьому ознаками агломерації спрямовано на забезпечення викоміжмуніципального співробітництва є наявність ристання існуючого потенціалу на раніше дозагальної мети щодо задоволення спільних по- сягнутому рівні. Управління розвитком міської
треб територіальних громад та спроможність агломерації як системи передбачає нарощуванорганів місцевого самоврядування залучати для ня потенціалу й підвищення рівня його викореалізації спільних проектів кадрові, фінансові, ристання.
Розвиток міської агломерації як системи, що
земельні та майнові ресурси. Міжмуніципальне
співробітництво звичайно розглядають як засіб самоорганізується, здійснюється у двох форпоєднання зусиль великих міст та приміських мах: еволюційного та ініційованого розвитку.
територій для пошуку вирішення спільних за- При розробці та реалізації стратегії і тактики
вдань на підставі формування територіальних розвитку великої міської агломерації як складкластерів або використання механізмів держав- ної динамічної системи визначаються чинники
та передумови, які представлено на рисунку 2.
но-приватного партнерства.
Як свідчить аналіз наукових джерел [2–9],
В Україні правове регулювання відносин між
територіальними громадами здійснюється від- а також оцінка зарубіжного досвіду та вітчизповідно до законодавства, яке включає: ст. 142 няної практики розвитку великих міських
Конституції України, Закон України (ЗУ) «Про агломерацій, при прийнятті рішень доцільно
місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про врахування співвідношення між перевагами та
асоціації органів місцевого самоврядування», перешкодами, які представлено у таблиці 2.
Отже, нині доцільною та надзвичайно важБюджетний кодекс України, ЗУ «Про співробітництво територіальних громад», ЗУ «Про ливою є підтримка на державному рівні агломедобровільне об’єднання територіальних громад», ЗУ «Про
ВЕЛИКА
Передумови
Чинники розвитку
засади державної регіональної
МІСЬКА
розвитку
політики».
АГЛОМЕРАЦІЯ
Згідно із законодавством
економічна взаємодія між териНормативно-правове,
торіальними громадами може
Висока концентрація
Чинники
інституційне
здійснюватися у формі співроресурсів
макрорівня
забезпечення
бітництва та партнерства. Передумовами
співробітництва
Правова
Галузева специфіка,
(партнерства) територіальних
самостійність
інноваційна складова
громад у рамках міських аглоЧинники
територіальних громад
(наявність наукових
мезорівня
мерацій є спільні інтереси,
установ і начальних
можливості спільного викозакладів)
ристання ресурсів, наявність
Можливості взаємодії
територіальних громад для
повноважень та можливість їх
Географічне
вирішення спільних
здійснювати. Економічна взаположення, наявність
Чинники
завдань економічного і
ємодія між територіальними
мікрорівня природних ресурсів,
соціального розвитку
чисельність
громадами здійснюється за донаселення)
триманням принципів: добровільності взаємних стосунків,
тривалості у часі та визначе- Рис. 2. Передумови та чинники розвитку великої міської агломерації
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раційних процесів в Україні, оскільки розвиток
міських агломерацій є ефективним шляхом нівелювання, мінімізації, подолання, недопущення наслідків кризових явищ в економіці.
Окремі кроки в цьому напрями Уряд вже зробив, і сьогодні помітно певні позитивні зрушення. Україна вже визнала необхідність і важливість сприяння та всебічної підтримки процесів
розвитку міських агломерацій, на чому наголошено у положеннях відповідного стратегічного
програмного документу – Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 р.,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 6 серпня 2014 р. № 385 (далі – Державна стратегія) [11].
При цьому серед основних завдань державної
політики в цьому напрямі Державною стратегією визначено: формування нормативно-правової бази щодо запровадження дієвих механізмів
міжмуніципального співробітництва суміжних
громад у стратегічному плануванні та забезпеченні розвитку їхніх територій на рівні міських агломерацій і мікрорегіонів (субрегіонів);
впровадження системи стратегічного планування розвитку міських агломерацій. Варто зазначити, що Уряд вживає вичерпні заходи щодо
забезпечення реалізації зазначених положень
державної політки у сфері розвитку міських
агломерацій і в цілому реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Так, із прийняттям Закону України
«Про співробітництво територіальних громад»
від 17.06.2014 р. № 1508–VII створюються передумови для повнішого використання європейського досвіду в організації та стимулюванні
співпраці територіальних громад базового рів-

ня. Крім того, Верховна Рада України у другому
читанні прийнято надважливі для реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади закони – «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» та «Про
засади державної регіональної політики», що
сприятимуть: формуванню ефективної регіональної політики; вирівнюванню диспропорцій
у регіональному розвиткові; запровадженню сучасних механізмів і формуванню успішного досвіду в реалізації проектів розвитку територій.
Згідно із зазначеним законопроектам, територіальні громади, які вирішили об’єднатися,
отримуватимуть інформаційну, організаційну
та фінансову підтримку від держави (остання
здійснюватиметься шляхом надання субвенцій
на формування необхідної інфраструктури згідно з планом соціального й економічного розвитку таких територіальних громад). Крім того,
фінансова підтримка проектів щодо добровільного об’єднання громад передбачається також і
з Державного фонду регіонального розвитку, у
який в 2015 р. закладено 3 млрд грн, а також
1 млрд грн, що виділено бюджетом на підтримку сільських територій [12].
Водночас підтримка розвитку міських агломерацій вимагає подальших стратегічних кроків як від державних органів влади й управління, так і від органів місцевого самоврядування,
зокрема, включаючи співпрацю з профільними
науково-дослідними установами в питаннях залучення вітчизняних і зарубіжних науковців
відповідної спеціалізації, фахівців-практиків,
експертів-економістів, юристів, соціологів, містобудівників, представників владних структур
всіх рівнів з метою організації і проведення
Таблиця 2

Переваги великих міських агломерацій та перешкоди їх розвитку
Переваги
великих міських агломерацій
Забезпечення концентрації ресурсів на стратегічно
важливих напрямках господарювання та видах економічної діяльності.
Можливості прискореного нарощення та залучення кваліфікованих кадрів, налагодження
взаємозв’язків виробництва з наукою та навчальними центрами.
Раціональне використання наявної системи виробничої і соціальної інфраструктури за рахунок
високого ступеня концентрації та диверсифікації
виробництва.
Можливість реалізації коштовних інфраструктурних проектів, завдяки максимальній концентрації
фінансових, трудових, інноваційних ресурсів і в
цілому концентрації економічної активності.
Підвищення якості життя та зростання добробуту
населення за рахунок надання можливостей жителям різних зон агломерації доступу до трудових,
медичних, освітніх, торгових центрів, фінансових
послуг тощо.
Можливості більш тісної взаємоузгодженої та ефективної координації розробки й реалізації антикризових заходів та стратегії розвитку, завдяки зв’язку
просторового та економічного розвитку.
Більш широкі можливості для маркетингу територій і, відповідно, підвищення їх інвестиційної привабливості.

Перешкоди
розвитку великих міських агломерацій
Наслідки прискореної урбанізації індустріального
типу, що активно стимулювалася в СРСР.
Наявність інфраструктурних обмежень, а також обмежень фінансової незалежності місцевої влади при
реалізації проектів розвитку території.
Відсутність спеціального правового забезпечення
щодо утворення та функціонування агломерацій,
включаючи законодавчо регламен-товану термінологічну єдність щодо поняття «міська агломерація».
Слабкість координованості стратегічних планів різних організаційних рівнів управління економікою,
включаючи їх «горизонтальну» некоординованість
(пов’язану з недостатньою узгодженістю зі стратегіями функціонування та розвитку суміжних територій).
Складність організації територіального управління
та впровадження системи стратегічного планування
внаслідок недосконалості правового поля розвитку
міської агломерації, наявності певних протиріч в
правовому регулюванні містобудівних, земельних,
фінансових відносин.
Низька питома вага позабюджетних джерел в загальній сукупності залучених коштів для реалізації
пріоритетних проектів розвитку міських агломерацій, зокрема з використанням механізмів державноприватного партнерства.
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Глобальні та національні проблеми економіки
відповідних науково-практичних конференцій,
круглих столів, семінарів-тренінгів, у форматі
яких створити наукову площину для публічного обговорення та дискусії щодо розробки
організаційно-економічних напрямів розвитку
міських агломерацій, ознайомлення з досвідом
кращих практик розвитку міських агломерацій;
підготовки науково-обґрунтованих пропозицій
щодо підвищення ефективності системи правових норм, які визначають засади економічного
співробітництва територіальних громад, правовий статус міських агломерацій, а також для
підвищення рівня кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування та державних
службовців зацікавлених установ з проблематики розвитку міських агломерацій тощо.
Висновки та перспективи подальших наукових розробок. Великі міські агломерації займають важливе місце в структурі національної
економіки України, оскільки на їх території не
тільки проживає значна частина економічно
активного населення, але й сконцентрована половина основних виробничих фондів та виробляється більш ніж половина ВВП, вкладається
більша частина інвестицій у основні виробничі
фонди та отримується переважна частка прямих іноземних інвестицій. Стабільне функціонування й розвиток великих міських агломерацій є важливим завданням в умовах системної
кризи в економіці України, вирішенню якого
сприяє виявлення особливостей управління й
оцінка можливостей їх розвитку.
Великі міські агломерації є результатом
розвитку процесів урбанізації. Вони характеризуються диверсифікацією виробництва, концентрацією ресурсів, розвиненістю інфраструктури. Великі міські агломерації є складними
організаційно-економічними
просторовими
системами, управління якими має особливості,
які пов’язані зі специфікою об’єкта, суб’єкта,
процесу, цілей, завдань, функцій, принципів
управління.
Розвиток великих міських агломерації орієнтовано на задоволення їх внутрішніх потреб за
рахунок використання власних ресурсів території. Передумовами розвитку великих міських
агломерацій є висока концентрація ресурсів,
правова самостійність територіальних громад
та наявність спільних завдань, які можливо вирішувати за рахунок поєднання ресурсів сумісних зусиль територіальних громад. Чинники
розвитку міської агломерації підрозділяються
на макроекономічні, мезоекономічні, мікроекономічні. Поряд з чинниками та передумовами
слід також враховувати переваги та перешкоди,
які впливають на забезпечення розвитку міських агломерацій.
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Виявлені властивості великих міських агломерацій доцільно враховувати при обгрунтуванні та прийнятті рішень щодо управління їх
функціонуванням та розвитком. Це дозволить
підвищити ефективність використання потенціалу великих міських агломерацій для вирішення пріоритетних завдань територіального розвитку в Україні.
Подальших досліджень потребують питання
розробки та впровадження механізмів забезпечення ефективної взаємодії територіальних
громад у рамках великих міських агломерацій,
раціонального використання ресурсів, які залучають до реалізації проектів їх економічного й
соціального розвитку.
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНІ КЛАСТЕРИ ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ
ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
TRANSPORT AND LOGISTICS CLUSTERS AS THE BASIS FOR THE
IMPLEMENTATION OF CROSS-BORDER COOPERATION
АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто підходи до розбудови мережі транспортно-логістичних кластерів прикордонних регіонів з метою
реалізації транскордонного співробітництва. Автором визначено, що розбудова мережі зазначених кластерів повинна
ґрунтуватися на європейських принципах співробітництва
та партнерства. Також автор зазначає, що розбудова мережі транспортно-логістичних кластерів прикордонних регіонів
сприятиме підвищенню ефективності використання транзитного потенціалу нашої держави.
Ключові слова: транспортно-логістичні кластери, транзитний потенціал, міжнародні транспорті коридори, прикордонний регіон, транскордонне співробітництво.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены подходы к созданию сети транспортно-логистических кластеров приграничных регионов с
целью реализации трансграничного сотрудничества. Автором
определено, что развитие сети указанных кластеров должно
основываться на европейских принципах сотрудничества и
партнерства. Так же автор отмечает, что развитие сети транспортно-логистических кластеров приграничных регионов будет способствовать повышению эффективности использования транзитного потенциала нашего государства.
Ключевые слова: транспортно-логистические кластеры,
транзитный потенциал, международные транспортные коридоры, приграничный регион, трансграничное сотрудничество.
АNNOTATION
The article considers approaches to the creation of a network
of transport and logistics cluster of border regions to implement
cross-border cooperation. The author determined that the
development of the network of these clusters should be based
on the European principles of cooperation and partnership. The
author notes that the development of a network of transport and
logistics cluster in border regions will increase the efficiency of use
of the transit potential of our country.
Keywords: transport and logistics clusters, transit potential,
international transport corridors, border region, cross-border
cooperation.

Постановка проблеми та її зв’язок з науковими чи практичними завданнями. Україна
завдяки своєму вигідному географічному розташуванню на перехресті транснаціональних
вантажних потоків, а також розвиненій інфраструктурі наземних і водних видів транспорту
має найвищий у Європі коефіцієнт транзитності. У використанні транзитних можливостей нашої держави зацікавлені країни Європейського
Союзу через їх прагнення до виходу на ринки
збуту на Сході, в Малій Азії, Прикаспійському регіоні. Разом з тим вигідне географічне
розташування України забезпечує найкоротші
маршрути руху вантажів з країн Скандинавії,
Великобританії, Балтії, Західної Європи до кра-

їн Сходу, Закавказзя, Центральної Азії тощо.
Також слід зауважити, що виконання транзитних вантажних перевезень територією нашої
держави не потребує спорудження нових магістральних шляхів. Мережа транспортних шляхів України, насамперед наземних, органічно
вписується в загальноєвропейську (через Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію, Молдову,
Білорусь, Росію) та має виходи до незамерзаючих морських портів Чорноморсько-Азовського
басейну.
Через територію України проходять чотири
міжнародні транспорті коридори: № 3 (Берлін –
Вроцлав – Катовіце – Львів – Київ), № 5 (Лісабон – Барселона – Трієст – Будапешт – Київ),
№ 9 (Гельсінкі – Санкт-Петербург – Вітебськ –
Київ – Кишинів – Пловдів – Салоніки) і № 7
(Дунайський). Наразі особливу увагу приділяють інтеграції транспортної мережі України до
транспортних систем Європи, Азії, Балтійського та Чорноморського регіонів. З метою забезпечення вантажосполучення зазначених регіонів
відбувається формування трансконтинентальних міжнародних транспортних коридорів, таких як: Європа – Кавказ – Азія (TRACEKA) та
Балтійське море – Чорне море (Гданськ/Гдиня – Одеса/Іллічівськ). Зазначені транспортні
шляхи мають високий коефіцієнт транзитності, через що їх розвиток перебуває під патронатом Європейської комісії. Також Європейський
Союз визначив нові пріоритетні напрямки трансконтинентального транспортного співробітництва створення ще двох трансконтинентальних
транспортних коридорів – Євразійського та
Чорноморського транспортного кільця, в яких
бере участь і Україна. Розширення трансконтинентального транспортного співробітництва
через поєднання міжнародних транспортних
коридорів № 3, № 5 і № 9 з трансконтинентальними «Балтика – Чорне море» і «TRACEKA»
дозволить створити реальні умови для реалізації комбінованої схеми перевезення вантажів
«море-суша» в напрямку басейнів Балтійського, Чорного та Каспійського морів по самій короткій відстані.
Інтенсивне використання мережі міжнародних транспортних коридорів і трансконтинентальних міжнародних транспортних коридорів,
що проходять територією України, може значно
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Глобальні та національні проблеми економіки
збільшити доходи державного та регіональних
бюджетів, сприятиме розвитку дорожньої інфраструктури, транспортної та всіх причетних
до неї галузей у цілому. Разом з тим слід зауважити, що транзитні можливості вище згаданих міжнародних транспортних коридорів, на
сьогодні використовуються далеко не повною
мірою. Найбільший за своїм транзитним потенціалом МТК «TRACEKA» (204,35 млн тонн)
задіяний лише на 15%; МТК № 3 (201,8 млн.
тонн) – на 10,3%; МТК № 9 (100,1 млн тонн) –
на 18%; МТК «Балтика – Чорне море» (92,9 млн
тонн) – на 4,4%; МТК № 5 (38,4 млн тонн) – на
29%. Згідно з висновками світових експертів
свій коефіцієнт транзитності (3,75) Україна використовує лише на 50–60% [6, с. 14]. Така ситуація характеризує загальний занепад економіки України та потребує негайного вирішення.
Аналіз останніх джерел і публікацій, на які
спирається автор з посиланнями на джерела.
Питанням щодо формування транспортно-логістичних систем і розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в умовах реформування
залізничної галузі України займалась велика
кількість науковців. Зокрема, у дослідженнях
групи науковців під керівництвом А.М. Пасічника [5, с. 194–195] запропоновано напрями успішної інтеграції транспортної системи
України в мережу міжнародних транспортних
коридорів за рахунок розбудови мережі логістичних транспортно-митних і транспортно-сервісних центрів, забезпечують обслуговування
вантажних транспортних засобів на шляху
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перевезення вантажів. Це, на думку авторів,
дозволить більш ефективно використовувати
транзитний потенціал України.
У дослідженнях В.І. Копитко [3, с. 283] визначено, що масштабність проектів із забезпечення міжнародних перевезень територією
України та стратегічні програми суміжних країн, передусім країн Європи, Росії, Китаю, обумовлюють доцільність формування не окремих
транспортно-логістичних центрів, а потужних
транспортно-логістичних кластерів у прикордонних регіонах України.
Цю думку також підтримують інші вчені. Так,
у роботі [5, с. 196] зазначено, що сучасні світові
інтеграційні процеси спонукають до утворення
транспортно-логістичних кластерів, які передбачають об’єднання окремих регіонально, функціонально й економічно пов’язаних між собою
логістичних ланок (МТК, транспортних вузлів
магістральної інфраструктури, транспортно-розподільчих логістичних центрів, магістральних,
регіональних і локальних шляхів сполучення) в
єдину систему перевізного процесу з метою надання якісного логістичного сервісу внутрішнім
або зовнішнім споживачам при мінімізації загальних логістичних витрат на базі залізничного
транспорту як ключового компоненту.
Розбудову мережі транспортно-логістичних
кластерів з метою забезпечення ефективного
використання транзитного потенціалу України
вважає одним із першочергових заходів розвитку транспортно-логістичної системи нашої
держави і В.В. Брагінський [2].
Таблиця 1

SWOT-аналіз моделей формування кластерів [1, с. 30]
Модель

Російська

Японська

Австрійська

Італійська
Іспанська

Американська

Сильні сторони

Слабкі сторони
– недостатній рівень організаційного
– сприяння розвитку співробітництва між
розвитку кластеру (відсутність практипідприємствами й освітніми організаціями;
ки стратегічного планування розвитку
– інвестування в розвиток транспортної інф- кластеру);
раструктури, яке реалізується з урахуванням – відсутність системи ефективних інзавдань розвитку кластеру;
формаційних комунікацій між учасни– підвищення інтенсивності розвитку малого ками кластеру;
та середнього бізнесу.
– обмежений доступ до іноземних
ринків.
– наявність високопрофесійних спеціалістів
– за рахунок значної віддачі від масшсвітового рівня;
табу виробництва малі фірми абсолют– наявність підприємства-лідера, яке зможе
но не конкурентоспроможні;
скоординувати навколо себе інші організації – зосередженість дослідницької інфрана період формування кластеру;
структури в декількох великих мегапо– бюджетне фінансування розвитку кластеру. лісах, що стримує розвиток кластеру.
– кластер забезпечує підприємства оптимальними партнерськими відносинами, це дозво- – несформовано єдиних підходів до
ляє приймати правильні стратегічні рішенорганізації технопарків.
ня, розуміти на який продукт буде попит у
майбутньому.
– здатність до експансії залежно від міри під- – великі банки погано пристосовані до
вищення технологічного рівня кластеру.
роботи з кластерами.
– наявність технопарків, що дозволяє підви- – застосування кластерної концепції
щити технологічний рівень і конкурентоспро- лише в певних регіонах або галузях
можність підприємств кластеру.
промисловості.
– кластери забезпечують постійні зв’язки
між урядом, підприємствами та громадськіс- – відсутня єдина модель, що дозволяє
тю;
з високим ступенем точності визначити
– дозволяють сформувати нові ідеї щодо шля- всі необхідні характеристики кластера.
хів покращення економічного середовища.
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Вчені Українського державного університету
залізничного транспорту Є.С. Альошинський і
К.В. Білан провели SWOT-аналіз моделей формування кластерів (табл. 1). На основі аналізу
вчені зробили висновок щодо доцільності застосування італійської моделі для розбудови мережі транспортно-логістичних кластерів прикордонних регіонів України [1, с. 32]. Цей вибір
було обґрунтовано характеристиками італійської моделі. Зокрема, особлива увага приділялася державній підтримці малих і середніх підприємств, орієнтації на співпрацю виробництва
з науковим середовищем. Вчені зазначають, що
головну роль в такій моделі віддають малим
підприємствам, які діють у рамках територіально-організаційних об’єднань (індустріальних
округів). Зосередження в межах одного кластеру багатьох малих фірм полегшує об’єднання
зусиль для досягнення певного результату.
Серед основних наслідків розбудови мережі
транспортно-логістичних кластерів прикордонних регіонів на базі італійської моделі вченими
було виділено:
– учасники транспортно-логістичного кластеру матимуть змогу обмінюватися інформаційними, фінансовими, інноваційними ресурсами,
зберегти самостійність та можливість здійснювати конкуренцію всередині кластеру;
– забезпечення надійного та ефективного
функціонування транспортної системи, що задовольнить попит на перевезення пасажирів і
вантажів, підвищення продуктивність, а саме
покращення якості сервісного обслуговування, скорочення терміну доставки, збільшення обсягів пасажирських і вантажних потоків
[1, с. 34].
Виділення невирішених частин загальної
проблеми, котрим присвячено статтю. Разом
з тим, на нашу думку, недостатньо опрацьованими в економічній літературі залишаються питання розбудови мережі транспортно-логістичних кластерів у прикордонних регіонах
України, через які проходять міжнародні транспорті коридори з метою розширення транскордонного співробітництва та, як наслідок, підвищення ефективності використання транзитного
потенціалу держави.
Мета статті – це розгляд підходів щодо формування транспортно-логістичних кластерів
прикордонних регіонів у забезпеченні розширення транскордонного співробітництва.
Виклад основного матеріалу дослідження з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Внаслідок свого географічного розташування та розмірів Україна є країною, яка водночас
належить до Центральноєвропейського, Чорноморського та Східноєвропейського регіонів, а її
територія – інтегруючою ланкою між їх складовими частинами. Зовнішній кордон України
є найдовшим серед європейських країн, 19 з 25
областей є прикордонними. Довжина державного кордону нашої держави становить близько 6
550 км, з них із Словаччиною – 98,5 км, Поль-

щею – 542 км, Білоруссю – 1 084 км, Молдовою – 1 202 км, Росією – 2 573,5 км. На морські
кордони припадає близько 1 050 км [6, с. 14].
Саме тому ефективна реалізація транзитного
потенціалу нашої держави, особливо у сфері обслуговування міжнародних вантажних перевезень, в період післякризової рецесії економіки
є рятівним варіантом для всього національного
господарства України. При цьому економічний
розвиток транзитних і прикордонних регіонів
нашої держави на засадах застосування європейських інструментів сусідства та партнерства
сприятиме скорішій інтеграції України до світової економіки.
Проте за результатами аналізу порівняння
ступеня розвитку та показників функціонування видів транспорту прикордонних регіонів з
транспортом України у цілому було виявлено
відставання регіональних показників діяльності транспортних підприємств загального користування від середньодержавних. Разом з тим,
незважаючи на загальне скорочення транзиту
вантажного автомобільного транспорту, помітно активізувався транзитний рух через західний кордон України, зокрема, через кордон з
Польщею (+14,2%), Словаччиною (+15,6%),
Угорщиною (+10,3%) і Білоруссю (+14,2%).
Натомість значне скорочення транзитного руху
автотранспорту відбулося на східному кордоні
з Російською Федерацією (-23,1%), з Румунією
(-28,1%) [5, с. 196].
З метою вирішення проблем функціонування
різних видів транспорту прикордонних регіонів
та підвищення ефективності їх взаємодії в обслуговуванні міжнародних вантажних перевезень, на нашу думку, доцільно розглянути підходи до формування транспортно-логістичних
кластерів прикордонних регіонів, найбільш
перспективними з яких в Україні визначено
Київ, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя,
Одесу, Львів. Ці міста є одночасно провідними
центрами Південно-Західної, Південної, Придніпровської, Одеської та Львівської залізниць,
що забезпечить створення транспортно-логістичних кластерів прикордонних регіонів саме
на базі залізничного транспорту як системоутворюючого компоненту. Розбудова мережі
транспортно-логістичних кластерів прикордонних регіонів у перспективі сприятиме створенню єдиної Європейсько-Азіатської транспортної
системи із загальною інфраструктурою; забезпечить вільне просування транспортних засобів і вільне переміщення вантажів; формуванню узгодженої тарифної політики на послуги
транспорту згідно із світовими стандартами
комплексного транспортно-логістичного обслуговування; дозволить створити умови для ефективного функціонування національної мережі
МТК і логістичних центрів на основі формування партнерських відносин.
Економічна кластерізація допомагає вирішити комплексну проблему забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної економіки
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Глобальні та національні проблеми економіки
на світовому ринку шляхом розширення експорту товарів і послуг, та відповідним надходженням капіталу ззовні [4, с. 78]. Якщо мова
йде про створення транспортно-логістичного
центру прикордонного регіону на базі залізничного транспорту, то завдання підвищення обсягів обслуговування транзитних вантажів у всіх
напрямках обмежується двома факторами: поперше, обсягами виробництва продукції безпосередньо в регіонах утворення вантажопотоків;
по-друге, станом розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в регіонів транзиту. При
цьому слід зауважити, що розвиток транзитних
і прикордонних регіонів на базі транспортнологістичної кластерізації дозволить прискорити євроінтеграційні процеси, які відбуваються
останнім часом.
На нашу думку, функціонування транспортно-логістичних кластерів прикордонних регіонів
має прагнути до забезпечення взаємодії на європейських принципах співробітництва та партнерства, серед яких доцільно наголосити на таких:
– по-перше, кожному з учасників транспортно-логістичного співробітництва має бути
запропонований максимально повний пакет
транспортно-логістичних послуг;
– по-друге, комплексне транспортно-логістичне обслуговування повинно здійснюватися
на основі єдиного документу, що відображав
би замовлення на пакет послуг, опис завдань
й розподіл їх між виконавцями, визначення та
закріплення функції контролю за конкретним
виконавцем;
– по-третє, створення єдиного інформаційного простору на основі стандартизації й уніфікації перевізних документів і документів іншого характеру, що застосовують усі учасники
транспортно-логістичного обслуговування;
– по-четверте, застосування єдиної маркетингової стратегії учасниками транспортно-логістичного обслуговування з метою формування
оптимального пакету транспортно-логістичних
послуг, проведення спільних досліджень з точки зору залучення потенційних клієнтів і формування високого рівня попиту на транспортнологістичне обслуговування;
– по-п’яте, розбудова партнерських відносин між українськими й європейськими організаціями в межах транспортно-логістичного обслуговування на шляху реалізації транзитних
перевезень мережею міжнародних транспортних коридорів.
Розбудова мережі транспортно-логістичних
кластерів, на нашу думку, у прикордонних регіонах України є важливим чинником інтеграції
нашої держави у систему світогосподарських
зв’язків, а також вагомим чинником її євроінтеграції через транскордонне партнерське співробітництво окремих регіонів України. Це обумовлено спрямованість функціонування мережі
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транспортно-логістичних кластерів прикордонних регіонів на підвищення якості транспортно-логістичного обслуговування транзитних
вантажопотоків не тільки на мережі міжнародних транспортних коридорів, але й мережею
транспортних мереж окремих регіонів, що беруть участь у транскордонному співробітництві. Основну увагу при цьому приділятимуть
системному управлінню вантажопотоками через мережу транспортно-логістичних центрів у
складі транспортно-логістичних кластерів прикордонних регіонів.
Висновки. Таким чином, на нашу думку,
розбудова мережі транспортно-логістичних
кластерів прикордонних регіонів нашої держави дозволить не тільки забезпечити оптимальне
використання транзитного потенціалу України, але й сприятиме його підвищенню. Разом з
тим, вирішення питань щодо розбудови мережі
транспортно-логістичних кластерів прикордонних регіонів потребує побудови чіткої гармонізованої системи співпраці між учасниками
транскордонного співробітництва й органами
влади різних рівнів, а також побудови стійких
партнерських відносин учасників транскордонного співробітництва з підприємницькими
структурами, неприбутковими організаціями
й інститутами громадянського суспільства, що
знаходяться на територіях мережі транспортнологістичних кластерів прикордонних регіонів.
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ
В УРАНОДОБУВНІЙ ГАЛУЗІ
METHODICAL APPROACHES TO RESOURCE CONSERVATION MANAGEMENT
IN URANIUM MINING INDUSTRY
АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто підходи до трактування терміна «ресурсозбереження» та визначено сутність процесу управління
ресурсозбереженням в уранодобувній галузі, що включає комплекс економічних, екологічних, соціальних, науково-виробничих
методів та інструментів, які спрямовані на раціональне використання ресурсів. Наведено основні складові процесу управління
ресурсозбереженням, а також проаналізовано головний чинник
реалізації цього процесу – оцінку стану ресурсозбереження промисловості, можливість та шляхи його поліпшення. Розглянуто
методичний підхід та уточнено основні функції управління ресурсозбереженням в уранодобувній галузі.
Ключові слова: уранодобувна галузь, ресурсозбереження, управління ресурсозбереженням, методичний підхід до
управління ресурсозбереженням, ресурсоємність, ресурсозаощадження.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены подходы к трактовке термина «ресурсосбережение» и определена сущность процесса управления ресурсосбережением в уранодобывающей отрасли,
который включает комплекс экономических, экологических,
социальных, научно-производственных методов и инструментов, направленных на рациональное использование ресурсов.
Представлены основные составляющие процесса управления
ресурсосбережением, а также рассмотрен главный фактор реализации этого процесса – оценка состояния ресурсосбережения промышленности, возможности и пути его усовершенствования. Рассмотрен методический подход и конкретизированы
основные функции управления ресурсосбережением в
уранодобывающей отрасли.
Ключевые слова: уранодобывающая отрасль, ресурсосбережение, управление ресурсосбережением, методический
подход к управлению ресурсосбережением, ресурсоемкость,
ресурсосбережение.
ANNOTATION
The article examines approaches to interpretation of the term
“resource conservation” and determines the essence of resource
conservation management process in uranium mining industry,
which includes the complex of the economic, ecological, social
and scientific and production methods and instruments, aimed
at rational use of resources. The basic constituents of resource
conservation management process are presented, and the
main factor of realization of this process is considered, namely
an estimation of the state of resources conservation in industry,
possibilities and ways of its improvement. Methodical approach
is considered and the basic functions of resource conservation
management in uranium mining industry are specified.
Keywords: uranium mining industry, resource conservation,
resource conservation management, resource conservation
management, resource intensity.

Постановка проблеми. В сучасних умовах
економічна незалежність України, в першу чергу, ґрунтується на наявності власних енергоносіїв. Практична відсутність нафти і газу вима-

гає подальшого розвитку уранової та вугільної
промисловості. Сучасні зміни, що відбуваються
в енергетиці України, переважно пов’язані з визначенням доступності та вартості енергоресурсів. Часткове припинення видобутку вугілля,
зменшення постачання газу та нафти, підвищує
важливість уранодобувної галузі України, як
сировинної бази атомної енергетики держави.
Стратегічне значення уранодобувної галузі визначається не тільки домінуючими позиціями
атомної енергетики в енергетичному балансі
держави, але й наявністю значних покладів
уранової руди, запаси якої можуть повністю
задовольнити потребу в сировині для виробництва ТВЕЛ українських АЕС.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідження процесів ресурсозбереження знайшло своє відображення в роботах багатьох
вітчизняних та закордонних економістів, але
незважаючи на надзвичайно важливий аспект
проблеми, автори по-різному з’ясовують сутність цієї категорії. Вагомий внесок у встановлення теоретичних та розробку практичних проблем ресурсозбереження у вугільній,
залізорудній, металургійній, машинобудівній
та хімічний промисловості зробили вітчизняні вчені, такі як: Р.С. Близький, Д.А. Веклич,
М.І. Іванов, Н.О. Кондратенко, Н.І. Конищев,
О.М. Кулініч, Д.В. Липницький, С.В. Мочерний, Я.Б. Олійник, Ю.І. Пітюренко, В.С. Пономаренко, І.М. Сотник, О.В. Харламова,
М.А. Хвесик, Л.Т. Хижняк, Л.Ш. Лозовський,
Д.Ю. Шишко, В.В. Яцків, а також зарубіжні
науковці: І. Ансофф, І.П. Богомолова, А.В. Богатирьов, І.І. Гізятов, О.Л. Кроллі, Г. Одумо,
Г.М. Пакарев, Б.А. Райзберг, Л.Ю. Завадова,
Р. Солоу, Г. Тейлор.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблем. Проте важливі аспекти управління ресурсозбереженням, такі як: визначення
функцій і методів управління ресурсозбереженням, оцінка ефективності реалізації управлінських рішень потребують подальшого вирішення та уточнення. Також виявлено необхідність
більш детального вивчення методичних основ
управління ресурсозбереженням в уранодобувній галузі, як унікальної ланки народного господарства.
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Рис. 1. Процес управління ресурсозбереженням в уранодобувній галузі процесу ресурсозбереження в
Україні обумовлено тим, що
Мета дослідження полягає в удосконален- порівняно зі створенням нових виробництв, рені методичного підходу та уточнені основних сурсозберігаючі технології в 3–4 рази економічфункцій процесу управління ресурсозбережен- но вигідніші [2, с. 190]. Слід також зауважити,
ням в уранодобувній галузі.
що впровадження ресурсозберігаючих технолоВиклад основного матеріалу дослідження. гій дає можливість знизити техногенне наванУправління
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нерально-сировинної
бази.
ресурсовикористання
Процес управління врахоПланування розподілу
та
Розробка та прийняття
ресурсів в галузі
вує синергетичний ефект,
ресурсозаощадження
управлінських рішень
що утворюється за рахунок
Нормування ресурсів
об’єднання
економічних,
екологічних, соціальних та
Визначення напрямків
науково-виробничих компота завдань з
нентів ресурсозбереження.
ресурсозаощадження
Організація заходів з
Підсумовуючи розглянуті
Контроль за
ресурсозбереження
впровадженням
різні варіанти та підходи до
заходів з
трактування терміна «ресурОперативне
Система державних
ресурсозбереження
созбереження» та його впроуправління процесом
стандартів та
вадження, слід відзначити
ресурсозбереження
нормативів
Контроль та оцінка
роботу І.М. Сотник, який,
ресурсозбереження
результатів
Автоматизації систем
взявши за основу трактуресурсозбереження
управління ресурсами
вання
ресурсозбереження
згідно з ДСТУ 3051–95, доповнила його екологічними
та соціальними аспектами
[1, с. 95]. На її думку, під
Ресурсна база галузі
Ринок ресурсів
ресурсозбереженням слід розуміти «організаційну, економічну, технічну, наукову,
Рис. 2. Методичний підхід до управління ресурсозбереженням
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таження на навколишнє середовище, а в ряді
випадків, поліпшити екологічний стан.
Розглядаючи необхідність впровадження ресурсозбереження в уранодобувній галузі, слід
відзначити, що головним чинником реалізації
цього процесу має бути управління, а саме –
оцінка стану ресурсозбереження промисловості, можливість та шляхи його поліпшення та
необхідність існування керуючого органу, що
відповідає за систему управління ресурсозбереженням.
Процес управління ресурсозбереженням
пов’язаний з реалізацією певного комплексу
загальних управлінських функцій. При цьому
автори дещо по-різному оцінюють сам процес
управління ресурсозбереженням. У загальному
вигляді відзначається необхідність оцінки існуючого стану, розробки планів щодо впровадження ресурсозбереження, проведення робіт з
організації та мотивації заходів, а також виконання робіт з моніторингу. У роботі [3, с. 176]
І.І. Мазур, Н.Г. Шапіро, Н.Г. Ольдерогге функції управління поділяють на три напрямки:
загальний, соціально-психологічний та технологічний. І.Н. Герчекова до функції контролю
за впровадженням ресурсозбереження включає
функції маркетингу, планування, організації
та контролю. У праці [4, с. 130] представлено
схему процесу управління ресурсозбереженням.
Методичний підхід до управління ресурсозбереженням в уранодобувній галузі показано на рисунку 2.
Завдяки методам управління ресурсозбереженням реалізується основний зміст управлінської діяльності щодо ресурсозбереження.
Правильно підібрані методи управління ресурсозбереженням залежно від підходу до управління забезпечують скорочення часу на обґрунтування, вибір та реалізацію управлінських
рішень та, як наслідок, підвищують ефективність ресурсозбереження [5, с. 388].
Актуальність управління ресурсозбереженням пов’язана з необхідністю застосовування
ресурсозберігаючих технологій, які б надавали
можливість:
– реалізувати комплексне використання видобутої сировини;
– усунути причини нераціонального використання мінерально-сировинної бази;

– підвищити рівень використання ресурсів
галузі;
– провести утилізацію накопичених відходів;
– знизити матеріальні затрати;
– мінімізувати шкідливі наслідки промислової діяльності.
Приведені принципи повинні діяти одночасно, тому що вони визначають умови ефективного функціонування галузі.
Функціонування уранодобувної галузі України суттєво відрізняється від роботи гірничо-збагачувальних комбінатів іншого спрямування,
особливо уранодобувних комплексів зарубіжних країн, у зв’язку з надзвичайно низьким
вмістом урану (від 0,08% до 0,15%) у сировині,
що в інших країнах вважають відпрацьованими
відходами уранового виробництва. Окрім того,
руду, яка містить уран, в Україні комплексно
не переробляють, внаслідок чого втрачаються
інші корисні компоненти, що в ній знаходяться.
Також слід відзначити, що стан сировинної
бази урановидобувної галузі постійно погіршується у зв’язку зі значним вичерпанням підготовлених запасів, зниженням їх якісних і економічних характеристик, ускладненням умов
видобутку в результаті тривалої експлуатації,
відсутністю нових підготовлених запасів.
Основними чинниками, що вплинули на нинішню ситуацію, є:
– нехтування значенням власної сировинної ресурсно-енергетичної бази для потреб енергетики країни, особливо в забезпечені її енергетичної незалежності й економічного потенціалу
в перспективі;
– відсутність чіткої державної політики та
підтримки у питаннях забезпечення країни у
поточному періоді й на перспективу стратегічними енергетично-сировинними ресурсами.
Аналіз показників видобутку уранової сировини наочно дозволяє оцінити стан уранодобувної галузі України та визначити основні тенденції (табл. 1).
Динаміка наочно демонструє, що поступове
збільшення обсягів видобутку уранової руди в
2011 р. змінилося спадом, пов’язаним зі скорочення розвіданих запасів Ватутінського родовища. Початок дослідно-експлуатаційного відТаблиця 1

Динаміка показників діяльності уранодобувної галузі України
Випуск
продукції, тонн

Роки

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Видобуток уранових
руд
Інгульска шахта
Смолинська шахта
Новокостянтинівська
шахта

948,30

1 002,74

1 093,47

1 042,23

1 164,71

1 119,66

1 138,51

1 006,83

479,63
468,67

444,34
558,4

438,89
654,58

430,15
612,08

458,36
706,35

453,03
586,77

454,78
538,80

459,37
372,11

-

-

-

-

-

79,86

144,93

175,35

Випуск уранового
оксидного
концентрату

800,33

800,00

830

830,32

848,73

892,28

960,20

922,3
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працювання Новокостянтинівського родовища
з липня 2011 р. не дав змоги покращити ситуацію, зважаючи на недостатність виробничих потужностей Новокостянтинівської шахти. Таким
чином, у 2013 р. відбулося скорочення випуску
уранового оксидного концентрату.
Оцінка основних показників діяльності
уранодобувної галузі (табл. 2) дає можливість
провести аналіз рівня ресурсоємності та ресурсозбереження. Динаміка основних показників
діяльності уранодобувної галузі дозволяє відзначити, що матеріалоємність за аналізований
період коливалася в межах від 0,22 грн/грн до
0,24 грн/грн та збільшується на 4,6%. Показники енергоємності та фондомісткості за аналізований період збільшилися на 40,0% та 70,9%.
Відповідно, показник фондовіддачі зменшився

на 41,8%. Така тенденція пов’язана з відсутністю нових технологічних рішень та підходів у
використанні матеріальних ресурсів і свідчить
про необхідність впровадження ресурсозберігаючих заходів, які дозволять покращити значення даних показників. Показник питомої ваги
витрат на оплату праці уранодобувної галузі
зменшився на 21,05%, тоді як питома вага матеріальних витрат збільшилася за аналізований
період на 0,89%. Зниження трудомісткості виготовлення продукції на 17,79% свідчить про
раціональне використання робочого часу працівників галузі.
Узагальнюючим показником ефективності використання ресурсів є рентабельність виробництва, яка зменшилася майже в три рази.
Така ситуація пов’язана зі зменшенням обсягів
Таблиця 2

Основні показники діяльності уранодобувної галузі
Роки
Показники
Матеріалоємність, грн/грн
Енергоємність, грн/грн
Фондомісткість, грн/грн
Фондовіддача, грн/грн
Питома вага витрат на
оплату праці в загальних
витратах, %
Питома вага матеріальних
витрат, %
Трудомісткість, люд.-год/
тонн
Рентабельність виробництва, %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0,22
0,15
0,55
1,82

0,24
0,18
0,62
1,61

0,24
0,19
0,82
1,22

0,24
0,21
0,92
1,09

0,23
0,22
0,87
1,15

0,23
0,21
0,94
1,06

0,38

0,34

0,33

0,30

0,30

0,30

22,4

24,3

24,2

23,8

23,2

22,6

14 747

14 057

13 561

12 894

12 178

12 123

21,4

17,5

13,9

19,2

25,2

6,5

Таблиця 3
Динаміка рівня ресурсозбереження уранодобувної галузі
Роки
Показники, тис. грн
Дохід галузі
Сукупні витрати на ресурси
Матеріальні ресурси
Енергетичні ресурси
Трудові ресурси
Витрати основних фондів
Ресурсні платежі
а) збір за забруднення навколишнього природного
середовища
б) збір за геологорозвідувальні роботи за рахунок
держбюджету
в) збір за спеціальне використання водних ресурсів
д) збір за спеціальне використання надр при добуванні корисних копалин
Ресурсоємність
Зміна доходу галузі
Зміна сукупних витрат на
ресурси
Рівень ресурсозбереження
в галузі

2008

2009

2010

2011

2012

2013

817 807
562 711
151 240
101 910
253 148
50 050
6 364

863 925
606 057
178 691
128 878
248 052
46 529
3 906

956 368
707 020
202 901
162 086
276 419
60 851
4 764

1 198 372
834 208
239 555
208 798
300 687
75 907
9 260

1 403 644
938 063
260 634
241 845
332 449
88 056
15 079

1 264 038
1 009 461
268 183
254 266
359 046
94 484
33 482

1 493

1 723

2 258

5 849

5 731

8 013

1 223

1 259

1 322

436

0

0

748

804

1 036

1 368

1 442

1 541

2 900

120

148

1 607

7 906

23 928

0,69
-

0,70
46 118

0,74
92 443

0,70
242 004

0,67
205 272

0,80
-139 606

-

43 346

100 964

127 188

103 856

71 397

-

11 840

38 058

-48 701

-37 478

196 806
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видобутку уранової сировини та випуску уранового концентрату і свідчить про необхідність
визначення чинників, що впливають на результативність уранового виробництва.
Управління ресурсозбереженням є складним
та багатоетапним процесом. Важливим етапом
процес управління є оцінка рівня ресурсозбереження урнодобувної галузі, яка дозволить
визначити основні напрямки впровадження ресурсозберігаючих заходів (табл. 3).
Таким чином, аналіз фактичного стану використання матеріально-сировинної бази та розрахованих показників ресурсоємності та ресурсозбереження обґрунтував необхідність розробки
та впровадження системи управління ресурсозбереженням, що дозволить більш раціонально
використовувати ресурси.
Висновки. Ефективне управління ресурсозбереженням дає можливість створити основу
для раціонального використання ресурсів за
рахунок виявлення серед негативних техногенних факторів прихованих можливостей
та переведення їх в площину реалізованих.
Процес управління враховує синергетичний
ефект, що утворюється за рахунок об’єднання
економічних, екологічних, соціальних та науково-виробничих компонентів ресурсозбереження. Розвиток уранодобувної галузі має
важливе стратегічне значення, що пов’язане

з проблемами енергозабезпечення, а також з
домінуючими позиціями атомної енергетики
та наявністю значних покладів уранової руди,
запаси якої можуть повністю задовольнити
потребу в сировині виробництва ТВЕЛ для
українських АЕС.
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ІННОВАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР ПРАЦІ НАСЕЛЕННЯ
ЯК МЕХАНІЗМ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ
INNOVATIVE CHARACTER OF WORK OF POPULATION
AS A MECHANISM FOR RURAL DEVELOPMENT
АНОТАЦІЯ
Оцінено сучасний стан розвитку сільського господарства.
Вказано особливості регіонального та національного сільського
розвитку. Виявлено динаміку сучасних тенденцій та пріоритети
загальнодержавної аграрної політики у цьому напрямі. Акцентовано увагу на демографічній складовій сільського розвитку в
Україні. Оцінено демографічну ситуацію та її наслідки. Розкрито
проблеми зайнятості та безробіття. Подано їх характеристику в
межах сільських територій. Виявлено причини та наслідки зниження зайнятості та скорочення чисельності сільського населення. Намічено пріоритетні напрями вирішення вказаних проблем.
Розкрито сутність та особливості створення родових помість в
Україні. Окреслено специфіку організації та функціонування родових помість та поселень в Україні. Оцінено перспективності
цього напряму розвитку сільських територій.
Ключові слова: інновації, безробіття, зайнятість, сільські
території, розвиток, родові садиби.
АННОТАЦИЯ
Оценено состояние развития сельского хозяйства.
Указаны особенности регионального и национального сельского развития. Выявлена динамика современных тенденций
и приоритеты общегосударственной аграрной политики в этом
направлении. Акцентировано внимание на демографической составляющей сельского развития в Украине. Раскрыты
проблемы занятости и безработицы. Дана их характеристика
на сельских территориях. Выявлены причины и последствия
снижения занятости и сокращения численности сельского
населения. Намечены приоритетные направления решения
указанных проблем. Раскрыта сущность и особенности создания родовых поместий в Украине. Очерчена специфика организации и функционирования родовых поместий и поселений
в Украине. Дана оценка перспективности этого направления
развития сельских территорий.
Ключевые слова: инновации, безработица, занятость,
сельские территории, развитие, родовые поместья.
ANNOTATION
The state of development of agriculture is estimated.
Peculiarities of regional and national rural development are
determined. The dynamics of current trends and priorities of the
national agricultural policy in this direction is revealed. The attention
is paid to the demographic component of rural development in
Ukraine. The problem of employment and unemployment are
revealed. Their characteristic in the rural areas is provided. The
causes and consequences of reducing employment and reducing
rural population are determined. Priorities for solving these
problems are identified. The essence and features of creation of
ancestral estates in Ukraine are explained. The specifics of the
organization and functioning of the ancestral homes and villages
in Ukraine are outlined. The prospects of this trend of rural
development are evaluated.
Keywords: innovations, unemployment, employment, rural
areas, development, ancestral homes.

Постановка проблеми. Світовий досвід господарювання та життєдіяльності світової спільноти довів, що демократичні способи управ-

ління дієві лише в невеликих колективах, де
є чітко окреслена мета існування; особи, що
живуть та взаємодіють, добре знають та розуміють однин одного. Великий колектив, яким
є світова спільнота людей, така система себе не
виправдала внаслідок появи осіб, що самореалізовуються за рахунок інших, а це стримує загальний розвиток або руйнує систему в цілому.
Пошук альтернативи демократичним підходам
в управлінні суспільством з метою забезпечення
його розвитку став причиною появи альтернативних поселень як моделей майбутньої світової спільноти.
Аналіз останніх досліджень. Проблеми розвитку сільських територій досліджено в наукових
працях О. Булавки, П. Гайдуцького, З. Герасимчук, В. Горкавого, Б. Данилишина, М. Кропивка, М. Маліка, В. Месель-Веселяка, П. Саблука, В. Трегобчука, В. Юрчишина та багатьох
інших вчених. Заслуговують на увагу наукові
розвідки А. Величко, Ю. Лузана, П. Макаренка, А. Стельмащука, які вивчали питання фінансування соціально-культурних та побутових
закладів у селі. Дослідженням проблем оподаткування діяльності сільськогосподарських підприємств присвячено роботи М. Дем’яненка,
Д. Деми, В. Синчака, Л. Тулуша, С. Юшка. Результати досліджень засвідчили наявність суттєвих диспропорцій територіального розвитку
в Україні, які проявляються насамперед у відсутності системного підходу в управлінні, недостатньому рівні децентралізації влади щодо вирішення нагальних питань на місцях, зокрема у
сферах фінансуванні потреб сільських закладів
освіти, охорони здоров’я та культури та в недостатньому забезпеченні потреб сільських жителів [1–8]. Зростаючі потреби відродження національного історико-культурного та природного
потенціалу вимагають від учасників суспільних
стосунків знаходження можливості забезпечувати стійкого розвитку як в глобальному, так і на
регіональному рівні, що сприятиме підвищенню
темпів економічного зростання країни, а також
гармонізації стосунків людини і природи. Поява
перспективних напрямів національного розвитку і можливості їх популяризації визначили
вибір напряму дослідження.
Постановка завдання. Виявити альтернативні підходи до формування зайнятості населення
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та вирішення соціально-економічних та екологічних завдань розвитку людини та суспільства.
Виклад основного матеріалу. Розвиток сільських територій головним чином зорієнтований
на виробництво сільськогосподарської продукції. Інтенсивне використання земельних угідь,

внесення пестицидів та гербіцидів, орієнтація
переважно на орендаря, а не власника, соціально-економічні зміни в країні зумовили розвиток
ерозійних процесів та виведення з обігу значної
частки сільськогосподарських угідь – протягом
1990–2013 рр. їх площа скоротилась на 504 тис. га.

Таблиця 1
Індексний аналіз обсягів сільськогосподарського виробництва в Україні у 1990–2013 рр.

сільськогосподарські
підприємства
з неї

продукція
сільського
господарства

продукція
рослинництва

продукція
тваринництва

з неї

продукція
тваринництва

Максимальний
119,9
133,1
106,8
142,5
Мінімальний
83,5
77,3
83,5
74,4
Амплітуда зміни
36,4
55,8
23,3
68,1
Середнє значення
99,52 100,82 97,52
98,38
Джерело: сформовано за даними Держкомстату України [9]

господарства населення

продукція
рослинництва

продукція
сільського
господарства

продукція
тваринництва

Показник

з неї
продукція
рослинництва

продукція
сільського
господарства

Індекс обсягів сільськогосподарського виробництва, у % порівняно з
попереднім роком
всі категорії
серед них
господарств

155,5
70,3
85,2
99,41

119,1
69,8
49,3
96,21

118,6
90,2
28,4
101,44

142,2
81,3
60,9
104,31

105,8
92,9
12,9
98,90

Продукція рослинництва

Продукція тваринництва

М’ясо
свиней

М’ясо
овець та
кіз

М’ясо птиці

Молоко

Яйця

22,2
33,9
76,1
56,7
15,7
-16,5
-39,7
-54,3
-49,9
-46,6
-33,8
-6,6
-19,8
-18,8
-11,3
5,0
-11,0
-13,4
0,1
5,5
7,8
13,0
14,3
11,3
[9]

М’ясо великої рогатої
худоби

1990 42,6
98,3 275,1 236,5 29,5
27,2
27,6
1991 56,2 114,6 166,2 307,6 59,9 150,4 60,3
1992 118,9 206,5 346,0 541,6 142,9 233,8 72,8
1993 116,2 214,6 361,1 505,6 143,5 68,6
39,4
1994 57,8 123,2 214,1 224,1 66,0 112,1 106,8
1995 13,6
55,5
85,6 170,9 31,2
34,3
12,8
1996 -11,7 29,7
64,6
53,0
3,8
6,4
-26,5
1997 -24,1 14,5
37,5
19,4 -10,4 -24,1 -37,4
1998 -29,5 -3,3
1,9
22,0 -12,0 -18,6 -25,2
1999 -22,1
8,0
12,0
54,5 -14,8 -12,5 -12,8
2000 -1,0
30,8
64,8
52,2
6,1
14,0
-1,7
2001 18,3
35,8
43,3
68,7
1,5
11,4
-0,8
2002 4,9
22,3
19,3
77,9
-8,6
24,2
8,9
2003 12,6
41,7
45,8
64,3
6,2
33,5
30,9
2004 8,1
20,3
20,1
45,2
-0,8
-0,7
-5,0
2005 6,8
7,9
3,1
24,3
4,8
17,8
16,1
2006 2,8
11,3
7,4
20,7
11,1
56,2
14,8
2007 15,6
32,7
28,7
75,9 -11,1 24,7
14,1
2008 13,4
19,6
16,4
18,4
7,1
7,9
11,1
2009 13,8
16,9
7,3
41,4
37,0
12,9
19,1
2010 21,1
26,7
13,9
64,7
16,7
62,1
23,5
2011 27,0
32,3
26,1
57,0
36,5
17,7
9,9
2012 20,5
22,3
15,2
45,8
15,7 -21,5 -6,8
2013 11,2
11,1
1,5
28,5
2,7
23,0
7,0
Джерело: сформовано за даними Держкомстату України

Всього

Овочі
відкритого
ґрунту

з неї
Картопля

Цукрові
буряки
(фабричні)

Насіння
соняшника

Зерно

з неї
Всього

Рік

Сільськогосподарська продукція – всього

Таблиця 2
Індексний аналіз обсягів сільськогосподарського виробництва в Україні в 1990-2013 рр.

20,6
43,9
131,2
88,0
29,8
-19,8
-43,1
-61,5
-59,3
-57,9
-42,3
-21,4
-40,5
-44,3
-33,8
-25,0
-38,4
-41,0
-24,1
-32,9
-35,9
-24,8
29,5
-43,3

20,7
36,0
95,4
67,0
31,0
-16,7
-42,1
-57,4
-47,4
-51,0
-44,3
-7,2
-16,9
-33,0
-14,4
14,9
-9,2
-27,6
0,3
12,1
-7,8
-3,7
2,0
0,2

2,3
29,3
119,0
84,7
28,9
-31,9
-51,8
-58,8
-59,4
-57,0
-46,4
-24,9
-26,7
-37,8
-44,3
-32,1
-34,3
-46,4
-38,6
-31,8
-29,5
-39,6
-40,0
-42,8

17,0
2,6
32,0
13,4
-2,3
-18,4
-32,8
-44,9
-43,4
-45,5
-33,2
-1,7
-1,1
11,0
3,8
24,9
12,1
-19,0
-11,3
-22,5
-4,4
-16,8
-7,2
-10,0

32,2
21,7
39,6
42,0
-5,2
-23,2
-44,0
-53,7
-46,7
-36,6
-6,0
-0,8
-13,8
9,9
-0,4
12,2
-3,7
13,8
4,1
1,4
17,9
18,5
2,3
13,6

27,3
47,1
67,8
75,1
55,0
36,5
-2,4
-5,5
-1,3
-0,7
10,6
25,1
14,6
18,5
15,2
23,5
-6,8
9,1
13,0
13,1
18,6
38,8
52,6
47,6
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Наразі основою господарської
діяльності на сільських територіях традиційно є виробництво
аграрної продукції. Соціальноекономічна ситуація в країні,
відсутність системного підходу
в управлінні сільськими територіями сприяли зниженню
обсягів виробництва (табл. 1) і
його ефективності (табл. 2).
При цьому скорочення виробничого потенціалу значною
мірою торкнулося громадського сектору, тоді як особисті
селянські господарства і домашні господарства населення
характеризувалися великим
рівнем стійкості і проявляли
тенденції щодо нарощування
обсягів виробленої продукції.
Такими виявилися виробництво картоплі (97% від загального виробництва в країні),
овочів, плодів і ягід, молока
і продукції вівчарства (86%,
82%, 78% і 85% від загальнодержавного виробництва відповідно).

Потреби індивіда
Демографічно
обумовлені
(потреби тіла)

Духовно та психічно
обумовлені
(потреби душі)

Деградаційнопаразитарні
(потреби штучні)

їжа;
вода;
повітря;
одяг;
житло;
транспорт;
зв’язок;
освіта;
відпочинок та
відновлення
здоров’я, зокрема
сон;
− народження дітей
як відтворення
виду тощо,
− діяльність на рівні
інстинктів

− заняття творчістю;
− духовне вдосконалення
та розвиток
особистості;
− спілкування, людяність;
− культурний розвиток;
− реалізація творчого
потенціалу;
− народження дітей як
механізм передачі
історико-культурного
досвіду поколінь та
подальшого
вдосконалення тощо;
− діяльність на рівні
розуму, інтуїції,
стереотипів та
культури, внутрішній
діалог з Богом
(Природою)

− розпуста;
− вживання алкоголю,
наркотиків та інших
токсичних речовин;
− паління тютюну та
інших токсичних
речовин тощо;
− види діяльності, що
руйнують психіку
людини та її
генетику, що не
дають реалізувати
потенціал розвитку

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Рис. 1. Потреби індивідів в суспільстві

Таблиця 3
Продуктивність праці в аграрному секторі України в 1990–2013 рр.
Рік

Продуктивність праці в сільськогосподарських підприємствах
на 1 зайнятого в сільськогосподарському
у % порівняно з попереднім роком
виробництві, у постійних цінах 2010 р., грн
сільськогосподарське
виробництво

рослинництво

тваринництво сільськогосподарське
виробництво

1990
50 388,5
59 554,9
41 184,4
1991
42 826,6
49 187,9
36 506,7
1992
36 369,7
50 510,0
25 250,7
1993
36 707,5
56 794,3
21 391,1
1994
31 117,5
46 943,3
19 467,4
1995
30 254,8
45 822,2
17 596,0
1996
26 339,8
39 573,6
15 097,3
1997
28 174,2
44 012,2
12 402,0
1998
25 484,8
36 203,6
14 121,4
1999
24 103,8
33 461,2
13 575,5
2000
27 066,9
...
...
2001
34 577,2
...
...
2002
40 728,8
51 315,0
23 691,1
2003
38 007,0
44 266,3
27 351,7
2004
63 376,9
78 074,1
36 084,0
2005
72 621,9
86 198,1
47 992,8
2006
83 854,6
98 033,7
58 507,4
2007
88 571,3
94 905,2
75 970,2
2008
127 372,5
142 513,5
92 722,8
2009
131 332,0
138 741,7
113 976,7
2010
132 680,4
133 603,0
130 473,7
2011
165 229,0
171 142,8
148 840,3
2012
159 679,0
155 543,8
171 798,3
2013
201 216,9
202 220,5
198 185,6
Джерело: сформовано за даними Держкомстату України [9]

…
85,0
84,9
100,9
84,8
97,2
87,1
107,0
90,5
94,6
112,3
127,7
117,8
93,3
166,8
114,6
115,5
105,6
143,8
103,1
101,0
124,5
96,6
126,0

рослинництво

тваринництво

…
82,6
102,7
112,4
82,7
97,6
86,4
111,2
82,3
92,4
...
...
...
86,3
176,4
110,4
113,7
96,8
150,2
97,4
96,3
128,1
90,9
130,0

…
88,6
69,2
84,7
...
...
85,8
82,1
113,9
96,1
...
...
...
115,5
131,9
133,0
121,9
129,8
122,1
122,9
114,5
114,1
115,4
115,4
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Висока енерго- та матеріалоємність виробництва, зниження рівня мотивації праці, практична відсутність державної підтримки (зниження
частки дотацій в аграрний сектор в структурі
ВВП) на фоні зниження цін на імпортне продовольство сприяли зниженню рентабельності
більшості галузей суспільного сектору.
Основною рушійною силою, яка спроможна
створити додану вартість як в сільському господарстві, так і в цілому в економіці є працівники
підприємств, що одночасно є представниками
домогосподарств, які переважно проживають в
цій місцевості. Відтворення людського капіталу
належить до головного завдання суспільства і
перебуває в центрі уваги керівників територіальних утворень. Головною рушійною силою,
що спонукає до праці, є задоволення власних
потреб працівників. Виробництво екологічної
чистої, безпечної та поживної продукції, а також налагодження оптимальних життєвих
умов неможливе без свідомого ставлення індивіда до своєї праця. Це можливе за умови формування позитивного іміджу сільського способу
життя як в ЗМІ, діяльності державних діячів,
так і в свідомості громадян, а також задоволення їх потреб. Останні в цілому можна поділити
на три групи (рис. 1).
Для прикладу, зростання продуктивності
праці та енергоозброєності за останні два століття значно підвищилось, отже за незмінних
потреб кожної людини мало б вивільнитися багато часу на розвиток, самовдосконалення, виховання дітей. На противагу цьому спостерігається ще більша (з точки зору задіяного часу)
завантаженість особи. Організація територіальної громади як колективу, так і забезпечення
виконання завдань підприємств передбачає два
основні підходи (табл. 4).
У підсумку маємо підвищення внутрішньої
мотивації, зростання обсягів виробництва до
оптимальних потреб, збалансованих внутрішнім споживанням та перспективами реалізації.
Створення екологічно здорового та економічно

стійкого утворення довільної складності, подібного за своєю функціональністю до природних
екосистем є запорукою забезпечення самодостатності та самовдосконалення. Трансформація наразі набутого досвіду господарювання та
життєдіяльності в довгостроковій перспективі
створить передумови для розвитку нового суспільства та його взаємодії з Природою, як того
бажав Бог.
Очевидною з позицій створення довгострокових переваг є зміна світогляду та залучення
молоді до розвитку суспільних відносин. При
цьому важливим є встановлення оптимальних умов їх діяльності. Темп життєдіяльності
сучасних великих міст засвідчує, що активна
фаза виробничих чи пов’язаних з ними процесів триває 16–18 год. на добу, що становить
понад 4 тис. год. на рік, тоді як продуктивними, за даними американських фізіологів, є
3–4 год. на добу або не більше 35 год. в тиждень, які прийнято за базовий рівень (рис. 2).
Характерним є певне збереження продуктивності праці з подальшим різким його зниженням протягом двох місяців експерименту. При
цьому відчутний рівень продуктивності суттєво
відрізняється від фактичного (табл. 3). Причинами зниження продуктивності є значні втрати
часу внаслідок виникнення та виправлення по-
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Фактична продуктивність праці при базовому 35-годинному робочому тижневі
Фактична продуктивність праці при 60-годинному робочому тижневі
Фактична продуктивність праці при 90-годинному робочому тижневі
Відчутна продуктивність праці при 60-годинному робочому тижневі
Відчутна продуктивність праці при 90-годинному робочому тижневі

Рис. 2. Залежність відчутної та фактичної
продуктивності праці від її інтенсивності
при 60-ти та 90-годинному робочому тижні
Джерело: сформовано на основі [10]

Таблиця 4
Підходи до формування соціально-економічно стійкої структури
Ознака

Результат:
швидко та
дорого

Підприємство
Найм (залучення) професіоналів.
Переваги: швидкі результати.
Недоліки: висока вартість залучення, низький рівень адаптації
за рахунок впровадження набутих
шаблонів.

Залучення молодих фахівців.
Переваги: нижча порівняно з проРезультат:
фесіоналами вартість залучення,
довго та ціле- постановка перед ними завдань
спрямовано (з актуальних для фірми, створення
максимальною команди, виший рівень відданості
адаптацією до справі.
цілей об’єкта
Недоліки: тривалий період підготовки, потреба в кваліфікованих
наставниках.

Територіальна громада
Відбір найактивніших учасників та найбільш привабливі умови для початку проекту.
Переваги: діяльність здійснюють ті, хто до цього
найбільше прагне.
Недоліки: активних учасників, як правило, небагато, їх ресурси обмежені, результатом розпоряджаються всі, або виникає потреба введення обмежень,
в разі зникнення активу припиняє існування.
Залучення всієї громади або значної її частини, особливо молоді, формування її світогляду у напрямі
удосконалення системи цінностей.
Переваги: система стає стійкою, в довгостроковій
перспективі самодостатньою, цілі та результат досягнення задовольняють учасників, досвід може
поширюватися.
Недоліки: інертність мислення, тривале пристосування до нових умов.

Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
милок, відновлення зусиль та інших ресурсів,
неправильна організація праці та визначення
пріоритетів, втома тощо.
Загострення екологічної ситуації в країні
внаслідок нерівномірності щодо видобутку та
споживання наявних ресурсів, концентрації
відходів або проблемами з їх утилізацією та переробкою, підвищення антропогенного навантаження на навколишнє середовище визначили
як напрям наукових досліджень, так і сферу інтересів людства, що визначає імовірність його
виживання в сучасних умовах. Екопоселення
є альтернативою сучасному технократичному
способу життя. Їх створюють за ініціативи громадян майже всіх країн світу; громадян, які є
людьми нової епохи, що несе культуру, науку
та свій спосіб життя, який, як правило, має характер громади та духовну складову. Ознаками
екопоселень є збереження навколишнього природного середовища; виробництво їжі, палива
та інших відновлюваних біоресурсів «на місці»;
безвідходні технології (переробка відходів «на
місці»); знезараження існуючих токсичних відходів; запобігання негативному впливу на інші
території. З цією метою будівництво та інші
процеси, що забезпечують життєдіяльність,
здійснюється з екологічної, біологічної та/або
органічної сировини з використанням відновлюваних джерел енергії за знезараження відходів
та мінімального впливу на місцеву екосистему.
Їх різновидом є родові поселення. Організація
родового поселення дозволяє вивільнити час
для розвитку особистості, розкриття її потенціалу, сприяє оздоровленню індивідів та вирішенню їх нагальних проблем.
У родовому помісті людина не будує місце
для проживання, а має змогу жити і займатися
улюбленою справою: освітою, рослинництвом,
тваринництвом, народними промислами чи іншою прикладною творчістю, мистецтвом, будівництвом, лісокористуванням, літературою
тощо. Все це без значних зусиль дозволяє не
лише забезпечувати себе, але й реалізовувати.
З іншої точки зору, самозабезпечення дозволяє
значною мірою економити на продуктах харчування, ліках (на природі, в русі і завдяки здоровому харчуванню, займаючись улюбленою
справою з можливістю відпочивати людина
практично не хворіє), предметах побуту тощо.
Основні витрати йдуть на засоби пересування
(пальне або оплата транспортних послуг) та
комунікації (телефон, Інтернет тощо). Емпіричне обстеження родових поселень в Україні,
зокрема Київської, Житомирської, Одеської
та Харківської областей, засвідчило, що витрати мешканців на процеси життєдіяльності
скоротились в 5–10 разів порівняно з тим, що
вони витрачали в місті, а зайнятість – у 8 разів
(наразі зайнятість становить в середньому
3 місяці або близько 500 год. на рік, що непорівнювано з 16–18-годинним робочим днем
або 6-денним робочим тижнем у великих містах, що перевищує 4 тис. год. на рік). Зменшу-
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ється втомлюваність, з’являється можливість
мислити, розвиватися в різних видах діяльності (багато поселенців освоюють десять і більше
спеціальностей), творити, спілкуватися, подорожувати тощо. Набуті в помісті навички дозволяють людині легко заробити собі на життя, але найголовнішим є можливість займатися
тим, чим хочеться займатися.
Ініційований громадською організацією проект Закону України «Про родові помістя та родові поселення» пройшов широке обговорення в
наукових колах, громадськістю і був підтриманий як на загальнодержавному рівні Кабінетом
Міністрів України, так і органами державної
влади на місцях. Проектом закону, зокрема,
передбачено виділення 1 га землі кожному
бажаючому повнолітньому громадянину України безоплатно. Земля та продукція, що ній вирощена, не підлягають оподаткуванню. Земля
надається безоплатно в довічне використання
без права продажу, застави чи дарування та з
правом передачі у спадок. Громадянин України, що отримує землю зобов’язується не менше
третини території засадити неплодовими деревами.
Практика господарювання, яка діє в Україні, засвідчила, що облаштування родового маєтку всім необхідним передбачає інвестування
не менше 300 тис. грн протягом 10 років. Якщо
розглядати територію знятого з карти України
середнього села площею 250 га, то інвестиції
приватних осіб з розрахунку на один населений пункт складуть 75 млн грн за 10 років, або
7,5 млн грн щороку. Екологічно чистої продукції буде вирощено не менше ніж на 2,5 млн грн
щороку. Відродження 600 населених пунктів,
знятих з карти України за роки незалежності,
і 600 сів, які знаходяться на межі вимирання,
забезпечать зайнятість 100 тис. середньорічних
працівників протягом 10 років, прихід приватних інвестиції в сумі 9 млрд в рік, виробництво
екологічно чистої продукції на суму 3 млрд грн.
Однією з переваг поселенців є посадка на своїй землі неплодових дерев на площі не менше
0,3 га зеленого забору по периметру, створення
самозабезпечуючої та гармонійної екосистеми,
що вимагає мінімального втручання людини
для свого функціонування. У згаданих населених пунктах буде посаджено 100–150 тис. гектарів лісових насаджень, при цьому зберігши до
1,5 млрд бюджетних асигнувань на ґрунтозахисні заходи. Зростання населених пунктів в сільській місцевості викличе зростання зайнятості
у сфері обслуговування, створення обслуговуючих кооперативів, нових виробництв, зокрема й
високотехнологічних, збереження і відновлення функціонування установ культури дитячих
садків та інших об'єктів соціальної й виробничої інфраструктури. Описані заходи сприятимуть розвитку економіки родинних бюджетів,
фізичному здоров'ю людей, зниженню завантаженості на інфраструктуру міст, розвиток нових
поселень, як наслідок, сфери обслуговування,
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створення нових робочих місць. Прийняття й
реалізація положень Закону України «Про родові садиби і родові поселення» в контексті «1
га землі – кожній українській сім'ї» забезпечить необоротний розвиток української сім'ї на
якісно новому рівні морально-психологічного
фундаменту і матиме не лише тактичні, але й
стратегічні позитивні наслідки [11–15]. Вже зараз в родових маєтках на практиці реалізують
основоположну прерогативу сільської місцевості – збереження автентичності, родинних засад,
сприяння збереженню і розвитку національної
культури, історії, традицій, системи цінностей, які реалізуються на малій батьківщині,
що складається з власного будинку з ділянкою
землі. Поселенці освоюють традиційні народні
ремесла і сучасну техніку, користуватися якою
вчать як місцеве населення, так і всіх охочих,
організовуючи майстра-класи, семінари, фестивалі. Зокрема, освоєними є технології з вирізування дерев'яних ложок та інших предметів
ужитку, писанкарство, вишивка, розпис по батику, плетіння з кореня сосни, лозо-, соломоі траво плетіння, бджільництво, виготовлення
ляльок-мотанок, оберегів, глиняної іграшки,
гончарних і кованих виробів, ялинкових іграшок з фетру та інших матеріалів, будівництво
з місцевих природних екологічних матеріалів;
випічка домашнього бездріжджового хліба; збирання і лікування травами, заготівля лісових
грибів, ягід, організація заходів щодо зеленого,
екологічного і сільського туризму, відродження
місцевої флори й фауни, спільні проекти з дослідницькими інститутами та освітніми установами тощо. Поселенці ведуть активну роботу з
роздільного збирання сміття, відродження родючості ґрунтів, орієнтації діяльності людей із
забезпечення екологічних норм, очищенню води
і повітря, формуванню світогляду людей через
усвідомлене відношення до Землі як ідеального
місцю існування Людини, вихованню підростаючого покоління, орієнтацію освіти, культури,
науки і мистецтва на пропаганду верховенства
духовності в житті і діяльності людей, реалізації
принципу «Здоров'я Землі – здоров'я Людини».
Висновки. Розвиток родових садиб та родових
поселень є альтернативою самозайнятості, механізмом підвищення якості життя та здоров’я населення, який при нижчому рівні витрат праці
та капіталу спроможний продукувати більшу
додану вартість новоствореного продукту. Організація діяльності родових поселень сприятиме
соціально-екологічному, економічному та історико-культурному відродженню крани.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ПЛАНУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ МЕЗОРІВНЯ
TRANSFORMING THE APPROACHES TO PLANNING PERSPECTIVES
OF MESO-LEVEL TERRITORIES’ SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT
АНОТАЦІЯ
У роботі проаналізовано загальну специфіку планування
змін в економічній та соціальній сфері на регіональному рівні
в Україні. У контексті цього підходу проведено оцінку рівня соціально-економічного розвитку регіонів. Визначено доцільність
перегляду підходу до планування перспектив соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних утворень
країни, що застосовується в державі. Показано зв’язок між
стратегічними планами за умови трансформації підходу до
планування майбутніх перспектив розвитку соціально-економічних систем мезорівня.
Ключові слова: планування, адміністративно-територіальні утворення, соціально-економічний розвиток, сценарії,
рівень розвитку.
АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается общая специфика планирования изменений в экономической и социальной сфере на
региональном уровне в Украине. В контексте сложившегося
подхода проводится оценка уровня социально-экономического развития регионов. Определяется целесообразность пересмотра применяемого в государстве подхода к планированию
перспектив социально-экономического развития административно-территориальных образований страны. Показана связь
между стратегическими планами при трансформации подхода
к планированию будущих перспектив развития социально-экономических систем мезоуровня.
Ключевые слова: планирование, административно-территориальные образования, социально-экономическое развитие, сценарии, уровень развития.
АNNOTATION
Author considers the overall specificity of planning changes
in economic and social sectors at regional level in Ukraine. In
the context of this approach, the level of socioeconomic development of regions is estimates. The feasibility to change the
approach of planning prospects of social and economic development of the Ukrainian administrative units, which are used
nowadays in the state, is determined. The link between strategic
plans providing that the approach to planning future development of socioeconomic systems of meso-level will be transformed is shown.
Keywords: planning, administrative units, socioeconomic
development, scenarios, development level.

Постановка проблеми. Зважаючи на конкурентні виклики нового століття, в основу модернізації вітчизняної економіки має лягти
зміна традиційного підходу до планування майбутнього. Вихідною точкою планування мають
виступати базові адміністративно-територіальні
утворення країни, адже лише чітке розуміння
місцевих обмежень, конкурентних переваг місцевих територій у підсумку дозволить виробити
вдалу та дієву державну політику економічного
та соціального розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У вітчизняній науковій літературі з урахуванням тенденції до децентралізації управління
дослідники посилюють увагу саме до проблеми
місцевого економічного розвитку. Дослідженню
дефініції, а також обґрунтуванню місця цього
процесу в системі державного управління присвячено чимало наукових робіт. Про це йдеться
у рамках реалізації проектів партнерства України з закордонними державами – В. Мамонова,
Н. Балдич, Н. Гринчук [1] узагальнюють джерела
та механізми фінансування місцевого економічного розвитку за сприяння проекту «Місцевий
економічний розвиток міст України». Над питаннями стимулювання економічного зростання
на місцевому рівні працювали представники національного інституту стратегічних досліджень,
зокрема С. Біла, О. Шевченко, М. Кушнір та
інші [2]. Однак, на наш погляд, проблема вимагає подальшого дослідження в контексті саме
перегляду тих підходів до планування перспектив соціально-економічного розвитку, які склалися в країні та вимагають своєї трансформації
з огляду на виклики сучасності.
Постановка завдання. З урахуванням викладеного вище, в роботі проаналізовано загальну
специфіку планування перспектив в економічній та соціальній сфері на регіональному рівні
в Україні та доцільність трансформації підходу до планування з огляду на децентралізацію
управління.
Основний матеріал дослідження. В Україні склалася практика стратегічного планування соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць вищого
ієрархічного рівня управління за принципом
«зверху-вниз». В його основу покладено підхід до планування, який домінував ще за часів
Радянського Союзу, коли головні завдання на
шляху досягнення ключової стратегічної мети
знаходили своє втілення у стратегіях макрорівня, а потім основні положення макропланів
мали б відображатися у стратегіях розвитку територій мезорівня. Іншими словами, за такого
підходу до стратегічного планування майбутніх
перспектив та змін в економічній та соціальній
сфері, напрямки та цілі розвитку, що визначаються спочатку на макрорівні, «екстраполюють» на рівень регіонів.

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Дослідивши зміну рівня соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних
утворень в країні за прогнозними значенням
цих показників (застосувавши методологію розрахунку комплексного інтегрального показнику), спостерігаємо ситуацію, за якої протягом
першого етапу реалізації стратегічного плану,
за умови впровадження регіонами країни тих
стратегічних завдань, що окреслені Державною
стратегією регіонального розвитку до 2020 р.,
покращення рівня соціально-економічного розвитку на мезорівні не відбудеться. Навпаки, в
окремих адміністративно-територіальних утвореннях навіть матиме місце погіршення загального стану справ (рис. 1).
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Ініціативність
адміністративно-територіальних утворень щодо розробки стратегічних
планів власного розвитку, як своєрідного намагання пристосуватися до глобальних викликів
сучасності, не змінило позицію макрорівня відносно пріоритетності планування в країні. Навпаки, обов’язковість стратегічного планування
за принципом «зверху-вниз», отримала законодавчу регламентацію. Так, Постановою КМУ
«Про затвердження порядку розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку» від 16 листопада
2011 р. № 1186 ст. 5 регламентується «розробка
регіональних стратегій розвитку на строк дії та
з урахуванням положень Державної стратегії
регіонального розвитку» [3].
Попри сподівання на зміну ситуації з актуалізацією питання щодо децентралізації в країні, станом на кінець 2014 р. маємо збереження
усіх традиційних підходів щодо вирішення цієї
проблеми, адже Державна стратегія регіонального розвитку країни до 2020 р. чітко визначає на загальнорегіональному рівні пріоритетні
напрямки соціально-економічного розвитку для
кожного регіону, в розрізі таких трьох цілей
державної регіональної політики країни на довготривалу перспективу, як: підвищення рівня
конкурентоспроможності регіонів, територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток, а також ефективне державне
управління у сфері регіонального розвитку.
Про результати руху адміністративно-територіальних утворень країни у напрямку досягнення
окреслених цілей свідчитимуть певні індикатори в регіональному розрізі, на досягнення прогнозованих значень яких і спрямовано стратегічний план. Такими показниками є: валовий
регіональний продукт у розрахунку на одну особу, наявний дохід у розрахунку на одну особу,
обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу, експорт товарів у розрахунку на одну особу, кількість малих підприємств
у розрахунку на 10 тис. населення, кількість
середніх підприємств у розрахунку на 10 тис.
населення, обсяг реалізованої інноваційної продукції, щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та місцевого значення вищої категорії
(І, ІІ), середньомісячна заробітна плата (номінальна), загальний коефіцієнт вибуття сільського населення, забезпеченість населення
лікарями всіх спеціальностей, рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом, рівень смертності на 1 тис. населення,
демографічне навантаження на 1 тис. осіб постійного населення віком 16–59 років (окремо
міської та сільської місцевості), охоплення дітей дошкільними навчальними закладами, питома вага утилізованих відходів, рівень безробіття за методологією Міжнародної організації
праці, площа земель природно-заповідного фонду, питома вага площі природно-заповідного
фонду до площі АТО.

Рис. 1. Прогноз рівня соціально-економічного
розвитку регіонів України за результатами 1 етапу
стратегічних змін до 2020 р.

Сподівання на кращий розвиток подій втілює надана регіонам країни можливість, враховуючи їх потенціалу, запропонувати для впровадження та відобразити в стратегічних планах
свого розвитку додаткові стратегічні завдання
та заходи, що не передбачають спільних дій
центральних та місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, а базуються на власних місцевих зусиллях та можливості залучення до їх реалізації додаткових
альтернативних джерел фінансування.
Порівняння результатів запровадження прогнозних стратегічних заходів першого та другого етапів реалізації Державної стратегії регіонального розвитку свідчить про дотримання
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Рис. 2. Прогноз рівня соціально-економічного
розвитку регіонів України до 2020 р.
(у розрізі етапів)
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територіальної (просторової) складової інте- гія регіонального розвитку перетворюється в
грального підходу щодо формування та реалі- суто декларативний план для зовнішніх корисзації державної регіональної політики (рис. 2), тувачів, які, ознайомившись з перспективами
сутність якої зводиться, як зазначено у страте- господарювання в регіонах, прийматимуть відгічному плані загальнорегіонального рівня, до повідні інвестиційні рішення.
Разом з тим, на наш погляд, при прогнозу«досягнення рівномірного розвитку територій»
ванні перспектив розвитку в економічній та со[3, с. 3].
З огляду на рисунок 2 складається враження ціальній сферах країни, особливо з огляду на
відносно того, що при прогнозуванні наслідків нестабільну протягом останніх часів ситуацію
запровадження стратегічних заходів та завдань на території півострова Крим та у південноз питань соціально-економічного розвитку регі- східних регіонах України, доцільно вдаватися
онів країни, передбачалося, що адміністратив- до запровадження сценарного підходу щодо пено-територіальні одиниці країни рухатимуться редбачення майбутнього соціально-економічних
однаковими темпами на шляху просування до систем. Запровадження сценарного підходу до
стратегічної мети загальнорегіонального рівня, планування (передбачення перспектив розвитку
що, власне, і передбачає, як на цьому наголо- в розрізі модернізаційного, інерційного та мобішено у стратегічному плані, забезпечення «со- лізаційного сценаріїв [4, с. 67–68]) у поєднанні
ціально-економічної єдності і рівномірності роз- з іншим інструментарієм стратегічного планувитку регіонів з метою створення рівних умов вання значно підвищить успішність стратегічного планування соціально-економічного роздля розвитку людини» [3, с. 4].
На наш погляд, підхід до планування має витку мезосистем, а разом з цим і можливість
бути протилежним, і передусім він вимагає пе- практичної реалізації стратегічних планів.
Висновки. Планування соціально-економічрегляду з позиції всеохопленості різних рівнів
адміністративно-територіального устрою: фор- них перспектив, що відбуватимуться в країні,
мулювання стратегічної мети та визначення має починатися з базових одиниць планування,
державних пріоритетів на національному рів- якими виступають адміністративно-територіні, встановлення пріоритетів на місцевому рів- альні утворення держави. Це є закономірним
ні – у містах, селах, районах, їх інтегрування у етапом розвитку соціально-економічних систем
пріоритети регіонального рівня для досягнення мезорівня як намагання територій знайти адекзагальнодержавних цілей та пріоритетів з реа- ватні інструменти, які б допомогли віднайти
відповідь на глобальні політичні, економічні,
лізацією спільних проектів.
За такого підходу схема інтегрування осно- соціальні, технологічні, екологічні та інші вивних складових стратегічних планів різних іє- клики сучасного світу. Разом з тим, можливість
рархічних рівнів управління такий вигляд, як практичної реалізації стратегічних планів посилить запровадження сценарного підходу щодо
на рисунку 3.
За такого підходу до стратегічного плану- передбачення майбутнього соціально-економічвання, на наш погляд, стратегії соціально-еко- них систем мезорівня.
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ІННОВАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ ВИРОБНИЦТВОМ
НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
INNOVATIVE AGRICULTURAL PRODUCTION
MANAGEMENT BASED ON INFORMATION RESOURCES
АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто особливості інноваційного управління
аграрним виробництвом на основі використання інформаційних ресурсів. Запропоновано схему взаємодії елементів агропромислового кластеру, яка передбачає узгоджену взаємодію
на різних рівнях всіх учасників виробничого процесу, а також
наявність інноваційно-спрямованої, територіально локалізованої інтегрованої структури з елементами мережевої організації на основі аграрного виробництва, що включає різні сфери агропромислового комплексу. Розроблено концептуальну
модель вибору технології виробництва сільськогосподарської
продукції.
Ключові слова: аграрне виробництво, управління, інформаційні ресурси, моделювання, аграрно-виробничі структури.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности инновационного
управления аграрным производством на основе использования информационных ресурсов. Предложена схема взаимодействия элементов агропромышленного кластера, которая
предусматривает согласованное взаимодействие на разных
уровнях всех участников производственного процесса, а также
наличие инновационно-направленной, территориально локализованной интегрированной структуры с элементами сетевой
организации на основе аграрного производства, включая различные сферы агропромышленного комплекса. Разработана
концептуальная модель выбора технологии производства
сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова: аграрное производство, управление,
информационные ресурсы, моделирование, аграрно-производственные структуры.
АNNOTATION
In article investigates the features of innovative control of agricultural production through the use of information resources. The
author proposes the scheme of interaction of agribusiness cluster
elements, which provides a coherent interaction of all members of
the production process at different levels and the availability of innovative and focused, geographically localized integrated structure
with elements of the network based on agriculture, which includes
various areas of agriculture. The conceptual model of choice of
technology in agricultural production was developed.
Keywords: agricultural production, management, information
resources, modeling, agro-industrial structures.

Постановка проблеми. Використання інформаційних ресурсів є необхідною умовою і
важливим фактором розвитку та управління
аграрним виробництвом разом з поліпшенням
енергетичної бази, вдосконаленням машинних
технологій, досягненнями генетики, удосконаленням технологій годівлі тварин, застосуванням добрив і засобів захисту рослин.
Інформаційні ресурси мають бути своєчасно
адаптовані до вимог ринкової економіки і забезпечувати підтримку господарської діяльнос-

ті. Сьогодні, з урахуванням кризових ситуацій,
потрібні неординарні економічно обґрунтовані
дії, що стосуються координації цілей, завдань і
способів організації сільськогосподарського виробництва. Тому потрібно акцентувати увагу на
кластерній концепції конкурентоспроможності,
яка передбачає узгоджену взаємодію на різних
рівнях всіх учасників виробничого процесу, а
також наявність сформованої у вигляді агропромислового кластеру інноваційно-спрямованої, територіально локалізованої інтегрованої
структури з елементами мережевої організації
на основі аграрного виробництва, що охоплює
різні сфери агропромислового комплексу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Використанню інформаційних технологій в агропромисловому виробництві останнім часом
приділяють багато уваги як в Україні, так і за
кордоном. При цьому акцентують на загальному
впровадженні інфокомунікаційних технологій
(ІКТ) в управління [1; 2], на управлінні ресурсним забезпеченням АПК [3; 4], інформаційних
технологій сталого розвитку АПК [5; 6], на ІКТзабезпеченні економіко-математичного моделювання, побудови комп’ютерних моделей [3; 5], в
інформаційному забезпеченні АПК [6; 7].
Ключовою технологічною складовою ефективної роботи агропромислового кластеру є інформаційні ресурси, засновані на професійних
знаннях, останніх досягненнях сільськогосподарської науки та виробництва. У зв’язку з цим
завдання створення й використання інформаційних систем, як завершальної ланки наукових досліджень та технологічних розробок, що
об’єднують професійні знання і досвід для передачі їх широкому колу користувачів у вигляді
наукомістких зручних у застосуванні програм,
набувають нової якості, стають очевидними й
невідкладними.
Постановка завдання. Одним з основних
завдань управління аграрним виробництвом
є оцінка значення інформаційних ресурсів за
умов запровадження інноваційної моделі розвитку сільського господарства, визначення принципів її побудови, розробка схеми взаємодії
сільських товаровиробників з інформаційними
системами і побудова моделі подання знань для
їх створення. Дослідження з використання інформаційних технологій проводять з різним
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діяльності людини та функціонування елементів економіки. Для формування
такої структури найбільш
доцільно використовувати
кластерний підхід.
Серед його явних переваг є можливість створення
якісно нових інтегрованих
структур з новим типом
взаємодії через взаємодію
елементів кластера, яка
відбувається за допомогою
обміну товарами, технологіями, послугами, інформацією тощо. Він припускає
також узгодження взаємодії всіх учасників на різних рівнях: аграрних підприємств (постачальників
сировини),
підприємств
сільськогосподарського
машинобудування (постачальників
обладнання),
переробних
підприємств
харчової індустрії, агропромислових інтегрованих
комплексів (корпорацій),
консалтингових організаРис. 1. Схема взаємодії елементів агропромислового кластеру
цій, наукових та освітніх
Джерело: власні дослідження
установ, органів влади, заступенем інтенсивності майже в усіх напрям- конодавчих та фінансових інститутів та ін.
Важливим завданням при цьому стає моніках сільськогосподарської науки і практики.
Виклад основного матеріалу дослідження. торинг виробничих та інших аграрних струкАналіз стану аграрного виробництва свідчить, тур, визначення потреби в оснащенні та перещо в нинішніх економічних умовах, як правило, озброєнні технікою, вирішення проблем якості
сільські товаровиробники хоч і дбають в першу продукції та її конкурентоспроможності тощо.
чергу про свій економічний добробут, але та- Ці завдання повинні здійснюватись при тісній
кож розраховують на державну підтримку. Що співпраці всіх кластерних структур через коорпотрібно робити в цьому випадку керівникам динаційний центр, який доцільно організувати
адміністрації? Яким суб’єктам аграрного ви- на державному та обласному рівнях при Міробництва надавати підтримку, в якому вигля- ністерстві аграрної політики та продовольства
ді і в яких обсягах? Чи є раціональні методики України. Природний елемент кластера, який
розподілу субсидій і субвенцій, а також спосо- використовують всюди, є інформаційні ресурси,
би оцінки доцільності використання отриманих від кількості та якості яких залежить ефективкоштів? Чи являються досконалими технології ність діяльності аграрних виробничих структур
виробництва на підприємствах-реципієнтах, чи (АВС) (рис. 1).
У рамках кластерної системи органічно видотримуються вони технологічної дисципліни
і вимог до якості продукції? Це лише части- користовують потенціал науки й освіти, який
на питань, які необхідно вирішувати на основі є генератором інноваційних рішень, що реачітко прописаних правових та економічних від- лізуються у вигляді інформаційного ресурсу.
носин, з можливістю впливу на процеси управ- Враховуючи взаємодію сегментів аграрного виління ними для досягнення максимальної ефек- робничого сектора, науки й освіти, з’являється
тивності в аграрному виробництві. Яким чином можливість вносити в освітні та науково-дослідможливо врахувати численні вимоги, розробити ні процеси венчурний капітал. Це має сприяти
механізми їх дотримання, ефективного управ- збереженню й повному використанню науковотехнічного потенціалу галузей агропромислоління та подальшого розвитку?
Одним із шляхів вирішення цієї актуальної вого комплексу та поліпшенню інноваційного
проблеми є створення динамічної структурної процесу.
При цьому роль інформаційних ресурсів у
моделі, що забезпечить не тільки оперативне
різнобічне кількісне уявлення про параметри кластері полягає в інформаційному забезпечевиробничих і управлінських процесів, але й ні підтримки прийняття рішень на всіх стадіях
якісно нове сприйняття майже всіх сфер життє- виробничого та управлінського процесу, операВипуск 3. 2015
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тивного надання за запитами необхідних даних, подарства залежно від зміни умов в аграрному
відомостей, варіантів науково обґрунтованих виробництві. Споживачами таких ІКП стануть
технологічних пропозицій, експертних реко- співробітники територіальних органів управлінмендацій. А їх місце – це технологічна плат- ня галуззю та головні спеціалісти господарств,
форма, що складається з базових програмно- які отримають доступ до інформації. Для ствоапаратних засобів та ієрархічно-розгалужених рення систем залучають висококваліфікованих
спеціалізованих професійних інформаційних фахівців з конкретних галузей знань. Реалізасистем, яка охоплює всю територію і сферу дії цію територіального принципу можна розгляагропромислового кластеру та створює єдиний нути на прикладі інформаційного забезпечення
процесу виробництва зерна.
інформаційний простір.
Кожен сільський товаровиробник повинен
Формування масиву інформаційних ресурсів, що представляє собою органічно пов’язану мати базу даних, що характеризує його госпосукупність елементів інфокомунікаційної під- дарство. Вона має містити відомості про земельсистеми (ІКП) управління АВС на мезорівні, ні угіддя, агрокліматичні, ґрунтові та рельєфні
забезпечуючи підтримку прийняття рішень в умови; машинно-тракторний парк; трудові й
управлінні аграрним виробництвом, заснова- фінансові ресурси; виробничі інфраструктури
не на поєднанні територіального та галузевого та ін. Для успішної роботи необхідна постійно
оновлена довідкова база з фінансово-економічпринципів (рис. 2).
При цьому на першому етапі оцінюють те- них питань, щодо кредитування виробництва
риторіальні аспекти вирішення завдань, ство- та лізингу техніки; інформація про ціни на дорюють ІКП на рівні області, що містять бази брива, насіння, паливно-мастильні матеріали,
даних за площею та складом ґрунтів сільсько- закупівельні ціни на продукцію тощо.
Відомості, які містять бази даних представгосподарських угідь, обґрунтованого розміщення та спеціалізації аграрних підприємств, їх ляють собою вихідну інформацію для експертформи й параметрів господарств за відомостя- ної системи за вибором структури виробництва
ми про наявність і потреби в кадрах, ресурсах в господарстві, яка видає рекомендації з найтощо. Деякі параметри періодично коригують. більш вигідними напрямами і видами діяльНаприклад, залежно від прогнозу погоди, вро- ності та їх поєднанням. Якщо при цьому виявжайності окремих культур,
попиту та інших факторів
можуть змінюватися площі, що зайняті під окремими культурами, породи
худоби можуть замінити на
більш продуктивні та ін.
Наступний крок – створення ІКП за галузями
сільського
господарства.
У їх арсеналі – бази даних
і знань, що формуються
за типовими технологіями
розробки. Наприклад, в
ІКП з тваринництва входять такі великі блоки,
такі як: зміст і годування
тварин, селекція, ветеринарне забезпечення, механізація і автоматизація
технологічних
процесів,
переробка, транспортування і зберігання продукції.
Аналогічні бази створюють
з рослинництва. Причому
поділ можна робити за групами рослин або тварин,
наприклад, за зерновими
і овочевими культурах, за
великою рогатою худобою,
птицею, рибою тощо.
Ці бази постійно кориРис. 2. Схема формування інфокомунікаційної
гують на підставі відомоспідсистеми управління АВС на мезорівні
тей обласних та районних
управлінь сільського гос- Джерело: власні дослідження
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Рис. 3. Схема прийняття рішень при виробництві
Джерело: власні дослідження

приймає з урахуванням
умовно-постійних (характеристика ґрунту, сівозміна
тощо) та умовно-змінних
(природно-кліматичних
умов та ін.) чинників.
Використовуючи наявні
ресурси (кадри, парк техніки), шляхом вирішення
різних проміжних цілей
(збереження вологи, боротьба з бур’янами та ін.)
на основі застосування тих
чи інших технологій (агроприйомів), сільськогосподарський
товаровиробник прагне до досягнення
кінцевої мети – отримання високої врожайності і
максимальної економічної
ефективності
(прибутку)
від вирощування сільськогосподарської культури з
зернових культур
урахуванням раціональних
агротехнологічних заходів
для підтримки (покращення) родючості ґрунтів.
При прийнятті рішень сільськогосподарський товаровиробник використовує всю наявну
в розпорядженні інформацію (книги, підручники, власні знання та досвід, консультації фахівців тощо). Перспективний шлях інформаційної
підтримки сільського товаровиробника є створення комп’ютерної бази даних, яка об’єднає в
перспективі всі наявні знання науки і практики
в аграрній сфері.

ляється, що одним з основних видів діяльності
має бути вирощування зернових, то виникає
необхідність конкретизувати структуру виробництва – вибрати культуру і сорт, розподілити
площі тощо. У цьому фахівцям господарства
допоможе експертна система з вибору структури виробництва зерна.
Наступний етап відображає вже галузевий
принцип, який побудовано на виборі економічно обґрунтованої технології виробництва зерна
й техніки для її реалізації.
Для цього потрібна відповідна база даних. Далі здійснюється вибір правильних
управлінських рішень з урахуванням всієї сукупності
накопичених знань (агрономічних, інженерних та ін.),
що забезпечують виконання
необхідних технологій та
технологічних операцій в
аграрному виробництві. Для
цього використовують експертні системи з оцінки фітосанітарного стану посівів,
вибору заходів щодо захисту
від хвороб, діагностики технічного стану сільськогосподарської техніки тощо.
Розробка моделі представлення даних для створення інформаційно-аналітичної системи – це аналіз
безпосередніх дій і рішень
сільського
товаровиробРис. 4. Концептуальна модель вибору технології виробництва
ника в процесі виконансільськогосподарської продукції
ня виробничого завдання
(рис. 3). Рішення виробник Джерело: власні дослідження

Випуск 3. 2015
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Основа створення бази даних під час концептуального проектування – це інформаційні вимоги користувачів до завдань, що вирішуються.
Серед них, наприклад, вибір економічно вигідного варіанту технологій, який полягає в раціональному підборі операцій, визначенні відповідного типу машинно-тракторного агрегату і
обладнання, всебічному аналізі сучасних сортів
культури та засобів її захисту.
Ці завдання можна вирішувати як на довготривалу перспективу (зміна схеми сівозміни, освоєння нових сортів, придбання техніки
тощо), так і при оперативному управлінні (підбір техніки з наявних ресурсів, вибір засобів
захисту залежно від типу і ступеня розвитку
хвороби, погодних умов та ін.). Виходячи з цього, розроблено концептуальну модель вибору
технологій, що відображає необхідні елементи
знань і відносини між ними (рис. 4).
Висновки з проведеного дослідження. Таким
чином, спочатку користувач може ознайомитися із запропонованими варіантами технологій,
потім уточнити попередньо обраний варіант з
урахуванням його умов, далі обґрунтувати його
(підготувати або придбати насіння, техніку, забезпечити фінансування тощо) і в результаті
отримати робочий варіант технології для подальшої реалізації. При вирішенні поставлених
завдань залучаються необхідні знання з БД з
необхідним ступенем деталізації. Наявність та-
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кої моделі створює методичну основу для безпосередньої розробки предметно-орієнтованої бази
даних, цілеспрямованого збору даних і знань,
їх систематизації та формалізації.
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ЕВОЛЮЦІЙНЕ ТРАНСФОРМУВАННЯ БРЕНДА
EVOLUTIONARY TRANSFORMATION OF BRAND
АНОТАЦІЯ
Досліджено еволюцію розвитку бренда та формування
системи комерційних та некомерційних брендів. З’ясовано
вплив кожного елементу цієї системи на розвиток національної економіки. Обґрунтовано необхідність подальшої інтеграції
системи комерційних та некомерційних брендів як фундаменту
для створення, розвитку та просування національного бренда
України.
Ключові слова: бренд, бренд послуг, бренд організації,
бренд особистості, бренд події, бренд території.
АННОТАЦИЯ
Исследуется эволюция развития бренда и формирования
системы коммерческих и некоммерческих брендов. Рассматривается влияние каждого элемента на развитие национальной экономики. Обосновывается необходимость дальнейшей
интеграции системы коммерческих и некоммерческих брендов
как фундамента для создания, развития и продвижения национального бренда Украины.
Ключевые слова: бренд, бренд услуг, бренд организации,
бренд личности, бренд события, бренд территории.
АNNOTATION
The evolution of the brand development and formation
of the system of commercial and non-commercial brands are
investigated. The influence of every element on the development
of the national economy is reviewed. The necessity of further
integration of commercial and non-commercial brands as the
foundation for the creation, development and promotion of national
brand of Ukraine is justified.
Keywords: brand, brand of services, brand of organization,
brand of personality, brand of events, brand of territory.

Мета дослідження полягає у визначенні ролі
системи комерційних та некомерційних брендів
у формуванні брендів територіальних формувань, зокрема й національного бренда України.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Виникнення та розвиток бренда досліджують
Д. Аакер, К. Келлер, Ж.-Н. Капферер, Г. Дан,
Т. Гед, Я. Елвуд, Й. Кунде, А. Уіллер, К. Дробо, Л. Чернатоні, Д. Д’Алессандро, В. Домнин
та інші. С. Мельниченко, Н. Норіцина, Ю. Масюк, Т. Козлова займаються вивченням теоретичних засад туристичного бренда, Т. Жданова, В. Пекар («Вікі-СітіНоміка») безпосередньо
беруть участь у створенні концепції туристичного бренда України. Бренд освітніх послуг в
Україні досліджують В. Студінський, Н. Спіріна та їх молоді колеги Ю. Бенедик, С. Семенюк, О. Єрмошкіна, Т. Гед, М. Васил’єва та
А. Надєін досліджують бренд персони, а Т. Нагорняк – вплив бренда на розвиток територій.
Визнаним основоположником бренда території
є С. Анхольт, дослідженням маркетингу міст

займались Ф. Котлер, О. Панкрухін, Н. Холкер, Д. Грегорі, В. Балашов, К. Дробо, А. Караваєва. Вплив трансформаційних форм бренда
на створення та розвиток бренда території проаналізували Ф. Котлер, К. Асплунд, І. Рейн,
Д. Хайдер.
Разом з тим комплексному дослідженню еволюції форм бренда та їх інтеграційному впливу
на формування бренда територій, зокрема створення національного бренда, приділено недостатньо уваги.
Методи дослідження. У процесі дослідження використовувались принципи системності
загального зв’язку та розвитку, що дозволило
розкрити діалектику впливу трансформаційних форм бренда на створення територіальних брендів, зокрема й національного бренда. Для досягнення мети були використані:
синергетичний підхід до вивчення інтегрованого використання системи комерційних, некомерційних брендів та регіонального бренда;
управлінський підхід до процесу керування
брендом регіону в конкретних ринкових умовах, функціональний підхід до розгляду форм
бренда, як інструменту вирішення соціальноекономічних проблем.
Сформулюємо дві аксіоми, які визначили напрям дослідження:
1. Брендологія визнана наукою, теоретична
та методологічна база якої стрімко розвиваються протягом останніх 50-ти років, а практичне застосування якої надає суттєві економічні
преференції виробникам та країнам, що комплексно та перманентно керуються цією базою у
створенні, розвитку та просуванні всіх трансформаційних форм бренда.
2. Економічна ситуація в Україні потребує
кардинальних змін, що вимагає пошуку інтеграційного механізму створення та управління
новою моделлю нашої держави.
Досвід успішного розвитку товарного виробництва у світі, нашій країні через побудову та
просування брендів-товарів логічно був спроектований на інші сфери комерційної діяльності
людини. Бренд-товар став центром всесвіту, навколо орбіти якого обертаються бренди-послуги, бренди-події, бренди-люди, бренди-організації (некомерційні, політичні), бренди-теритоії,
що зображено на рисунку 1:
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Бренд
організації

Рис. 1. Система всесвіту брендів
Джерело: складено автором

Цілі, принципи, функції, інструменти управління, моделі будування, підходи до оцінки капіталу бренда, правове поле залишаються для
бренд-«супутників» такими ж, як і для брендтовару. Бренд-«супутник» – термін умовний
(образний), який має на увазі тільки вторинність часу походження та не визначає ніякої залежності від первинного бренд-товару.
Привабливість темпів росту, рентабельності та інших показників ефективності окремих
компаній, що пропонують ринку бренд-товари,
призвели до брендування послуг: туристичних,
телекомунікаційних, побутових, комунальних,
транспортних, освітніх, медичних, культурно-виховних, соціальних (догляд за дітьми та
людьми похилого віку). Особливу комерційну
привабливість мають туристичні послуги, саме
тому процес брендування послуг розпочався в
Україні саме в цій галузі.
Постановою КМ України № 707 від
29.06.2011 р. була затверджена державна програма розвитку спортивної та туристичної інфраструктури України у 2011–2022 рр., яка
передбачала на першому етапі відновлення
транспортної та туристичної інфраструктури,
а на другому (2015–2022 рр.) – розроблення
майстер-планів, техніко-економічного обґрунтування національного проекту «Олімпійська
надія – 2022». Одним з найбільших економічних очікувань від реалізації цієї програми було
створення 1,5 млн нових робочих місць у будівельній, транспортній, готельній, туристичнорекреаційній галузях, сфері послуг та супутніх
сферах діяльності. Розмір державного фінансування програми був запланований на 12 років
майже 6 млрд грн [10]. Відсутність фактичних
даних блокує аналіз реалізації цієї державної
програми.
У жовтні 2013 р. відбулася перша публічна презентація Концепції туристичного бренда України, яка стала першим серйозним кроком на шляху створення національного бренда
України. Необхідно наголосити на високому
професійному рівні виконання всіх зовнішніх
атрибутів туристичного бренда (брендбука, логотипу, декоративних символів для друкованих
носіїв тощо), доступ до яких відкритий на сай-
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ті Державного агентства України з туризму та
курортів. Знайдена цікава, на наш погляд, ідея
туристичної привабливості України («і-і»), яка
дозволяє єднатися альтернативам. Але створення бренда передбачає створення не тільки зовнішньої атрибутики, головне – втілити ідею та
зацікавити нею зовнішній світ, реабілітувати
туристичну інфраструктуру країни для того,
щоб туристи з радістю витрачали кошти на відпочинок та прагнули сюди повернутися.
Туристичний бренд України повинен бути
забезпеченим розвинутою якісною інфраструктурою, яка передбачає відновлення та появу нових готельних комплексів, підприємств громадського харчування, реконструкцію історичних
пам’яток, закладів мистецтва, місць відпочинку (парків, скверів тощо)
Конкурентоспроможний український туристичний бренд передбачає розвиток відповідно до
трьох векторів: 1) широта географічного асортименту туризму (від пляжного літнього відпочинку до зимового гірського); 2) глибина – спектр
від традиційного до екстремального (альпінізм,
дайвінг, спелеотуризм та інші); 3) ціновий – коливання цін від низьких до дуже високих з наданням повного комплексу послуг (проживання,
харчування, екскурсійна програма).
Україна поєднує привабливі чинники, що
впливають на динамічний розвиток туризму в
країні та подальшого брендування компаній,
що пов’язані з туризмом: природну красу та
кліматичну контрастність, архітектурну унікальність, історичну та культурно-пізнавальну складові, оздоровчо-курортну галузь, багато
спортивних об’єктів світового рівня.
Наведені нижче дані дають високу оцінку
ролі туристичної галузі. Близько 10% світового ВВП, 7% загального обсягу інвестицій, 11%
світових споживчих витрат, 5% усіх податкових надходжень і третину світової торгівлі послугами належать саме туристичній галузі [4].
За статистикою Всесвітньої туристичної організації (ВТО):
– у 80% країн світу в’їзний туризм входить
до першої п’ятірки провідних статей експорту;
– у 40% є основною експортною статтею;
– 40% – це держави, де доходи від туризму
перевищують 1 млрд дол.
Завдяки туристичній галузі Польща зуміла
за досить короткий час подолати економічну
кризу. Італія, Іспанія, Франція, Греція, Кіпр,
Польща увійшли у десятку країн за рівнем розвитку туризму.
Процес брендування медичних закладів також набирає обертів. Успішно працюють медичні центри «Борис», «Медіком» та інші, мережа
аптек «Інфомед», «Добрий доктор», «Доброго
дня», «Низьких цін», «Пані аптека», діагностичні центри, пологові будинки тощо. Найбільший розвиток процесу брендування відбувся у
частині медичних закладів, які надають стоматологічні послуги, цьому сприяла специфічна
можливість організувати невеликі приватні ка-
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бінети з відносно невеликим
інвестуванням, а також наявність постійно високого попиту на ці послуги. Варто зазначити, що в Україні існують
медичні центри, імідж яких
формувався ще за радянських
часів і є відомими далеко за
українськими кордонами. Серед таких офтальмологічний
Інститут ім. академіка В. Філатова (м. Одеса), Інститут
сердечно-судинної хірургії, де
працював відомий вчений М.
Амосов (м. Київ).
Згідно зі статистикою,
в нашій країні функціонує
близько 30 тис. приватних
медичних закладів, які забезпечують роботою понад
200 тис. працівників [14].

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ УКРАЇНИ

Мобільний зв'язок

Київстар + Beeline
МТС (UMC)
Голден Телеком
life:)
DJUICE
Интертелеком
Undernet"
(CDMA)

Інтернет послуги

Послуги телебачення

Укртелеком
IPNET − Оболонь Києва
SunNet − Київ
КОЛО.ТБ – Київ
Навигатор-Онлайн –
Київ
LookNet – Київ
Біля 2 000 провайдерів

ВОЛЯ – вся Україна
Домашний телеком −
25 міст
КанКом − Київ
Телесистеми
України − Київ
TENET – Одеса,
Миколаїв
Бриз – Одеса

Рис. 2. Система телекомунікаційних послуг України
Джерело: складено автором

Таблиця 1
Характеристика систем охорони здоров’я
№

Країна

Населення
(млн)

І
II
III
1
США
281,5
2
Німеччина
81
3
Франція
58,7
4
Нідерланди
15,8
5
Італія
57
6
Фінляндія
5,1
7 Великобританія
60
8
Україна
45
Джерело: складено автором за [8, с. 5–75]

% ВВП
IV
14
10,6
9,6
8,6
6,9
6,9
6,7
3*

Кількість
лікарів на
10 тис. осіб
V
23
34
29
29
17
29
16
41,2

Середня тривалість життя
Жінок

Чоловіків

VI
72,8
81
82
81
81,3
81
80
71,3

VII
74,5
75
74,5
75
74,9
74
75
66

Таблиця 2
Порівняльна характеристика найбільших мобільних операторів України
Події
Перший дзвінок
Кількість абонентів
Місія

Соціальні переваги

Нагороди

КИЇВСТАР
09.12.1997 р.
~27,3 млн абонентів
Покращувати життя людей, надаючи
телекомунікаційні послуги найвищої
якості

МТС
1993 р.*
~21,2 млн абонентів

Турбота про клієнтів, в основі якої
п’ять цінностей: розуміти, бути кращими, дотримувати слова, надихати,
дарувати радість

• Відповідати певним стандартам якості і
бути «дружніми до споживача»;
застосовує власні найбільш сучасні сучасні
технології та послуги, щоб зробити життя
людей легшим і зручнішим

The Ukraine’s Most Reputable
Companies 2010

• «Найбільш шановні роботодавці 2009»
• «Кращий роботодавець з досвідом роботи
2010»

Effie Awards Ukraine 2011
2,1 млрд дол. США найдорожчий
бренд України
Реклама на телебаченні та радіо, зовнішня реклама, в друкованих засобах

Зробити «МТС» кращим оператором для
своїх клієнтів

10,9 млрд дол. США найдорожчий російський бренд
• Реклама на телебаченні та радіо, зовнішПросування
ня реклама, в друкованих засобах
• 2007 р. – абоненти «JEANS» і «МТС»
Розвиток
2010 р. – поглинання «Beeline»
об’єднуються
*перший дзвінок: у той час компанія була українською та називалась «UMC». У березні 2003 р. її власником стала компанія «Мобільні телесистеми», найбільший оператор в Росії та країнах СНД (придбали 57,7%
акцій «UMC»)
Джерело: складено автором за інформацією сайтів «Київстар» та «UMC»
Вартість бренда
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Про якість умов проживання та якості надання
послуг свідчить показник середньої тривалості
життя, наведений у таблиці 1.
Дані таблиці 1 свідчать про недостатній рівень фінансування сфери охорони здоров’я в
Україні (колонка IV), надлишкове та неефективне утримання медичного персоналу (колонка V) та найнижчу середню тривалість життя у
Європі (колонка VI та VII).
Подальший розвиток брендування медичних
закладів в Україні може бути досягнутий тільки після проведення медичної реформи.
Компанії, що надають телекомунікаційні послуги (мобільний зв’язок, мобільний та швидкісний Інтернет, аналогове, цифрове, HD- та інтерактивне телебачення), теж використовують
механізм брендування (рис. 2).
Найбільш відомими бренд-оператори мобільного зв’язку в Україні є: «Київстар» та «МТС»
(UMC). Конкуренція між українською компанією «Київстар» та російською «МТС» присутня не тільки у кількісних показниках (число
користувачів, доля ринку), а й у якісних (задоволення якістю, користування пакетом послуг). Представимо порівняльну інформацію
двох найбільших операторів мобільного зв’язку
в Україні у вигляді таблиці 2.
Через домінування згаданих операторів мобільного зв’язку можна стверджувати про існування олігополії цих послуг в Україні, що
обмежує входження в галузь інших гравців,
бар’єри входження досить високі через довгострокових середніх витрат виробництва.
Темпи розвитку телекомунікаційних послуг
в частині аналогового, цифрового, HD- та інтерактивного телебачення в Україні незначні, конкуренція практично відсутня, що проектується
відповідно на розвитку брендування цих послуг. Так, загально відома компанія «ВОЛЯ»,
яка зареєстрована 01.06.2002 р. як провідний
український загальнонаціональний телекомунікаційний провайдер використовує агресивну
стратегію просування та надає наступні телекомунікаційні послуги: аналогове, цифрове, HD-й
інтерактивне телебачення «ВОЛЯ Smart HD»,
високошвидкісний доступ в Інтернет, а також
послуги одного з найбільших в Україні датацентрів.
Через відсутність значної конкуренції на
ринку послуг телебачення з боку невеликих
операторів міського або регіонального обслуговування існує багато претензій до якості послуг
роботи компанії «Воля», які ігноруються компанією не дивлячись на власну місію: «Ми відкриваємо світ для наших клієнтів, надаючи доступ до найкращих джерел інформації, розваг
і комунікацій; ми віримо, що запорука нашого
успіху полягає в нашій здатності приносити постійну користь нашим клієнтам, співробітникам, інвесторам і Україні в цілому; тому ми
створюємо усе більш високі стандарти якості,
надаючи високопрофесійні, інноваційні та надійні послуги» [12].

За станом на другий квартал 2010 р. в Україні налічувалось 12,6 млн регулярних користувачів Інтернету або 28%. Кожен п’ятий українець
виходить у мережу щодня, а третина українців – раз на місяць, з кожним роком ці цифри
значно збільшуються [13]. П’ятірка провайдерів-лідерів, що також розвивають свої бренди,
займає 2/3 усього українського ринку (рис. 3).
Усього ж в Україні налічується близько 2 тис.
компаній, які надають послуги доступу в Інтернет. Більшість із них, займають мікроскопічні
сегменти, зупинилися в розвитку й обмежуються обслуговуванням окремого населеного пункту
або кількох мікрорайонів але й вони використовують елементи брендування власного бізнесу.
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Рис. 3. Характеристика ринку
Інтернет послуг України (тис. осіб)
Джерело: складено автором

У кожної країни є бренди, які здобули їй
всесвітню славу. Швейцарія пишається своїми
годинниками, надійними банками й вишуканим шоколадом. Франція – світова законодавиця мод і виробник розкішного вина. Японська
техніка – визнається всім світом, як найкраща.
Британська освіта на сьогоднішній день є неперевершеним світовим брендом [15]. Британський приклад перетворення освіти у бренд та
використання переваг такого перетворення вимагає перенесення цінного досвіду на терени
нашої країни, бо в умовах глобалізації світова
економіка вимагає спеціальні знання та навички, сучасні компанії потребують спеціалістів,
здатних ефективно, творчо й самостійно вирішувати важливі питання. Згідно з дослідженнями
компанії Interbrand бренди Harvard University
та Stanford University оцінюються дорожче ніж
Pepsi та Sony відповідно [11]. А російські дослідники вирахували вартість бренда МДУ –
240 млн дол. США [7]. Отже, бренд освітніх
організацій теж набуває великого значення для
подальшого розвитку країни.
Державна незалежність України та перехід
на ринкові умови господарювання сприяли появі перших платних освітніх послуг, розвитку
конкуренції між навчальними закладами, використанню маркетингових інструментів просування освітніх закладів, що в подальшому спонукало створення образу навчального закладу
«його інтелектуального продукту, конкретного
вченого, а також студента певного асоціативного ряду, тобто бренда» [9, с. 103].
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Бренд в освіті є органічним продуктом,
який поєднує в собі всі аспекти діяльності навчального закладу в єдине ціле і робить його
привабливим на ринку [6, с. 281]. Внутрішня
корпоративна культура, політика, історія, зовнішня атрибутика (логотип або герб, слоган)
освітнього закладу – всі елементи бренда сприяють подальшому розвитку асоціативного сприйняття споживачів освітніх послуг. Безперечними українськими брендами освіти є Київський
національний університет ім. Т.Г. Шевченка,
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Острозька національна академія, Києво-Могилянська академія, Київський
національний університет культури і мистецтв
та багато інших. Стратегією подальшого розвитку цих брендів повинне стати їх перетворення
у міжнародні бренди, що будуть визнані світом
достойними конкурентами.
Актуальним питанням для бренда освітнього
закладу є його життєвий цикл та старіння. За
своєю природою ВНЗ завжди повинні залишатися молодими, оскільки його наповнює молодь.
«Старіння – комплексний процес, обумовлений
багатьма внутрішніми і зовнішніми факторами»
[1, с. 10–12], яке може призвести до його повного
зникнення. Освітня галузь є досить консервативною, але це жодним чином не повинно стримувати процес омолодження, тобто процес збереження
конкурентоспроможності, молодості, краси і привабливості в системі, методикою навчання і підготовки кадрів для різних галузей, методології та
напрямку наукових пошуків, а також підтримці
позитивного образу університету.
Процес брендування активно використовується банківськими та страховими закладами,
проектувальними та будівничими компаніями,
консалтинговими та рекламними агенціями –
тими компаніями, які зрозуміли переваги, які
створює бренд, та оволоділи інструментарієм
його створення, розвитку та просування. Бренди
товарів, послуг та комерційних організацій відіграють значну роль у економічному зміцненні
країни: зростання капіталізації власних активів
компаній збільшує ВВП держави, що сприяє
позитивним змінам координат України у європейському та світовому рейтингах, покращує інвестиційну привабливість та загальні прогнози
розвитку, впливає на створення позитивного іміджу країни на світовому просторі та просування
національного бренда держави в світі.
Бренд особистості, володіючи подвійним характером впливу (на саму особистість та на оточуюче середовище) відіграє особливу роль у розвитку та просуванні національного бренда. Як
інструмент реалізації власної стратегії, бренд
особистості допомагає людині досягненню поставлених особистих цілей. Цей інструмент
застосовується у різних сферах життя: у особистому житті, навчанні, бізнесі для побудови
стрімкої кар’єри. Найяскравіший та найвідоміший приклад побудови бренда особистості описаний Б. Шоу у безсмертній драмі «Пігмаліон».

М. Васил’єва, А. Надєін досліджуючи бренд
особистості, з’ясували, що індивідуальність
бренда особистості проявляється на п’ятьох рівнях, як зображено на рисунку 4. Віра та переконання – це ядро особистості. Переконання
можуть виникнути під впливом навчання та
розмірковування, власного досвіду, а іноді в
підсумку мимовільного засвоєння думки, готового висновку, під впливом почуттів і настроїв.
Саме віра та переконання допомагають сформулювати місію бренда особистості – призначення
людини, її корисну функцію, сенс її існування.
Стиль – це індивідуальна манера взаємодії зі
світом, інтерпретація всіх праобразів як окремо, так і загалом.
Віра, переконання
Місія
Зовнішність
Поведінка
Стиль просування

Рис. 4. П’ять кіл індивідуальності
бренда особистості
Джерело: складено за [2, с. 13]

Зовнішність та поведінка людини формуються під впливом найближчого родинного та
оточуючого середовища, природного смаку, цінностей тощо. Стиль тісно пов’язаний з характером людини та її особистими рисами, стилем
життя і системою цінностей людини.
Т. Гед справедливо вважає можливим створення бренда особистості за моделлю «4D
branding», де функціональна сторона особистості у сприйнятті людей стосується професійних і формальних здібностей чи навичок, які
звичайно, є похідними від освіти і формального
навчання, хоча залежать і від таланту. «Ключове слово для функціонального виміру людини –
компетенція, сплав знань і досвіду, а також
ефективність, в економічному сенсі», – пише
автор [3, с. 124–125].
Персональний бренд як елемент ринкової
економіки – це відоме ім’я або індивідуальне
назва, власний символ і оригінальне оформлення. Він передбачає якість, надійність, популярність і затребуваність фахівця. Наявність
бренд- особистостей у будь-якій компанії забезпечує успіх, розвиток самої компанії, саме
тому відомі компанії дозволяють собі запросити
бренд-особистість (відому, популярну), вартість
якої на ринку значно більша ніж середньо ринВипуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
кова. Бренд особистості працює як магніт, притягуючи найкращих постачальників, підрядників, а, головне, споживачів продукції. Бренд
особистості є стійким активом любої компанії,
бо мінімізує ризики принесених доходів: він
створюється роками, але може бути зруйнований миттєво.
Відомі українські науковці, творці, спортсмени впливають на створення позитивного
іміджу України за її кордонами, просувають
нашу державу на теренах міжнародного простору: Т. Шевченко, І. Франко, Л. Українка,
М. Лисенко, С. Крушельницька, С. Корольов,
М. Патон, М. Пірогов, В. Філатов, О. Амосов,
С. Бубка, А. Шевченко, Руслана, брати Кличко
та багато інших відомих бренд-особистостей.
Організація та проведення в нашій країні
таких подій як конкурси Євробачення (дорослі
та дитячі), чемпіонатів світу з футболу та баскетболу, залишають яскраве враження у іноземних відвідувачем та сприяють зміцненню
позитивного іміджу країни в очах міжнародної
спільноти. Велике значення на формування демократичного образу країни за кордоном відіграють такі соціально-політичні події як «Майдан». Яскраві національні культурні, наукові,
політичні події сприяють розвитку та просуванню бренда України.
Багато українських міст розробляють логотипи, створюють місії, починають розбудовувати бренди своїх територій. Київ – «Місто, де
все починається», Чернігів – «Місто легенд»,
Харків – «Високотехнологічне місто з великими можливостями» Дніпропетровськ – «Місто
реалізації можливостей», Ялта – «Місто щастя», ще одне «Місто щастя» ¬– Хмельницький,
Луцьк – «Приємне відкриття», Запоріжжя –
«Місто майбутнього». То ж процес брендування територій в Україні розпочатий, необхідно
зробити наступний крок до розширення меж
цього процесу до масштабів регіонів, областей
України [5, с. 30].
Створення системи комерційних та некомерційних брендів (бренд-послуг, брендорганізацій, бренд-особистостей, бренд-подій,
бренда територій) в країні формує умови для
наступного кроку до комплексного розв’язання
соціально-економічних, адміністративних та
політичних проблем – створення національного
бренда України. Саме бренд держави є тим форматом, у якому можлива реалізація інтегрованого підходу до забезпечення економічної, політичної безпеки та незалежності, реформування
всіх сфер суспільного життя, покращення інвестиційних умов та залучення внутрішніх, зовнішніх фінансів, підвищення загального рівня
життя та добробуту кожного українця.
Висновки. Бренд – найважливіший стратегічний ресурс, що збільшує капіталізацію компанії (за рахунок його обліку, як нематеріального активу), перспективи її розвитку, що сприяє
загальному економічному зміцненню країни.
Велику роль у цьому зміцненні відіграє система
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комерційних і некомерційних брендів: брендтоварів, бренд-послуг, бренд-організацій, брендподій, бренд-особистостей, бренд-територій,
які сприяють створенню національного бренда
Україна, формують міжнародний імідж нашої
держави на міжнародному просторі. Інтеграційний розвиток всіх трансформаційних форм
бренда посилює ефект від їх впровадження.
Відбудова могутньої держави можлива завдяки кардинальним структурним змінам економіки, реформуванню всіх сфер життя, пошуку власного шляху до економічної безпеки,
завдяки соціальній рівновазі, політичній впевненості, що так гармонійно вписується у формат побудови національного бренда України.
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
КОНТРАКТНИХ ВІДНОСИН У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
INSTITUTIONAL ASPECTS OF DEVELOPMENT
OF CONTRACTUAL RELATIONS IN THE COAL INDUSTRY
АНОТАЦІЯ
У статті досліджено природу контрактних відносин з позицій теорії трансакційних витрат, вертикальної інтеграції та відносин власності. Визначено інституціональні аспекти їхнього
розвитку у вугільній промисловості. Обґрунтовано необхідність
формування інституціонального середовища на основі реалізації контрактних відносин.
Ключові слова: інституціоналізація, контрактні відносини,
трансакція, вертикальна інтеграція, власники ресурсів, вугільна промисловість.
АННОТАЦИЯ
В статье исследована природа контрактных отношений с
позиции теории трансакционных издержек, вертикальной интеграции и отношений собственности. Определены институциональные аспекты их развития в угольной промышленности.
Обоснована необходимость формирования институциональной среды на основе реализации контрактных отношений.
Ключевые слова: институционализация, контрактные отношения, трансакция, вертикальная интеграция, собственники
ресурсов, угольная промышленность.
ANNOTATION
The paper studies the nature of the contractual relationship
from the standpoint of the theory of transaction costs, vertical integration and ownership relations. The institutional aspects of their
development in the coal industry are defined. The need to form the
institutional environment through the implementation of the contractual relations is grounded.
Keywords: institutionalization, contractual relations, transaction, vertical integration, resource owners, coal industry.

Постановка проблеми. У сучасних умовах
інституціонального розвитку України сфера
вугледобувного виробництва переживає значні структурні зміни. Двадцятирічний досвід
ринкових перетворень вітчизняного вугільного
сектору показує, що необхідні зрушення в його
організації відбуваються з певними концептуальними помилками.
Одним з основних факторів гальмування і
невдалих рішень у розвитку вугільної промисловості є брак ефективних інститутів у галузі.
В організації вугледобувного сектору зберігається державне галузеве управління і бюджетне
фінансування, наявність як державної власності, так і приватного капіталу, що вимагає впровадження нових форм ринкової координації,
кооперації та обміну, зміни критеріїв та порядку прийняття інвестиційних та управлінських
рішень, застосування нових організаційно-правових форм ведення бізнесу в приватному і державному секторах галузі.

Для модернізації та довгострокового сталого розвитку вугільної промисловості необхідно
створити новий структурний каркас економіки
з новим типом корпорацій та алгоритми ринкових зв’язків. Мова йде про сукупність формальних і неформальних правил, що створюють інституціонального середовища, а також функції
координації та кооперації як форми ринкової
взаємодії. Для інституціональних перетворень
в організації роботи вугільного сектора основну
методологічну базу становить практика реалізації відносин власності і контрактних відносин.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Методологічною основою дослідження є праці зарубіжних учених у сфері
інституціоналізації економіки [1–9]. У згаданих наукових працях розглянуто економічну
поведінку, інститути, фірми, ринки, основні
проблеми й підходи, що визначають уявлення
про формування і розвиток контрактних відносин, досліджено контрактну природу фірми.
Невивченими залишаються особливості формування і розвитку контрактних відносин у
вугледобувній промисловості, що зумовлює актуальність теми роботи.
Мета статті полягає в дослідженні природи
контрактних відносин та інституційних аспектів їхнього розвитку у вугільній промисловості.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Інституту контрактних відносин особливе значення надає теорія трансакційних витрат [1].
Все розмаїття організаційних форм економіки
виникає, перш за все, з метою їх мінімізації.
Витрати поділяються на витрати, пов’язані з
підготовкою та укладанням ринкових угод, і
витрати, пов’язані з виконанням цих угод.
Існування витрат ринкового обміну за допомогою механізму цін лежить в основі створення
фірми як форми координації, при якій розподіл
ресурсів безпосередньо залежить від підприємця.
Зі створенням фірми певні витрати або відпадають або скорочуються, оскільки обмінні трансакції організовує і бере на себе підприємець.
Однак у державному секторі вугільної промисловості України роль, яку повинен виконувати
ціновий механізм, відіграє держава, приймаючи
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Глобальні та національні проблеми економіки
на себе функцію координатора обмінних операцій на ринку. Разом з тим підприємства, координовані підприємцями, є більш ефективними за
методами організації виробництва.
Досліджуючи контрактну природу фірми,
необхідно зазначити, що власники факторів
виробництва належних фірм, мають укладати
серію контрактів з власниками інших факторів, що використовує фірма (з усіма супутніми трансакційними витратами) у разі ринкової
кооперації за допомогою цінового механізму.
У рамках же самої фірми ринкові трансакції замінені адміністративними рішеннями, оскільки
не потребують угод між власниками факторів
виробництва.
Для пояснення природи фірми використовують також термін «вертикальна інтеграція»,
який пов’язаний з контрактною природою фірми, тобто з передачею власником ресурсів частини своїх прав в управління підприємцю в обмін на ті чи інші вигоди.
Сукупність довгострокових контрактів між
власниками виробничих ресурсів, яка складає
природу фірми і визначає її межі, може бути
стійкою лише в тому випадку, якщо контрактна кооперація сприяє зниженню трансакційних витрат або ж максимізує корисну віддачу від спільного використання виробничих
ресурсів [2, с. 173–174]. Це стосується тільки
фірм, що кооперують двох і більше власників.
В унітарних фірмах власник, виконуючи функції управління, укладає зовнішні контракти
(купівля виробничих ресурсів, реалізація продукції), проте внутрішня організація фірми на
контрактних відносинах не будується.
Якщо одиницею наукового інституціонального аналізу альтернативних способів організації
є трансакція, то внутрішня природа інтеграції
може бути пояснена не як результат дії технологічного фактора, а як наслідок вибору між ринком та ієрархією. Цей вибір буде визначатися
вже не технологічною доцільністю, а тим, наскільки більш-менш ефективною може виявитися виробничо-господарська кооперація на основі
послідовних адміністративних рішень (ієрархія)
порівняно з регулярним укладенням та реалізацією необхідних для цієї кооперації контрактів
між покупцем і постачальником (ринок).
Контрактна природа фірми визначається деякою коаліцією власників ресурсів [3]. Усередині цієї коаліції структура контрактів може мати
різні форми. Типи угод складалися й ускладнювалися в міру розвитку західної індустріалізації – від найпростіших контрактів між індивідуальними підприємцями, до більш складної
системи внутрішньої контрактації фірми аж до
адміністративних ієрархічних відносин у сучасних корпораціях. У цьому випадку безліч
двосторонніх ринкових трансакцій замінюється
однією трансакцією, що в підсумку призводить
до загального зниження трансакційних витрат.
При цьому виникає новий вид витрат – витрати
агентських відносин [2, с. 176–180].
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Агентські відносини складають основний
зміст адміністративних відносин у внутрішньофірмової ієрархії. Суть їх полягає в тому, що у
функціонуванні великої організації встановлюються особливі відносини, при яких довіритель
(принципал) делегує частину своїх правомочностей, пов’язаних з використанням ресурсів,
агенту, котрий зобов’язаний представляти інтереси довірителя відповідно до контракту і
за певну винагороду. У міру того як з управлінської ієрархії правомочності передаються з
верхнього рівня до найнижчого рівня управлінської піраміди, учасники відносин одночасно
виступають як довірителі та агенти. Принципово важливо, що інформація розподілена між
довірителем та агентом асиметрично, причому
агент має великий обсяг інформації і вона обходиться йому дешевше.
Важливо також і те, що для підтримки цілісності внутрішньофірмових відносин обміну
необхідно постійно знаходити і підтримувати
адекватні структури управління. Сама ж фірма може бути охарактеризована як організація
безлічі обмінів, коли координація діяльності індивідів здійснюється за допомогою команд [4].
Специфіка фірми як одного з двох основних
видів ринкової координації випливає з різниці взаємовідносин всередині фірми (ієрархія) і
міжфірмових відносин (ринок) з позицій відносин власності. Коріння методологічного підходу до трансакції як базової операції ринкового
обміну, що полягає у відчуженні та присвоєнні прав власності, можна побачити ще в теорії угод [5]. Угода передбачає передачу правового контролю і тому не зводиться до обміну
товарами, а полягає в передачі прав майбутньої
власності на предмет від одного індивідуума
до іншого [6, с. 46–48]. Розрізняють три види
угод: торговельні угоди (відбуваються між юридично рівними сторонами), угоди управління (в
рамках ієрархії, піраміди прямого управління)
та угоди раціонування (розподілу під керівництвом колективного органу управління, але в
рамках ієрархії). Угода – це передача права
власності на певний час або назавжди, що здійснюється за контрактом.
Передача прав (точніше, правомочностей)
власності шляхом контракту здійснюється з метою виробничого комбінування ресурсів, що належать різним власникам. Контракт уособлює
певну структуру, необхідну для бізнес-процесу.
Положення контракту, що формують і закріплюють цю структуру, повинні чітко визначати
умови використання задіяних в операції ресурсів, а також розподіл доходу, отримуваного від
використання цих ресурсів, між учасниками
контракту. При цьому визначальним фактором
є рівень трансакційних витрат і ризиків, а також особливості юрисдикції, в умовах якої відбувається угода.
Контрактація розширює спектр виробничо-господарських можливостей, причому економічні агенти, які беруть участь в угоді, по-
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стійно вишукують нові форми контрактації, що
знижують витрати ринкового обміну (в межах
встановлених правил). В умовах розвиненого
поділу праці власники ресурсів делегують в
процесі контрактації права на управління виробничими активами якомусь центральному
агенту. Результатом такої контрактації є економічна організація типу класичної підприємницької фірми [7].
У неоінституціональній економічній теорії
фірма якраз і визначається як мережа контрактів [8]. У фірмі переплітаються дві форми контрактів: стандартні контракти ринкового обміну
за ринковими цінами і єдиний внутрішньофірмовий контракт, який скасовує ринкове призначення цін і об’єднує всі двосторонні ринкові
трансакції в рамках однієї. Ринкова координація в сучасній економіці вимагає різноманітних
форм контрактації. При цьому одні контракти
можуть вписатися в традиційне трактування
фірми, в інших випадках конкретні контрактні
відносини між власниками ресурсів пов’язані із
зростанням трансакційних витрат і виходять за
масштаби фірми.
У процесі первинної розробки умов, підготовки, укладання та реалізації контрактів власники ресурсів, як правило, намагаються максимізувати свою вигоду від координації. У практиці
контрактації традиційні трансакційні витрати
часто зростають за рахунок витрат «вимагання». Ця обставина не може не впливати на вибір
форм координації. Одним із способів протистояти витратам «вимагання», які важко прорахувати, є довгострокова контрактація. Однак агент
в угоді з єдиним партнером стає жертвою опортуністичної поведінки останнього. Опортунізм
партнерів за угодою може проявлятися в неналежному виконанні контрактних зобов’язань.
У разі ж вертикальної інтеграції право власності
на специфічні активи переміщується всередину
організації, завдяки чому створюється необхідна гнучкість у використанні ресурсів, знімається проблема вимагання та досягається економія
трансакційних витрат.
Часто контрактні відносини замінюються адміністративним механізмом управлінських команд. Чим вище потенційні витрати використання цінового механізму ринкової координації,
тим більша ймовірність того, що раціональним
рішенням стане вертикальна інтеграція. Управлінець-координатор скорочує поле ринкових
відносин, на зміну яким приходять адміністративні рішення.
При виборі організаційних варіантів вирішення проблеми «зробити самому або купити»
роль специфічних активів особливо велика.
Інституційна теорія розрізняє чотири основні
типи специфічності активів, які враховуються
їх власниками в угодах з партнерами:
– специфічність місця розташування (покупець і продавець розташовані близько один від
одного, що обумовлює рішення про мінімізацію
витрат на зберігання і транспортування);

– специфічність матеріальних активів (обумовлена фізичними особливостями ресурсу, що
специфічні для даної трансакції і знижують
цінність активу при альтернативному його використанні);
– специфічність людського капіталу як результат інвестицій в навчання і придбання навичок, необхідних тільки на даному робочому
місці;
– цільові активи, що є результатом інвестицій для розширення виробничих потужностей з
виробництва продукції, призначеної конкретному клієнту [9]. Чим більше специфічних інвестицій і, відповідно, специфічних активів, тим
вище ймовірність вертикальної інтеграції і нижче можливості закупівлі на товарному ринку.
Кожна компанія, що бере участь у вертикальній інтеграції, приймає інвестиційні та
оперативні рішення. У результаті угоди право
власності визначатиметься отриманими правами прийняття рішень. Витрати такого трактування переходу прав власності в процесі
об’єднання активів якраз і будуть визначати
для кожної компанії вибір між угодами за класичним ринковим контрактом і тією або іншою
формою вертикальної інтеграції.
Через неминуче зростання витрат на організацію додаткових трансакцій всередині фірми
може відбуватися скорочення доходу від підприємницької функції [7, с. 40–43]. При цьому
повинна існувати та точка, в якій витрати на
організацію однієї додаткової трансакції всередині фірми зрівняються з витратами цієї трансакції на відкритому ринку або в іншого підприємця. У міру збільшення кількості трансакцій
підприємець виявиться не здатний використовувати фактори виробництва з найбільшою
вигодою (тобто розмістити їх в тих виробництвах, де вони становлять найвищу цінність).
Це означає, що повинна існувати і та точка, в
якій витрати від непродуктивного витрачання
ресурсу дорівнюватимуть витратам трансакції
обміну на відкритому ринку. У невеликих фірм
може виявитися переваг більше ніж у великих,
а тому ціна пропозиції факторів виробництва у
останніх буде зростати.
Аргументація проти організації економіки
як однієї єдиної фірми зводиться в основному
до тези про зниження віддачі від управлінського ресурсу. До цього слід додати чи не більш
важливий фактор – неоднорідність, нерівноцінність, а в ряді випадків і непередбачуваність
витрат на трансакції як на відкритому ринку,
так і всередині фірми. Це означає, що витрати
на деякі трансакції всередині фірми можуть виявитися вищими, ніж такі ж витрати на відкритому ринку, тобто в рамках фірми може
спостерігатися зростання ціни пропозиції факторів виробництва.
Висновки. Резюмуючи викладене, зазначимо
основні положення.
У вугледобувному виробництві відсутні необхідні інститути, пов’язані з впровадженням
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нових організаційно-правових форм кооперації
в державному і приватному секторах галузі.
Необхідно формувати інституційне середовище, що базується на реалізації контрактних
відносин. Для реалізації ефективного розвитку
контрактних відносин у вугільній промисловості важливо дотримуватися природи цих відносин, виходячи з теоретичних трансакційних
витрат, вертикальної інтеграції та відносин
власності.
Контрактні відносини згідно з теорією трансакційних витрат повинні бути побудовані на
мінімізації витрат, пов’язаних з підготовкою
та реалізацією угод (договорів). При формуванні контрактних відносин важливо перенести
акцент на ринковий обмін за допомогою механізму цін, а не державного координування цих
процесів.
Контрактна природа фірми обумовлена також вертикальною інтеграцією, пов’язаною з
об’єднанням комплексів активів. У внутрішньофірмовій ієрархії головну роль відіграють
агентські відносини, суть яких полягає у створенні певної системи передачі правомочностей,
в якій учасники відносин одночасно є довірителями та агентами.
Найважливішими аспектами контрактних
відносин виступають відносини власності,
оскільки операції ринкового обміну полягають
у відчуженні та присвоєнні прав власності шляхом оформлення контракту. Право власності
на ресурси і продукти є базовою передумовою
будь-якої підприємницької діяльності. Тому у
всіх правових актах це право прописується в
обов’язковому порядку. З переходом до ринкової економіки необхідно визначити в законодавстві зміст базового права і відповідне правозастосування. Тлумачення законодавством права
власності та механізмів його захисту має бути
чітким і докладним для побудови контрактних
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відносин і здійснення операцій. Становлення
і розвиток вугільного бізнесу і його сучасної
організації повинні спиратися на дослідження
цих категорій в реальному секторі.
Дослідження виконано в рамках виконання
науково-дослідної роботи «Розвиток інституційного середовища промислового виробництва
з урахуванням галузевої специфіки» (номер
держреєстрації ДР0113U004371) Інституту економіки промисловості НАН України.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто проблемне середовище механізму соціального розподілу ВВП України. Обґрунтовано вплив нинішніх адміністративних та ринкових трансформацій на диспропорційності розподільчих відносин між секторами загального
державного управління й домогосподарствами. Виявлено перспективи національного розвитку системи розподілу доходів,
що формуються внаслідок економічних перетворень, спричинених дією адміністративних важелів.
Ключові слова: безробіття, добробут, прогресивне оподаткування, розподіл доходів, соціальна нерівність, трансфертні платежі, цінове регулювання.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена проблемная среда механизма социального распределения ВВП Украины. Обосновано влияние
действующих административных и рыночных трансформаций
на диспропорции распределительных связей между секторами общего государственного управления и домохозяйствами.
Сформулированы перспективы национального развития системы распределения доходов, формирующихся в результате
экономических преобразований, вызванных действием административных рычагов.
Ключевые слова: безработица, благосостояние, прогрессивное налогообложение, распределение доходов, социальное
неравенство, трансфертные платежи, ценовое регулирование.
ANNOTATION
The article reviews the problematic environment of the mechanism of social distribution of Ukrainian GDP. The influence of
administrative and market transformations on disproportionalities
of distributional relationships between general government and
households sectors are justified. The possibilities of the national
income distribution system which are formed as a result of administrative economics conversions are shown.
Keywords: unemployment, welfare, progressive taxation, income distribution, social inequality, transfer payments, price regulation.

Постановка проблеми. Визначивши шлях
інтеграції, Україна зобов’язалася впроваджувати структурну політику європейського зразка,
якій вимушено передують статечні економічні
трансформації. Відповідно, одним із завдань адміністративних та ринкових перетворень варто
вважати створення надійного фундаменту стабільності національного добробуту, яке можливе шляхом скорочення бідності й покращення
якості життя в країні. Рушійною силою досягнення такого прогресу є забезпечення сталості
процесів зростання які генерують високу економічну активність, підвищення ефективності
управління та дієвий соціальний захист.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Враховуючи динамічний характер розподіль-

чих процесів та їх пріоритетності для добробуту країни, необхідність вивчення механізму
соціального розподілу стає особливо вагомою в
контексті реалізації засад сталого розвитку. Науковці, які вивчають цю проблематику здебільшого приділяють увагу процесам інтенсифікації
впливів окремих елементів соціально-економічної системи заради прискореного суспільного
зростання. Найбільш вагомий внесок у розкриття суті зазначеної проблематики здійснили: А. Кааса [1], Б. Міланович [2], М. Чамон
[3], М. Равалліон [4], В. Вілем [5].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У комплексі соціально-економічних відносин впливу ринкових трансформацій на розвиток національної економіки
адміністративному потенціалу розподільчої політики приділяють недостатньо уваги. Здебільшого дослідники абстрагуються від мінливості
ресурсо-розподільчих зв’язків, недоврахування
дії яких, в результаті здатне призвести до розростання економічної нерівності та усталення
соціального відторгнення.
Постановка завдання. Метою статті є окреслити особливості перебігу розподільчих відносин в Україні із врахуванням диспропорційності національної економіки внаслідок дії
адміністративних важелів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Соціальна нерівність є ключовим фактором нівелювання результатів економічного зростання,
оскільки безпосередньо впливає на суспільну
здатність конвертувати дохід у добробут. Відповідно, ресурсну диференціацію, що виникає
внаслідок непродуктивної розподільчої політики, можна інтерпретувати як нестачу суспільного достатку. Розвинені країни, розуміючи цю
залежність, обирають курс на полегшення тягаря заборгованості й реалізації стратегій скорочення масштабів бідності. Тобто йдеться про
створення спеціалізованих фондів підвищення
витрат на користь потреб малозахищених, заради стимулювання їх внеску в процес економічного зростання. Для України, на відмінну
від країн в стані піднесення, визначати вплив
результатів зростання на розподільчі відносини у зв’язку з рецесією недоцільно. Проте, вже
сьогодні слід охарактеризувати передумови і
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підвалини побудови економічного розвитку й
визначити роль суспільної нерівності в загальнонаціональному добробуті.
За останніми дослідженнями індексу багатовимірної бідності, які розраховують відповідно
до Програми розвитку ООН, станом на 2014 р.
Україна посідає 84 позицію за комплексним обрахунком ступеня бідності з результатом 0,004
[6; 7; 8]. Цей показник не відображає доходної
диференціації, а фокусується виключно на нестачі базових потреб домогосподарств. Такий
спосіб побудови обчислень дозволяє оцінювати бідність з точки зору потреб населення та
спроможності їх задоволення. За складовими
індикаторами індексу, приблизно 1,2% громадян держави позбавлені більш ніж 1/3 частки
набору базових потреб, а 34,8% населення –
2/3. Важливою ознакою поширення бідності в
Україні є відсутність значних відмінностей у
диференціації найбільш затребуваних засобів
існування, що недоступні для громадян (комунальні послуги) між міським й сільським населенням. Так, можливості отримати 2/3 потреб у
сільській місцевості не мають 36,3% громадян,
а в міській – 33,7%. Нестачу 1/3 засобів існування відчувають 1,8% представників сільської
та 1,0% міської громади [7]. Та все ж у 2014 р.
рівень безробіття в Україні становив 10%
(7,2% – 2013 р., 7,5% – 2012 р.), а кількість зайнятого населення майже 55% [9]. Тобто більша частина зайнятого населення неспроможна
одержати бажаний набір необхідностей за зароблені кошти. Така тенденція продиктована
нинішніми економічними трансформаціями та
наглядно демонструє пасивність внутрішніх реформ щодо створення умов достатньої оплати
праці і компенсації домогосподарствам їх трудового вкладу й здібностей.
Таким чином, розподіл та перерозподіл доходів передусім варто розглядати як один із способів встановлення економічної справедливості,
подолання бідності й зниження майнового розшарування. Для досягнення таких цілей слід
запроваджувати політику сприяння зростанню
реальних доходів членів суспільства (працюючих і непрацюючих), яка передбачає задіювання
чотирьох основних інструментів впливу: зайнятості, цінового, прогресивного оподаткування й
трансферних платежів. Кожен з інструментів є
реакцією на внутрішньосистемні трансформації, маючи на меті виявити суперечності середовища і розкрити їх вирішення.
Так, підтримка сфери зайнятості – це важливий підхід для країн з перехідною економікою,
яким властивий високий рівень внутрішньої міграції. Основним важелем впливу є концентрація державних реформ на вирішенні проблем
забезпечення робочих місць (зокрема, в малоприбуткових регіонах) шляхом створення умов
для трудової діяльності з мінімальним рівнем
кваліфікації [10].
Протягом 2009–2013 рр. простежується тенденція до зростання частки поточних доходів
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від праці та виробничої діяльності на 5,7%, здебільшого за рахунок підвищення рівня валового
прибутку, змішаного доходу і заробітної плати,
одержаної за кордоном на 3,8% й 1,2% відповідно [11]. Такий результат перебігу економічних
процесів підтверджує домінантність підприємницького доходу й доходу від праці, як основних
способів отримання грошових коштів. Проте, у
зв’язку з орієнтацією домогосподарств на поточне споживання, він мало відчутний, оскільки, обсяг заощаджень суттєво не збільшуються.
Таким чином, рівень індивідуальних кінцевих
споживчих витрат домогосподарств за останні
п’ять років виріс на 9,3%, в той час, як заощаджень тільки на 2,1% [11]. Тенденція доводить,
що більшості домогосподарств не вдається застрахувати себе на випадок втрати постійних
грошових надходжень, а отже, вони абсолютно
залежні та уразливі до змін на ринку праці.
Тим не менш, у зв’язку з діючими політикоекономічними трансформаціями в Україні, очікується, що проблема безробіття стане однією з
найбільш гострих і затребуваних у вирішенні.
Якщо останніми роками домінантним напрямком реформування було визначено боротьбу з
диспропорційністю національного ринку праці,
то сьогодні, найважливішим є створити умови
для реалізації безробітних у якості самозайнятих й спонукати працююче населення легалізувати трудову діяльність. Крім того, необхідно
залучати громадян до участі у малих інвестиційних процесах, у тому числі, через популяризацію використання фінансових інструментів,
активізуючи здатність населення заощаджувати.
Самозайнятість – це один із ключових способів створення та розширення малого бізнесу,
який варто вважати складовою механізму формування середнього класу. На сьогодні процес
встановлення передумов цього виду зайнятості
в Україні тільки розпочинається. Так, з 2015 р.
діє нова система оподаткування, за нормами
якої зменшено ставку єдиного соціального внеску до 16,4% (за умови, якщо заробітна плата
на підприємстві більше трьох мінімальних, у
протилежному випадку – ставка залишається
незмінною 34, 8/38, 11% залежно від категорії) [12]. Також для платників єдиного податку
піднято у два рази максимальний поріг доходу вибору І групи єдиного податку, зменшуючи
при цьому відсоткові ставки вдвічі. Крім того,
платники фіксованого сільськогосподарського
податку автоматично стають платниками єдиного податку четвертої групи.
Подібні кроки в інституційному середовищі
викликані, перш за все, значною мірою тінізації економіки, яка не тільки обмежує державні
надходження, але й збільшує видатки на корегування доходів домогосподарств. Так, протягом 2013 р. рівень проміжного виробничого
споживання нефінансових корпорацій становив
близько 68% від вартості валового випуску товарів і послуг, тобто 2/3 його загального обсягу
[11]. Безсумнівно, що суб’єкти господарювання
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сектору навмисно завищують енергоємність та
матеріалоємність виробничого процесу, оперуючи фіктивними витратами й збитками, що відбивається як на рівні валової доданої вартості,
так і на обсягах заробітної плати [13].
Іншою проблемою, з якою стикається українське суспільство, – це складність забезпечення дієвості Державної служби зайнятості щодо
високооплачуваних працівників. У випадку
прийняття рішення про скорочення персоналу
міжнародними компаніями державна організація з найму буде не спроможна сповна задовільними вакантними посадами таких безробітних.
У кращому випадку ця категорія працівників
задовольнятиметься менш перспективними посадами, а в гіршому – спробує реалізувати себе
за кордоном, формуючи нову хвилю міграції.
Таким чином, органам влади слід сприяти
створенню й розширенню можливостей спеціалізованих недержавних інституцій, що забезпечують роботою таку категорію працівників,
співпрацюючи з міжнародними компаніями тісніше від служби зайнятості.
Метод цінового регулювання вважають досить агресивним способом корегування соціальної нерівності, зокрема, через його здатність
компенсувати негативні наслідки інфляційних
процесів шляхом регламентування розмірів заробітної плати і ціни нижче ринкового рівня
[14; 15]. Заходи в рамках цієї політики варіюються від рекомендацій щодо встановлення розмірів оплати трудової діяльності чи цін до тимчасових заморожувань першої та обов’язкового
контролю за другим.
Одним із найбільш поширених способів
впливу на доходи населення в рамках використання цінового інструменту є накладання додаткових стягнень суб’єктів господарювання,
що піднімають ціни (зарплату) на рівень вищий, ніж можуть дозволити відповідні ресурси. Тобто йдеться про часткове обмеження економічної ефективності країни, яке потенційно
призводить до дефіциту товарів на національному ринку чи погіршення їх якості [14].
В Україні було визначено за необхідне застосовувати деякі складові цього інструменту протягом 2015 р. Зокрема у вигляді лімітування
обсягів доходів державних службовців у розмірі
7-ми мінімальних заробітних плат, а у випадку
скорочення чисельності без відповідної зміни
фонду оплати праці – до 10 мінімальних заробітних плат. Також передбачено обмеження доходів для державних компаній у розмірі до 10
мінімальних заробітних плат [16].
Протягом останніх років для національної
економіки характерно утримування цін на деякі
з різновидів товарів й послуг. Існуюча категорія
соціальних продуктів передбачає уповільнення
росту роздрібних цін на соціально значимі види
харчового продовольства та створення дієвого механізму, що забезпечить недопущення їх
безпідставного зростання у сфері торгівлі. Крім
того, визначено обмеження щодо надбавки опто-

вої вартості у розмірі 15% на деякі товари першої необхідності (їх перелік формує Кабмін).
Також в Україні діють лімітування цін м’ясної
сировини з держрезерву (недопущення перевищення 10% від конкурсної ціни), і лімітовано
максимальні рівні рентабельності окремих виробників харчової продукції [17].
Окремої уваги заслуговують утримування
вартості комунальних послуг для населення.
Нині жителі країни не компенсують основної
частини національного використання енергоносіїв, покладаючи всі необхідні відшкодування
на державу, що призводить до повного зношування інфраструктури й відсутності засобів модернізації та розвитку галузі. Причиною цього
є соціальна орієнтація економіки (велика кількість пільговиків) і нераціональне використання енергоресурсів домогосподарствами. З метою
нівелювання дисбалансу наприкінці 2014 р.
було запроваджено систему прогресивного підвищення тарифів на енергоресурси для населення. Кінцевою ціллю даної реформи є припинення дії механізмів дотування підприємств,
що надають комунальні послуги та скасування
субвенцій для покриття різниці з місцевих бюджетів. Загалом, таке підвищення тарифів є
обов’язковою умовою більшості кредитних й інвестиційних програм підтримки розвитку економіки України міжнародними організаціями.
Прогресивне оподаткування – це один з найбільш перспективних і широковживаних напрямків боротьби з дохідною нерівністю. Такий
збір особливо актуальний, за наявності потреби
фінансування деяких безкопенсаційних державних витрат. Для національної економіки
введення системи прогресивного оподаткування, враховуючи тривалість фінансово-економічних дисбалансів, один з найбільш затребуваних
кроків. Проте, дія цього механізму в Україні
обмежена шкалою стягнень з доходів фізичних
осіб. Відповідно до чинних норм передбачено
функціонування трьох ставок оподаткування: у
розмірі 15% (якщо обсяг доходу становить до
204 прожиткових мінімумів), 20% (якщо перевищують 204 прожиткових мінімуми) та в
розмірі 25% (якщо становлять більше 396 прожиткових мінімумів) [18]. Відповідні стягнення
стосуються всіх пасивних надходжень, включаючи дивіденди, відсотки, роялті й інвестиційний прибуток. Проте, податок не начисляється
на доходи у вигляді заробітної плати. Тобто на
розмір сплачених податків впливає лише сума
надходжень від праці, а ставка податку залишається сталою. Таким чином, навантаження
загальнообов’язкових стягнень на доходи громадян з рівнем заробітних плат вище середнього
суттєво не змінилося, а основний тягар сплати
податку із доходів фізичних осіб залишається
на домогосподарствах з невисокими заробітками. Варто зазначити, що податок із доходів
фізичних осіб не є основним механізмом регулювання обсягів надходжень держбюджету, цей
вид стягнень повинен виконувати більшою міВипуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
рою розподільчу функцію ніж фіскальну. Відповідно, поступове введення й реалізація принципів прогресивного оподаткування це основна
умова подолання соціальної нерівності і недопущення поширення соціального відторгнення.
Проте подібний механізм мало дієвий коли
певна частина населення не володіє доходом
взагалі. За таких умов реалізовується напрям
забезпечення трансфертними платежами. Соціальна орієнтація національної економіки створила умови відповідно до яких зобов’язання по
таким виплатам є згубними для розвитку країни, адже у зв’язку з фінансово-економічною
турбулентністю затребування в їх видачі тільки
зростають.
З початку 2015 р. уряд переглянув деякі позиції щодо трансфертних платежів та визначив
курс на їх скорочення. Так, на сьогодні було
введено оподаткування високих пенсій (понад 3
мінімальних заробітних плати) й обмежено пенсійні виплати прокурорам і суддям обмежуючи
їх 60% заробітної плати. Крім того, звужено
категорії населення для яких передбачається
безоплатне харчування у лікарнях, а витрати
на годування дiтей в дитсадках й школах покладено на місцеву владу.
Отже, досягнення цілей політики регулювання доходів може мати декілька шляхів реалізації, вибір останнього залежить від поточного
економічного стану країни. Проте, незважаючи
на напрям боротьби з соціальною нерівністю,
важливим є усталення принципів соціальної
справедливості, які сприяюючи формуванню
середнього класу, створюють умови для стабільного економічного зростання та розвитку.
Висновки. Отже, основним завданням реалізації механізму розподільчих відносин варто
вважати створення системи державних заходів
для боротьби з матеріальною нерівністю і недопущення значного майнового розшарування.
Політика соціального розподілу достатньо багатовекторна зі складною структурою й використовує ряд інструментів, зокрема зайнятість, цінове регулювання, прогресивне оподаткування
та трансферні платежі. Кожен з вищезазначених складових управлінського механізму частково діє або набирає чинності в Україні.
Так, особливістю підтримки національної
сфери зайнятості визначають створення умов
для формування домогосподарствами заощаджень, їх конвертації в інвестиції, а також забезпечення коштами на випадок втрати постійних грошових надходжень. Здебільшого якість
та обсяги ринку праці тісно пов’язані з податковим навантаженням на суб’єктів господарювання, тому у поточному році було визначено податкові зміни з метою легалізації сфери зайнятості.
Цінове регулювання в Україні передбачає, з одного боку, стримування цін на деякі категорії
товарів і послуг заради втілення принципів соціального захисту, а з іншого ¬– спрямоване на
компенсацію негативних наслідків інфляційних
процесів. Впровадження системи прогресивного
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оподаткування поки обмежена шкалою стягнень
з доходів фізичних осіб. Проте потреба у поширенні її дії є необхідною на шляху до подолання
матеріальної нерівності та недопущення соціального відторгнення. Високий рівень соціальної
орієнтації національної економіки призводить
до надвисоких витрат по трансфертних платежах, стимулюючи фіскальну функцію податків.
Тому виникла потреба переглянути деякі позиції
щодо трансфертних платежів й необхідність їх
поступового скорочення.
Таким чином, за умов стабілізації розподільчої системи, Україні вдасться побороти соціально-економічну нерівність і сформувати платоспроможний середній клас, заклавши підвалини
побудови суспільства з рівними можливостями
управління й доступу до матеріальних благ.
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто питання формування системи матеріально-технічного забезпечення сільського господарства країни
на основі ринкових принципів, яке є підґрунтям його інноваційного та ефективного функціонування; розвиток інноваційноінвестиційного вектора агропромислового комплексу України,
проведено системний аналіз проблем матеріально-технічного
забезпечення сільського господарства.
Ключові слова: інноваційний процес, матеріально-технічне забезпечення, інвестиційні ресурси, матеріально-технічна
база, інноваційна політика, інвестиційна привабливість.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы формирования системы
материально-технического обеспечения сельского хозяйства
страны на основе рыночных принципов, которое является
основой его инновационного и эффективного функционирования; развития инновационно-инвестиционного вектора
агропромышленного комплекса Украины, проведен системный анализ проблем материально-технического обеспечения
сельского хозяйства.
Ключевые слова: инновационный процесс, материальнотехническое обеспечение, инвестиционные ресурсы, материально-техническая база, инновационная политика, инвестиционная привлекательность.
ANNOTATION
The article deals with the formation of the logistic support of
rural economy, based on market principles, which are the foundation of its innovative and effective functioning and development
of innovation and investment vector of agriculture in Ukraine. We
conducted a systematic analysis of the problems of logistics in agriculture.
Keywords: innovation process, logistical support, investment
resources, material and technical base, innovation policy, investment attraction.

Постановка проблеми. Обмеженість матеріально-технічного потенціалу сільського господарства зумовлює низький рівень продуктивності праці. Впровадження інноваційних розробок в
аграрній сфері – це необхідність, яка викликана
конкурентними умовами виробництва сільськогосподарської продукції. Для досягнення ефективного та конкурентоспроможного рівня сільськогосподарського виробництва слід подолати
негативну тенденцію погіршення кількісних і
якісних показників матеріально-технічних ресурсів, а також здійснити матеріально-технічне
оновлення сільськогосподарського виробництва
на інноваційній основі. Механізм інноваційного
переозброєння матеріально-технічних ресурсів

потребує подальших досліджень, спрямованих
на забезпечення аграрного сектора високопродуктивною та ресурсозберігаючою технікою та
технологіями [3, с. 191].
Сучасний фінансовий стан не дає можливості забезпечити техніко-технологічне переозброєння сільськогосподарського виробництва
на інноваційній основі. Низький рівень матеріально-технічного забезпечення зумовлений
різким зниженням платоспроможності сільськогосподарських товаровиробників, що негативно позначається на обсягах виробництва
агропродукції та на темпах оновлення сільськогосподарської техніки [3, с. 193].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Основні теоретичні й методичні положення, що
пов’язані з розкриттям сутності й змісту інноваційно-інвестиційної діяльності, особливостями
і закономірностями її прояву в сільськогосподарських підприємствах викладено в наукових
працях В.І. Благодатного, В.О. Василенка,
С.А. Володіна, О.І. Дація, М.В. Зубця, С.М. Ілляшенка, І.М. Криворучка, М.Ф. Кропивка,
М.І. Лобанова, М.Й. Маліка, Л.І. Михайлової,
І.А. Павленка, П.Т. Саблука, О.М. Федорчука,
С.О. Юшина та ін.
Проте питання інноваційно-інвестиційної
основи формування матеріально-технічної бази
сільського господарства розкрито неповною мірою, недостатньо опрацьовано механізм оновлення матеріально-технічної бази на інноваційній основі.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Дослідження показало, що інноваційна діяльність – це складна динамічна система дії й взаємодії різноманітних методів, факторів і органів управління, які займаються науковими
дослідженнями, створенням нових видів продукції, удосконаленням устаткування й засобів
праці, технологічних процесів і форм організації виробництва на основі новітніх досягнень
науки, техніки; плануванням, фінансуванням
і координацією науково-технічного прогресу;
удосконаленням економічних важелів і стимулів; розробкою системи заходів з регулювання комплексу взаємообумовлених пропозицій,
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Інновації, спрямовані на
вдосконалення наявних і створення
нових технологій ведення
б

Інновації, спрямовані на
запровадження нових форм і методів
організації виробництва та праці,
удосконалення організаційної
структури підприємства

Інновації, що охоплюють процеси
запровадження нових та
удосконалення існуючих методів
роботи апарату управління на
сільськогосподарському підприємстві

Інновації можна визначити як зміну
методів і способів планування усіх
видів виробничо-господарської
діяльності, економічне стимулювання

Інновації, спрямовані на поліпшення
умов праці, створення комфортних
умов життя, стимулювання творчої
діяльності, професійну підготовку

ньо впливає на результати його діяльності.
Головними принципами управління сучасною
інноваційною політикою є: поєднання інвестиційних джерел з інноваційними рішеннями; безперервне прогнозування інноваційної
ситуації; системне впровадження новітніх
технологій у взаємопов’язаних сферах підприємницької діяльності; злиття фінансового та
інженерного аналізу результативності нововведень [3, с. 200–201].
Інноваційна модель розвитку, як економічна система, орієнтується на створення економічних, юридичних, організаційних, управлінських, соціальних, технічних умов, що
забезпечують ефективне відтворення, розвиток
і використання науково-технічного потенціалу
країни, впровадження вітчизняних екологічно
безпечних, новітніх ресурсозберігаючих технологій.
В інноваційному розвитку беруть участь чинниСкладові інноваційного потенціалу
ки і умови, що необхідні
для його здійснення, тобто
складові інноваційного поюридичні
соціальні
економічні
управлінські
організаційні
технічні
тенціалу (рис. 1).
Покращення
інноваційного потенціалу сільськогосподарських
підприємств можливе лише
завдяки дії факторів, що
взаємопов’язані з інвестиційною підтримкою інноваційної
діяльності;
розвитком
міжнародного
науково-технічного співробітництва; створенням інфраструктури інноваційної
діяльності; покращенням
Рис. 1. Складові інноваційного розвитку сільського господарств [2, с. 11] системи нормативно-правових актів.
Чинники, що стримують
процеси інновації у сільНесприятливі фактори
інноваційної діяльності
ському господарстві УкраїЗовнішні фактори
ни, показано на рисунку 2.
Внутрішні
Зовнішні фактори (соСуб’єктивно-психологічні
Організаційні проблеми;
ціально-політичні,
демоМентальність нації;
недостатня кількість
графічні, релігійні, техноісторичні особливості
кваліфікованого персоналу;
логічні й інші) знаходять
брак технологічної та
відображення у таких трьох
ринкової інформації
принципах побудови інноРинкова
Відсутність реакції з боку покупців;
ваційної політики: переванизька платоспроможність
га стратегічних параметрів
Проблеми
державного
регулювання
замовників
при формуванні інноваційНегативний вплив державного регулювання;
недостатня активність держави в галузі;
ної політики, ринковість та
неврегульованість законодавства
наявність теоретичної бази
[1, с. 3–11].
Економічні
Значний ступінь ризиків;
Щодо ідентифікації внуістотна вартість прямих інновацій;
трішніх
дестабілізуючих
вартість позики;
факторів, то необхідно врадоступність фінансування.
ховувати наявність ресурсів (зокрема землі, основного капіталу, обігових
Рис. 2. Взаємодія чинників, що стримують інноваційні процеси
коштів, техніки, сучасних
у сільському господарстві
Інновації, пов’язані з удосконаленням
нормативно-правової бази, що
визначає і регулює усі види діяльності
підприємства

спрямованих на прискорення інтенсивного розвитку науково-технічного прогресу і підвищення його соціально-економічної ефективності
[4, с. 58–61].
Інноваційний процес, на нашу думку, можна розглядати як діяльність, яка спрямована на отримання нових продуктів, технологій
та послуг, що забезпечують економічну, соціальну, технологічну, екологічну ефективність
сільськогосподарського підприємства, а також
ефективне відтворення, розвиток і використання науково-технічного потенціалу країни, впровадження вітчизняних екологічно безпечних,
новітніх ресурсозберігаючих технологій.
Впровадження інновацій у діяльність сільськогосподарського підприємства повинно починатися з розробки його власної інноваційної
політики. Сукупність інноваційних процесів,
що здійснюються на підприємстві безпосеред-
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технологій виробництва, виробничого та управлінського персоналу) для інноваційного розвитку розрізі фермерських господарств й сільськогосподарських підприємств.
Формування інноваційної політики сільськогосподарської галузі включає декілька важливих структур (рис. 3).
Проведення ринкових досліджень
Постановка мети
Забезпечення комплексного підходу
до формування
Визначення плану реалізації
Розробка механізму аналізу
розробленої інноваційної політики
Рис. 3. Схема формування інноваційної політики
у сільському господарстві

Сьогодення показує, що головним критерієм
становлення інноваційної парадигми технічного розвитку є характер взаємодії науки з виробництвом, підвищення наукоємності виробничих
технологій та формування вищого ступеня техніко-економічного укладу. Саме наукоємність
технології відображає ступінь її зв’язку з науковими дослідженнями і розробками. Важливим показником, що об’єктивно характеризує
рівень суспільних витрат на науково-технічну
й інноваційну діяльність у загальному балансі
національного господарства, є наукоємність валового внутрішнього продукту та витрати на дослідження, розробки у відсотковому відношенні
до ВВП [3, с. 206–207].
Аграрна галузь потребує відносно менших
інвестиційних ресурсів в масштабах країни
ніж промисловість і забезпечує більш швидке їх використання та більш високу ефективність. Враховуючи те, що основним джерелом
інвестиційних ресурсів для розвитку матеріально-технічної бази сільськогосподарських
підприємств є їх власні нагромадження, а
процес капіталізації здійснюється на основі
власного відтворення, ці обставини зумовлюють необхідність звернути увагу на принципово новий соціально-економічний зміст розвитку матеріально-технічної бази галузі – її
капіталізації.
Стійкою тенденцією залишається гострий дефіцит інвестиційних ресурсів щодо оновлення
техніко-технологічної бази сільського господарства на інноваційній основі.
Інноваційний розвиток технологічних ланок
виробничого циклу виробництва сільськогоспо-
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дарської продукції, як сфера інвестиційно-інноваційної діяльності, нині становить помітну
нішу на вітчизняному ринку агросервісних послуг, сприяючи послідовному поопераційному
оновленню технологій сільськогосподарського
виробництва.
Зважаючи на те, що тенденція обмеженості
інвестиційних ресурсів у сучасних сільськогосподарських підприємств тільки загострюється,
товаровиробники можуть розраховувати лише
на обмежене коло агросервісних продуктів, розпочинаючи із найбільш необхідних і доступних
при незначній платоспроможності, але таких,
які можуть принести відчутний ефект.
Як правило, кожне сільськогосподарське підприємство уявляє реально можливий алгоритм
послідовності пріоритетів у своїй інвестиційній
політиці. Таким чином, реальним напрямом
розвитку матеріально-технічної бази сільського
господарства у сучасний умовах є впровадження процесу поелементного інноваційного оновлення існуючих технологій.
На жаль, галузі сільського господарства мають дуже низький рівень можливостей щодо реалізації інновацій унаслідок хронічного браку
фінансових ресурсів, неспроможності бути рівноправним учасником на ринку інвестиційних
та кредитних ресурсів, низькою інвестиційною
привабливістю підприємств.
На нашу думку, підхід до аналізу матеріально-технічної бази лише як сукупності ресурсів і
можливостей їх використання обмежений.
Таке уявлення не враховує цільової та сукупної характеристики цієї категорії. Використання інвестиційних ресурсів завжди має
цілеспрямований характер і повинне бути певним чином організованим для реалізації потреб
суб’єкта господарювання, галузі та економіки
держави в цілому.
Висновки. Виходячи з базових умов України, розмірів і якості природних ресурсів, якими вона володіє, сільське господарство має всі
можливості стати провідною галуззю у забезпеченні економічного зростання країни, але лише
у разі розробки і послідовної реалізації довгострокової стратегії інноваційного оновлення
матеріально-технічного сільськогосподарського
виробництва на інноваційній основі.
Освоєння аграрним підприємством нових
технологій та інновацій потребує об’єктивної
оцінки параметрів і характеристик його потенціалу, які мають важливе значення при здійсненні інвестиційної діяльності шляхом розробки і реалізації нової інноваційної стратегії
розвитку.
Перш за все, це забезпечення довгострокового соціально-економічного зростання аграрного сектору на інноваційній основі; підвищення у довгостроковій перспективі зайнятості
сільського населення; врахування природнокліматичних особливостей південного регіону
України у розміщенні сільськогосподарського
виробництва; відновлення вітчизняного маши-
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нобудування для потреб сільського господарства та створення дієвої системи безперервного
технічного та технологічного забезпечення й
оновлення товаровиробників.
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ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА
В РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
INNOVATIVE COMPONENT
IN THE DEVELOPMENT OF ENERGY-SAVING SYSTEMS
АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано програми й досягнення в розвитку системи енергозбереження в розвинутих країнах світу та
Україні завдяки актуалізації інноваційної складової. Розглянуто
основні орієнтири інноваційної політики й політики енергозбереження в окремих країнах світу. Запропоновано першорядні
напрями політики управління інноваціями та енергозбереження для України. Указані рекомендації сприятимуть виробленню
шляхів покращення розроблення стратегії соціально-економічного розвитку України.
Ключові слова: енергозбереження, інновації, програми,
інноваційна політика, політика енергозбереження.
АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ программ и достижений в развитии системы энергосбережения в развитых странах мира
и Украине благодаря актуализации инновационной составляющей. Рассмотрены основные ориентиры инновационной
политики и политики энергосбережения в отдельных странах
мира. Предложены первостепенные направления политики
управления инновациями и энергосбережения для Украины.
Указанные рекомендации будут способствовать выработке
путей улучшения разработки стратегии социально-экономического развития Украины.
Ключевые слова: энергосбережение, инновации, программы, инновационная политика, политика энергосбережения.
АNNOTATION
The analysis of programs and achievements in the development of energy-saving systems in developed countries and in
Ukraine through the use of innovative component is conducted.
The article describes the basic reference-points of innovation policy and policy in the field of energy-saving in the developed countries. The primary policies of innovation management and energy
savings management for Ukraine are proposed. These recommendations will help to improve creation of socio-economic development strategy of Ukraine.
Keywords: energy savings, innovations, programs, innovative
policy, policy of energy savings.

Постановка проблеми. Функціонування і
сталий поступ економіки України в умовах посилення безпеки країни нерозривно пов’язаний
із вирішенням завдань забезпечення енергоносіями. Для всієї країни на сьогодні є вкрай
актуальною проблема енергозбереження. Без
упровадження інновацій неможливо вивести
національну економіку на якісно новий ефективний рівень, забезпечити водночас високу
конкурентоспроможність країни на світовому
ринку та вирішити комплекс енергетичних
проблем [5, с. 45–51]. В умовах фінансово-економічної кризи особливо актуалізуються проблеми ефективного управління енергозбереженням завдяки розробленню й упровадженню

нових технологій і продукції, інноваційних
процесів тощо.
Важливим завданням української держави
має стати зменшення неефективного споживання енергетичних ресурсів. Для порівняння:
енергозберігаючий будинок у Німеччині споживає 40 кВт год/кв. м. на рік, тоді як на опалення українського будинку витрачається майже
300 кВт год/кв. м. на рік [3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У сучасній науці проблема енергозбереження
суспільства активно обговорюється провідними
вченими, такими як В. Геєць, В. Джеджула,
О. Єранкін, Г. Калеткін, І. Кириленко, Т. Колодько, О. Мудрак, Г. Ратушняк, Д. Худаєв,
О. Шпичак, В. Якубів та ін. Вагомий науковий
унесок у дослідження проблем створення інновацій за сучасних умов розвитку економіки зробили І. Балабанова, В. Вернадський, Н. Краснокутська, О. Кузьмін, П. Савлук, Р. Фатхутдінов,
І. Ансоф, Б. Санто, М. Портер, Й. Шумпетер та
ін. Проте й на сьогодні актуальними залишаються питання дослідження проблем енергозбереження з урахуванням новітніх розробок.
Мета статті. Мета дослідження полягає в
аналізі програм і досягнень у розвитку системи енергозбереження в розвинутих країнах світу й Україні завдяки актуалізації інноваційної
складової; розгляді основних орієнтирів інноваційної політики та політики енергозбереження
в окремих країнах світу; визначенні головних
напрямів політики управління інноваціями та
енергозбереження для України.
Виклад основного матеріалу. Проблема першорядної ваги України є енергозбереження, і
підвалиною в цьому напрямі має стати ініціатива держави. Багатий досвід у цій сфері нагромаджено на сьогодні в Німеччині, Японії, Чехії
США й інших країнах.
Німеччина є провідною країною у світі у сфері енергозбереження. У Німеччині за останні
роки активно розвиваються відновлювані джерела енергії, зокрема сонячна та геотермальна
енергія, біоенергетика, гідроенергетика, вітроенергетика. Запровадження енергоефективності
й енергозбереження фінансується німецькими
банками та великими корпораціями.
У 2010 р. частка використання відновлюваних джерел енергії в загальній структурі енер-
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госпоживання країни оцінювалася в 11% від
національного енергетичного споживання, що
становить близько 500% від рівня 1990 р. За
2010 р. було інвестовано в нові регенеративні
виробничі потужності близько 27 млрд євро, з
яких 19,5 млрд євро – це інвестиції у фотоелектричний сектор [7].
У Чехії із 2013 р. введена нова Операційна
програма «Підприємництво та інновації для
конкурентоспроможності», розрахована на черговий семирічний період 2014–2020 рр. Метою
програми є підвищення конкурентоспроможності чеської економіки та наближення інноваційної ефективності сектора промисловості й
послуг до рівня провідних промислових країн
ЄС. Основну увагу в програмі приділено впровадженню високих технологій та інновацій у
різних галузях промисловості, зокрема у сфері енергозбереження. Програмою керує Міністерство промисловості і торгівлі Чехії, вона є
основоположним документом для виділення фінансових коштів із Європейського фонду регіонального розвитку на період дії програми. Чехія
зможе в цій сфері надати вітчизняним підприємцям фінансову підтримку на суму 116 млрд
чеш. крон (з європейських фондів приблизно
5,25 млрд дол. США). Найбільше коштів буде
спрямовано на розвиток технологій, підтримку
малих і середніх фірм [1]. У сфері енергетики
одним із напрямів є підтримка впровадження
нових технологій у галузі використання енергії, енергозбереження й перероблення сировини, а саме:
• модернізація наявних установок для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії та будівництво нових поновлюваних джерел
енергії на чеських підприємствах;
• модернізація діючого генеруючого обладнання для підвищення його ефективності;
• упровадження й модернізація систем вимірювання та управління, ухвалення заходів
щодо скорочення втрат у розподільних мережах
електричної і теплової енергії;
• поліпшення теплових властивостей комерційної нерухомості й умов експлуатації;
• розвиток сфери послуг в енергетиці, використання вторинних енергоресурсів у виробничих процесах;
• зниження рівня споживання електроенергії та підвищення енергоефективності виробничих і технологічних процесів;
• упровадження комбінованого виробництва тепла й електроенергії;
• розвиток технологій виробництва інноваційних продуктів із вторинної сировини.
Суттєвих досягнень розвинуті країни досягли та продовжують досягати завдяки блискучій нормативно-правової базі й фінансовим стимулам із розвитку відновлюваної енергетики.
Роль держав у цьому процесі насамперед зводиться до формування національних програмних документів, які визначають основні напрями діяльності та реалізуються за підтримки

державних організацій, відповідальних за розроблення інновації у сфері енергозбереження.
Водночас значущим інструментом державного
стимулювання є виділення фінансових коштів
для реалізації положень цих програм (табл. 1).
Провідним японським інститутом інноваційного розвитку є Організація сприяння розвитку
нових енергетичних і промислових технологій
(NEDO). Основними завданнями NEDO є розвиток
нових енергетичних і промислових технологій,
а також підтримання їх упровадження. Особлива увага приділяється просуванню енергетичних
технологій, які сприяють збереженню навколишнього середовища. Проекти здійснюються в межах системи приватно-державного партнерства між
корпораціями, університетами й науково-дослідними інститутами. NEDO фінансує дослідження,
які є досить високоризикованими для приватних
компаній. У 2013 р. на національні НДДКР у
межах NEDO було виділено таке: альтернативна
енергетика – 29,1 млрд ієн, енергоефективність –
9,6 млрд ієн, акумулятори – 7,7 млрд ієн, екологічно чисті вугільні технології – 4,4 млрд ієн,
захист ресурсів і навколишнього середовища –
1,5 млрд ієн тощо [7].
У сфері потужних вітроенергетичних установок такі компанії важкого машинобудування,
як «Фуджі хеві індастріз», «Hitachi», «Ніппон
Стіл», «Міцубісі Хеві Індастріз», активно перепрофілюють виробничі лінії на випуск вітрових
енергоустановок, потужністю 500 кВт, 1 МВт,
2 МВт, технології виробництва яких унікальні
[4]. Також варто зазначити, що найбільший інтерес японські компанії виявляють до сонячної
енергетики – це й відомі в усьому світі компанії традиційних індустрій («Шарп», «Кесэра»,
«Санъе», «Міцубісі Електрик»), а також сталеливарні та хімічні компанії (JFE Steel, «Ниссин
Сейко», «Сумітомо Кэмикал» і «Торэй») тощо.
Упроваджені ними інноваційні технології у виробництво суттєво знижують вартість отриманої електроенергії.
Уряд Японії має намір за аналогією з США
(діяльність американського агентства DARPA)
запровадити в країні нову систему фінансової
підтримки НДДКР на основі виплати винагород
за отримані результати досліджень. З цією метою уряд розпочав формулювання детальних завдань НДДКР у пріоритетних сферах, включаючи альтернативну енергетику. Згідно з новою
системою, дослідникам, які досягли поставлених цілей, буде виплачуватися грошова винагорода в обсязі до 250 млн ієн. Нова система
фінансування має значно підвищити ефективність проведення НДДКР, посилити конкуренцію між дослідницькими колективами й підвищити швидкість реалізації наукових програм,
оскільки єдиною умовою виплати винагороди є
позитивний результат досліджень.
Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії планує заснувати спеціальну
експертну комісію, яка обговорюватиме теми
конкретних досліджень. Завдання з відбору
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Таблиця 1
Програми інноваційної політики й політики енергозбереження в окремих країнах світу
Країна

Перелік програм
Програми підвищення кваліфікації та консультування, спрямовані на надання навчальнометодичної підтримки малим інноваційним компаніям.
Програми державно-приватного партнерства в науково-дослідній сфері, що передбачають
стимулювання інвестування приватним сектором у НДДКР.
Програма «INSTI» (діє з 1995 р.), створена з метою формування сприятливого середовища
для винахідників і новаторів, поліпшення процесу перетворення результатів досліджень і
розробок у продукцію, гідну для продажу, розширення використання патентної системи та
науково-технічних баз даних для запобігання марнотратним інвестиціям або дублюванню
зусиль.

Німеччина

Комплексна програма інноваційного розвитку національної економіки Німеччини – «Стратегія високих технологій» (2006 р.), яка передбачає закріплення місця Німеччини в групі
країн, що лідирують у сфері високих технологій, сформульовано 17 найбільш «прикладних» стратегій розвитку, розроблених щодо окремих секторів інноваційної діяльності (національна безпека, енергозбереження, нано- й біотехнології, медицина тощо).
Програма «Дослідження у сфері інформаційних технологій 2011», яка розрахована на
5 років і стала інтегральною частиною стратегічної ініціативи влади країни з метою створення інформаційного суспільства. На фінансування програми було виділено до 2 млрд
евро.
Стратегія-2020 у сфері високих технологій (High-Tech Strategy 2020), яка є рушієм інновацій, визнано розвиток сектора ІКТ і визначено такі сфери інноваційного розвитку держави: безпека, клімат/енергія, здоров’я/харчування, комунікації, мобільність. Стратегія
має інтегрований характер взаємодії промислового виробництва з наукою, зорієнтована на
потреби світового ринку.
Національна стратегія в галузі інновацій (NIS), 2014 р. Основним завданням є створення
передумов для формулювання Інноваційної політики країни (NIP), формування сприятливого інноваційного середовища.
Операційна програма «Підприємництво та інновації для конкурентоспроможності», розрахована на 2014–2020 рр. для підвищення конкурентоспроможності чеської економіки
й наближення інноваційної ефективності сектора промисловості та послуг до рівня провідних промислових країн ЄС. У межах програми відбувається виконання 15 масштабних
програм за пріоритетними напрями розвитку, зокрема у сфері енергозбереження.

Чехія

Програми державної організації «Технологічне агентство Чеської Республіки». Головна
мета – підтримання досліджень, експериментальних розробок та інновацій. Підтримання
програм можуть отримати агентства, у тому числі й суб’єкти малого та середнього підприємництва.
Програма підтримання міжнародної технологічної співпраці, метою якої є сприяння просуванню інноваційної високотехнологічної продукції, а також стимулювання співробітництва вітчизняних та іноземних компаній для МСП.
Операційна програма «Довкілля» – програма підтримання інновацій у сфері охорони навколишнього середовища, раціонального природокористування, екології, яка фінансується
так: 84% – «Фонд згуртованості», 16% – «Європейський фонд регіонального розвитку».
Державна програма (2001 р.), у рамках якої утворено 19 кластерів, основаних на тісній
взаємодії дрібних і середніх промислових компаній, науково-дослідних організацій та університетських лабораторій, розташованих у тих самих регіонах.
Державна програма (2001 р.) зі створення інтелектуальних кластерів, покликаних генерувати економічно затребувані знання й технології, зокрема, у сфері енергозбереження.
Національна програма розвитку інноваційних промислових кластерів, формування мережевої структури для кооперації між регіональними університетами, інститутами і приватними фірмами з опорою на МСП, що мають незалежний високий технологічний потенціал.

Японія

У межах Програми вивчення проблем розвитку малого бізнесу (Small Business Innovation
Research – SBIR) уряд Японії в умовах браку венчурного капіталу активізує фінансове
підтримання збиткового дрібного й середнього високотехнологічного бізнесу, роблячи це
водночас із субсидуванням великих наукомістких корпорацій.
Нова стратегія економічного розвитку в національних стратегічних зонах економічного
зростання (National Strategic Economic Growth Areas – NSEGA). У Японії виділені 6 регіонів для NSEGA, у яких створюють ефективну нормативно-правову базу, здатну за короткі
терміни забезпечити щвидкий розвиток інноваційних компаній, у тому числі в енергозбереженні, біомедичних, будівельних та аграрних секторах.

Уряд країни має намір ініціювати з квітня 2015 р. нові державні програми підтримання проривних НДДКР, просування стратегічних інновацій на міжміністерському рівні.
Сукупний бюджет програм може перевищити 3 млрд дол. США. Основними темами є нові
технології горіння; перспективні енергоносії тощо.
Розроблено на основі [1-4; 7]
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учасників проекту, оцінювання результатів досліджень і виплати винагороди покладені на
Організацію сприяння розвитку нових енергетичних та передових промислових технологій
(NEDO). Пріоритетною темою є сфера альтернативної енергетики, де визначальним чинником
є терміновість упровадження технології, включаючи технології «паливних елементів із пониженим умістом платини», «автомобілів, які
очищають повітря». Очікується, що головними
учасниками таких проектів стануть університети й дослідницькі підрозділи компаній. У разі
досягнення мети дослідження дві третини витрат (максимум 250 млн ієн) буде виплачено з
бюджету як грошова винагорода. Винагорода
виплачуватиметься частинами в міру вирішення поставлених завдань.
NEDO сформувала національний консорціум
для проведення п’ятирічної програми НДДКР зі
створення нового покоління сонячних батарей,
які спроможні знизити собівартість сонячної
енергії до 2017 р. до 10 ієн за кВт/год. з поточного рівня 48 ієн за кВт/год., що дасть змогу
збільшити у 30 разів потужності національних
сонячних електростанцій до 2020 р., порівняно
із сьогоднішніми показниками [1]. До НДДКР
передбачається залучити максимальну кількість японських промислових компаній, включаючи навіть ті, які раніше не мали жодного
стосунку до сонячної енергетики. Урядові експерти очікують, що нова система виплати винагород за успішно проведені НДДКР стимулюватиме наукові дослідження щодо вдосконалення
інвестиційних і кадрових ресурсів. Новий порядок компенсації витрат скоротить навантаження на бюджет завдяки припиненню фінансування малоперспективних і непріоритетних
напрямів, а також низькоефективних наукових
лабораторій, що затягують процес розроблень.
В Україні ухвалено та ініційовано комплекс
програм щодо вирішення питань енергоефективності й енергозбереження. Однак ці нормативні документи на практиці виявлялись малопродуктивними.
Для України вкрай важливим є вдосконалення державного управління й регулювання
діяльності у сфері енергозбереження [6]. Ступінь енергетичної незалежності України можливо збільшити завдяки зваженій інноваційній
та енергетичній політиці держави. Головними
напрямами цієї політики мають стати насамперед такі:
• розроблення чітких і прозорих організаційно-економічних механізмів стимулювання
й реалізації інноваційних проектів розвитку
сфери енергозбереження, запровадження ефективних систем фінансової підтримки НДДКР та
інноваційної діяльності;
• перегляд підходів субсидіювання енергетичних компаній для подолання корумпованості українського енергетичного сектора, що завдає шкоди енергетичній і національній безпеці
України;

• перегляд пріоритетних напрямів інноваційного розвитку, які сприяють збереженню
національної та енергетичної незалежності,
припинення фінансування малоперспективних,
непріоритетних напрямів для скорочення навантаження на Державний бюджет;
• використання високопродуктивного зарубіжного досвіду у сфері впровадження енергозбереження: спільні комплексні проекти разом
із відповідними міжнародними організаціями,
підприємствами тощо;
• розвиток і активна підтримка вітчизняного науково-технічного й інноваційного потенціалу, зокрема посилення ролі власних науковотехнічних кадрів;
• розвиток інноваційної інфраструктури
(технопарки, технологічні інкубатори, інноваційні центри, кластери, енергозберігаючі інвестиційні сервісні компанії тощо), підтримання
комерціалізації, підвищення ролі трансферу
технологій з метою вдосконалення процесу заміни застарілого устаткування на нове, переозброєння енергоємних виробництв важкої промисловості країни;
• розвиток венчурного бізнесу для залучення інвестиційних ресурсів у сферу енергозбереження країни;
• формування системи приватно-державного партнерства між підприємствами, університетами та науково-дослідними інститутами;
• розвиток і стимулювання інноваційного
підприємництва для впровадження власних новітніх високих технологій та інновацій, високоефективних енергозберігаючих технологій у
разі виробництва енергії, для зменшення енергетичної складової в собівартості кінцевої продукції галузей вітчизняної промисловості;
• нарощування масштабів застосування нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії.
Висновки. З метою сприяння розвитку системи енергозбереження в кожній із розглянутих країн відбувається розвиток інноваційної
діяльності та високотехнологічних галузей
промисловості, здійснення науково-технічних
розроблень для винайдення високоефективних
енергозберігаючих технологій, підтримання
комерціалізації та трансферу технологій, надання ефективної допомоги підприємницькому
секторові. Для цього уряди зарубіжних країн
формують нормативно-правове забезпечення в
інноваційній сфері і сфері енергозбереження:
ухвалюють спеціалізовані закони, розробляють
різні стратегії й програми. Кожна країна має
свої особливості, якими визначається її інноваційна та енергетична політика. У більшості
зарубіжних країн ухвалюються спеціалізовані
програми, націлені на розвиток певних аспектів системи енергозбереження.
Незважаючи на те що вивчення міжнародного
досвіду дає змогу виявити різні варіанти взаємодії елементів інноваційної системи для розвитку
системи енергозбереження, у кожній із розглянутих країн роль приватного сектора полягає в
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
розробленні високоефективних енергозберігаючих технологій на основі власних досліджень і
ринковому освоєнні інновацій, роль держави – у
сприянні виробництву фундаментального знання
й комплексу технологій стратегічного характеру
для збереження енергетичної незалежності, а також у створенні інфраструктури та сприятливих
інституційних умов з метою ефективної діяльності національних компаній.
Використовуючи зарубіжний досвід управління в галузі енергозбереження та інноваційній сфері, важливо виробити напрями зваженої інноваційної й енергетичної політики для
України, що дасть змогу вирішити комплекс
енергетичних проблем, зменшити неефективне
споживання енергетичних ресурсів, здійснити
перехід на широке використання альтернативних видів енергії.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ АГЕНТСКОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ
ANALYSIS OF CURRENT CONDITION OF THE AGENCY SECTOR IN UKRAINE
AND ITS DEVELOPMENT PROSPECTS
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу современного состояния агентской отрасли в Украине, а так же возможным перспективам ее
развития. Рассмотрен рынок услуг морского агентирования за
последние десятилетия, проанализирована динамика развития компаний. Определенны основные факторы, сдерживающие развитие национального морского судоходства, являющегося «генератором» рынка морских агентских услуг.
Ключевые слова: агентирование судов, рыночные взаимоотношения, институт морского права, фрахтование судов,
транспортная логистика, судозаход, кодекс торгового мореплавания, торговый флот, международные перевозки.
АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена аналізу сучасного стану агентської галузі в Україні, а так само можливим перспективам її розвитку.
Розглянуто ринок послуг морського агентування за останні десятиліття і проаналізовано динаміку розвитку компаній. Визначено основні фактори, що стримують розвиток національного
морського судноплавства, яке є «генератором» ринку морських агентських послуг.
Ключові слова: агентування суден, ринкові взаємини, інститут морського права, фрахтування суден, транспортна логістика, суднозахід, кодекс торговельного мореплавання, торговельний флот, міжнародні перевезення.
ANNOTATION
This article analyzes current situation of the agency industry in
Ukraine, as well as the possible prospects of its development. It examines the market of marine agency services during the last decades
and analyzes the dynamics of development of companies. The main
factors hindering development of the national maritime industry that is
a “generator” of the market of marine agency services are determined.
Keywords: ships agency service, market relations, maritime
law institute, vessel chartering, transportation logistics, vessel call,
merchant shipping code, international transportation.

Постановка проблемы. В нынешней ситуации для Украины морские перевозки остаются
одной из немаловажных статей дохода. В статье
приведен анализ состояния рынка сервисных
услуг морских перевозок, в частости морских
агентских компаний, которые являются одним
из основных игроков морской сервисной сферы.
По показателям уровня работы сервисных компаний можно определить уровень работы всей
цепи транспортных перевозок, особенно морских. Для этого необходимо знать уровень, на
котором они находятся на данный момент и направление дальнейшего развития.

Анализ последних исследований и публикаций. На сегодняшний день существует множество публикаций, посвященных морскому
агентированию и его состоянию. Необходимо
отметить последние работы таких исследователей, как Б. Буркинский, А. Демьянченко,
А. Кибик, А. Целовальникова, А. Филипенко
и многих других, которые исследовали рыночные, экономические, правовые и хозяйственные стороны деятельности морских портов и
сервисной деятельности, от которой зависит
уровень и быстродействие всей морской инфраструктуры. Среди исследователей проблем
деятельности морских агентств необходимо отдельно отметить научные труды В. Виговского, И. Петрова, Н. Сергеевой, О. Полтавского,
Д. Попова, а также публицистические работы (в
специализированных изданиях) А. Бронецкого,
И. Ландера, Н. Мирошниченко В. Селиванова,
О. Чеботаренко и других. Основываясь на всех
предшествующих публикациях, отметим, что
был проведен полный анализ нынешнего состояния рынка для дальнейшей работы и выявления перспектив развития на нем.
Цель статьи. Целью исследования является
изучение состояния рынка морского агентирования в Украине в настоящий момент, а также
определение перспектив его развития, изучение
теоретических аспектов организационно-экономических основ развития рынка морского агентирования и выработка рекомендаций по расширению рынка в современных условиях.
Изложение основного материала. По мнению многих авторитетных аналитиков, для
морской отрасли Украины характерны следующие тенденции.
Резкое сокращение дедвейта украинского
флота на фоне общемирового роста тоннажа. По
информации UNCTAD, в 1993 г. совокупный
тоннаж украинского торгового флота, т. е. судов, вместимостью от ста регистровых тонн, составлял 6 177 000 тонн, что составляло 0,9% мирового торгового флота. В рейтинге крупнейших
мировых морских государств Украина занимала
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25 место. Однако уже к 2010 г. дедвейт флота
сократился практически в 6 раз, и Украина оказалась на 72 месте мирового рейтинга [1, с. 421].
Одной из причин развала крупных судоходных
компаний, оставшихся после распада СССР на
независимые государства, стало отсутствие органов управления, аналогичных Министерству
морского флота СССР, отсутствие экономической и законодательной поддержки национальных судовладельцев, государственного контроля в переходный период. Компании, подобные
Черноморскому морскому пароходству, были
сориентированы на обслуживание мощных грузовладельцев – внешнеторговых объединений,
крупных государственных предприятий, целых
отраслей на постоянной плановой основе. Агентские компании были винтиками в этом механизме и работали на плановой основе. Переход
на рыночные взаимоотношения и разрушение
традиционных хозяйственных связей сформировали искусственную задолженность судоходных
компаний, приведшую к их банкротству, а соответственно, и к кардинальным изменениям
на рынке агентских компаний. В связи с этим,
были реализованы технологии иностранного
управления торговым флотом через оффшорные
компании-операторы. Вместо двух агентств-монополистов ИНФЛОТ и ТРАНСФЛОТ возникло значительное количество мелких агентств,
большинство из которых работало в одном единственном порту, обслуживая суда одного-двух
судовладельцев. К началу девяностых договора
на агентское обслуживание с Одесским портом
подписали около 130 фирм, Ильичевским – около 80, с п. Южный – около 30. Такая ситуация
просуществовали чуть больше года. Конкурентная борьба оставила на рынке только сильнейшие морские агентства, обеспечивающие спектр
услуг высокого уровня. Компания ТРАНСФЛОТ,
сориентированная на обслуживание национального тоннажа, лишилась работы и, не выдержав
конкуренции, ушла с рынка. Серьезным изменениям также подверглась структура национального морского судоходства Украины [2, c. 8–9].
К 2010 г. под удобными флагами ходили
около 200 судов, принадлежащих украинским
судовладельцам, вместимостью более тысячи
регистровых тонн, среди них были зарегистрированы в Камбодже – 37, на Мальте – 30, в
Либерии – 16, в Грузии – 15 и т. д. В результате, бюджеты Украины всех уровней лишились
значительных средств в виде налогов. На сегодняшний день основными факторами, сдерживающими развитие национального морского судоходства, являются следующие:
- фактическое отсутствие спроса на услуги
морской перевозки грузов со стороны национальной внешней торговли;
- отсутствие в государстве необходимых институтов морского права;
- отсутствие развитого фрахтового рынка;
- отсутствие общенациональной системы
транспортной логистики;
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-отсутствие финансово-кредитной системы,
которая обслуживала бы судоходство и морские
перевозки;
- отсутствие протекционистской политики и
поддержки государства, обычные для периода
становления отрасли;
- существование непомерно высокого уровня налогообложения морского судоходства
[3, с. 126–131].
Для сравнения, Грузия за этот же период
времени, создав на своей территории международный регистр, параллельно национальному,
нарастила дедвейт собственного флота на 47%,
предоставляя владельцам судов, которые регистрируются под ее флагом, существенные льготы. Россия с 2005 г. освободила судовладельцев одновременно от пошлины, НДС, налогов
на прибыль и имущество. Это, в свою очередь
отразилось на привлечении грузопотоков, повышении количества судозаходов в целом и, соответственно, развило работу морских агентских
компаний, которые являются главными сервисными компаниями в данной сфере [4, c. 469].
Редакция журнала «Порты Украины» впервые в истории отрасли приступила к ежегодному определению рейтинга крупнейших
агентских компаний, работающих в морских
торговых портах Украины. Критерием этого
рейтинга был выбран один, но, пожалуй, наиболее объективный показатель – количество
самоходных судов, обслуженных той или иной
компанией в морских торговых портах страны в
течение года. Если компания имеет филиалы в
нескольких портах, их показатели складывали.
Поскольку агентских компаний в Украине
сотни и все они, так или иначе, конкурируют
друг с другом, нереально было бы получить
нужные данные прямо у них. Поэтому редакция попросила и получила у морских торговых
портов информацию о числе судозаходов, обслуженных агентскими компаниями в 2013 г.
Была получена цифра в 10,7 тыс. судозаходов.
Это значительно меньше, чем число судов, обработанных в торговых портах страны, по статистике Укрморречфлота, – 19,4 тыс. Дело в том,
что в число обработанных судов входят и несамоходные баржи. Кроме того, выяснилось, что
и в число судозаходов некоторые порты включали как самоходные, так и несамоходные суда
(в Кодексе торгового мореплавания отсутствует
четкое определение понятия «судозаход»). Например, караван из буксира-толкача и баржи
считался как два судозахода [5, c. 38–40]. Все
это потребовало дополнительного уточнения
уже у тех компаний, которые попали в число
претендентов на лидерство в рейтинге. Так, молодая агентская компания ЧП «Маринекс» (основанная в 2012 г.), по данным Измаилского
порта, обслужила в 2013 г. 673 судна и могла
бы попасть в первые строчки рейтинга крупнейших агентских компаний. Но оказалось,
что большинство из этих судов – несамоходные
единицы.
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В результате всех подсчетов и уточнений
выяснилось, что на первом месте с солидным
отрывом находится Черноморское главное морское агентство «Инфлот». Такой итог нельзя
назвать неожиданным, учитывая авторитет и
опыт этого государственного предприятия, созданного еще в 30-х годах прошлого столетия.
В его структуре 9 филиалов, расположенных
в различных причерноморских городах. И все
они работают в нескольких портах (Николаевский филиал – в четырех). На втором месте
оказалась базирующаяся в Николаеве, но работающая в нескольких морских портах компания «Пасифик Меритайм». Она обслужила 747
судов, из которых 405 судов – морские. Третье
место – у ООО «СМТ Южный Лтд», компания
была основана в 1993 г. и стала первым частным агентским предприятием в Украине.
Таблица
Рейтинг крупнейших агентских компаний,
работающих в морских торговых портах
Украины, по итогам 2013 г.
Место в
рейтинге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Количество
обслуженных
судов
ЧГМА «Инфлот»
1 168
«Пасифик Меритайм»
747
ООО «СМТ Южный лтд»
534
ООО «Метекс»
372
СА «Посейдон»
332
ООО «Диамант Ко Лтд»
322
ГАГМА «Инфлот»
309
«РЕМ-Шиппинг»
292
«Эконому интернешнл»
284
«Аква иппингэйдженси»
268
«Одемара»
253
«Синтез-агент»
242
ЗАО «Лема»
215
«Скиф Шиппинг»
207
ООО «Мар. Шиппинг Ко»
199
Название компании

Совершенствование всей системы агентского
обслуживания судов будет способствовать повышению привлекательности и конкурентоспособности украинских портов, а в какой-то мере и
всей Украины.
Известно, что международные перевозки, которые осуществляются морским транспортом,
связаны с необходимостью регулирования различного рода формальностей при захождении в
порт. Некоторые мероприятия нужно реализовывать еще до того, как судно прибудет в порт,
другие – после того, как судно уже будет находиться в порту, третьи – в период отправления
судна из порта, определенную часть – после выхода судна в рейс. Как правило, судовладельцы
не могут выполнять данные операции во всех
портах, в которые заходят их суда, да и к тому
же очень часто просто не обладают нужной квалификацией, поэтому в таких случаях целесообразен наем морского агента [6, c. 262].

Рассмотрим тенденции развития морского
агентирования в мире. Оставаясь самостоятельным видом бизнеса, агентирование все тесней
кооперируется со смежными отраслями – фрахтованием, экспедированием, оперированием
судами, стивидорными компаниями. В одних
случаях компании учреждают собственные
агентства, обслуживающие свой флот либо
флот клиентов-заказчиков; в других – заключают долгосрочные договора на взаимное предоставление услуг, информации и эксклюзивное
партнерство. Большинство компаний, которые
занимаются контейнерными перевозками, помимо основных услуг линии, предлагают услуги судового агентирования [7].
К примеру, Российская компания «Меркурий Транспорт» уже 10 лет успешно работает
контейнерным оператором на рынке транспортных услуг. Выполняет интермодальные
перевозки и специализируется в контейнерных
перевозках из портов Северной Америки, Европейского континента, Юго-восточной Азии
через порты Санкт-Петербурга, Котка, Хамина в Россию, имеет собственный агентский отдел [8, c. 393–394]. Экспедиторская компания
«Формаг», являющаяся оператором многих
контейнерных линий, предоставляет услуги по
судовому агентированию судовладельцам своих линий. Объединение «Трансинвестсервис»
эксплуатирует собственные причалы, контейнерные площадки, перегрузочные комплексы
и является учредителем агентской компании
«АТИС». Операторская компания «АКСИОМ
ШИППИНГ» заключила договора на агентское
обслуживание во всех украинских портах с рядом крупнейших агентств, различных в каждом порту. Агентская компания «ЭКОНОМУ»,
управляемая из международного центра, создала мировую сеть филиалов и заключает договора на генеральное агентирование во всех портах
мира с крупнейшими судовладельцами в обмен
на льготные условия.
Выводы. Изучив состояние рынка морского агентирования в Украине, мы четко видим, что в настоящий момент будущее отрасли
трудно прогнозировать, так как оно зависит от
многих политических и финансовых факторов,
в том числе валютной политики США и Евросоюза, кредитного кризиса в Европе, развития
китайской экономики, мировых цен на нефть,
сырье, продукты питания. Кроме того, рост
стоимости топлива и других расходов будет
оказывать значительное давление на ценообразование морских перевозок и, соответственно,
на количество судозаходов. Поэтому важнейшей задачей для всех морских компаний останется повышение рентабельности и контроль
за расходами.
В ближайшем будущем при любой экономической ситуации все также ожидается рост ставок на перевозки, но они будут расти более медленными темпами. Рынок морских перевозок
станет более стабильным, ожидается введение
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новых мощностей, показатели объема грузооборота достигнут в скором времени докризисных
показателей. Совершенствование всей системы агентского обслуживания судов будет способствовать повышению привлекательности и
конкурентоспособности украинских портов, а в
какой-то мере и всей Украины.
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
ECONOMIC SECURITY AS A COMPONENT OF NATIONAL SECURITY
АНОТАЦІЯ
Висока фінансова залежність держави, проблеми внутрішнього характеру й будь-які інші дестабілізуючі фактори стають
причинами зниження економічної та, відповідно, національної
безпеки. Визначення стану її складових елементів в сьогоднішніх умовах має важливе значення, оскільки дозволяє своєчасно вжити заходів з організаційно-правового гарантування
економічної безпеки країни.
Ключові слова: національна безпека, забезпечення, економічна безпека.
АННОТАЦИЯ
Высокая финансовая зависимость государства, проблемы
внутреннего характера и любые другие дестабилизирующие
факторы становятся причинами снижения экономической и,
соответственно, национальной безопасности. Определение
состояния её элементов в сегодняшних условиях имеет важное значение, так как позволяет своевременно принять меры
по организационно-правовому обеспечению экономической
безопасности страны.
Ключевые слова: национальная безопасность, обеспечение, экономическая безопасность.
АNNOTATION
High financial dependence of the state, internal problems
and any other destabilizing factors are economic reasons for
the reduction of economic and, consequently, national security.
Determining the status of its elements in today’s environment is
important, as it allows taking timely measures to organizational
and legal support of economic security.
Keywords: national security, economic security.

Сучасні дослідження національної безпеки
розширили межі цього поняття порівняно з попередніми розробками.
Якщо раніше безпеку вивчали лише в контексті держави, а згодом і в межах суспільства,
то на сьогодні ця категорія базується на охороні й виконанні сукупних інтересів трьох складників: особи, суспільства, держави (рис. 1).
Інтереси особи полягають у забезпеченні індивідуальної безпеки, у поліпшенні якості життя
населення, фізичному, духовному, інтелектуальному розвитку людини, реалізації конституційних прав і свобод. Інтереси суспільства
спрямовані на створення правової, соціальної
держави, досягнення і підтримку суспільної
злагоди, етичне й духовне оновлення.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Через недосконалість дер-

жавного управління соціальна природа феномену безпеки, на жаль, постійно виявляється
у серйозних надзвичайних ситуаціях, кризових
внутрішньополітичних процесах, невідповідності реальних дій влади декларативним заявам, кризі довіри у відносинах зі стратегічними
партнерами тощо.
Аналіз досліджень і публікацій. Сьогодні існує багато досліджень у сфері економічної безпеки та її складових. Вагомий внесок у теорію і
практику економічної безпеки зробили такі провідні західні та російські вчені, як: Дж.К. Ван
Хорн та Й. Шумпетер, Л. Абалкін і В. Сенчагов
[5]. Важливу роль у теоретичному та емпіричному дослідженні цієї проблематики відіграють
праці сучасних вітчизняних учених і практиків, а саме: І.Ф. Бінька, І.О. Бланка, О.Г. Власюка, З.С. Варналія, В.І. Грушка, М.П. Денисенка, М.М. Єрмошенка, С.А. Єрохіна,
Я.А. Жаліла, О.І. Захарова, Т.Т. Ковальчука,
А.Т. Ковальчука, С.М. Лаптєва, В.І. Мунтіяна,
П.Я. Пригунова, А.І. Сухорукова, В.С. Сідака,
В.А. Тимошенка, В.І. Терехова, В.М. Федосова,
В.І. Франчука, М.Г. Чумаченка, Л.Г. Шемаєвої, В.Я. Шевчука та інших [5].
Постановка завдання полягає у визначенні
стану складових елементів національної безпеки та аналізові існуючих теоретичних підходів
щодо формування її в сучасних реаліях.
Постановка проблеми. Реалізація національних інтересів, спрямованих на задоволення системних збалансованих потреб особи, суспільства і держави, можлива лише на основі
стабільного розвитку економіки, яка є однією
з життєво важливих сторін діяльності держави
та соціуму, оцінка її життєздатності, міцності
при можливому виникненні негативних внутрішніх і зовнішніх чинників є основою формування стратегії механізму зміцнення національної безпеки країни [4, с. 79].
Державні інтереси покликані забезпечувати
територіальну цілісність і єдність, економічну
й соціальну стабільність при дотриманні законності й охороні правопорядку [1].
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Економічну безпеку слід розглядати як най- не лише держава, її економічна система та приважливішу характеристику будь-якої соціаль- родні багатства, але й суспільство з його інстино-економічної системи, яка визначає здат- тутами, установами, філіалами, а також окремі
ність реалізувати національні інтереси, створює особи – громадяни України.
Суб’єктами економічної безпеки України є
можливості формування стійкої дієздатності
суб’єктів господарювання і умови для поперед- функціональні і галузеві міністерства та інші
ження й усунення можливих загроз для досяг- органи державної влади, податкові й митні
служби, банки, біржі, фонди і страхові компанення вказаних завдань [7, с. 58].
Виклад основного матеріалу дослідження. нії, а також виробники, продавці продукції та
На сьогодні в Україні поки ще не створено споживачі [13].
Предметом державної політики зміцнення
продуману, науково обґрунтовану та ефективну систему економічної безпеки, яка, з одного економічної безпеки є:
– визначення і моніторинг чинників, що забоку, відображала б національні інтереси в економічній сфері, а з іншого – реально захищала грожують розвитку;
– соціально-економічної макросистеми дерїх від можливих загроз. Утім це не означає, що в
науково-теоретичному плані відсутні напрацю- жави в коротко-,
вання можливих моделей системи економічної
середньо-, довгостроковій перспективі;
– формування економічної політики та інбезпеки. В обґрунтуванні цих моделей безпеки
стосовно української дійсності значну еврис- ституціональних перетворень, що усуває або
тичну та методологічну роль відіграє системний пом’якшує негативний вплив чинників і загроз
підхід, який представляє собою конкретизацію у межах єдиної стратегії гарантування еконодіалектичного методу вивчення об’єктів різного мічної безпеки.
Предметом дослідження економічної безпеки
рівня складності [12, с. 48].
Загалом економічна безпека держави харак- є діяльність особистості, суспільства та держатеризується системою понять, основними з яких ви із захисту їхніх інтересів від внутрішніх і
є: об’єкти, загрози, втрати, критерії та показни- зовнішніх загроз як в економіці загалом, так і в
окремих галузях чи секторах, а також концепки, стратегії та заходи з гарантування безпеки.
Об’єкт економічної безпеки країни – це стан туальні основи, загальні закономірності, принекономіки, який бажано зберегти або розвивати. ципи й напрями забезпечення.
Генеза категорії «економічна безпека» базуЗагрози – це негативні зміни у зовнішньому політичному, економічному або природному ється на таких поняттях, як інтереси, потреби,
середовищі, а також в аналогічних процесах цінності, цілі, загрози. Інтереси представляусередині країни. Загрози поділяються на вну- ють собою ті потреби людей, які проявляються
трішні та зовнішні, реальні й потенційні, ці- в усвідомлених мотивах людської поведінки.
леспрямовано створені будь-яким суб’єктом або Саме протиріччя у конкретному змісті інтересів
такі, що виникають стихійно, безпосередні та є джерелом внутрішніх і зовнішніх загроз безпеці (рис. 2) [6].
опосередковані [6].
Збитки – це небажані зміни різноманітних
складових частин об’єкта економічної безпеки.
Основою для оцінки загроз та втрат є якісні й
кількісні критерії економічної безпеки.
Основні положення дій,
спрямованих на зміцнення
економічної безпеки, становлять стратегію економічної
безпеки. Заходи із гарантування економічної безпеки – це конкретні дії органів
державної влади, соціальних
сил та організацій, що в сукупності дозволяють зміцнити економічну безпеку держави [5].
Загрози поділяються на
внутрішні та зовнішні, реальні й потенційні, цілеспрямовано створені будьяким суб’єктом або такі, що
виникають стихійно, безпосередні та опосередковані.
До об’єктів економічної
Рис. 1. Типологізація елементів національної безпеки
безпеки України належить
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Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
небезпек та дії важкопрогнозованих чинників.
Науковці підходять до визначення сутності та
ознак безпеки через функціональну активність
суб’єктів з нейтралізації загроз безпеці. Подібний підхід більшості обумовлений досить неоднозначним розумінням онтологічних характеристик терміна «безпека».
Отже, економічна безпека є категорією, сутність якої відображається у таких основних поняттях:
– потреба соціально-економічної системи як
мотив і мета її функціонування;
– якісна характеристика економічної системи (індивіда, соціуму, простору, сектору) для
оцінки її життєздатності в різних умовах (мирний та військовий час, природні катаклізми й
катастрофи, соціальні збурення тощо);
– стан захищеності або незахищеності економічної безпеки;
– здатність інститутів влади створити механізми захисту економічної безпеки [8].
Доцільно запропонувати таку типологізацію
видів економічної безпеки за основними критеріальними ознаками:
1. Рівень у системній ієрархії: наноекономічна безпека (економічна безпека людини);
мікроекономічна безпека (економічна безпека
сім’ї, домашніх господарств, суб’ єктів господарювання);
2. Рівень у системній ієрархії: мезоекономічна безпека (економічна безпека регіонів, галузей, великих міжрегіональних господарських
суб’єктів (банки, корпорації тощо), пенсійних
та інших фондів); макроекономічна безпека
(економічна безпека держави та суспільства);
мегаекономічна безпека мегарегіональних економічних угруповань, транснаціональних та інтернаціональних суб’єктів.
3. Об’єкт діяльності із гарантування економічної безпеки особи; сім’ї і домашнього господарства; суб’єкта господарювання; галузі, сектору економіки.
4. Сфера життєдіяльності виробничої сфери; кредитно-фінансової сфери; соціальної сфери.
5. Стадії відтворення виробництва товарів (послуг);
розподілу товарів (послуг);
обміну товарами (послугами); у сфері споживання.
6. Рівень гарантування економічної безпеки:
нормальний рівень економічної безпеки; передкризовий рівень економічної
безпеки; кризовий рівень
економічної безпеки; критичний рівень економічної
безпеки.
7. Фаза економічного циклу об’єкта періоду
спаду;періоду депресії; пеРис. 2. Основні категорії теорії економічної безпеки

Категорія безпеки є загальноісторичною і загально соціальною, яка охоплює історію і майбутнє людства, має визначальне значення для
існування як окремої особи, так і соціальних
спільнот будь-якого рівня. Установлено, що потреба в безпеці належить до першочергових,
основних мотивів діяльності людей і спільнот.
Згідно з концепцією ієрархії потреб, безпека –
це первинна потреба людини, яка вимагає першочергового задоволення.
Категорія «економічна безпека» є досить багаторівневою і тісно пов’язана з багатьма іншими економічними, політичними й соціальними
категоріями. Тому всі розглянуті методологічні
й методичні підходи є правомірними і дозволяють розглядати досліджувану проблему в усіх
її аспектах. Вибір пріоритетного підходу до
розв’язання проблеми гарантування економічної безпеки залежить від низки чинників, конкретної ситуації, рівня розв’язання проблеми,
доступних інструментів і методів дії на економічні та соціальні процеси. За В. Загашвілі «...
національна економічна безпека знаходиться
під загрозою тоді, коли зміна зовнішніх економічних параметрів здатна зруйнувати обрану
економічну систему» [8, с. 18].
За В. Сенчаговим, сутність категорії економічної безпеки відображається в таких поняттях, як розвиток і стійкість [10, с. 72]. Відсутність розвитку у сфері економіки істотно
звужує можливості її виживання, протидії та
формування «імунітету» до загроз. Стійкість
економіки – поєднання міцності, узгодженості,
надійності її елементів і взаємозв’язків (вертикальних, горизонтальних), спроможності витримувати внутрішні і зовнішні «навантаження» [11, с. 53].
Таким чином, економічна безпека – це стан
економіки, для якої характерна спроможність
до самовиживання і розвитку в умовах реформування, присутності внутрішніх і зовнішніх
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ріоду пожвавлення; періоду
зростання [2].
Тож, економічна безпека
є можливістю і готовністю
економіки:
– по-перше, забезпечувати належні умови життя
громадян;
– по-друге, здійснювати
функціонування господарського комплексу в режимі
розширеного відтворення,
захист інтересів вітчизняних виробників, підвищення інноваційної та
інвестиційної активності,
жорсткий контроль за використанням стратегічних
ресурсів,
стимулювання
розвитку наукового потенціалу;
– по-третє,
підтримувати військово-політичну
стабільність
внутрішньодержавних і міжнародних
відносин, цілісність соціально-економічної системи держави;
– по-четверте, протистояти впливу негативних внутрішніх і зовнішніх чинників.
Як уже зазначалося, необхідно визнати відсутність єдиного тлумачення науковцями сутності категорії «економічна безпека» як в Україні, так і поза її межами. Адже лише в нашій
країні на сьогодні існує понад десять істотно
відмінних трактувань поняття. Така обставина
значно ускладнює об’єднання зусиль вітчизняної науки, вищої школи, суб’єктів господарювання та органів державного управління з формування стратегії гарантування економічної
безпеки України. Можливо, причиною цього
є недостатня розробленість теорії економічної
безпеки, методології її дослідження та забезпечення.
Дослідження економічної безпеки як виду
національної безпеки варто почати з розгляду
тих характеристик економічної діяльності людей та інших економічних агентів, які дають
змогу сприймати безпеку економіки як необхідну умову її розвитку (рис. 3.)
Водночас ці характеристики слід розглядати як складові елементи системи економічної
безпеки та сприймати її поняття, яке має самостійне теоретичне і методологічне значення,
тобто як наукову категорію. У цьому контексті
в економічній сфері основною науковою категорією є життєво важливі інтереси основних
об’єктів безпеки.
Висновки та перспективи подальшого розвитку. Таким чином, економічна безпека
може бути визначена як вертикально інтегрована трьохрівнева (національний, регіональний рівні та рівень місцевого самоврядуван-
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Рис. 3. Національна безпека

ня) система з розвиненими горизонтальними
зв’язками (на кожному з рівнів), яка характеризується самодостатністю, забезпечує цілісність і невразливість національної економіки
від негативного зовнішнього та внутрішнього впливу і сприяє поступальному розвитку.
Стратегічною метою для досягнення економічної безпеки є такий розвиток економіки,
який створює оптимальні умови для життя і
розвитку особистості, соціально-економічної
та політичної стабільності і збереження цілісності держави, успішного адаптування до
впливу зовнішніх і внутрішніх загроз.
Як зазначалося на початку дослідження, економічну безпеку доцільно розглядати з погляду
системного підходу як цілісну цілеорієнтовану
систему. С. Бір визначає систему як цілісність,
яка базується на поєднанні закономірно розташованих частин у взаємному зв’язку [3].
За В. Карташовим, система – «... це множина елементів, яка знаходиться у відношеннях
і зв’язках між собою, утворюючи певну цілісність, єдність» [9]. Обґрунтовуючи загальну
теорію систем, Л. Берталанфі дає широке тлумачення системи як будь-якої множини елементів або матеріальної природи, які знаходяться у певних відношеннях між собою [14].
Сьогодні в Україні відбуваються події, які
автоматично змушують та спонукають владу
звертати вагому увагу на питання економічної
безпеки країни. Це поняття є нагальним та містить в собі всі види безпеки в державі, а саме:
екологічну, фінансову, правову тощо. Тож, безпека виступає критерієм, за яким визначається
рівень життя громадян в тій чи іншій державі
та її розвиток.
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ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ, КОНТРОЛІНГ І АНТИКРИЗОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
SOLVENCY, CONTROLLING AND CRISIS MANAGEMENT ACTIVITIES
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
АНОТАЦІЯ
Стаття містить відомості про поняття платоспроможності
й ліквідності підприємства. Проаналізовано низку чинників, які
впливають на загальний стан підприємства. Досліджено систему контролінгу та його принципи в аграрних підприємствах.
Проаналізовано позитивну тенденцію збільшення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах.
Ключові слова: платоспроможність, ліквідність, кредитоспроможність, система контролінгу, продукція, підприємства.
АННОТАЦИЯ
Статья содержит данные о понятии платежеспособности
и ликвидности предприятия. Проанализирован ряд факторов,
которые влияют на общее состояние предприятия. Исследовано систему контролинга и его принципы в аграрных предприятиях. Проанализирована позитивная тенденция увеличениям
эффективности производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях.
Ключевые слова: платежеспособность ликвидность, кредитоспособность, система контролинга, продукция, предприятия.
АNNOTATION
The article contains information about the concept of solvency
and liquidity of enterprise. The row of factors is analysed which
influence the general state of enterprise. The author investigated
a system of controlling and its principles in agrarian enterprises.
A positive tendency of the increase of efficiency of production of
agricultural goods in agricultural enterprises is analysed.
Keywords: solvency, liquidity, controlling system, products,
enterprises.

Постановка проблеми. З переходом економіки до ринкових відносин підвищується самостійність підприємств, їх економічна і юридична
відповідальність. Різко зростає значення фінансової стійкості й платоспроможності суб’єктів
господарювання. Усе це значно збільшує роль
аналізу їхнього фінансового стану: наявності,
розміщення та використання коштів.
Під впливом фінансових криз, нестабільності в політиці й економіці знижуються темпи
зростання обсягів виробництва, скорочуються
види діяльності, сповільнюються і припиняються інвестиційні процеси. Підприємства не
здатні підтримувати рівень розвитку, досягнутий за порівняно стабільної ситуації на ринках
товарів, фінансових послуг. У кризовий період
основним завданням для будь-якого підприємства є адаптація до нових, досить складних і
жорстких умов господарювання. Необхідною
умовою подальшого функціонування підприємства в означеному середовищі є підтримання платоспроможності як здатності виконувати

свої зобов’язання в повному обсязі в установлений термін.
Платоспроможність містить у собі всю ту
основу, що може забезпечити підприємству
ефективне й безперебійне функціонування та
здійснення господарської діяльності. Платоспроможність є свідченням фінансової стійкості, фінансової безпеки, незалежності (автономії)
й рентабельності, тобто платоспроможність є
основою ефективного функціонування підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблему платоспроможності підприємства досліджували у своїх працях зарубіжні науковці та практики: М.С. Абрютіна, М.І. Баканов,
І.Т. Балабанов, А.В. Грачов, Е.І. Уткін.
Серед вітчизняних авторів, праці яких присвячені теоретичним і методичним засадам платоспроможності підприємства, варто назвати
М.Д. Білика, І.О. Бланка, В.З. Бурчевського,
Ф.Ф. Бутинця, М.І. Горбатока, В.І. Іваненка,
Л.О. Лігоненка, Є.В. Мниха, В.М. Опаріна,
О.О. Терещенка.
Сутність
платоспроможності
підприємства розглядали такі науковці: І.М. Бойчик,
Ю.В.
Бондарчук,
В.І.
Кошкіна,
І.В. Кривов’язюк, М.І. Камлик, І.Д. Лазаришина, В.П. Шило, А.Д. Шеремет. Ця проблема
для сучасних підприємств на сьогодні дуже актуальна, істотна й важлива.
Мета статті. Метою роботи є визначення
власне поняття платоспроможності підприємства та контролю фінансової ситуації на підприємстві з метою запобігання кризовим явищам.
Виклад основного матеріалу. Характеристикою розвитку економіки будь-якої держави є
стан її фінансової системи. Особливою ланкою
фінансів є фінанси підприємств, адже саме в
цій сфері виробляється валовий національний
продукт, який характеризує рівень життя населення. Для адекватного оцінювання потужності
національних підприємств потрібно насамперед
провести оцінювання їхнього фінансового стану.
Фінансовий стан підприємства – це економічна категорія, яка відображає стан капіталу
в процесі його кругообігу [1, с. 257].
Під фінансовим станом підприємства розуміють ступінь забезпеченості підприємства
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необхідними фінансовими ресурсами для здійснення ефективної господарської діяльності та
своєчасного проведення грошових розрахунків
за своїми зобов’язаннями [1, с. 258].
У процесі постачальницької, виробничої, фінансової діяльності відбувається безперервний
процес кругообігу капіталу, змінюються структура засобів і джерел їх формування, наявність
і потреба у фінансових ресурсах і, як наслідок,
зміна фінансового стану підприємства, зовнішнім виявом чого є платоспроможність.
Здатність підприємства своєчасно проводити
платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі, переносити непередбачені потрясіння й підтримувати свою платоспроможність свідчить про стійкий фінансовий стан.
Для забезпечення фінансової стійкості підприємство має володіти міцною структурою капіталу, уміти організовувати його рух так, щоб
забезпечити перевищення доходів над витратами з метою збереження платоспроможності і
створення належних умов для виробництва.
Головна мета фінансової діяльності зводиться до одного стратегічного завдання – збільшення активів підприємства. Для цього воно має
постійно підтримувати платоспроможність і
рентабельність, а також оптимальну структуру
активу й пасиву балансу.
Фінансовий стан підприємства характеризує
кілька груп показників: показники оцінювання власне фінансового стану підприємства, показники прибутковості, показники оцінювання
ліквідності, кредитоспроможності та платоспроможності, показники оцінювання фінансової
стійкості й стабільності, показники оцінювання
рентабельності, показники оцінювання ділової
активності. Відповідно до специфіки та теми
роботи, зупинімось детальніше на показниках
оцінювання ліквідності, платоспроможності та
кредитоспроможності підприємства [6, с. 21].
Розглянемо детальніше, що включають в себе
наведені вище поняття.
Ліквідність підприємства – це його спроможТаблиця 1
Фактори впливу на ліквідність підприємства
Фактори, що впливають
на збільшення
ліквідності
одержання
довгострокового кредиту
інвестування капіталу
прибутки
амортизаційні
відрахування
скорочення дебіторської
заборгованості
скорочення запасів
повернення наданих
позик
продаж необігових
активів

Фактори, що впливають
на зменшення
ліквідності
погашення
довгострокових позик
грошові виплати
збитки
податки на дохід від
дооцінювання активів
інвестиції в основні
засоби
збільшення дебіторської
заборгованості
погашення
короткострокових
кредитів
використання резервних
фондів

ність перетворювати свої активи в гроші для
покриття всіх необхідних платежів у міру настання їх строку [7, с. 162].
Ліквідність підприємства виявляється в
можливості швидко мобілізувати діючі засоби (активи) для оплати у відповідні строки по
зобов’язаннях (пасивах), а також непередбачених боргів. Показник ліквідності залежить
від ступеня відповідності платіжних засобів,
що є в наявності, і короткострокових боргових
зобов’язань. Також існує низка чинників, які
впливають на загальний стан ліквідності підприємства, детальніше їх розглянуто в таблиці 1.
Кредитоспроможність – це здатність підприємства в повному обсязі й у визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїми
борговими зобов’язаннями. Кредитоспроможність позичальника визначається показниками,
що характеризують його акуратність при розрахунках за раніше отриманими кредитами, його
поточне фінансове становище, спроможність у
разі необхідності мобілізувати кошти з різних
джерел, забезпечити оперативну трансформацію активів у кошти [5, с. 163].
Платоспроможність є одним із найважливіших динамічних показників фінансового стану
підприємства. Різні автори дають різні визначення цьому поняттю, наведемо кілька з них.
Платоспроможність – це здатність підприємства сплачувати кошти за своїми
зобов’язаннями, що вже настали й потребують негайного погашення, за рахунок наявних
грошей на банківських рахунках або в готівці
[3, с. 348].
Платоспроможність – це одна з характеристик фінансової стійкості підприємства, яка засвідчує наявність у нього коштів, достатніх для
погашення боргів за всіма короткостроковими
зобов’язаннями й одночасного здійснення безперервного процесу виробництва та реалізації
продукції [4, с. 397].
Платоспроможність – це показник, який
характеризує спроможність підприємства своєчасно й повністю виконати свої платіжні
зобов’язання, які випливають із кредитних та
Таблиця 2
Види платоспроможності підприємства
Класифікаційна
ознака

Види

Статична платоспроможність
Динамічна платоспроможність
Фактична платоспроможність
за періодом
Перспективна
оцінювання
платоспроможність
Грошова платоспроможність
за характером
Розрахункова
визначення
платіжних засобів платоспроможність
Майнова платоспроможність
за характером
Боргова платоспроможність
визначення
Поточна платоспроможність
необхідного обсягу
витрачання коштів Загальна платоспроможність
за характером
оцінювання
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інших операцій грошового характеру, що мають певні терміни сплати [8, с. 462].
Види платоспроможності класифікують за такими ознаками: за характером оцінювання; за
періодом оцінювання; за характером визначення платіжних засобів; за характером визначення
необхідного обсягу витрачання коштів. Детальніше цю класифікацію подано в таблиці 2.
Платоспроможність означає наявність у
підприємства коштів і їх еквівалентів, достатніх для своєчасного погашення своїх боргових
зобов’язань. Отже, основними ознаками платоспроможності є такі:
- наявність у достатньому обсязі коштів на
розрахунковому рахунку;
- відсутність простроченої кредиторської заборгованості [7, с. 173].
Платоспроможність підприємства є одним із
ключових показників, якими керуються інвестори, ділові партнери, клієнти й постачальники
підприємств, а також важливим індикатором
фінансового стану підприємства.
Система контролінгу – це принципово нова
концепція інформації та управління, яку можна визначити як обліково-аналітичну систему,
що реалізує синтез елементів обліку, контролю,
планування, забезпечує як оперативне, так і
стратегічне управління процесом досягнення
цілей і результатів діяльності підприємства
[2, с. 157].
Контролінг пов’язується з пошуком слабких
сторін у діяльності підприємства, ліквідацією
«вузьких» та «проблемних» ділянок у виробничій і фінансовій сферах, формуванням плану
стратегії розвитку.
Якщо традиційні системи контролю діяльності підприємства базуються на відслідковуванні минулих подій (фінансовий облік) або подій у реальному масштабі часу (управлінський
облік), то контролінг орієнтується на майбутні
події. Для системи контролінгу найважливіше
значення мають відхилення від прогнозованих
показників на перспективу з горизонтом планування більше ніж три роки, а не від поточних
планів, як це прийнято на вітчизняних підприємствах. Порівнюють майбутні прогнозовані показники з їх досягнутим фактичним значенням.
Фінансовий облік у системі контролінгу посідає значне місце, оскільки його завданням є
підготовка звітів про використання ресурсів,
перебіг господарських процесів, формування
собівартості продукції, ефективність витрат на
маркетинг і збут продукції, формування прибутку, ефективність інвестицій тощо. Використовуючи дані фінансового обліку, можна виявити тенденції явищ і процесів за певний період і
прогнозувати їх подальший розвиток у системі
контролінгу.
Система прогнозування розвитку підприємства передбачає планування економічних
показників, а облік організовує збирання й
оброблення даних у такому розрізі, як це передбачено в системі планування. Дані обліку
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та планів використовуються для аналізу відхилень. Відділ контролінгу готує інформацію про
відхилення фактичних показників від запланованих із розшифровкою факторів, які вплинули
на ці відхилення. Інформація подається у вигляді інформаційних бюлетенів для зацікавлених служб і посадових осіб.
Служба контролінгу повинна забезпечити
такі види робіт:
– планування (програма розвитку, складання бюджетів у розрізі структурних підрозділів і
підприємства загалом);
– аналіз даних про виконання планів;
– формування необхідної для менеджерів інформації (перелік показників);
– розроблення альтернативних варіантів вирішення проблемних питань;
– оцінювання ефективності нових проектів
[2, с. 161].
У системі контролінгу обов’язковим елементом є визначення мети підприємства й окремих
структурних підрозділів, управління цілями,
своєчасне реагування на зміну середовища та,
відповідно, уточнення мети, що надає можливість адаптуватися до змін і забезпечити існування об’єкта.
Система контролінгу функціонує на основі
певних принципів (лат. “principium” – початок,
основа, те, що лежить в основі певної теорії науки).
До принципів контролінгу належать такі:
– визначення мети (цілей);
– управління цілями;
– досягнення цілей;
– принцип руху і стійкості;
– принцип своєчасності;
– принцип стратегічного мислення;
– принцип документування [2, с. 162].
Визначення мети (цілей) необхідно для забезпечення місії, яка є основним завданням,
природою бізнесу, головною причиною існування підприємства. Досягнення стратегічної мети
консолідує зусилля колективу на досягнення
результату.
Принцип руху і стійкості означає об’єктивний
спосіб існування матерії. Рух – це зміна загалом, будь-яка взаємодія матеріальних об’єктів.
Стійкість – це вияв відносного спокою. Рух матерії є категорією абсолютною, стійкість (стабільність) – відносною.
Підприємство як складна система підпорядковується принципу руху і стійкості. Підприємство є матеріальною системою, а її рух
описується деяким загальним законом, який
характеризує цілісну зміну системи у просторі й часі. За висхідного розвитку відбуваються
ускладнення зв’язків, структури та форм руху
матеріального об’єкта, прогресивні перетворення від нижчого до вищого. За низхідного розвитку, навпаки, – деградація й розпад системи.
Розроблення та реалізація обґрунтованих
стратегічних рішень необхідні для того, щоб
забезпечити висхідний рух підприємства. Не
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стабільність роботи, а порушення такої стабільності є запорукою життєздатності системи.
Створення умов для розвитку підприємства
може забезпечити інноваційна діяльність, яка
пов’язується з оновленням місць праці, новими технологіями, прогресивними прийомами та
методами роботи, новою технікою, новими методами організації й управління виробництвом.
Контролінг сприяє процесу постійного виявлення й упровадження нового, прогресивного та ефективного в практику підприємства з
урахуванням його специфіки. Необхідно відшукувати шляхи подолання стабільності в роботі,
оскільки вона є загрозою для подальшого існування підприємства.
Сільськогосподарське виробництво є одним
із найбільш ризикованих видів підприємницької діяльності. Ризикованість аграрного бізнесу
визначається низкою факторів, які більшою чи
меншою мірою впливають на його здійснення.
Ринкові умови господарювання вимагають від
агарних підприємств дотримання вимог щодо
платоспроможності й ліквідності, їхнє практичне значення зумовлене необхідністю повного та своєчасного виконання зобов’язань, забезпечення діяльності підприємств ліквідними
активами, здатними в будь-який час покрити
обсяг зобов’язань. На цьому етапі в Україні на
сільськогосподарських підприємствах не проводиться розрахунок ліквідності активів, що негативно позначається на розумінні фінансового
стану керівниками підприємств.
Дані Державного комітету статистики свідчать,
що чистий прибуток усіх українських підприємств становить 17 822,5 млн грн. Лише 54,6%
суб’єктів господарювання отримали прибуток, загальна сума якого становить 76 351,2 млн грн;
решта ж 45,4% підприємств зазнали збитків у
розмірі 58 528,7 млн грн [9]. Отже, що майже
половина українських підприємств є збитковими.
Останні роки стали періодом глибоких змін
у функціонуванні сільськогосподарських підприємств, численних нововведень в організацію,
методи їх управління й форми співпраці з діловими партнерами, інвесторами та працівниками. Структура сучасних сільськогосподарських
підприємств в Україні свідчить, що більшість із
них мають невелику площу землекористування.
У 2013 р. налічувалося 28 454 підприємства з
площею сільськогосподарських угідь до 50 га, що
становить 50,3% від їх загальної кількості [9].
За період ринкової трансформації в економіці
України накопичено певний позитивний досвід
роботи в сільськогосподарських підприємствах,
продовжують залишатися невирішеними багато
питань їх функціонування. Загалом за період
1990–2013 рр. виробництво валової продукції
сільського господарства знизилося на 31,1%, у
тому числі рослинництва – на 11,8%, тваринництва – на 47,2%. Проте варто відмітити, що з
2000 р. відбувалося поступове зростання виробництва валової продукції галузі, приріст якої у
2013 р. становив 41,6%, порівняно з 1999 р.,

у т. ч. рослинництва – 65,8%, тваринництва –
17,7% [9].
Період відновлення позитивної тенденції виробництва супроводжувався збільшенням ефективності виробництва сільськогосподарської
продукції в сільськогосподарських підприємствах. За загальної збитковості галузі протягом
1996–2000 рр., від 2001 р., сільськогосподарські
підприємства починають одержувати прибутки
передусім за рахунок рослинництва. З 2010 р.
прибутковим стає і тваринництво. За період
1990–2013 рр. в Україні відбулося зменшення
посівних площ сільськогосподарських культур
на 16,8%; у 4,6 раза знизилися посівні площі
кормових культур, що негативно вплинуло на
розвиток кормової бази тваринницької галузі. За
цей період значно знизилося поголів’я худоби:
великої рогатої худоби – у 5,1 раза, корів – у
3,2 раза, свиней – у 2,4 раза, овець – у 4,9 раза.
Для ефективного управління платоспроможністю в сільськогосподарських підприємствах,
залучення й використання фінансових ресурсів
з метою забезпечення належного рівня ліквідності та платоспроможності підприємства доцільно застосовувати відповідну матрицю прийняття рішень, основу якої становлять різні
напрями адаптивного регулювання, основними
серед яких є такі:
- оцінювання ризиковості окремих активів
підприємства, їхньої прибутковості й можливості перетворення в засоби платежу;
- аналіз впливу на стан ліквідності окремих
фінансових операцій, здійснення яких супроводжується зміною структури активів і пасивів
підприємства;
- прогнозування змін співвідношення обсягу
залучених і використаних фінансових ресурсів
з урахуванням макро- й мікроекономічних чинників;
- оцінювання можливостей використання зовнішніх джерел поповнення ліквідних ресурсів;
- збереження та розширення збуту продукції
підприємства;
- проведення повномасштабних маркетингових досліджень.
Важливість зворотного адаптивного зв’язку
як регуляторного фактора при декомпозиції
управління платоспроможністю в сільськогосподарських підприємствах пов’язана з тим, що
підприємство повинно мати можливість не просто оперативно розв’язувати питання, які виникають у ході аналізу показників ліквідності,
залучаючи фінансові ресурси, а й здійснювати
стратегічне планування й управління платоспроможністю на основі поглибленого аналізу
всіх чинників, які тією чи іншою мірою впливають на дієздатність підприємства виконувати
свої фінансові зобов’язання.
Висновки. Однією з основних проблем сучасної української економіки є зволікання із
застосуванням процедур відновлення платоспроможності підприємств-боржників або ж
банкрутства. Значна кількість збиткових підВипуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
приємств робить неефективною всю економічну
систему держави та гальмує процеси загального
економічного зростання.
Така ситуація свідчить про необхідність активного й комплексного застосування процедур
відновлення платоспроможності підприємств в
системі заходів фінансового контролінгу.
Аналізуючи стан аграрних підприємств, ми
бачимо, що вони перебувають у кризовому стані й потребують негайного реформування в системі управління платоспроможністю та дохідністю. Ефективним вирішенням цієї проблеми
може стати впровадження системи фінансового
контролінгу на підприємствах із елементами
регулювання показників платоспроможності й
ліквідності через вплив на основоположні показники фінансової діяльності підприємств.
Для підвищення ефективності управління
платоспроможністю в сільськогосподарських
підприємствах доцільно дотримуватися таких
пропозицій:
- платоспроможність підприємства може бути
визначена у вигляді функціональної залежності різниці між обсягами фінансових ресурсів за
відповідними групами активів, класифікованих
за ступенем ліквідності, і пасивів підприємства,
згрупованих за термінами їхнього використання та залучення;
- підприємству з нестійкою платоспроможністю передусім варто поліпшити організаційну структуру, тобто приділити увагу розвиткові менеджменту, зокрема створити службу
внутрішнього аудита, яка дала б змогу знизити
зловживання всередині підприємства;
- підприємство мусить постійно визначати
потребу в ліквідних фінансових ресурсах на короткострокову й довгострокову перспективу.
У вирішенні цих завдань має допомогти попереднє вивчення господарських і фінансових
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умов на місцевому ринкові, специфіки контрагентів, можливостей виходу на нові ринки, а
також перспектив розвитку виробництва. Тобто, підтримання ліквідності на необхідному рівні має здійснюватися за допомогою проведення
визначеної фінансової політики підприємства у
сфері його пасивних та активних операцій, які
реалізовуються з урахуванням конкретних умов
ринку й особливостей виконуваних операцій.
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МОДЕЛЬ АДАПТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВА
ЯК ВІДКРИТОЇ СИСТЕМИ
MODEL OF ADAPTIVE BEHAVIOUR OF THE ENTERPRISE
AS AN OPEN SYSTEM
АНОТАЦІЯ
У статті зроблена спроба побудови моделі адаптивної поведінки підприємства як відкритої системи, яка відрізняється
здатністю цілеспрямовано регулювати свої відносини із зовнішнім середовищем. Використання принципу ультрастабільності при дослідженні відкритих систем передбачає виділення
двох контурів зворотного зв’язку. Саме тому виникла нова проблема встановлення зв’язків між окремими змінними, а відповідно, і побудови цілісної моделі організації. Стратегічне планування розглядається як організаційне проектування діючого
підприємства.
Ключові слова: система, організація, проектування, адаптація, підприємство, модель, стратегія.
АННОТАЦИЯ
В статье сделана попытка построения модели адаптивного поведения предприятия как открытой системы, которая
отличается способностью целенаправленно регулировать
свои отношения с внешней средой. Использование принципа
ультрастабильности при исследовании открытых систем предполагает выделение двух контуров обратной связи. Именно
поэтому возникла новая проблема установления связей между отдельными переменными, а соответственно, и построения
целостной модели организации. Стратегическое планирование рассматривается как организационное проектирование
действующего предприятия.
Ключевые слова: система, организация, проектирование,
адаптация, предприятие, модель, стратегия.
АNNOTATION
The paper attempts to construct a model of adaptive behaviour
of the enterprise as an open system, which is characterized by the
ability to regulate their relations purposefully with the environment.
Using the principle of ultra stability in the study of open systems
involves the allocation of two feedback loops. That is why there
is a new problem of establishing relations between the individual
variables, and thus the construction of a complete model of the
organization. Strategic planning is seen as organizational design.
Keywords: system, organization, design, adaptation,
company, model, strategy.

Постановка проблеми. Сучасні організації
являють собою складні соціальні утворення,
які, з одного боку, уключені в широкий спектр
різноманітних відносин із зовнішнім оточенням, а з іншого – мають різнорідну внутрішню
структуру. Тому на сьогодні виділився самостійний напрям науки і практики, що отримав назву «організаційне проектування». Цей
напрям усе частіше замінює традиційний термін «організація» й розуміється як діяльність,
спрямована на впорядкування відносин і процесів у межах соціальних систем. Ця обставина
зумовлена тим, що в сучасних умовах доводиться постійно стикатися з необхідністю не просто
вдосконалювати організації, а перепроектувати

їх відповідно до мінливих вимог зовнішнього
середовища [4]. Насамперед це стосується господарських організацій, що займаються виробництвом і реалізацією продукції та послуг. Раніше, коли динаміка їх зовнішнього оточення
залишалася незначною, її вплив можна було
враховувати в межах поточної управлінської
діяльності, а якісні зміни в організації відбувалися разом зі зміною технологічних укладів
виробництва. З виникненням і розвитком сучасної концепції стратегічного управління у
сферу управлінського контролю включена набагато більша кількість зовнішніх і внутрішніх
організаційних змінних, у тому числі таких,
які вважалися раніше відносно стійкими. Тому
виникла нова проблема встановлення зв’язків
між окремими змінними, а відповідно, і побудови цілісної моделі організації [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження адаптивної поведінки підприємства,
методичних підходів до її оцінювання й забезпечення в умовах нестабільного середовища висвітлено у працях таких вітчизняних і зарубіжних учених, як Р. Акофф [1], В. Захарченко [2],
В. Карташев [3], А. Колосов [4], У. Ешбі [5] та
ін. Класиком системного підходу У. Ешбі введений принцип ультрастабільності в основі побудови адаптивної моделі організації [5]; видається цікавою точка зору В. Карташева, котрий
досліджував походження цього поняття в людській практиці [3]; класиком американського
менеджменту Р. Акоффом визначене поняття
«організація» [1].
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Водночас окремі аспекти
вказаної проблеми все ще залишаються недостатньо дослідженими, зокрема це стосується
забезпечення необхідного рівня адаптивності
підприємства в умовах його взаємодії із зовнішнім середовищем.
Мета статті. Метою роботи є дослідження
моделі адаптації поведінки підприємства як
відкритої системи до умов нестабільного середовища та обґрунтування напрямів і механізмів
її вирішення.
Виклад основного матеріалу. Звісно, побудувати універсальну організаційну модель нереально, так як існує велика кількість різнорідних організацій і є широке коло завдань, що
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стоять перед дослідниками і проектувальника- і структурі. Такий поділ, можливо, видається
ми. Для нас становить інтерес передусім мо- дещо штучним, однак надає можливість більш
дель господарських організацій, які надалі на- чітко простежити особливості кожного з цих
зиваються підприємствами. Перед ними гостро процесів.
Б. Істотні змінні. Під час розгляду організастоїть питання ефективності функціонування,
що визначає перспективи їхнього існування в ції як відкритої системи важливо визначитися з
умовах конкурентного середовища. Особливий самим поняттям «система». Видається цікавою
інтерес становить дослідження поведінки під- точка зору В. Карташева, котрий досліджував
приємства в зовнішньому оточенні з погляду походження цього поняття в людській практиці
[3]. У його трактуванні система є спосіб розгляпроцесів його адаптації та розвитку.
А. Відкриті системи. У науці про управління ду об’єктів реального світу, що перебувають у
на сьогодні набула поширення концепція орга- взаємодії з погляду утворення того чи іншого
нізації як відкритої системи, тобто здатної ціле- корисного ефекту. Саме ефект є тією якістю ціспрямовано регулювати свої відносини з оточен- лого, що відрізняє його від якості складових.
Тому насамперед необхідно виявити той зоням. Мова йде, отже, про наявність зворотного
внішній ефект, на формування якого направлезв’язку як про основну його відмінність.
На нашу думку, в основі побудови адаптив- но функціонування організації. Таким ефектом,
ної моделі організації повинен лежати прин- на нашу думку, є її цілі. Саме вони визначають
цип ультрастабільності, уведений класиком місце й роль організації як цілісності в системі
системного підходу У. Ешбі [5]. Цей принцип соціальних відносин. Тільки на їх основі можпередбачає, що адаптивність системи полягає ливе виділення елементів організації із середв забезпеченні її цілісності шляхом утримання овища: якщо цілі організації накладають обістотних змінних у нормальних межах. Про- меження на різноманітність поведінки якогось
цеси адаптації розглядаються за допомогою елемента, то він уходить до її складу, в іншому
виділення двох контурів зворотного зв’язку ж випадку є елементом оточення. Структура ор(рис. 1). У межах першого контуру система ганізації також може бути визначена виходячи
підтримує рівновагу за рахунок механізму не- з характеру відносин між її елементами в догативного зворотного зв’язку. На рівні другого сягненні тих чи інших цілей.
Сукупність цілей організації можна подати
контуру відбувається коригування поля поведінки системи в тих випадках, коли за раху- у вигляді ієрархічної структури, на вершині
нок тільки первинного механізму негативного якої знаходяться найбільш загальні цілі, що
зворотного зв’язку утримати суттєві змінні в відображають причину її існування. Назвемо
їх кінцевими або організаційними. З погляду
нормальних межах не вдається.
Реагуюча частина системи – це її елементи процесів адаптації кінцева мета будь-якої відй підсистеми, які безпосередньо взаємодіють із критої системи полягає у збереженні цілісносзовнішнім середовищем шляхом обміну мате- ті, або, іншими словами, підтриманні стійкості
ріалами, енергією та інформацією. Параметри формування її зовнішнього ефекту. Однак для
(входи) системи – змінні, які визначають сут- розкриття змісту кінцевих цілей конкретних
нісний зміст процесів, що відбуваються всере- соціальних систем, до яких належать і органідині системи, і встановлюють поле її поведін- зації, необхідно виходити з природи відносин
ки. Поле поведінки системи – фазовий простір, усередині системи й відносин системи із зоякий містить допустимі значення змінних реа- внішнім середовищем.
Як зазначає класик американського мегуючої частини системи в процесі її взаємодії із
зовнішнім середовищем. Істотні змінні (виходи) неджменту Р. Акофф, «… організація є цілесистеми – змінні, що мають близький стосунок спрямована система, яка є частиною однієї
до її виживання, так що
значні зміни однієї з них
Відкрита система
рано чи пізно ведуть до знаПараметри системи
чної зміни інших.
Ця ідея, на нашу думку,
Другий контур
плідна, оскільки дає змогу
зворотного зв’язку
Реагуюча частина
більш чітко розмежовувати
в реакції системи процеси
поточного функціонування
Перший контур негативного
та процеси розвитку. У перзворотного зв’язку
шому випадку зовнішні
Істотні зміни
впливи компенсуються за
рахунок регулювання відЗовнішнє середовище
носин системи й середовища, у другому – система реагує на більш сильні
впливи шляхом якісних перетворень у своєму складі
Рис. 1. Модель адаптивної поведінки відкритої системи
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кавлені в постійному задоволенні
власних потреб і тому змушені
знову вступати у відносини між
собою. Серед цих груп цілей не
Підприємства
варто встановлювати пріоритети, тому що між ними існує діаПрацівники
Власники
лектична єдність, і кожну з них
можна розглядати як умову та
як результат досягнення двох
Економічні цілі
інших. Збалансованість і достатРис. 2. Структура кінцевих цілей діяльності підприємства
ній рівень реалізації цих цілей є
умовою довгострокового стійкого
або більше цілеспрямованих систем і частини функціонування підприємства, збереження ним
якої – люди – мають власні цілі» [1, с. 31]. своєї цілісності. Тому ми можемо прийняти
Отже, функціонування організації завжди має кінцеві цілі як істотні змінні підприємства як
багатоцільовий характер, і за виявлення кін- відкритої системи.
В. Параметри системи. Зміст процесу доцевих цілей необхідно враховувати вимоги як
вищих, так і складових її цілеспрямованих сис- сягнення цілей підприємства як господарської
тем. Під цьому цілі будуть відображати потре- організації – це виробництво й реалізація проби конкретних соціальних суб’єктів, що мають дукції, надання послуг. При розгляді цього
процесу необхідно враховувати, що підпристосунок до діяльності організації.
На нашу думку, стосовно господарських ор- ємство становить складну динамічну систему.
ганізацій можна виділити три основні групи Складність виражається в тому, що воно склазацікавлених суб’єктів: власників (акціонерів) дається з різнорідних елементів, які мають
підприємства, найманих працівників, спожива- різнохарактерні зв’язки всередині системи й
чів. На забезпечення потреб цих груп осіб на- у зовнішньому середовищі. Динамічність є направлено три групи цілей – економічні, техно- слідком того, що система змушена безперервлогічні, соціальні. Економічні цілі пов’язані з но змінюватися як під упливом внутрішніх
прагненням суб’єктів брати участь у виробни- імпульсів, так і в результаті зовнішніх вплицтві й розподілі національного доходу; техно- вів. Тому досягнення організаційних цілей,
логічні – спрямовані на оптимізацію корисних з одного боку, пов’язане з необхідністю узговластивостей створених людиною об’єктів (ха- джувати поведінку окремих елементів, тобто
рактеризуються такими категоріями, як якість з наділенням їх функціональними ролями й
або конкурентоспроможність, якщо йдеться про установленням стабільних зв’язків між ними;
економічні відносини); соціальні – відображають з іншого – стійкість реалізації цілей залежить
інтереси індивідів у межах соціальних груп, до від здатності підприємства трансформуватися
яких вони належать. У найбільш загальному ви- структурно та функціонально.
Зміни, які у складі підприємства, нерівногляді взаємозв’язки між групами зацікавлених
значні. Значення одних характеристик може
осіб і групами цілей подані на рис. 2.
Власники підприємства прагнуть до отри- змінюватися постійно, інші виявляють більшу
мання більшого доходу на вкладений капітал стабільність і змінюються, як правило, дис(економічні цілі) і водночас зацікавлені в його кретно, визначаючи діапазон зміни перших.
збереженні та розвитку, тобто в забезпеченні Такі стабільні характеристики прийнято називисокої конкурентоспроможності підприємства вати параметрами системи. Їх зміна напряму
за такими характеристиками, як технічний пов’язана з процесами розвитку підприємства.
Як параметри підприємства, на нашу думку,
рівень засобів виробництва, якість продукції,
доцільно вибрати такі змінні: потреби, на закваліфікація персоналу (технологічні цілі).
Наймані працівники хочуть отримати гідну доволення яких спрямована його господарська
винагороду за свою працю (економічні цілі), діяльність; технології, за допомогою яких відале разом із тим для них важливий той соці- бувається задоволення цих потреб; ресурси, що
альний статус, якого вони набувають у системі залучаються підприємством для забезпечення
суспільних відносин, займаючи певне станови- своєї діяльності (рис. 3).
ще на підприємстві (соціальні цілі). Споживачі
бажають найбільш повно задовольнити власні
Споживачі
потреби за рахунок використання корисних
властивостей продукції або послуг (технологічні
Продукти
цілі) й зацікавлені у вирішенні підприємством
(послуги)
певних соціальних проблем (фінансування громадських фондів, зниження рівня безробіття), а
Ресурси
також у недопущенні порушення ним інтересів
Технології
суспільства (соціальні цілі).
Розглянуті цілі мають постійний, позачасоРис. 3. Основні параметри підприємства
вий характер, так як виділені групи осіб заціСоціальні цілі

Споживачі

Технологічні цілі
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У сукупності ці характеристики визначають
предмет діяльності підприємства, продукти або
послуги.
Раціональність побудови відносин із зовнішнім середовищем передбачає наявність певної
зовнішньої потреби в результатах діяльності
підприємства. Однак спектр можливих зовнішніх потреб безмежний, і вибір багато в чому
залежить від здатності підприємства задовольняти їх у кількісному та якісному відношенні. Потреби виявляються й оцінюються в ході
маркетингових досліджень, проте підприємство
може докладати зусиль для створення нових потреб, а також підтримання їх на певному рівні.
Термін «технологія» використовується тут у
найбільш загальному розумінні як спосіб перетворення речовини, енергії та інформації для
отримання корисного результату. Стосовно конкретного виду продукції технологію можна розглядати в трьох аспектах: конструкторському,
виробничому й експлуатаційному. Відповідно,
виділяються три аспекти якості, на які підприємство здатне впливати. Підприємство має відслідковувати всі перераховані типи технологій,
так як у сукупності вони визначають рівень
задоволення потреб. При цьому технології можуть як розроблятися самим підприємством,
так і купуватися на ринку об’єктів інтелектуальної власності.
Під ресурсами в цьому випадку розуміються
як матеріальні та енергетичні, так і фінансові
ресурси, використовувані підприємством у своїй діяльності. В умовах ринкової економіки універсальним ресурсом є кошти, що вільно обмінюються на будь-які інші види ресурсів. Проте
в низці випадків можливість підприємства займатися обраним видом діяльності визначають
доступ або володіння певним видом дефіцитних
ресурсів (так, для виплавки кольорових металів
важлива наявність потужного джерела дешевої
електроенергії).
Значення параметрів не можуть бути встановлені довільно. Вибираючи той чи інший вид
господарської діяльності, підприємство змушене ретельно оцінювати як ринкову ситуацію,
так і власний потенціал у плані наявності або
залучення відповідних ресурсів і технологій.
Сегменти ринку
Асортимент продукції
та послуг

Кон’юнктура

Цілі, завдання,
повноваження,
відповідальність

Персонал

Синхронізація

Продуктивність,
кваліфікація, особисті
якості

Техніко-економічні
характеристики,
стан

Засоби
виробництва

Рис. 4. Змінні, що характеризують реагуючу
частину підприємства
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Цей аналіз має бути комплексним і охоплювати
не тільки окремі значення параметрів, а і їхні
комбінації (рис. 4).
Обрані як параметри змінні є достатньо
стабільними характеристиками підприємства.
Задаються на початкових етапах організаційного проектування, вони не можуть бути довільно змінені на наступних стадіях, тому що
від їхньої стійкості залежить узгодженість,
характеристика окремих елементів підсистем
підприємства. Водночас у ході поточного функціонування під упливом динаміки зовнішнього
оточення параметри не здатні залишатися постійними, при чому інтенсивність змін напряму
пов’язана з динамічністю середовища. Однак і
в цьому випадку зміни повинні бути узгодженими. Так, упровадження нової технології, як
правило, розширює можливості підприємства
для задоволення нових потреб і виходу на нові
ринки, а також вимагає додаткових ресурсів
для її освоєння.
Параметри, формуючи поле поведінки підприємства, задають лише потенціал для досягнення організаційних цілей, реалізований безпосередньо в ході поточного функціонування. Для
цього необхідно, щоб характеристики елементів
підсистем реагуючої частини підприємства відповідали встановленим значенням параметрів.
Як основні елементи, які формують підсистеми
підприємства, на нашу думку, доцільно вибрати
персонал, засоби виробництва, ринкові сегменти
(рис. 4). Кожен з елементів може бути охарактеризований низкою приватних змінних, за якими відбувається їх взаємна ув’язка. Наприклад,
персонал має, з одного боку, кількісний склад,
з іншого – володіє такими якісними характеристиками, як кваліфікація, особисті властивості
працівників, їх продуктивність, моральний клімат у колективі тощо. Їх узгодженість забезпечується за рахунок наявності інтегруючої функції синхронізації.
Може здатися суперечливим, що до складу
елементів включені ринкові сегменти. Однак,
незважаючи на те, що ринки є елементами зовнішнього середовища, сегментація споживчого
ринку виробляється самим підприємством виходячи із власних завдань і можливостей. Щоб
освоїти обраний сегмент та завоювати прихильність споживачів, воно має вжити низку цілеспрямованих маркетингових заходів і витратити ресурси. До того ж деякі фірми зараховують
витрати на рекламу і створення ділового іміджу
до категорії інвестиційних, а вартість ринкової
торгової марки може бути врахована в складі
нематеріальних активів. Аналогічно, працівники підприємства не є його власністю, але їхні
трудові здібності є найважливішим елементом
організаційної системи.
Окремо необхідно зупинитися на функції
синхронізації, що забезпечує стійкість взаємодії
елементів і підсистем підприємства. Синхронізацію можна розглядати у двох аспектах: просторовому та часовому. Просторова синхронізація реа-
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Г. Механізм адаптації. Основне завдання
управління підприємством у межах поточного
функціонування – підтримання такої поведінки елементів і підсистем у межах оргструктури, яке забезпечувало б максимально можливе
і стабільне досягнення кінцевих цілей. Ідеться,
по суті, про досягнення «внутрішньої ефективності» за рахунок механізму негативного зворотного зв’язку.
Якщо для контуру негативного зворотного
зв’язку характерне запізнення реакції на вплив
зовнішнього середовища, то для другого контуру такого запізнення може й не бути. Незважаючи на те що параметри є змінними підприємства, з їх допомогою можлива узагальнена
характеристика та стан середовища шляхом порівняння досягнутого рівня цих змінних на підприємстві й у зовнішньому оточенні. Так, поява
в конкуруючої організації нової, більш досконалої технології не обов’язково призведе до погіршення стану підприємства на ринку безпосередньо в цей момент, але створює загрозу, що
суттєві змінні в майбутньому змінять своє значення в небажану сторону. Тому така ситуація
вимагає прийняття рішень щодо коригування
поля поведінки підприємства.
Спектр значень параметрів визначається виходячи з ситуації на самому підприємстві або
можливості залучення потенціалу сторонніх
суб’єктів на різних умовах.
Виконуючи дослідження й розроблення,
підприємство завжди порівнює свої витрати
на отримання нових технологій із можливими
витратами на їх придбання. Точно так само зіставлення ефективності використання власних
ресурсів із витратами на залучення позикових
коштів дає змогу вибрати оптимальну структуру
джерел капіталу. Свої маркетингові заходи підприємство може комбінувати з виготовленням
продукції за специфікаціями відомих торгових
марок. У будь-якому випадку вибір комбінацій
параметрів повинен забезпечити досягнення
довгострокових конкурентних переваг відносно
зовнішнього середовища. Тому в цьому випадку
можна говорити про «зовнішню ефективність» підПідприємство
приємства.
Процес прийняття ріПараметри
шень щодо значення параметрів підприємства наСтратегія
Корегування поля
зиватимемо стратегічним
поведінки
вибором, а процес приРеагуюча частина
ведення
характеристик
реагуючої частини у відповідність зі значеннями
Обмін матеріалами,
параметрів – стратегічним
енергією, інформацією
управлінням.
Основною
Рівень
відмінністю
рівнів
стратедосягнення
Зовнішнє середовище
організаційних
гічного управління від поцілей
точного є, на нашу думку,
не період реалізації прийнятих рішень, а об’єкти
управління. Стратегія явРис. 5. Модель підприємства як відкритої системи

лізується у вигляді оргструктури підприємства,
тимчасово являє собою сукупність планів його
функціонування. При цьому структура є більш
стабільною змінною, у її межах відбувається поділ функцій між окремими елементами й підсистемами підприємства та встановлення відносин
між ними, а також між підсистемами й зовнішнім середовищем. Планування задає реалізацію
цих відносин у вигляді кількісних і якісних характеристик процесів обміну матеріалами, енергією та інформацією в межах оргструктури.
Змінні реагуючої частини розкривають значення параметрів відносно окремих елементів
підприємства, однак вони менш стабільні й
здатні коливатися в певних межах, що визначаються як поле поведінки підприємства. Так,
засоби виробництва зношуються морально та
фізично в ході їх використання, постійно вимагаючи ремонту й оновлення. Періодично відбувається рух персоналу, проводяться заходи
щодо підвищення його кваліфікації, ділових
якостей тощо. Сегменти ринку звужуються при
насиченні товарами та послугами або розширюються за рахунок заходів щодо просування
продукції. Оргструктура підприємства може коригуватися, функції й повноваження передаватися від одного підрозділу до іншого.
Складовими реагуючої частини підприємства, найбільш схильними до впливу з боку
управління, є процеси обміну матеріалами,
енергією та інформацією. Їх характеристики
задаються при плануванні діяльності суб’єкта
господарювання й можуть регулюватися виходячи зі сформованої ситуації на ньому та за
його межами. Це відбувається шляхом накладення обмеження на різноманітність поведінки
окремих елементів за рахунок коригування таких змінних, як цілі й завдання, повноваження та відповідальність персоналу, технологічні
процеси використання засобів виробництва,
асортимент продукції й послуг, експонованих
на ринок. Тому ці змінні позначені на рис. 4
стрілками, що йдуть від функції синхронізації
до елементів організації.
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ляє собою комплексний план із приведення підприємства в новий стан, що забезпечує більш
високий рівень досягнення організаційних
цілей. Її призначенням є обмеження різноманітності поведінки підприємства як цілого в
зовнішньому середовищі, а зміст – сукупність
цільових проектів і програм, що інтегрують
окремі підрозділи для вирішення чітко визначених проблем за обмежені проміжки часу.
Стратегічне планування тісно пов’язано з організаційним проектуванням. Вони мають одні й
ті самі об’єкти прийняття рішень, це сукупність
організаційних змінних підприємства, а також
схожий алгоритм дій, починаючи зі встановлення або зміни значень параметрів підприємства
(ескізне проектування) і закінчуючи регламентацією або коригуванням функціонування окремих підсистем (робоче проектування). Можна
сказати, що стратегічне планування – це організаційне перепроектування діючого підприємства відповідно до мінливих умов зовнішнього
середовища. Плани поточного функціонування
спрямовані на те, щоб підтримати максимально
можливий і стабільний рівень досягнення організаційних цілей підприємства, закладений
у процесі організаційного проектування. Вони
подані, як правило, у розрізі завдань окремим
підрозділам, що включають їх у сферу свого керівництва та контролю. Поточні плани, маючи
кінцеві терміни виконання, завжди передбачають створення заділу на наступні періоди з метою забезпечити безперервність процесів функціонування підприємства.
Отже, модель адаптивної поведінки відкритої системи стосовно підприємства буде мати
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вигляд, зображений на рис. 5. Однак відобразити весь спектр розглянутих змінних і зв’язків
між ними на одній схемі скрутно. Тому в цій
моделі обмежилися розглядом лише відносин
між групами організаційних змінних, зміст
яких розкрито на рис. 2–4.
Висновки. Подана модель не може претендувати на всебічне відображення складності процесів функціонування підприємства, й автор не
ставив перед собою подібного завдання. Важливо було вибрати такі змінні, які давали б достатньо повну характеристику того чи іншого
аспекту адаптивної поведінки підприємства,
зберігаючи при цьому цілісність сприйняття
моделі. Тому довелося обмежувати кількість
використовуваних змінних у кожній групі в
межах трьох-чотирьох, вибираючи тільки найбільш значущі характеристики.
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АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано необхідність детального виділення
структурних елементів, близьких за своїм значенням, на групи
з метою поглибленого розкриття змісту понять «економічна безпека» і «стійкий розвиток». Виправдано доцільність розширення
класичної моделі стійкого розвитку. Розподілено заходи й інструменти впливу за елементами моделі стійкого розвитку. Сформовано систему індикаторів оцінювання економічної безпеки.
Ключові слова: економічна безпека, стійкий розвиток, модель стійкого розвитку, структурні елементи економічної безпеки, потенціал економічної системи.
АННОТАЦИЯ
В статье обоснована необходимость детального выделения структурных элементов, близких по своему значению, на
группы с целью углубленного раскрытия содержания понятий «экономическая безопасность» и «устойчивое развитие».
Оправдана целесообразность расширения классической модели устойчивого развития. Осуществлено распределение
мер и инструментов воздействия по элементам модели устойчивого развития. Сформирована система индикаторов оценки
экономической безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, устойчивое развитие, модель устойчивого развития, структурные
элементы экономической безопасности, потенциал экономической системы.
АNNOTATION
The author substantiates the necessity of a detailed selection
of the structural elements close in its meaning to the group for indepth disclosure of the concepts of “economic security” and “sustainable development”. The author justified the rationale for the
extension of the classical model of sustainable development. The
author implemented distribution of measures and instruments of
influence on the model elements of sustainable development. The
system of indicators for assessing economic security was formed.
Keywords: economic security, sustainable development, sustainable development model, structural elements of economic security, potential of economic system.

Постановка проблеми. На сучасному етапі
розвитку в період глобалізації всі національні
господарства тісно взаємопов’язані й залежні
один від одного, що неухильно зумовлює зростання конкурентної боротьби між ними. Росія,
ставши на шлях трансформації національного
господарства пізніше за провідних економічно
розвинених країн, гостро стикається з проблемою забезпечення своєї економічної безпеки.
Розуміючи важливість цієї проблеми, російське
держава в особі певних органів державної влади
й управління формує макроекономічну політику з метою зміцнення стабільності національного господарства, що є важливою умовою забезпечення економічної безпеки. Отже, поняття

«економічна безпека» і «сталий розвиток» тісно
взаємопов’язані.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблеми економічної безпеки у вітчизняній науковій літературі почали порушувати в
період трансформації української економіки,
з’явилися роботи А. Наливайко, В. Новицького, В. Соловйова, Л. Федулової, Д. Черваньова,
Н. Чухрай, Ю. Яковця та інших.
Останніми роками посилилася увага як зарубіжних, так і вітчизняних учених до розроблення теорії стійкого розвитку. Великий унесок у
формування теорії стійкого соціально-економічного розвитку був зроблений такими зарубіжними вченими, як Р. Брундтланд, Д. Габор,
А. Сен, М. Стронг, В. Леонтьєв, Е. Ласло, М. Месарович, Д. Мудоуз, Е. Пестель, Я. Тінберген,
Дж. Форрестер, Л. Хенса. У галузі стійкого
розвитку варто відзначити роботи вітчизняних
учених: О. Ареф’євої, Ю. Бажала, Ю. Барташевської, В. Василенка, А. Гальчинського, В. Геєця, В. Герасимчука, С. Гуткевич, С. Ілляшенка, Г. Кіндрацької, С. Козаченка, А. Кузнецова,
О. Кузьміна, О. Лапко, О. Маслак, Т. Вяткіної.
Гідно оцінюючи їх позитивний вклад у вирішення поставлених проблем, слід зазначити,
що праці перелічених дослідників охоплюють
лише окремі теоретичні й методологічні аспекти досліджуваної галузі.
Мета статті. Мета дослідження полягає в
розробленні теоретичних положень забезпечення економічної безпеки стійкого розвитку
суб’єктів господарювання України.
Виклад основного матеріалу. У процесі аналізу різних визначень понять «економічна безпека» і «стійкий розвиток» було виявлено, що
сукупність структурних елементів досить велика, тому її доцільно поділити на певні групи, близькі за своєю спрямованістю. Усі елементи кожного з понять внутрішньо тісно
взаємопов’язані. Найбільш яскраво внутрішній
взаємозв’язок кожного поняття виявляється через таку групу структурних елементів, як стабільність, стійкість, збалансованість і рівновага
економічної системи (група 3). Разом із тим у
таблиці 1 показано, що зв’язок між структурними елементами понять «економічна безпека»
і «стійкий розвиток» також спостерігається чеВипуск 3. 2015
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Глобальні та національні проблеми економіки
рез інші групи структурних елементів (група 1,
4, 5, 6).
Взаємозв’язок понять «економічна безпека» і
«стійкий розвиток» можна визначати через стійкий розвиток. У свою чергу, під стійким розвитком розуміється здатність економічної системи зберігати свою цілісність, перебудовуватися
і якісно змінюватися за заданим державними
інститутами напрямами економічної політики.
Отже, поняття «економічна безпека» можна
трактувати як результат державного впливу на
формування умов стійкого розвитку економічної
системи. Відтак чим вища стійкість розвитку
національного господарства, тим буде більше забезпечена економічна безпека держави.
Виходячи зі зазначеного вище, видно, що прямий взаємозв’язок між поняттями «економічна
безпека» і «сталий розвиток» дає змогу розширити галузь вивчення макроекономічних процесів.
Отже, залежно від зміни стану стійкості національного господарства можна судити про забезпеченість її безпеки. Тому керівна система держави
має можливість виробляти єдині узгоджені заходи, спрямовані на зміцнення безпеки і стабільності національного господарства [1, с. 112–113].
Протягом тривалого часу світове співтовариство, вивчаючи проблему ефективного розвитку економіки, асоціювало її з безперервним
нарощуванням темпів економічного зростання.
Особливо активно це стало виявлятися до середини ХХ століття. У той час з’являються дослідження, у яких стверджувалося, що подальше
необмежене зростання продуктивних сил може
призвести до негативних наслідків у соціально-економічній сфері й негативно вплинути на
життя майбутніх поколінь. У них зазначалося
заподіювання тяжкої шкоди екологічному середовищу, виснаження природних ресурсів і,
як наслідок, скорочення обсягів виробництва.
Сукупність досліджень, присвячених цій проблемі, сформували нову економічну теорію, що
отримала назву стійкого розвитку. За своєю
сутністю концепція стійкого розвитку закладає

основи такого господарювання, яке забезпечує
раціональне та ефективне використання ресурсів, не завдаючи шкоди біологічному середовищу, тому передбачається органічна взаємодія
економіки, суспільства й екології.
Таку модель у науковому світі почали називати класичною моделлю стійкого розвитку.
На початку XXI століття стали висловлювати ідеї розширення класичної моделі стійкого
розвитку, доповнюючи її новими агрегованими
елементами. Насамперед пропонується ввести
до складу моделі такі елементи, як наука й інституційне середовище (органи державної влади та управління).
Наука повинна сприйматися як важливий
компонент моделі стійкого розвитку. Це обґрунтовується тим, що вона має особливе значення у створенні методологічної й технічної
основи для трансформації економічної системи.
Водночас технічний потенціал, як і сама наука, також важливий для формування ефективно функціонуючої національної економіки,
тому формування органічного розвитку неможливе без створення умов для випереджального
розвитку науки й техніки. Отже, включення
елемента «наука і техніка» у модель стійкого
розвитку є необхідним [2].
Водночас для реалізації заходів і завдань
стійкого розвитку, а також забезпечення гармонійної взаємодії всіх елементів необхідне створення дієвого інституціонального середовища.
З іншого боку, економічна система за своєю
природою розвивається динамічно. У зв’язку з
цим відбувається системне порушення економічних зв’язків. Отже, потрібне втручання інституційних структур, поданих органами державної влади й управління, для забезпечення
гомеостазу системи та збалансованості макроекономічних процесів. Інститути за своєю природою довготривалі, вони створюють стабільність
і роблять очікування людей передбачуваними.
Тому елемент «інститути» необхідно включити
в структуру моделі стійкого розвитку.
Таблиця 1

Перетин структурних елементів економічної безпеки та стійкого розвитку
Група

Елементи

1

Захищеність, готовність, загальний імунітет держави
Суверенітет, незалежність, самостійність, проведення державної політики в різних галузях
Стабільність, стійкість, збалансованість, рівновага економічної системи
Забезпеченість, достатність, добробут народонаселення
Оновлення, удосконалення, розширення технічного розвитку економіки й державного управління
Розвиток, прогресія, модернізація, досягнення, трансформація науки,
державної політики, інститутів влади та економічної системи
Здатність, можливість, конкурентоспроможність національного господарства
Результативність, ефективність економічної системи
Сукупність, цілісність геополітичного й економічного простору
Збереження, гармонійність, обмеженість природних і соціальних
систем

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Економічна
безпека

Стійкий
розвиток

196

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Виходячи із зазначеного вище, класична
модель стійкого розвитку доповнюється двома новими елементами: «наука й техніка» та
«інститути». Графічно п’ятиелементна модель
стійкого розвитку подана у вигляді пересічних
еліпсів на рисунку 1.
Суспільство

Економіка

Інститути

Екологія

Наука й техніка

Рис. 1. П’ятиелементна модель стійкого
економічного розвитку

З рисунка 1 видно, що для досягнення стійкого розвитку необхідне поєднання всіх елементів
моделі. Країни, що виконують умови гармонійного поєднання елементів стійкого розвитку, будуть розташовуватися ближче до центру фігури,
тоді як країни, котрі менш збалансовано здійснюють взаємодію елементів, розташовуються
далі від центру, що свідчить про зниження ступеня забезпеченості їх економічної безпеки.
Пропонована п’ятиелементна модель стійкого розвитку може бути використана для комплексного оцінювання змін економічної безпеки.
Це обґрунтовано тим, що аналіз охоплюватиме
не тільки економічну, соціальну й екологічну
складові моделі стійкого розвитку, а й такі елементи, як рівень науково-технічного розвитку
та функціонування керівної системи. Усе це
дасть змогу державі приймати більш обґрунтовані й точні рішення, спрямовані на зміцнення
безпеки національного господарства.
Наявні на сучасному етапі розвитку вітчизняні системи оцінювання економічної безпеки
потребує певних доопрацювань. Це зумовлено
насамперед тим, що вони розроблялися в період
трансформації економічної системи. Крім цього,
у вітчизняних системах оцінювання економічної
безпеки не розглядалися такі елементи моделі
стійкого розвитку, як «екологія» та «інститути». Тому актуальним є питання визначення
показників оцінювання цих елементів. Для вдосконалюючи системи індикаторів економічної
безпеки, на нашу думку, доцільно керуватися
моделлю стійкого розвитку. Ця умова надасть
можливість визначити необхідні й відсутні показники для аналізу кожного елемента моделі.
Аналіз методик оцінювання економічної безпеки засвідчив, що кількість оцінних показників, запропонованих для кожного елемента
моделі стійкого розвитку, різний. Елемент «економіка» поданий досить великою кількістю показників, при цьому майже всі індикатори є
значущими під час характеристики безпеки стійкого розвитку національного господарства. Тому
щодо цього елемента вводити нові індикатори в
дослідженні не пропонується [3, с. 23–25].
Елемент «суспільство» у вітчизняних системах оцінювання поданий незначною кількістю

показників, проте всі вони важливі для оцінювання рівня соціального розвитку. Серед пропонованих індикаторів є такий, як «тривалість
життя населення, років». За своєю сутністю
він є допоміжним і повинен розглядатися в сукупності з важливим інтегральним показником
«коефіцієнт природного приросту (убутку) населення». Зумовлено це тим, що виникає двояке
читання результатів під час розрахунку індикаторів. За тенденції скорочення населення спостерігається сповільнене зменшення кількості
суспільства й у перспективі виникає загроза
поступового порушення рівноваги економічної
ситуації. У разі зростання коефіцієнта природного приросту населення можна говорити про
підтримання безпечного стану.
Елемент «наука й техніка» у вітчизняних
системах оцінювання економічної безпеки поданий незначною кількістю індикаторів, причому наявний набір характеризує виключно
наукову сторону, а напрям «техніка» не розглядається. Технічний потенціал економічної
системи визначає її можливості у виробничому
процесі. Технічний стан національної економіки характеризується такими параметрами, як
коефіцієнти стану основних фондів: оновлюваність, вибуття і знос. Індикатори характеризують ступінь інтенсивності заміни морально
застарілого обладнання на більш прогресивну
техніку. Незважаючи на відсутність коефіцієнтів основних фондів у вітчизняних системах
оцінювання економічної безпеки, вони є необхідними. Зумовлено це тим, що насамперед
вони в системі оцінювання економічної безпеки
будуть характеризувати можливості створення
випереджального інноваційного розвитку національної економіки.
Наявність новітньої техніки ще не означає,
що економіка є захищеною. Крім розвиненого
технічного потенціалу, також необхідне своєчасне оновлення і приплив наукових кадрів.
Аналіз пріоритетних цілей і завдань розвитку в
цій галузі засвідчує, що важливим індикатором
є «питома вага дослідників у віці до 39 років у
загальній кількості дослідників». Цей параметр
необхідно включити в систему оцінювання економічної безпеки, тому що, з одного боку, він
описуватиме тенденцію зміни частки молодих
наукових кадрів, здатних працювати з інноваційною технікою і зберегти попередній досвід
розроблень, у загальній кількості наукових кадрів; з іншого боку, дасть змогу аналізувати хід
державних дій щодо досягнення довгострокової
мети – формування умов для залучення молоді
у сферу науки.
Досягнення поставлених цілей у галузі науки й техніки є важким завданням, якщо не
здійснюватиметься на достатньому рівні фінансування науки. Тому важливим макроекономічним показником є «витрати на наукові розроблення та дослідження» у відсотках до ВВП,
який пропонується використовувати в системі
оцінювання економічної безпеки.
Випуск 3. 2015
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Елемент «екологія», як було зазначено
вище, не розглядався у вітчизняних системах
оцінювання економічної безпеки. Виходячи з
програмних документів та індикаторів, відображених у них, пропонується щодо елемента «екологія» моделі стійкого розвитку включити в
систему оцінювання економічної безпеки низку
індикаторів: обсяг викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, тонн на млн грн
ВВП; кількість міст із високим і дуже високим
рівнем забруднення атмосферного повітря, од.;
рівень витрат на охорону навколишнього середовища, % до ВВП; частку використаних і знешкоджених відходів виробництва споживання,
%. Сукупність запропонованих індикаторів достатньою мірою характеризуватиме напрями
змін екологічного середовища. У разі стабілізації результатів показників або їхнього зниження буде спостерігатися тенденція поліпшення
екологічного середовища.
Оцінювання елемента «інститути» виходить
із показників ефективності прийняття рішень
державними органами влади й управління. При
цьому існує дві групи оцінних показників: показники, що безпосередньо оцінюють діяльність
управлінської системи та її співробітників, показники, які характеризують вплив прийнятих органами державної влади й управління рішень на
стан соціально-економічної системи, відображаються в досягнутих статистичних показниках [4].
Серед першої групи параметрів, що оцінюють керівну систему, пропонується застосовувати такі індикатори: частка виконуваних
рішень у кількості прийнятих рішень органів
державної влади й управління за певний період; частка виконаних у строк управлінських рішень у загальній кількості прийнятих рішень.
Елемент «інститути» моделі стійкого розвитку
має недостатню кількість індикаторів. Тому доцільно внести низку додаткових показників,
які також характеризуватимуть такі елементи
моделі стійкого розвитку, як «суспільство»,
«екологія» та «наука й техніка».
Сучасний розвиток світового співтовариства
наочно засвідчує, що висока частка безробітної
молоді є джерелом загрози порушенню безпеки
держави й може виражатися в активних протестних виступах. Отже, важливо оцінювати
цю загрозу та ймовірність її настання з боку
суспільства. Виходячи з цього, у межах дослідження нами пропонується використовувати індикатор соціального ризику, який розраховувати як частку безробітних молодих спеціалістів
щодо загальної кількості безробітних.
Для забезпечення гідного екологічного середовища передусім необхідно зниження рівня викидів у навколишнє середовище. Найбільш чітка залежність виявлена між якістю
навколишнього середовища й респіраторними
захворюваннями. При цьому до групи ризику
насамперед потрапляють діти, тому в систему
оцінювання економічної безпеки пропонується ввести індикатор рівня дитячої смертності
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від респіраторних захворювань за стандартною
класифікацією хвороб на сто тисяч дитячого населення віком 0–14 років.
При реалізації державної програми вітчизняного розвитку науки й техніки пропонуємо
використовувати цільовий індикатор «відношення середньої заробітної плати наукового
працівника до середньої заробітної плати по
країні». Він характеризує ефективність реалізації заходів державної політики, спрямованих
на модернізацію наукового сектора. Зважаючи
на це, на нашу думку, доцільно включити його
в систему оцінювання економічної безпеки.
Виділені та запропоновані індикатори оцінювання економічної безпеки в сукупності становлять систему, що відповідає моделі стійкого
розвитку, характеризуючи її складові. Сформований склад показників оцінювання економічної
безпеки може бути використаний органами державної влади та управління для більш глибокого
аналізу забезпеченості економічної безпеки стійкого розвитку національного господарства.
Висновки. Отже, проблеми забезпечення економічної безпеки не існують самі по собі. Обґрунтовується це тим, що вони є похідними від
завдань економічного розвитку на кожному етапі функціонування суспільства. Виражається
це передусім у формуванні державної політики,
спрямованої на утримання економічної системи в стійкому стані. Однак вплив негативних
факторів на стан національного господарства
може порушити її системні зв’язки і призвести до кризових явищ. У цей період особливо
гостро постає питання забезпечення економічної безпеки. У зв’язку з цим теорія економічної
безпеки тісно пов’язана з концепцією стійкого
розвитку. На сьогодні відносно невелика кількість вітчизняних теоретичних і методичних
розроблень присвячена вивченню економічної
безпеки, але практично вони відсутні в концепції стійкого розвитку. Отже, на сучасному етапі
питання консолідації та концептуального закріплення безпеки і стійкості залишається відкритим, що обґрунтовує актуальність подальшого
вивчення поставленої проблеми.
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У статті розглянуто власну точку зору авторів на теоретичний фундамент узагальнення визначальних причин і характеристик модернізації підприємств, обґрунтування підвищення
конкурентоспроможності підприємства та продукції при впровадженні модернізації. Доведено, що проблема модернізації
підприємств в умовах післякризового відновлення набуває
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АННОТАЦИЯ
В статье представлено точку зрения авторов на теоретический фундамент обобщения определяющих причин и
характеристик модернизации предприятий, обоснования
повышения конкурентоспособности предприятия и продукции
при внедрении модернизации. Доказано, что проблема модернизации предприятий в условиях послекризисного восстановления приобретает первостепенное значение в совокупности с
факторами структурных изменений экономики страны.
Ключевые слова: модернизация, предприятие, развитие,
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АNNOTATION
Authors offer their own perspective on the theoretical foundation
of summarizing the determining causes and characteristics
of modernization, justify increase of the competitiveness of
enterprises and products in implementing modernization. Authors
have shown that the problem of modernization is of paramount
importance in the post-crisis recovery, coupled with factors of
structural changes of the economy.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах
розвитку економіки вітчизняні підприємства
вирішують безліч питань, які постійно виникають, щодо їх ефективного економічного й організаційного розвитку. Тому на першому місці
постає завдання впровадження та вдосконалення організаційно-економічної модернізації підприємств на засадах якісно нового зростання,
результативного механізму управління модернізацією, її забезпечення в умовах економічних
і політичних змін, коли проблема стосується не
лише суб’єктів господарювання, а й економіки
країни загалом. Прискорення процесів глобалізації зумовлює необхідність пришвидшення
модернізації підприємств задля забезпечення їх
конкурентоспроможності як на вітчизняному,
так і на зовнішньому ринках, утримання домінантного становища в перспективі. Саме тому

обґрунтована стратегія організаційно-економічної модернізації підприємств повинна будуватись за умови сучасних вимог і компетенцій з
урахуванням стандартів екологічного, соціального й ефективного виробництва, забезпечуючи так стійкий розвиток процесу виготовлення
інноваційної та безпечної для споживання продукції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Аналіз наукових робіт із цієї проблеми свідчить
про те, що існують розбіжності й відмінності
в розумінні сутності самої категорії «модернізація підприємства», а понятійно-категоріальний апарат з цього напряму ще остаточно не
сформовано у вітчизняній економічній літературі. У зв’язку з цим виникає гостра потреба
в усебічному вивченні питання впровадження
модернізації на підприємствах з метою підвищення ефективності їх розвитку та функціонування. А втім між вітчизняними дослідниками-економістами існує ґрунтовна дискусія
з приводу цієї проблеми, яка відображена в
роботах економістів: П. Борщевського, О. Бутнік-Сіверського, А. Заїнчковського, І. Лукінова, Т. Мостенської, Л. Опацького, О. Пєтухової, Н. Скопенко, М. Сичевського, Г. Тарасюк,
І. Федулової та ін. Проблеми конкурентоспроможності й модернізації підприємств досліджують такі вітчизняні вчені, як В. Бодров, К. Бужимська, Н. Валінкевич, О. Вільчинський,
А. Гальчинський, В. Геєць, В. Горбатенко,
П. Єщенко, Я. Жаліло, Т. Качала, О. Кірдіна,
В. Петрович, В. Семиноженко, Л. Федулова й
ін. Вагомий унесок у дослідження питань конкуренції та конкурентоспроможності зробили вітчизняні й зарубіжні вчені-економісти:
Г. Азоєв, В. Буркінський, О. Гpадов, О. Загорянська, Ю. Iванов, В. Криворотов, І. Ліпсіц,
І. Ліфіц, О. Паршина, М. Портер, В. Стівенсон,
С. Светуньков, Р. Фатхутдінов, А.Ю. Юданов та
iн. У їхніх працях викладено теоретичні основи
й методологічні підходи до розроблення системи управління конкурентоспроможністю продукції та впровадження стратегій конкуренції.
Питання управління конкурентоспроможністю
продукції розглядали такі вчені, як Ф. Котлер,
Ж. Ламбен, В. Благоєва, Г. Багієв, А. ВоронкоВипуск 3. 2015
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ва, P. Олексенко, Г. Азов, А. Челенков, Р. Фатхутдінов, А. Юданов, Т. Маслова.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. У сучасній економічній літературі, ми вважаємо, не існує моделі управління конкурентоспроможністю продукції, яка
комплексно враховувала б усі процеси, зокрема
модернізацію підприємств. Отже, необхідно виділити основні шляхи підвищення конкурентоспроможності на кожному етапі створення
цінностей на підприємстві, здійснити пошук
і відбір різних ефективних наявних методик і
підходів (інструментів) для підвищення конкурентоспроможності продукції.
Мета статті. Метою дослідження є обґрунтування впровадження модернізації на підприємствах як конкурентної переваги їх організаційно-економічного розвитку, вивчення
й визначення теоретичних засад застосування
системи управління конкурентоспроможністю
підприємства.
Виклад основного матеріалу. Модернізацію
підприємств найчастіше формулюють як перехід до нових технологій, обладнання, устаткування, пов’язаний з упровадженням у виробництво науково-технічних досягнень з метою
оптимізації процесів виробництва на підприємстві та випуску продукції з інноваційною
складовою, що дає змогу успішно протистояти
конкурентам на внутрішньому й захоплювати
зовнішні ринки. Ми вважаємо, що актуальність
і необхідність модернізації підприємств України зумовлена низкою факторів, а саме:
- постійне (упродовж 20 років) зниження
кількості підприємств, що займаються інноваційною діяльністю (до 13%) і, як наслідок,
низька питома вага інноваційного продукту
(6,7%) [1, с. 180];
- висока (в 2,5 раза вища, ніж у розвинутих
країнах) енергомісткість ВВП, що унеможливлює конкурентну боротьбу вітчизняних виробників, стримує оновлення капіталу, інновації
тощо [2, с. 44–45];
- технологічна відсталість, оскільки в Україні домінуючим є третій технологічний уклад
(металооброблення, чорна металургія, легка,
деревообробна промисловість тощо), характерний для періоду 1880–1930 рр.; за випуском
продукції: третій технологічний уклад займає
близько 58%, четвертий – 38%, п’ятий – 4%
[1, с. 180–181].
Отже,
до
найважливіших
проблем,
пов’язаних із модернізацією та конкурентоспроможністю економіки України, належать
такі: значна структурно-технологічна відсталість, високий ступінь зносу основних засобів
і значний рівень енергомісткості ВВП; низький
рівень життя й купівельної спроможності населення; незадовільний стан інноваційної системи та ринкової інфраструктури; залежність від
зовнішніх джерел ресурсів; диспропорція між
реальним і фінансовим секторами економіки,
а також усередині кожного з них; непрозора
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структура власності як симбіоз державних, приватних і корпоративних інтересів; організаційна недосконалість і низький рівень капіталізації виробництва; переважна торгівля сировиною
та напівфабрикатами, а не товарами з високою
доданою вартістю (високотехнологічними виробами); низька інвестиційна активність. Проте причиною низької конкурентоспроможності
підприємств України насамперед є застарілі
технології виробництва, високий ступінь зносу
основних засобів, низький рівень інноваційної
активності підприємств, неефективне управління промисловим потенціалом тощо.
До зовнішніх факторів варто зарахувати глобалізацію економіки, що значно посилює вимоги до продукції вітчизняних підприємств. За
таких умов успішно конкурувати можуть країни, що здійснюють системну модернізацію своїх економік, постійно орієнтують її на випуск
продукції з інноваційною складовою. Модернізація економіки країни та її підприємств повинна здійснюватись з урахуванням зовнішнього
попиту на відповідні товари й послуги. Це дасть
змогу повернути втрачені та захопити нові ринки збуту через задоволення їх попиту на інноваційну продукцію. Комфортно почуватись в
умовах жорсткої конкуренції можна лише постійно підвищуючи конкурентоспроможність
продукції шляхом застосування новітніх технологій і модернізації техніко-технологічної бази
підприємств [3, с. 249].
Конкурентоспроможність підприємства залежить від якості процесів управління в організації та конкурентоспроможності продукції. Так,
з розвитком ринкових відносин зростають і вимоги споживачів до продукції, яку вони купують на ринку. Основним завданням підприємства, що нерозривно пов’язано з ефективністю
виробництва, забезпеченням випуску необхідної кількості виробів і високою якістю, є досягнення конкурентоспроможності продукції
на ринку за умов упровадження модернізації.
Оцінювання конкурентоспроможності дає
змогу виявити сильні та слабкі сторони підприємства, що, у свою чергу, надає можливість
мобілізувати приховані можливості для отримання вигідних позицій на ринку. Однак для
успішної діяльності суб’єктів господарювання й
досягнення довгострокових конкурентних переваг важливо використовувати методи, що дають
змогу не лише вимірювати й підтримувати, а
й цілеспрямовано управляти рівнем конкурентоспроможності продукції. Управління конкурентоспроможністю продукції в сучасних умовах посідає чи не центральне місце в загальній
системі управління підприємством. Саме рух
теоретичних розроблень, концепцій від маркетингового підходу в управлінні до концепції
управління конкурентоспроможністю продукції є найактуальнішими для менеджменту підприємства. У ринковій економіці пріоритетним
завданням є забезпечення конкурентоспроможності продукції як основи економічного зрос-
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тання та забезпечення національної безпеки
країни. Проблема підвищення конкурентоспроможності товарів має першочергове значення.
У сучасних умовах інноваційної економіки вона
стає вирішальним чинником комерційного успіху підприємництва, який визначає можливість
конкурувати на певному товарному ринку.
Модернізацію ще розглядають як інвестиційну операцію, що пов’язана з покращенням і
приведенням до сучасного технологічного рівня
частини основних засобів підприємства шляхом конструктивних змін машин, обладнання,
устаткування та механізмів, що використовуються підприємством в операційній діяльності. Це не тільки процес удосконалення наявної
техніки й технології виробництва, а також перехід до революційно нових систем і методів
ведення бізнесу. Як зазначає Н. Валінкевич,
модернізація – це рушійна сила нового розвитку суспільства та держави [4, c. 133]. В умовах
глобалізації економіки модернізація є одним із
ключових чинників успішного протистояння
фірми потужним міжнародним конкурентам.
Важливим елементом модернізації є інноваційно-інвестиційна активність, що має стимулюватись державою. У свою чергу, інноваційна складова забезпечується кваліфікованими кадрами.
Саме технічні розроблення, новації, ноу-хау та
науково-технічні досягнення вчених і науковців спроможні підвищити інноваційний потенціал держави та її підприємств. Упровадження
цих розроблень, що часто здійснюється через
модернізацію, надає можливість підвищити
конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, що дає їм змогу успішно протистояти
тиску конкурентів (як внутрішніх, так і зовнішніх) на внутрішньому ринку й навіть захоплювати зовнішні. Важливим є також ступінь
забезпеченості охорони інтелектуальної власності, що прямо пропорційно впливає на бажання інвесторів укладати кошти в інновації. Крім
того, для сучасних українських підприємств
характерна відсутність довгострокових стратегічних планів, вони зосереджені переважно на
коротко- та середньострокових цілях. Власник
і генеральний директор або топ-менеджер, що
зазвичай є однією й тією самою особою, дотримується консервативної думки й не бажає
приймати ризиковані рішення, пов’язані з
переходом на нові технології, його більше цікавлять короткострокові прибутки, ніж довгострокова оптимізація господарської діяльності.
Це часто призводить до того, що підприємство
в певний момент не може витримувати наступ
нових конкурентів, котрі є більш технологічно
розвинутими, і починає отримувати все менші
прибутки. У кінцевому підсумку, якщо не буде
здійснено жодних рятувальних дій, воно збанкрутує [5]. Особливо ця проблема актуальна в
умовах глобалізації економіки.
Здійснення модернізації підприємства чи
певних його процесів часто вимагає значної
частини фінансових ресурсів. Тільки потужне

підприємство з наявними вільними коштами,
з високими показниками фінансової стійкості
й ліквідності, високою діловою репутацією та
збалансованим потенціалом може залучити достатню кількість фінансових ресурсів. Якщо
мова йде про залучення інвестицій цим підприємством, то важливо, щоб воно володіло схожими ознаками, а також займало міцні конкурентні позиції.
Вважаємо за необхідне дослідити далі питання конкурентоспроможності продукції. Доцільно почати з аналізу дефініцій цього поняття.
Р. Фатхудінов уважає, що конкурентоспроможність товару – властивість, що характеризується ступенем задоволення ним конкретної
потреби, порівняно з аналогічними товарами
на цьому ринкові, та визначає здатність товару
витримувати конкуренцію, порівняно з аналогічними товарами на цьому ринкові [6, с. 98].
На думку М. Портера, конкурентоспроможність товару – властивість товару виступати на
ринку з наявними там аналогічними товарами
[7, с. 55]. Проте, М. Турченюк стверджує, що
конкурентоспроможність – це комплексна характеристика товарів, яка визначає їх переваги
на ринку, порівняно з аналогічними товарамиконкурентами, за ступенем задоволення потреби й витратами на це задоволення [8, с. 278].
На думку іншого дослідника, під конкурентоспроможністю продукції розуміють сукупність
цінових характеристик, якісних властивостей, а також особливостей продажу й обслуговування продукції, які вигідно відрізняють її
від конкуруючої аналогічної продукції й дають
змогу знаходити збут на ринку та задовольняти
потреби покупців [9, с. 184]. В. Павлова переконана, що конкурентоспроможність – здатність
продукції відповідати вимогам цього ринку, які
склалися за аналізований період. Конкурентоспроможність характеризується здатністю товару задовольняти певні вимоги за мінімальних
витрат виробника (якщо ставиться завдання
розроблення раціонального асортименту) або
у споживача (якщо оцінюються можливості
реалізації товару) [10, с. 14]. Інші вчені конкурентоспроможність товару визначають як
сукупність тільки тих його властивостей, що
становлять інтерес для споживача, забезпечують задоволення цієї потреби й визначаються
спроможністю продукції бути проданою на конкретному ринку в максимально можливому обсязі й без збитків для виробника [11, с. 223].
О. Бужин уважає, що конкурентоспроможність
товару – комплекс споживчих, цінових і якісних характеристик, які визначають його успіх
на внутрішньому та на зовнішньому ринках
[12, с. 18]. Ну думку В. Козика, конкурентоспроможність – це сукупність характеристик
продукту й послуг, які супроводжують його
продаж і споживання й відрізняють від продуктів-аналогів за ступенем задоволення потреб
споживача, рівнем затрат на його придбання та
експлуатацію. Це здатність товару відповідати
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Глобальні та національні проблеми економіки
очікуванням споживачів, здатність товару бути
проданим [13, с. 64]. Утім, ми вважаємо, що
конкурентоспроможність продукції – це сукупність її цінових, якісних, споживчих властивостей, що становлять інтерес для споживача,
відрізняють її від товару-аналога й дають змогу
конкурувати на конкретному ринкові.
Відомо, що конкурентоспроможність продукції залежить від низки факторів, що впливають
на пріоритетність вибору й визначають обсяг їх
реалізації на певному ринку, тому доцільно їх
розглянути. Складовими конкурентоспроможності товару є такі:
1. Якість товару, що включає такі компоненти: техніко-економічні показники; екологічність; естетичність; ергономічність; відповідність обов’язковим стандартам; експлуатаційні
характеристики; якість технології виготовлення продукції; надійність і довговічність.
2. Маркетингова складова, пов’язана з якістю дослідження ринку та, як наслідок, здатністю найбільш повно задовольняти потреби споживача, включає ефективне просування і збут
товару, якісну рекламну кампанію, адекватну
цінову стратегію, урахування ЖЦТ.
3. Комерційна складова, пов’язана з більш
якісним виконанням роботи, що передбачає
укладення торгових угод і контрактів.
4. Економічна складова, пов’язана з витратами на споживання, включає витрати на використання й утилізацію; витрати на ремонт;
витрати на обслуговування.
5. Імідж фірми, яка виробляє цей товар, та
комерційних спеціалістів, котрі презентують і
реалізують товар.
6. Престиж і вага тієї країни, де виробляється товар [14, с. 85–86].
Загалом усі вище зазначені складові конкурентоспроможності утворюють ціну споживання
товару на ринку. Конкурентоспроможність товару, як відомо, поняття не абсолютне, а відносне.
Неможливо виробити товар, навіть досконалий
із погляду якості, який мав би однаково високу конкурентоспроможність на всіх ринках і на
всіх його сегментах [15, с. 64–66]. Складові конкурентоспроможності продукції підприємства,
на нашу думку, варто доповнити такими складовими: 1) відмінність товару за властивостями від
аналогічного, що виробляється конкурентами,
2) місце й час продажу товару.
Щоб визначити, чи є конкретний товар конкурентоспроможним, його необхідно порівняти
з іншими поданими на ринку товарами. Тому
виділяють також параметри, що визначають
конкурентоспроможність товару, їх можна
об’єднати в чотири групи: нормативні, технічні, економічні та організаційні. Споживчі властивості товарів, із яких складається його корисний ефект, оцінюються набором «твердих»
і «м’яких» споживчих параметрів. До «твердих» – належать технічні (крім естетичних) і
нормативні параметри; «м’яких» – естетичні
параметри [16, с. 38–40].

Питання конкурентоспроможності продукції та підприємства розглядає у своїй праці
“Operations Management” доктор В. Стівенсон.
Професор Рочестерського технологічного інституту В. Стівенсон уважає, що конкурентоспроможність демонструє, наскільки ефективно
підприємство задовольняє потреби й бажання
споживачів стосовно інших суб’єктів господарювання, котрі пропонують подібні товари та
послуги. Учений виділяє такі фактори конкурентоспроможності:
1. Визначення бажань і потреб споживачів у
певному товарі; важливим є досягнення ідеальної схожості між потребами покупців і товарами й послугами, що виробляються фірмою.
2. Ціна і якість є ключовими факторами для
прийняття рішення споживачами про покупку,
яке здійснюється шляхом компромісу між якістю й ціною.
3. Реклама і просування – засоби, що привертають увагу споживачів та інформують їх
про особливості товару або послуги [17, с. 42].
Учений зазначає, що на конкурентоспроможність впливають як внутрішні, так і зовнішні
фактори (рисунок 1).
Конкурентоспроможність
підприємства
Дизайн

Управління запасами

Витрати організації
(впливають на прибуток і
процес ціноутворення)

Управління ланцюжками
поставок

Розташування
(розташування поблизу
підприємства знижує
собівартість, а поблизу
ринку – час доставки до
споживачів)
Якість
Гнучкість
(здатність реагувати на
зміни)

Сервіс (обслуговування,
якість обслуговування та
повага до клієнтів)
Персонал підприємства
Швидкість реакції
(швидка доставка
покращених товарів на
ринок; розгляд скарги
споживачів)

Рис. 1. Характеристика факторів, що впливають на
конкурентоспроможність*
Джерело: адаптовано автором на основі [17, с. 42–43]

Доведено, що на конкурентоспроможність підприємства впливають такі фактори, як якість, зниження витрат, бенчмаркінг
[11, с. 354–355]. Саме висока якість продукції
на підприємстві – це високий його імідж у покупців, можливість виходу на зовнішній ринок,
основа для отримання стабільного високого
прибутку. А зменшення витрат є традиційним і
найбільш дослідженим методом посилення конкурентних переваг підприємства. Конкурентну
перевагу має фірма, яка досягає менших, ніж
у конкурентів, витрат. Для реалізації цього методу необхідна скоординована робота персоналу
підприємства, пов’язана з удосконаленням тех-
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нологій виробництва, пошуком і впровадженням інновацій, покращенням логістики, оптимізацією організаційної структури.
Відмітимо, що важливим методом підвищення
конкурентоспроможності
продукції
на підприємстві, на нашу думку, є створення
ефективної системи управління якістю завдяки
впровадженню модернізації. Управління якістю продукції є особливим напрямом у підвищенні конкурентоспроможності продукції, де
важливим є усунення можливості появи браку
в процесі виробництва, а не контроль готової
продукції та виправлення вже бракованої продукції. Для реалізації цього заходу необхідні
висококваліфіковані робітники, зорієнтовані
на задоволення потреб внутрішнього чи зовнішнього споживача. Упровадження цього процесу
має на меті постійний контроль за рівнем якості й базується на принципі, за яким вартість
виправлення низькоякісної продукції є вищою,
ніж витрати на контроль і підтримку якості. Отже, урахування цих факторів позитивно
впливає на конкурентоспроможність продукції.
Однак на практиці для забезпечення стабільного зростання конкурентоспроможності продукції або утримання її на певному рівні виникає
необхідність у розробленні механізму управління конкурентоспроможністю продукції. Тому,
на нашу думку, управління конкурентоспроможністю продукції – це цілеспрямована діяльність персоналу, що включає сукупність
різноманітних процесів, які охоплюють увесь
ланцюжок створення цінностей на підприємстві та спрямовані на нарощення або утримання
на заданому рівні конкурентних переваг (конкурентоспроможності) продукції на кожному
етапі створення доданої вартості. При розгляді
механізмів управління конкурентоспроможністю продукції не можна не згадати про теорію
конкурентних стратегій Портера. Як відомо,
учений виокремлює три конкурентні стратегії: лідерство у витратах (унаслідок економії
на витратах, підприємство створює продукт із
нижчою собівартістю, що дає йому змогу проводити цінову конкуренцію); диференціація
(створення продукту з унікальними можливостями, що надасть можливість зменшити рівень
конкуренції); спеціалізація (фокусування на
певному сегменті ринку, що дасть змогу повніше задовольняти потреби вибраного цільового
сегмента, тобто досягнення великої частки ринку у вузькому сегменті за малої частки ринку
загалом).
Чітко усвідомлюємо, що підприємствам потрібна глибока, системна модернізація, яка
може бути класифікована за видами й напрямами, коли наслідком її проведення є збільшення сукупного потенціалу підприємства
для підвищення його конкурентоспроможності
[18, с. 205].
Висновки. Отже, конкурентоспроможність
продукції – це сукупність її цінових, якісних,
споживчих властивостей, що становлять інтер-

ес для споживача, відрізняють її від товаруаналога й надають можливість конкурувати
на конкретному ринкові. До основних складових конкурентоспроможності товару ми зарахували якість товару; ціну; маркетингову,
комерційну та економічну складову (витрати
на споживання); витрати фірми на виробництво продукції, імідж і престиж продукції та
підприємства, престиж і вагу країни, де виробляється товар; відповідність товару бажанням і потребам споживачів; відмінність товару
за властивостями від аналогічного, що виробляється конкурентами; місце й час продажу
товару; швидка реакція; гнучкість; сервіс.
Також особливо важливим є врахування моральних потреб і бажання покупця споживати
екологічно чисту та безпечну продукцію. Нами
з’ясовано, що управління конкурентоспроможністю продукції – цілеспрямована діяльність
персоналу, що включає сукупність різноманітних процесів, які охоплюють увесь ланцюжок
створення цінностей на підприємстві й спрямовані на нарощення або утримання на заданому
рівні конкурентних переваг (конкурентоспроможності) продукції на кожному етапі створення доданої вартості.
В умовах ринкової економіки саме модернізація підприємств стане процесом, що надасть
поштовх до переходу до нових технологій в
управлінні та виробництві, освоєння й оновлення сучасного обладнання, устаткування, упровадження у виробництво науково-технічних
досягнень з метою оптимізації процесів виробництва на підприємстві та випуску продукції з
інноваційною складовою, що дає змогу успішно протистояти конкурентам на внутрішньому
й захоплювати зовнішні ринки. Модернізація
підприємства має чимало переваг, проте найбільш вагома – це підвищення конкурентоспроможності підприємства, його стійкий організаційно-економічний розвиток.
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НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ТРУДОВОЇ
ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ У ВИСОКОРОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
NATIONAL PECULIARITIES OF PLANNING OF LABOUR BEHAVIOR
OF PERSONNEL IN HIGHLY DEVELOPED COUNTRIES OF THE WORD
АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано доцільність вивчення зарубіжного
досвіду планування трудової поведінки персоналу. Проаналізовано системи професійно-технічної освіти в країнах Європи.
Виділено національні особливості планування трудової поведінки персоналу у високорозвинених країнах світу.
Ключові слова: трудова поведінка, планування трудової
поведінки, професійний відбір персоналу, європейські системи
підготовки персоналу.
АННОТАЦИЯ
В статье обоснована целесообразность изучения зарубежного опыта планирования трудового поведения. Проанализированы системы профессионально-технического образования
в странах Европы. Выделены национальные особенности планирования трудового поведения персонала в высокоразвитых
странах мира.
Ключевые слова: трудовое поведение, планирование
трудового поведения, профессиональный отбор персонала,
европейские системы подготовки персонала.
ANNOTATION
In article the expediency of studying foreign experience in
planning labour behaviour of workers is proved. Systems of vocational education in Europe are analyzed. National peculiarities
of planning of labour behaviour of personnel in highly developed
countries of the word are identified.
Keywords: labour behaviour of worker, planning labour behaviour of worker, professional selection of personnel, European
system for training of workers.

Постановка проблеми. Структурна перебудова економіки України неможлива без формування досконалої концепції формування й
використання трудових ресурсів на вітчизняних підприємствах. Адже саме персонал є носієм усіх сукупних виробничих знань, навичок,
професійно-кваліфікаційних умінь, трудового досвіду та водночас є основною силою продуктивного соціально-економічного розвитку
як окремого промислового підприємств, так і
всієї країни. На сучасному етапі переходу від
індустріальної до постіндустріальної стадії цивілізаційного прогресу особливо актуальним є
модернізація цілісної системи управління персоналом загалом в її основних складових зокрема. Стратегічною ланкою організаційно-економічного механізму управління персоналом є
кадрове забезпечення, в основі якого лежить як
система планування персоналу, так і система
планування трудової поведінки персоналу на
підприємстві.
Оскільки вітчизняна система планування
персоналу засвідчила свою неефективність, ви-

никає логічна необхідність у вивченні зарубіжного досвіду кадрового планування й на його
основі в майбутньому обов’язкове часткове використання певних елементів світових систем
планування персоналу в межах національної
системи управління персоналом на підприємстві. Сформована із застосування міжнародного досвіду вітчизняна система планування
трудової поведінки персоналу буде важливим
резервом покращення ефективності виробничої
діяльності підприємства будь-якого виду економічної діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Особливості кадрового планування, основні його
складові висвітлені в роботах таких науковців,
як М.Д. Віноградський, С.В. Шершня, В.В. Вітвицький, Н.А. Волгин, Л.П. Гавлінська,
І.М. Демчик, П.В. Журавльов, А.Я. Кібанов,
В.О. Лук’янихін, Л.М. Луцишин, З.М. Метельська, М.І. Мурашко, Л.А. Швайка, С.В. Шершня, Г. Шмидт.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Планування трудової поведінки персоналу, на жаль, не є об’єктом уваги
вітчизняних науковців, незважаючи на величезний особистісний потенціал, закладений у
цій сфері наукового дослідження.
Мета статті. Метою дослідження є огляд міжнародного досвіду планування трудової діяльності персоналу та виокремлення національних
особливостей планування трудової поведінки
персоналу у високорозвинених країнах світу.
Виклад основного матеріалу. Планування
раціональної трудової поведінки працівників у
межах певного виробничого підрозділу відбувається на основі реалізації продуманої політики
професійного набору й адаптації персоналу.
Першість за критерієм ефективної та планомірної політики набору кваліфікованих кадрів
посідає Японія, яка забезпечує постійне збалансування структури робочої сили на підприємстві. Ще в 30-х роках XX ст. К. Мацусіта, коли
в його фірмі «Мацусіта денкі» нараховувалося
приблизно 1 600 працівників, привернув увагу
всіх японських підприємців до «людського фактора». Завдяки його ідеям у японській системі
управління склалася суворо ієрархічна тріада
пріоритетів – людина, фінанси, технологія, де
на першому місці першопричиною успіхів будь
Випуск 3. 2015
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якої організації є працівник із його особистісними здібностями та якостями [1, c. 60]. Девіз
„Nіssan” – «Підприємство – це кадри” – також
у стислій формі відображає всю кадрову політику японських компаній [2, с. 53].
Один із найголовніших принципів управління персоналом у Японії звучить так: «Потрібно
підбирати не людину для роботи, а роботу для
людини», тому основним об’єктом відбору персоналу є саме здібності людини [3, с. 374]. Тобто, японська кадрова політика в процесі відбору
кандидатів на роботу спрямована на початкове
вивчення сильних і слабких сторін особистості
працівника й уже на основі сформованої оцінки первинних професійних якостей особи підбір
для неї відповідного робочого місця (система
«працівник – посада»).
Японці болісно переносять зміни в міжособистісних стосунках, які найчастіше відбуваються при введенні в групу людей з боку, і тягнуться до тих, з ким їх об’єднує спільність долі.
Через ментальні особливості набір випускників
на підприємство, як правило, здійснюється з
якогось одного привілейованого університету.
У межах компанії формуються так звані «гакубацу – університетські клани» [3, с. 375].
Японська політика набору кадрів організована так, щоб при прийомі на роботу не допустити у фірму непрацелюбного й несумлінного
працівника, адже політика «довічного найму»,
за якої працівник фактично все своє життя працює на одному підприємстві, чітко сфокусована на відбір висококваліфікованих, «гнучких»
працівників, здатних працювати за 2–3 спеціальностями та підвищувати свою кваліфікацію
протягом усього життя.
Фірми в Японії зацікавлені в постійному
оновленні професійно-кваліфікаційного складу
персоналу, тому рівень зайнятості працівників
молодого віку в Японії досить високий, що зумовлено такими причинами:
- з метою підтримання трудових витрат на персонал на низькому рівні кількість молодих працівників має бути більшою, ніж людей старшого покоління, які отримують найвищу зарплату
після досягнення певної вікової межі. Це значно
скорочує витрати на зарплату, так як їх замінюють недосвідчені випускники шкіл, які отримують менше за всіх у компанії. Саме тому у щорічних фінансових звітах японських компаній
обов’язково вказується середній вік працівників;
- підтримання певної вікової структури забезпечує безперервне функціонування системи
професійного просування по службі. Випускників шкіл, які не мають досвіду роботи, набирають щороку, щоб компанія могла доводити їх
до відповідного рівня кваліфікації та засвоєння
культури корпорації, зберігши вікову структуру робочої сили. Це важливий показник організаційного динамізму, здатності до технічного
новаторства;
- дотримання національних ментальних позицій щодо підпорядкування молодих праців-
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ників персоналу більш старшого віку. Японські
фірми рідко наймають людей похилого віку.
Підсумовуючи, особливості планування трудової поведінки працівників на основі поєднання продуманої системи професійної підготовки,
відбору й адаптації працівників у японській
системі управління персоналом, відзначимо наявність багатьох позитивних рис, зокрема такі:
- збалансована вікова структура робочої сили
за рахунок щорічного набору нових працівників на підприємство;
- високий рівень зайнятості молодих людей
завдяки великій зацікавленості в них керівників підприємств, що пов’язано зі зменшенням
витрат на заробітну плату працівників із великим трудовим стажем;
- функціонування якісної системи професійно підготовки, яка відповідає вимогам і потребам ринку робочої сили в країні;
- безперервна система професійного просування й підвищення кваліфікації працівника
в межах певної організації, що сприяє виникнення в нього почуття соціального зростання та
впевненості у професійному зростанні;
- низькі показники плинності кадрів в організації через застосування системи «довічного
найму», яка водночас дає змогу підприємству
отримати всі майбутні вигоди від реалізації трудових здібностей працівників протягом усього
їхнього трудового життя;
- результативна система професійної адаптації прийнятих працівників, основана на інституті наставництва в організації.
На противагу японській системі управління персоналом, американську кадрову політику можна охарактеризувати як конкурентна,
мобільна, вузькоспеціалізована й дохідноорієнтована.
Американська система професійної підготовки спрямована на вузьку спеціалізацію працівників, обмежені професійні знання певної
галузі виробничого процесу, що різко зменшує
можливість кар’єрного просування різними рівнями, суміщення робітничих професій, а отже,
спричиняє плинність кадрів із одного підприємства на інше [4].
Для американської кадрової політики великим недоліком є недостатнє забезпечення підприємств кваліфікованими робочими кадрами,
порівняно з управлінським персоналом. Характерним є брак таких професій, як ремонтний персонал, інструментальники, майстри,
начальники дільниць, що зумовлено насамперед недостатнім матеріальним і моральним
стимулюванням, а також високими кваліфікаційними вимогами до роботи в галузі техніки
та людського фактора, чіткою індивідуальною
відповідальністю за результати праці особи, небажанням кваліфікованих робітників обіймати
посади майстра.
Величезною перевагою американської кадрової політики є планомірна, ефективно організована, якісно реалізована політика професійного
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набору персоналу. Так, у системі управління
трудовими ресурсами в США найбільша, основна частина працівників зайнята саме відбором,
адаптацією й оцінюванням персоналу, що сприяє раціональному забезпеченню виробничого
процесу робочою силою з необхідним трудовим потенціалом. На підбір одного кандидата
в США витрачається до 16–18 людино-годин,
тоді як в Україні в десятки разів менше. Ще на
початку 90-х років минулого століття витрати
на внутрішньо-організаційну підготовку кадрів
становили таке: «ІВМ» – 270 млн дол. США
(5% витрат на оплату праці); «Дженерал електрик» – 260 млн дол. США (2%), «Ксерокс» –
257 млн дол. США (4 %) [5, с. 36].
Основними критеріями підбору кадрів в американських фірмах є професійна якісна освіта,
наявність первинного практичного досвіду роботи, психологічна сумісність і вміння працювати в трудовому колективі.
Кожна фірма в США розробляє свою процедуру відбору кандидатів на роботу, однак можна виділити такі основні риси:
- за наявності вакантного робочого місця в
межах виробничого підрозділу підприємства
підбір працівників здійснює відділ кадрів, що
складає короткий список кандидатів, які за
своєю кваліфікацією відповідають посаді;
- набір кандидатів здійснюється як зі списку
кандидатів працівників інших підрозділів фірми, так і зі сторони – через рекламу, особисті
зв’язки, професійні фірми з найму, що мають
електронні бази даних;
- персонал, обраний відділом кадрів, як правило, проходить співбесіду групами по 8–12 осіб
із застосуванням кількох серій інтерв’ю; перед
інтерв’ю здобувач переважно вже має уявлення
про передбачуване місце роботи;
- наслідком проведення співбесіди з кандидатом на роботу є складання описової характеристики, де зазначаються зовнішні дані, манера
триматися та говорити, фізичні вади, емоційна стійкість, уміння справлятися зі стресовими
ситуаціями і знаходити спільну мову з іншими людьми, наполегливість у досягненні професійної мети, ставлення до загальнолюдських
цінностей і роботи, а також оглядний інтелектуальний рівень особи;
- результати інтерв’ю узагальнюються й доповнюються рекомендаціями щодо професійного розвитку особистості, особливостей індивідуалізованого управління та мотивування
трудової діяльності працівника;
- згідно з етикою проведення співбесіди, її
результати обов’язково повідомляються кандидатам із роз’ясненням причин відхилення чи
прийняття на роботу працівника;
- обов’язковим методом відбору персоналу є
комп’ютерне тестування для повного й поглибленого вивчення його професійних здатностей
і можливостей, після проведення якого відбувається ранжування оцінок за встановленими
професійними якостям, з виведенням серед-

нього рангу кожного кандидата, умовно званої
оцінки професійної придатності;
- завершальним етапом відбору є співбесіда з
психологом, а потім із своїми майбутніми керівниками структурного підрозділу підприємства;
- після низки співбесід, інтерв’ю, тестування відбувається процедура призначення на посаду, коли працівника ознайомлюють із його
обов’язками відповідно до інструкцій, обмеженими його вузькою спеціалізацією, і не розповідають про діяльність фірми загалом і її організаційну культуру.
Випускники коледжів, які наймаються фірмами США, проходять дуже серйозну програму
професійної адаптації до вимог виробництва.
Наймання на роботу відбувається за принципом
укладення контракту на рік із випробувальним
терміном три місяці. Стажування на робочому
місці передбачає створення груп працівників,
котрі навчаються на основі конкретних виробничих завдань. Цю систему використовують
компанії «АйБіМ» (IBM), «Дженерал Моторс»
(General Motors), «Х’юлет – Пакард» (HewlletPackard), «Боїнг» (Boeing) та інші [5, с. 37].
Перевагами американської моделі професійного набору персоналу є використання численних перевірок якостей і здібностей працівника
та правильне, чітке оцінювання професійної
придатності особи, а також наявність конкуренції між претендентами, що спонукає до постійного підвищення інтелектуального рівня
працівника.
Корейська система управління професійною
підготовкою та набором персоналу сформувалася на засадах американської і японської, тому
поєднує в собі їх характеристики:
- основним пріоритетом при відборі кандидатів, як у США або Японії, користуються
випускники вишів, але, на відміну від американських особливостей, у Кореї мало уваги приділяється рівню престижу вишу;
- ключовим критерієм при найманні майбутнього працівника є результати іспитів, проведених організаціями. Для корейського студента
професійно-кваліфікаційний іспит, складність
якого безпосередньо залежить від ступеня престижу організацій, є найважливішим у його
трудовій кар’єрі;
- система жорсткої професійної перевірки
кандидатів, скопійована з японської моделі, однак вона трансформована, ураховуючи культурні особливості країни;
- при прийомі на роботу враховуються не
тільки вікові та професійні чинники, а й первинний трудовий досвід працівника на інших
роботах;
- надзвичайно важливим є психологічне тестування працівників, адже збереження сприятливої психологічної атмосфери є пріоритетним
завданням служби управління персоналом у
Кореї;
- ураховуються при прийомі персоналу на
роботу й рекомендації співробітників чи знаВипуск 3. 2015

207

Глобальні та національні проблеми економіки
йомих співробітників про кандидатуру працівника, проте, на відміну від Японії, відповідальність за рекомендовану особу не лягає на
людину, яка зробила цю рекомендацію, оскільки здобувач проходить також іспит, стверджуючи свою профпридатність. Часто поручителем
кандидата є колишній викладач чи викладачі
випускника подібно до поручительської американської системи;
- процедура виробничої адаптації виявляється в «польових умовах», у яких опиняється працівник з метою максимально можливого
зближення зі співробітниками фірми та отримання об’єктивної інформації про переваги й
недоліки трудової діяльності на підприємстві.
Цікавою є європейська система професійного набору персоналу в організацію, якій притаманні такі риси:

- поєднання вузькоспеціалізованих та усередненоспеціалізованих навчальних закладів, у
яких здійснюється підготовка молодих працівників;
- наявність якісних систем професійно-технічної освіти, для яких характерний зв’язок теоретичного навчання із кон’юнктурою ринку праці;
- розвиток системи професійної підготовки
працівників «під знаком раціональності, економічності й технологічності»;
- продуманий професійний відбір персоналу
на основі комплексу кваліфікаційних іспитів,
що враховують галузеву специфіку та потреби
конкретного підприємства;
- функціонує чотири системи підготовки робітничих кадрів: державна (з повним навчальним днем), ринкова (кон’юнктура попиту й реалізація визначаються фірмами), дуальна (зміст

Таблиця 1
Досвід планування трудової поведінки працівників у високорозвинених країнах світу
Система професійної підготовки
працівників
- чітка орієнтація навчання на
практику роботи в компанії;
- висока мотивація навчання;
- відсутність бар’єрів між навчанням і практикою;
- висока віддача від навчання,
оскільки воно здійснюється під
визначені посади;
- сприятливі матеріальні й фінансові умови навчання

Принципи професійного
відбору працівників
Японія

Виробнича адаптація
працівників

- суміщення професій;
- здатність працювати в колективі;
- розуміння значення своєї праці
для загальної справи;
- уміння вирішувати виробничі
проблеми й погоджувати вирішення різноманітних завдань

- розвинений інститут наставництва;
- використання систем професійної підготовки нових працівників;
- функціонування системи стажування;
- якнайшвидше залучення прийнятих працівників до духовних
цінностей

США
- високий рівень фундаментальної
підготовки;
- гнучкість змісту навчання;
- конкуренція серед слухачів;
- формування надійних практичних навичок;
- співробітництво з компаніями,
що розробляють
комплекти пропозицій;
- розвиток самостійності, відповідальності за результати, уміння
працювати в складі тимчасових
проектних груп

- орієнтація на вузьку спеціалізацію менеджерів;- просування по
службі тільки по вертикалі;
- для потенційних кандидатів
обов’язковим є тестування для виявлення рівня фахової підготовки;
- прийнятого робітника знайомлять виключно з його професійними обов’язками в межах його
спеціалізації та повноважень

- навчання працівника перед початком роботи;
- індивідуальне й самостійне ознайомлення нових працівників зі
своїми обов’язками;
- постійна конкуренція між прийнятими працівниками, що спонукає до якісного виконання роботи,
однак створює несприятливий
психологічний клімат

Корея
- професійна підготовка молоді до - вибір кандидата з випускників
роботи на підприємстві;
- інститут наставництва:
університетів, але за рекоменда- взаємозалежність навчання і
- конкуренція між прийнятими
ціями
практичної роботи в організації;
працівниками спонукає їх до виспівробітників;
- віддача від навчання, яке спря- - жорстка програма перевірки
сокопрофесійного виконання своєї
моване на підготовку працівника кандидата на профпридатність
трудової діяльності
на визначеній посаді
Європейські країни (Німеччина, Великобританія, Італія, Швеція,
Франція, Іспанія, Греція, Бельгія, Австрія)
- розвинена модель професійно- поєднання критеріїв індивідуаль- - адаптація до новітніх технолотехнічної освіти;
оцінювання з рекомендація- гій відбувається швидко завдяки
- професійну підготовка як у про- ного
ми
випускника
школи;
цесі теоретичного навчання, так і - обов’язковим єпевної
професійній освіті;
складання квалі- якісній
на робочому місці;
- наявність державних витрат
фікаційних
іспитів;
- професійна освіта
на адаптацію та перепідготовку
- осмислена підготовка індивіда
у прямому зв’язку з працею на
молоді;
до перетворювальної трудової
виробництві й із ринком праці;
- ознайомлення з корпоративною
діяльності
шляхом
професійного
- наявність державної фінансової
культурою фірми
навчання
підтримки професійної освіти
Джерело: узагальнено й систематизовано автором на основі [1; 2; 4]
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теоретичного навчання визначається державою,
а професійна підготовка – підприємством), четверта – змішана (професійна освіта поєднана з
повним навчанням у школі й підприємстві);
- особлива система виробничої адаптації, яка
включає процедуру профпідготовки працівників через велику різноманітність курсів, що
фінансуються за допомогою «податку з метою
навчання» із фонду зарплати.
Узагальнені риси та відмінні особливості зарубіжних систем планування трудової поведінки працівників подано в таблиці 1.
Необхідно також окремо розглянути сутність
систем професійно-технічної освіти, які функціонують у країнах Європи (рис. 1).

Найкращою в Європі є національна система
професійно-технічної освіти в Німеччині, що
відрізняється увагою до інженерної справи й
технічного навчання. Вона забезпечує підготовку молоді у віці 16–21 років протягом 3 років після отриманням державного диплома.
Освітній процес передбачає як підготовку на
робочому місці (4 дні на тиждень), так і теоретичне навчання (1 день на тиждень). Зміст
освітньої програми в системі професійно-технічної освіти затверджується трьома інститутами – урядом, асоціаціями роботодавців і
профспілками. Приблизно 70% робітників на
промислових підприємствах пройшли через
систему профосвіти і склали кваліфікаційні
іспити. Подібну кваліфікацію в Нідерландах мають
Державна модель підготовки робітничих кадрів
близько 40% робітників,
а в Англії – 30% Об’єктом
прямого
фінансування
Італія
Фінляндія
Швеція
Франція
державними органами Німеччини, Франції, Італії,
Швеції стала альтернативДержава самостійно планує, організовує й контролює
на форма підготовки капрофесійне навчання. Модель профосвіти тісно поєднана з
дрів, яка охоплює молодь
системою загальноосвітньої шкільної підготовки. Професійні
до 25 років [6, с. 125].
школи перебувають у функціональному просторі повної
Ринкова модель просередньої освіти. Приватні підприємства жодної функції не
фесійної
освіти у Великовиконують, вони можуть лише надавати місця для проходження
британії
не
зазнає впливу
практики. Модель професійної освіти сприяє отриманню
держави. Для більшості
кваліфікації робітника – фахівця після закінчення вишу.
учнівської молоді країни
з боку держави є гаранРинкова модель підготовки робітничих кадрів
тії в наданні мінімальної
професійної кваліфікації.
Промислові компанії наВеликобританія
Греція
дають перевагу в прийомі
на роботу випускникам
загальноосвітніх шкіл із
Професійна освіта не пов’язана із системою загальноосвітніх
подальшим їхнім удоскошкіл. Держава має великий вплив на обов’язкове шкільне
наленням на курсах підвинавчання, що триває 11–12 років. Професійна освіта країни
щення кваліфікації. Робітпрямо пов’язана з працею на виробництві й ринком праці.
ник, який володіє значним
Професійна підготовка функціонує на основі ринкового
запасом базових загальномеханізму, сутність якого полягає в тому, що потенційними
теоретичних знань, набазамовниками кваліфікації є носії професійної підготовки й
гато швидше освоюється
замовники контролюють результати підготовки.
на підприємстві, ніж випускник професійного відДуальна модель підготовки робітничих кадрів
ділення, який оволодів
навичками будь-якого конкретного ремесла. ДержавНімеччина
Австрія
Швейцарія
ні органи Великобританії,
Італії, Швеції відшкодовують до 80% витрат підприємства на наймання й
Держава надає приватним носіям професійного навчання певні
навчання молоді 16–18 рообмеження. Наявність структури професійної підготовки,
ків, яка ще не має повної
організованої за приватно-економічними (ринковими)
середньої освіти.
правилами, якими може управляти
Швейцарська
система
держава на основі державних правових норм.
професійної освіти децентралізована частково: школи фінансуються кантонами, в управлінні впливову
Рис. 1. Види європейських систем професійно-технічної освіти
роль відіграє влади. ВипусДжерело: розроблено автором
Випуск 3. 2015
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кні іспити проводяться під
Франція, Бельгія
керівництвом федерального
уряду, тобто іспити контролюються на федеральному
Незаконним уважається використання реклами вакансій у пресі з
рівні [6, с. 124].
метою прихованої реклами компанії (пропоновані робочі місця в
Крім державної, ринкодійсності можуть і не існувати). Заборонено вказувати в оголошеннях
вої та дуальної системи, є
максимальний вік кандидата. Анкета, яка надходить на
ще змішана, за якої пропідприємства, відповідно до трудового законодавства, не повинна
фесійно-технічна освіта помістити питань про членство претендента в профспілках, його
єднана з повним навчанням
віросповідання, політичні погляди або сімейний стан.
у школі й на підприємстві
(Нідерланди,
Ірландія,
Люксембург, Туреччина).
Німеччина
У країнах Європи існують специфічні вимоги до
процедури оголошення відКандидати на вакантні посади, відповідно до закону, мають право
бору кандидатів в організана таємницю приватного життя, право на гідне ставлення до себе,
ції, підприємства та фірми
оплату витрат, пов’язаних із проходженням співбесід, і гарантований
(рис. 2).
захист від нескромних питань у процесі співбесіди, тобто питань про
Організація
професійполітичні погляди або сімейний стан людини.
ного
відбору
персоналу
обов’язково повинна містити певні обмеження стоІ т а л і я
совно тієї інформації, яка
буде міститися в анкетах і
резюме кандидатів з метою
Оголошення про вакантні місця повинні відповідати вимогам
дотримання трудового завиданого державою Робочого статуту, що забороняє згадку про
конодавства країни та осополітичні погляди претендентів на місце, про їх участь у профспілках,
бистого права працівника
про расові та релігійні погляди.
на захист приватного життя
й особистісної інформації,
І с п а н і я
політичних і релігійних поглядів тощо.
Висновки. Отже, плануЗакон гарантує претендентам на вакантні місця свободу від вторгнення
вання раціональної трудов їх приватне життя. Державна служба зайнятості має право накладати
вої поведінки працівників
заборону на опубліковані в пресі оголошення про роботу, щоб
на підприємстві в межах
виключити
будь-яку можливість дискримінації за ознакою статті.
кожної країни з ринковою економікою має свої
специфічні особливості й
Рис. 2. Вимоги до процедури професійного набору працівників
характеристики, які знав країнах Європи
чною мірою зумовлені наці- Джерело: узагальнено й систематизовано автором на основі [5; 6]
ональними та культурними
особливостями й менталітетом працівниканалом на українських підприємствах / Г.О. Пересипкіна,
громадянина. Управлінському та керівному
В.О. Продан // БІЗНЕСІНФОРМ. – 2013. – № 3. –
персоналові підприємств України варто зверС. 372–377.
нути увагу на набір методів і способів про- 4. Фантаз С.М. Національні особливості систем управління
фесійного відбору персоналу в країнах світу,
персоналом: Японія, США, Росія, Україна / С.М. Фантаз
продуману процедуру адаптації працівника на
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hr-portal.ru/
виробництві, активну кадрову політику управarticle/nacionalnye-osobennosti-sistemupravleniyaління персоналом загалом.
personalom-yaponiya-ssha-rossiya-ukraina.
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МОТИВАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
MOTIVATION AS A KEY FACTOR
IN RISING EFFICIENCY OF WORK IN THE FACTORY
АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню систем мотивації праці
вітчизняних підприємств. Визначено вплив мотивації на продуктивність праці структурних підрозділів підприємства. Проаналізовано сучасні методи мотивації праці та їх уплив на працівників підприємства. Обґрунтовано теоретичні та практичні
підходи до застосування певних методів мотивації.
Ключові слова: мотивація, продуктивність праці, ефективність праці, стимули, мотиви, матеріальна та нематеріальна мотивація, методи мотивації.
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию систем мотивации
работы отечественных предприятий. Определено влияние
мотивации на продуктивность труда структурных подразделений предприятия. Проанализированы современные методы
мотивации труда и их влияние на работников предприятия.
Обоснованы теоретические и практические подходы использования некоторых методов мотивации.
Ключевые слова: мотивация, продуктивность труда,
эффективность труда, стимулы, мотивы, материальная и нематериальная мотивация, методы мотивации.
ANNOTATION
The article investigates the motivation systems of domestic
enterprises. The effect of motivation on the productivity of labour
in structural units of the enterprise is determined. Modern methods
of motivation and their impact on employees are analyzed.
Theoretical and practical approaches to application of some
methods of motivation are grounded.
Keywords: motivation, labour productivity, labour efficiency,
incentives, motivations, material and non-material motivation,
motivation methods.

Постановка проблеми. Поняття підвищення
ефективності праці та її мотивація й у теорії, і
на практиці тісно пов’язані між собою. Мотивація праці в сучасний період є одним із найважливіших чинників, уміле використання якого
може сприяти розв’язанню всього комплексу
соціально-економічних проблем.
У системі менеджменту мотивація характеризується як процес стимулювання персоналу
до підвищення ефективності діяльності, спрямованої на досягнення стратегічних цілей підприємства. Мотивація є безумовним фактором
ефективного виконання прийнятих рішень і
досягнення запланованих завдань. Через відсутність прямої залежності розміру премії від
конкретних результатів роботи працівників
підприємства, вона перестала виконувати свою
головну – стимулювальну – функцію й перетворилась на просту надбавку до посадового окла-

ду. Відсутність науково обґрунтованої системи
планування, організації, мотивації та контролю
діяльності підприємства, а також виважених
критеріїв роботи працівників його структурних
підрозділів призвели до «зрівняйлівки» в системі преміювання.
Отже, виникає об’єктивна необхідність створення науково обґрунтованого механізму мотивації праці персоналу підприємств, тобто можливості за допомогою дієвих важелів і стимулів
підвищити зацікавленість працівників продуктивно і якісно працювати, сприяти зростанню
їх конкурентоспроможності, забезпечити якісне
оновлення трудового менталітету. Потрібен і інструментарій мотиваційного механізму, здатний
поєднати цілі й результати діяльності персоналу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню природи мотивації праці, формуванню
дієвої системи спонукання працівників до ефективної праці присвячено багато робіт, зокрема,
вітчизняних учених: О. Бугуцького, В. Дієсперова, А. Колота, Й. Завадського, Г. Дмитренка, А. Афоніна, Г. Купалової, Л. Михайлової,
І. Шепеля та інших – і зарубіжних науковців:
М. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоурі, Х. Хекхаузена, К. Замфіра, Р. Ліпера, А. Пьєрона й
інших [1–10].
Вивчення проблем мотивації має як теоретичне, так і безпосереднє практичне значення.
Від того, як розуміє та чи інша людина свою
трудову діяльність і якими мотивами вона керується, залежить її ставлення до роботи.
Чим вищим є інтелект людини та рівень її
професійної підготовки, повнішим уявлення
про навколишнє середовище, тим різноманітнішими є потреби цієї людини, її інтереси й мотиваційні настанови.
Мотивація трудової діяльності не може бути
дійовою без застосування сучасних форм і методів матеріального стимулювання персоналу.
Продумані до дрібниць системи матеріальних
стимулів ґрунтуються на всебічному моніторингу економічних інтересів працівників, урахуванні умов їхньої праці та життя, сімейного стану,
трудових навичок і є ефективним механізмом
поєднання матеріальної заінтересованості персоналу й продуктивності його праці [1].
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Мета статті. Метою дослідження є визначення впливу різних методів мотивації на продуктивність праці працівників різних структурних
підрозділів підприємства (виробництво та реалізація).
Виклад основного матеріалу. Термін «мотивація» походить від лат. movere – «рухаю» [2].
Сутність його полягає в зовнішньому і внутрішньому спонуканні економічного суб’єкта до діяльності задля досягнення конкретних цілей,
динамічному процесі фізіологічного та психологічного плану, що керує поведінкою людини, характеризує її організованість, активність
і стійкість; її здатність діяльно задовольняти
власні потреби.
Дослідження розвитку цієї категорії дає змогу виділити два основних підходи до вивчення
теорій мотивації. Перший базується на вивченні змістової сторони теорії мотивації. В основі
таких теорій покладено дослідження потреб людини, які є основним мотивом діяльності. До
прихильників цього підходу належать американські психологи Фредерік Герцберг, Абрахам
Маслоу і Девід Мак Клелланд.
Якщо звернутись до сучасної системи мотиваційного менеджменту, то можна зустріти
такий вид управління, як «партисипативне»
управління, який пропонується застосовувати
на сучасних підприємствах торгівлі задля підвищення продуктивності праці. Воно означає
демократизацію й участь найманого персоналу
в управлінні підприємством [3, c. 67].
Спочатку партисипативне управління характеризувалось виключно запровадженням нових
методів мотивації праці. Однак на сьогодні воно
є ефективним засобом використання потенціалу
людських ресурсів, організації та розвитку. На
практиці такий вид управління може бути реалізований за такими принципами: працівники
підприємства отримують право самостійного вирішення таких питань: вибір засобів здійснення
трудового процесу, запровадження нових методів
роботи; режим роботи й відпочинку; працівникам надається право контролю за якістю продукції, водночас установлюється відповідальність за
кінцевий результат; право на формування складу робочих груп (бригад) із членів підприємства
та визначення, з ким вони кооперуватимуться у
процесі групової діяльності.
Розглядаючи поширену практику управління персоналом на підприємствах, можна
відзначити, що мотивація зводиться лише до
стимулювання. На сьогодні стимулювання орієнтоване переважно на короткострокові економічні цілі, досягнення певного результату за
конкретний період. Такий підхід не забезпечує
зацікавленості працівників в самовдосконаленні й постійному підвищенні кваліфікації.
Дуже важливо мотивацію розглядати в сучасних умовах як процес формування у працівників мотивів до діяльності в інтересах досягнення загальних цілей підприємства [4, c. 243].
Практичні дослідження свідчать, що справ-
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жніми причинами, які спонукають віддавати
роботі всі сили є переважно потреби, інтереси,
мотиви та стимули.
Сучасний мотиваційний процес передбачає
використання таких понять, як «потреба» й
«винагорода».
Потреби працівника не піддаються зміні і
їх можна визначити спостерігаючи за поведінкою людини. Питання задоволення потреб вирішуються через винагороду. Однак працівники неоднаково оцінюють власні потреби, тому
різняться їх винагороди. Важливим питанням
є формування умов, за яких працівник відчуватиме значимість своєї праці, матиме почуття
причетності до певного колективу, отримуватиме задоволення від спілкування та дружнього
ставлення колег. Усе ж у контексті цього вирішальна роль належить зовнішньому визнанню
значущості праці у вигляді заробітної плати,
просування по службі, що є безумовними символами службового статусу і престижу.
У всі часи праця була джерелом матеріальних і духовних цінностей, тому проблема спонукування людей до праці ніколи не втрачала
своєї актуальності. Спроби пояснити поведінку
людей та сприяти підвищенню мотивації трудової діяльності робилися вже на етапах зародження суспільного виробництва. Згодом під
різними назвами й із різних позицій науковці та практики почали досліджувати те, що на
сьогодні називається проблемою мотивації, тобто різноманітні аспекти активізації, заохочення, стимулювання.
На практиці методи мотивації завжди були
пов’язані з конкретним рівнем розвитку виробництва, наявними суспільними умовами, потребами, культурою, релігією. Однак протягом
тисячоліть людство, намагаючись змінити поведінку людини, керувалося не науковими підходами, а методом «спроб і помилок».
Найпершим із застосовуваних на практиці
методів мотивації був метод «батога і пряника».
При цьому батогом був страх, голод, тілесне покарання, а пряником – певна матеріальна чи
інша винагорода [4, c. 124].
Розглядаючи цей метод сьогодні, варто зазначити, що на сучасних працівників також дієвим є цей метод. Так, наприклад, «батогом»
може бути догана, попередження, звільнення
або визначення «найгіршого» працівника. На
сьогодні існують підприємства, як торговельні,
так і виробничі, які визначають працівника з
найгіршими показниками діяльності. Таке відзначення працівника є привселюдним та має на
меті покращення результатів праці через страх
бути найгіршим у майбутньому. Крім того,
можна навести приклад одного з українських
підприємств, які «найгіршому» працівникові
щомісяця на зборах відділу вручають так званий приз – черепаху. Це жива черепаха, яка
має свої потреби та за якою її новий власник
має доглядати. За умовами такої мотиваційної
програми черепаха має жити в кабінеті (на ро-
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бочому місці) її власника й нагадувати йому
про те, що він був надто повільним і не виконав планових завдань або результати його праці
були найгіршими. Наступного місяць ця винагорода переходить до нового власника, який виявився найменш результативним, тощо. Кожен
працівник, отримавши таку винагороду «батогом», має зробити відповідні висновки та покращити свою роботу, щоб знову ж таки не стати власником черепахи.
Також на цьому підприємстві існує мотиваційна програма, яка передбачає відзначення
найгіршого працівника відділу продажів. Сутність цієї програми полягає у врученні догани в
гарній рамці, яка має висіти в кабінеті або вдома на стіні над ліжком, щоб працівник завжди
пам’ятав, що він не виконав планові завдання
із реалізації продукції. За повторного невиконання планів такому працівникові вручають ще
більшу рамку з доганою тощо.
Такий метод мотивації неможливо застосовувати абсолютно в усіх структурних підрозділах
підприємствах, але він є ефективним.
Стосовно так званого «пряника», то тут ми
можемо наводити безліч прикладів мотивації.
Це й матеріальна винагорода, і подяка, і цінний подарунок, і яскраві враження (подорож,
відпочинок за рахунок компанії).
До речі, розглядаючи системи мотивації варто звернути увагу на дослідження сучасних науковців, які підтверджують, що матеріальний
стимул у пам’яті людини залишається на короткостроковий період (до 10 днів), порівняно
з отриманими враженнями від цінного подарунка або подорожі чи відпочинку як елемента
мотивації. Іноді враження залишаються на все
життя.
Загалом потрібно пам’ятати про поєднання
матеріальних і нематеріальних методів стимулювання працівників.
Суттєвий унесок у створення та розвиток теорій мотивації зробили українські вчені. Так, М.
Вольський (1834–1876 рр.) уважав за необхідне
поліпшувати фізичні, моральні й інтелектуальні умови існування людини. Г. Цехановецький
(1833–1889 рр.) не поділяв оптимістичної думки Адама Сміта, що людина як «економічна
особа» завжди намагається поліпшити свій добробут власними силами. На його думку, багато хто прагне це зробити передовсім за рахунок
інших. М. Туган-Барановський (1865–1919 рр.)
одним із перших у світі розробив чітку класифікацію потреб, виділивши п’ять груп: 1) фізіологічні; 2) статеві; 3) симптоматичні інстинкти
та потреби; 4) альтруїстичні; 5) потреби практичного характеру [5, c. 179–191; 6, c. 18–28].
М. Туган-Барановський особливого значення надавав психологічним почуттям, трудовим
традиціям, моральним і релігійним поглядам.
Він одним із перших наголошував на значущості духовності в розвитку економіки.
Ретроспективний аналіз формування наукових поглядів на мотивацію засвідчує, що їхня

еволюція відбувалася в тісному діалектичному
взаємозв’язку з розвитком суспільною виробництва, підвищенням якості робочої сили, поліпшенням добробуту людей. Той чи інший напрям, глибина дослідження проблем мотивації
об’єктивно зумовлювалися визріванням відповідних матеріальних передумов у суспільстві.
Відзначимо, що для посилення ролі оплати
праці в системі мотивації варто забезпечити її
безпосередній зв’язок із результатами праці.
Кожен працівник має відчувати прямий зв’язок
між рівнем матеріальної винагороди і продуктивністю праці, розміром заробітної плати й
результатами підприємства. Окремі науковці
наголошують на необхідності створення на підприємствах механізму мотивації підвищення
ефективності праці. Ідеться про використання сукупності методів і прийомів впливу на
працівників керівництва підприємства, забезпечення спонукання їх до певної поведінки у
процесі праці для досягнення цілей підприємства. В основі певних перетворень – необхідність задоволення особистих потреб працівників. Поліпшення системи мотивації передбачає
комплекс заходів, пов’язаних із матеріальним
стимулюванням (удосконалення оплати праці,
преміювання тощо), удосконаленням організації праці (поліпшення умов праці, використання гнучких графіків тощо), поліпшенням
якості робочої сили (підвищення кваліфікації),
залученням у процес управління персоналу, використанням моральних чинників заохочення.
На практиці ідеальною є ситуація, коли мотиваційні цілі кожного окремого працівника
збігалися з інтересами підприємства й у кінцевому результаті вели до успіху підприємства.
Правильно організована система мотивації допомагає суттєво підвищувати ефективність роботи персоналу, нарощувати обсяги продажу,
покращувати виробничий процес і рівень обслуговування клієнтів, без особливо великих матеріальних витрат підприємства. Це пояснюється
тим, що коли працівник виконує свої посадові
обов’язки із задоволенням і його цілі саморозвитку включають розвиток підприємства загалом, то його коефіцієнт корисної дії зростає в
рази. Натомість відсутність мотивації, як правило, призводить до втрати підприємством цінних працівників і в критичних випадках може
спричинити припинення його діяльності. Крім
того, невдоволені працівники негативно впливають на ділову репутацію підприємства.
Західна практика управління бізнесом свідчить про те, що мотивації надається велика
увага [7, c. 154–163]. Фактично кожне поважне підприємство користується послугами професійних консультантів щодо управління персоналом або ж має такого спеціаліста у штаті.
Західна практика засвідчує, що оплата праці
штатного психолога окуповується в десятки, а
то й сотні разів.
В Україні на спеціалістів з мотивації донедавна звертали мало уваги. Як правило, мотиВипуск 3. 2015
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ваційна робота передбачала лише проведення
співбесіди з потенційним працівником; згодом
єдина мотивація – заробітна платня, а покарання за неякісно виконану роботу – штрафні
санкції.
На невеликих і середніх підприємствах питаннями підбору та мотивації персоналу займається безпосередньо керівник або його помічник. На відносини з персоналом підприємства в
Україні зазвичай переноситься стара радянська
авторитарна модель управління, за якої керівництво відмежовується від персоналу і зводить
стосунки з ним до виплати зарплати. До цього додається український варіант раннього капіталізму, який полягає в бажанні керівника
отримати від працівника найбільш можливу
вигоду, не вклавши в нього нічого. Відповідно,
персонал утрачає бажання викладатися, а виконує покладені на нього завдання рівно на стільки, на скільки вимагає керівництво і скільки
необхідно, щоб запобігти штрафним санкціям.
Єдиним мотиваційним важелем впливу на хорошого спеціаліста за такої системи управління
є підвищення заробітної платні. Однак і це не
завжди рятує від втрати цінного працівника.
Вихід із такої ситуації – формування мотиваційної системи. Керівник підприємства
обов’язково повинен долучатися до мотивації
персоналу. Тоді й персонал, і керівництво працюватимуть як єдина команда, допомагаючи
один одному досягати своїх цілей, що зумовить
швидкий і стабільний розвиток підприємства.
У процесі прийому на роботу досить важливо
менеджеру з персоналу з’ясувати під час співбесіди з потенційним працівником, яку саме
мотивацію він уважає прийнятною для себе.
Якщо кандидата цікавить виключно можливість заробляти, основною для нього є фінансова мотивація; якщо більше цікавлять престиж,
стабільність, соціальний захист, доступ до певних привілеїв чи переваг, можливість навчатися – нефінансова мотивація [8, c. 24–27].
У контексті фінансової мотивації варто чітко враховувати зміни, пов’язані із просуванням
працівника по службових сходинках. Наприклад, у сфері торгівлі часто менеджеру-початківцю не дають певного стабільного окладу або
дають мінімальний оклад. Його основний заробіток, на думку керівника, мають становити
відсотки від продажів. Однак початківцю досить важко заробляти навіть на свої мінімальні потреби, оскільки він ще не володіє відповідним досвідом і напрацьованою клієнтською
базою. Він утрачає мотивацію та розпочинає
пошуки нового місця роботи або ж, замість пошуку нового клієнта, витрачає значну частину
робочого часу на пошук додаткових заробітків.
Такого працівника можна легко втратити, як
тільки він здобуде певний досвід.
Не менш важливою формою є нефінансова,
або непряма мотивація. На глибоке переконання багатьох бізнесменів і фахівців з управління, цей вид мотивації важливіший за фінансову
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мотивацію для успішного розвитку бізнесу.
Серед видів непрямої мотивації пропонується обирати такі: соціальний пакет; мотиваційні
подарунки; підвищення кваліфікації; спільні
корпоративні святкування; відкритість і постійний діалог керівництва з персоналом; інші
види мотивації.
Інший вид мотивації – це соціальні вигоди,
зокрема безкоштовні медичні огляди, безкоштовний відпочинок під час відпустки, можливості для оздоровлення й заняття спортом.
Така мотивація передбачає порівняно невисокі
витрати протягом року на одного працівника,
проте підвищує статус підприємства в очах персоналу, оскільки він відчуває турботу про себе
керівництва.
На сьогодні досить активно застосовується
непряме фінансування працівника іноземними
підприємствами, яке передбачає перерахування
протягом року певної суми на окремий рахунок,
отримати яку працівник зможе лише через певний період (5–10 років). Наявність додаткового соціального захисту слугує стимулювальним
фактором для працівника, який прагне стабільності після виходу на пенсію. А підприємство
якоюсь мірою «прив’язує» такого працівника
до себе, витрачаючи менше коштів, ніж якщо
було б потрібно підвищувати заробітну платню.
Підвищення власної кваліфікації за кошти
підприємства є одним із найважливіших моментів у системі мотивації працівників. Такі
навчання часто пов’язують із відпочинком.
Працівник отримує можливість на певний час
припинити щоденну робочу рутину, отримати
нові знання, новий мотиваційний заряд. Під
час таких тренінгів працівники підприємства
більше спілкуються між собою неформально,
що сприяє зближенню та формуванню відчуття
командного духу. Підприємство, у свою чергу,
витрачає кошти на підвищення кваліфікації
своїх кадрів.
Одним із найбільш важливих мотиваційних
механізмів є налагодження діалогу між керівництвом і персоналом. Тобто, кабінет керівника
підприємства повинен бути завжди відкритим
для ідей працівників. Ефективність праці персоналу зростає, коли працівники поважають керівника як умілого управлінця, а не відчувають
перед ним страх.
Отже, відзначимо, що позитивних прикладів
впливу мотивації на підвищення продуктивності праці досить багато.
Механізм мотивації повинен забезпечувати,
з одного боку, можливість задоволення за рахунок справедливої винагороди різноманітних
потреб людини в процесі трудової діяльності,
а з іншого – одержання очікуваних результатів праці, успішного досягнення цілей підприємства. Він складається з упорядкованої
сукупності дій щодо формування, актуалізації
та задоволення потреб залежно від результатів
трудової діяльності й досягнення рівня поставлених цілей. У зв’язку з тим, що кожен пра-
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цівник має різні особисті якості для розвитку,
підтримання й вияву своїх здібностей, її необхідно стимулювати, ураховуючи індивідуальні
потреби кожного. За таких умов той потенціал,
який потрібен для виробничої діяльності, буде
використаний найбільш ефективно.
Отже, підвищення ефективності функціонування підприємства вимагає високої трудової
активності працівників. Керівники підприємств повинні насамперед забезпечити гарантовані умови праці з метою збільшення якісної
продукції за максимальної рентабельності. Для
цього необхідно зосередити увагу на дослідженні особливостей стимулювання роботи працівників, виявленні в них спонукань до трудової
діяльності. Варто мати на увазі те, що частіше
за все єдиний фактор, що впливає на працівника, виділити неможливо, лише комплексне поєднання та вдале врахування стимулів і мотивів, які відображали б цілі працівника, можуть
принести бажаний мотиваційний ефект.
Висновки. У наш час у ринково-конкурентній боротьбі виживають ті підприємства, для
яких мотивація праці персоналу є не теоретичною абстракцією, а практичною справою. Отже,
на основі проведеного дослідження визначимо
найістотніші фактори мотивації, що впливають
на підвищення продуктивності праці:
– повна самостійність, розкутість керівників
і необмежене право вибору в межах дозволеного
законом;
– ефективне функціонування механізму соціального партнерства;
– пріоритет застосування почасової форми
заробітної плати в її різних модифікаціях;
– обов’язкове виконання заданого обсягу робіт, розрахованого на основі прогресивних нормативів, мікроелементного аналізу й нормування трудових процесів;

– урахування як особистих результатів праці, так і ділових якостей: кваліфікації, творчої ініціативи, швидкості, досконалості, якості роботи, у результаті змінюється орієнтація
підприємців у стимулюванні праці з кількісних
на переважно якісні показники роботи, завдяки цьому надається перевага в оплаті розумової
праці, порівняно з фізичною;
– цінність рівня професійних знань працівника, коли заохочується суміщення пріоритетів, тобто суміжні знання в межах однієї кваліфікації.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ
ЛОГІСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
FOREIGN EXPERIENCE IN USING
LOGISTICS CONCEPT OF ENTERPRISE MANAGEMENT
АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто проблему логістичного управління
підприємством. Визначено мету й обґрунтовано сутність логістичного процесу. Особливу увагу приділено підсистемам
організації логістичного управління на підприємстві. Акцентується увага на принциповій відмінності логістичного підходу до
управління матеріальними потоками від традиційного. Окрема
увага приділена логістичним системам і методам, які застосовуються у світовій практиці. Проаналізовано найбільш розповсюджені логістичні системи, що використовуються у світі й
Україні зокрема.
Ключові слова: логістика, логістичне управління, логістична система, конкурентоспроможність, матеріальні потоки,
фінансові потоки.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена проблема логистического управления предприятием. Определена цель и обоснована сущность
логистического процесса. Особое внимание уделено подсистемам организации логистического управления на предприятии. Акцентируется внимание на принципиальном отличии логистического подхода к управлению материальными потоками
от традиционного. Отдельное внимание уделено логистическим системам и методам, используемым в мировой практике.
Проанализированы наиболее распространенные логистические системы, используемые в мире и Украине в частности.
Ключевые слова: логистика, логистическое управление,
логистическая система, конкурентоспособность, материальные потоки, финансовые потоки.
ANNOTATION
In the article the problem of logistics management is reviewed.
The objective and essence of logistics process are substantiated.
Particular attention is paid to subsystems of logistics management
in the enterprise. Attention is focused on fundamental differences
of logistics approach to materials management and traditional one.
Special attention is paid to logistics systems and methods used in
the world. The author analyzed the most common logistics systems used in the world and Ukraine in particular.
Keywords: logistics, logistics system, competitiveness, material flows, financial flows.

Постановка проблеми. Світовий досвід і
практика господарювання свідчать, що популярною практикою підвищення конкурентоспроможності підприємств є логістична концепція управління. Особливої актуальності
вона набуває в період кризи, коли підприємства
повинні організувати свою діяльність так, щоб
мінімізувати витрати, пов’язані з рухом і зберіганням товарно-матеріальних цінностей від
первинного джерела до кінцевого споживача.
Тому головна мета логістичної концепції управ-

ління – збалансування рівня сервісу й розміру
логістичних витрат для підвищення конкурентоспроможності підприємств.
Використовуючи
логістичну
концепцію
управління, шляхом організації закупівель
та розподілу вітчизняні підприємства можуть
досягти зниження рівня витрат і поліпшення
якості постачань; підвищити можливості адаптації підприємств до запитів ринку; гарантувати певний сервіс споживачам і тим самим отримати додаткові конкурентні переваги на ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Засади логістичної концепції управління висвітлені у працях В. Бондарчук, І. Васюк, П. Гудзь,
Л. Молдован, І. Кабанець, А. Кальченко,
С. Курдицького, Р. Луїс, Л. Рудюк, А. Тяпухина, Л. Фролової.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Водночас проблеми застосування логістичної концепції управління підприємством із використанням зарубіжного досвіду
для її адаптації у вітчизняних реаліях потребують подальшого дослідження.
Мета статті. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування логістичної концепції управління підприємством із використанням зарубіжного досвіду для її адаптації у вітчизняних
реаліях.
Виклад основного матеріалу. Незважаючи
на значну кількість наукових розробок у сфері
логістичного управління, його стан на сучасних підприємствах України знаходиться на початковому етапі свого розвитку, що зумовлює
вирішення низки завдань, пов’язаних із удосконаленням формування системи управління,
адекватної умовам сьогодення. Однією з причин
цього явища є те, що в Україні недооцінюється
чи взагалі не вивчений зарубіжний досвід.
Постіндустріальний етап розвитку економіки України й необхідність побудови інтелектуального суспільства в умовах інтеграції, інформатизації та глобалізації світогосподарських
процесів потребують не тільки його демократизації, а й істотних змін в організації й управлінні всіма ієрархічними рівнями господарювання
на основі інноваційно-інвестиційної моделі ста-
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лого розвитку економіки країни. З огляду на це
принципово значущим стає застосування інноваційної моделі управління, яка зможе «вдихнути» нові імпульси в розвиток економіки, удосконалити механізми управління й забезпечити
підвищення ефективності кожного суб’єкта підприємницької діяльності. Основоположним підходом до розроблення такої моделі є логістизація економіки загалом і управління зокрема,
яка неможлива без трансформування наявної
системи менеджменту й опанування прогресивними методами управління підприємницькою
діяльністю на засадах логістики [9].
Мета логістичного процесу формулюється основним правилом логістики – правилом
«7R»: потрібний товар (right product) потрібної якості (right quality) в потрібній кількості
(right quantity) повинен бути доставлений у потрібний час (right time) і в потрібне місце (right
place) потрібному споживачеві (right customer)
з потрібним рівнем витрат (right cost). Недотримання хоча б однієї з наведених умов може призвести до втрати клієнтів і, відповідно, певної
частки ринку.
Загалом принципова відмінність логістичного підходу до управління матеріальними потоками від традиційного полягає у виокремленні
єдиної функції управління колись розрізненими
Таблиця 1
Підсистеми організації логістичного
управління на підприємстві
Види
підсистем

Зміст завдань

спрямована на вдосконалення
ефективності роботи шляхом вибору
компетентних постачальників, оптипроцесу закупівлі, розробленПідсистема мізації
процесу управління закупівлями,
постачання ня
використання стандартних робочих
методик, дослідження ринку закупівлі, формування стратегії й тактики закупівлі
передбачає вдосконалення процесів
складування за допомогою впроваСкладська дження складських технологій, підпідсистема вищення якості складських послуг,
їхньої стандартизації та раціонального розміщення
забезпечує розроблення раціональних схем поставок, маршрутизацію
оптимальне завантаженТранспортна перевезень,
транспорту, забезпечення єдності
підсистема ня
процесу транспортування з виробничим і складським процесами, забезпечення обліку на транспорті
здійснює впровадження методів
управління запасами, планування
Виробнича виробництва, забезпечення виробпідсистема ництва, облік матеріального потоку,
дотримання виробничого циклу, підвищення якості продукції
спрямована на системне дослідження ринку, підвищення швидкості
Збутова
оформлення та оброблення замовпідсистема лень, підвищення рівня логістичного
сервісу, зменшення кількості рекламацій, штрафів тощо

матеріальними потоками: у технічній, технологічній, економічній і методологічній інтеграції
окремих ланок матеріалопровідного ланцюга в
єдину систему, що забезпечує ефективне управління наскрізними матеріальними потоками.
Якщо раніше об’єктом управління були масові
окремі матеріальні об’єкти, то при логістичному підході основним об’єктом стає потік, тобто
множина об’єктів, що сприймаються як ціле [4].
У процесі логістичного управління на підприємстві виділяють такі підсистеми організації логістичного управління: підсистема постачання, складська підсистема, транспортна
підсистема, виробнича підсистема, збутова підсистема. Детальний зміст завдань кожної підсистеми розглянуто в таблиці 1.
Завдання логістики полягає в комплексному
управлінні наскрізним матеріальним потоком,
формування логістичної системи підприємства
доцільно починати зі сфери постачання, оскільки саме вона організовує вхід матеріального потоку до логістичної системи.
Визначальними для прийняття рішення
щодо використання логістики є можливості,
по-перше, ліквідації як дефіциту, так і надлишків товарно-матеріальних ресурсів і, по-друге,
економії витрат на складські приміщення.
У результаті позитивний вплив широкомасштабного поширення логістики в економічній
системі держави полягатиме в тому, що питома вага сукупних запасів у валовому внутрішньому продукті буде скорочуватися. Крім того,
держава зацікавлена, щоб механізми логістики
раціонально використовувались усіма підприємствами, що дасть змогу успішно вирішувати
різноманітні завдання соціально-економічного
розвитку.
Логістична концепція управління впливає
майже на кожен аспект формування прибутків
і збитків фірм. Тому відповідні зміни в логістичній стратегії впливають на фінансові результати діяльності фірм і роблять свій внесок у
забезпечення їхньої довгострокової життєздатності.
За даними Європейської логістичної асоціації, застосування логістичних принципів управління матеріальними потоками забезпечує
скорочення запасів на 30–70% (за даними промислової асоціації США – на 30–50%), циклу
просування продукції – на 25–40% [7].
Загальна вартість логістичних витрат організацій США в 2011 р. становила 862 млрд дол.
США, що відповідає приблизно 11% ВВП країни. Це більше за витрати уряду США на соціальне забезпечення, охорону здоров’я й оборону на рік. Аналогічні цифри спостерігаються в
країнах Північноамериканської асоціації вільної торгівлі (НАФТА) та країнах Європейського Союзу (ЄС). Крім того, витрати на логістику
становлять значну частину продажів європейських підприємств [8].
Серед найчастіше використовуваних логістичних систем і методів є такі:
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Глобальні та національні проблеми економіки
- MRP1 – Material Requirements Planning,
планування матеріальних потреб;
- MRP2, 3 – Material Recourse Planning, планування матеріальних ресурсів;
- DRP1 – Distribution Requirements Planning,
планування збутових потреб;
- DRP2 – Distribution Recourse Planning,
планування збутових ресурсів;
- LRP – Logistics Recourse Planning, планування логістичних ресурсів;
- ECR – Efficient Consumer Response, ефективне обслуговування клієнта;
- KANBAN – японська система виробничої
логістики;
- ABC, XYZ – методи управління запасами;
CRM
–
Continious
Replenishment
Management, менеджмент безперервного поповнення запасів;
- ЛТ – Just in Time, точно в строк;
- EDI – Electronic data Interchange;
- CUMA – кооперативи зі спільного використання техніки [3, с. 212; 10, с. 116].
Потреба у використанні концепцій і методів логістики пов’язана з еволюцією процесу
управління й особливостями виробничих процесів підприємств.
Найбільш розповсюдженою у світі логістичною системою є система «точно в строк» (justin-time, JIT), яка з’явилася в Японії в кінці
50-х років минулого століття. Основною ідеєю
цієї логістичної концепції є виключення запасів матеріалів, комплектуючих і напівфабрикатів у виробничому процесі, потоки матеріальних ресурсів синхронізуються з потребою в
них, яка, в свою чергу, задається виробничим
розкладом випуску готової продукції. Рух матеріальних потоків організовано так, що всі матеріали, комплектуючі та готова продукції доставляються в необхідній кількості й у той час,
коли їх потребують ланки логістичної системи,
з метою мінімізації витрат, пов’язаних зі створенням запасів.
Вирішальну роль у реалізації концепції
«точно в строк» відіграє контроль якості на всіх
стадіях виробничого процесу й подальшого сервісного обслуговування. Синхронізація всіх процесів та етапів поставки продукції споживачам
потребує точності інформації і прогнозування,
яка досягається надійними телекомунікаційними системами й інформаційно-комп’ютерною
підтримкою [5, c. 203–207].
Однією з найважливіших особливостей концепції «точно в строк» є реалізація постачання
дрібними партіями й часто. Проте збільшення
частоти постачання обґрунтоване лише в тому
випадку, коли економія від витрат (які зменшуються за збільшення частоти постачання)
перекриває витрати, що зростають за збільшення частоти постачання. Проведені дослідження засвідчили, що за збільшення частоти
постачання: 1) зростають витрати за завезення
матеріальних ресурсів і управління постачанням; 2) знижуються витрати зі зберігання; 3)
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досягається економія капітальних вкладень на
створення складських приміщень; 4) вивільняються кошти за рахунок прискорення обіговості; 5) знижується потреба в кредитних ресурсах
і зменшується плата за них [2].
Ініціативну роль у впровадженні логістичних підходів у діяльність підприємств країн Західної Європи беруть на себе урядові структури
[11, с. 292]. Так, у Нідерландах діє державна
програма «Бачення агрологістики», що опрацьована Міністерством сільського господарства
та Міністерством транспорту Нідерландів. Для
виконання зазначеної програми аграрні підприємці, логістичні компанії й науково-дослідні центри Нідерландів об’єднали свої зусилля
й за підтримки державних структур створили
так звану «Платформу логістики». Її метою є
залучення всіх учасників аграрного ринку (фермерів, переробних підприємств, посередників,
роздрібних торговців тощо) до пошуку інноваційних рішень для підвищення ефективності
логістичного забезпечення агробізнесу в Нідерландах, а також підтримання відповідних проектів не лише консультативно, а й фінансово
[10, с. 12].
Логістична система Кanban являє собою метод, який спрямований на задоволення потреб
клієнтів самостійно керуючим виробництвом
за принципом отримання. Матеріальний потік
при цьому спрямований уперед (від виробника
до споживача), тоді як інформаційний потік –
назад (від споживача до виробника). Постійні
втручання центрального керівництва зайві при
цій системі [6]. Система KANBAN реалізована на таких підприємствах як General Motors,
Massey-Ferguson, Renault.
Високі показники постачання кооперативами засобів виробництва для фермерів характерні для Франції, де за посередництва кооперативів постачається 2/3 насіння зернових, близько
50% добрив і кормів. У Франції зменшення
впливу на логістичне управління закупівлями
матеріально-технічних ресурсів такої особливості сільського господарства, як незбігання
періоду виробництва й робочого періоду в галузі (у зв’язку з чим у сільському господарстві
значна кількість сільськогосподарських машин
і знарядь використовуються нетривалий період
упродовж року), забезпечене шляхом функціонування кооперативів зі спільного використання техніки (CUMA). Отже, фермерські господарства мають доступ до високопродуктивної
техніки й одержують можливість зменшити витрати на їх закупівлю.
Згідно з клієнтами CUMA є близько 38%
фермерів Франції. У кооперативах зі спільного використання техніки «зосереджена третина парку зерно- й кормозбиральних комбайнів,
п’ята частина розкидачів добрив, трактори підвищеної потужності, обприскувачі, спеціалізоване обладнання для здійснення ремонтних
робіт, меліоративна й інша спеціалізована техніка». Кооперативи зі спільного використання
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техніки наділені спеціальними стимулами. Так,
якщо фермери, які є членами CUMA, купують
машини й обладнання колективно, то держава
компенсує 20% їх вартості. Закупівля нового
устаткування для фермерів може фінансуватися спільно Францією та Європейським Союзом
[3, с. 13].
Останніми роками на українських підприємствах стало масовим використання логістичних
методів управління. Найбільш розповсюдженими і практичними в українських реаліях сьогодення виявилися логістичні системи KANBAN
і «точно в строк». Ці системи практикують такі
виробники, як «Лакталіс» «Сармат», «Чумак»,
«Львівська політехніка», «АВК», «Агрокосм»,
«Кримський ТИТАН», «Сан Інтербрю Україна»,
«Ніссан Мотор Україна», «Криворізький завод
гірничого обладнання», «Крафт Фудз Україна».
Це, звичайно, приклади великих підприємств,
але з них беруть приклад і малі підприємства.
Організація логістичного управління на вітчизняних малих підприємствах повинна починатись із розроблення стратегії для досягнення
максимального прибутку з мінімальними витратами й підвищення конкурентоспроможності підприємства. Розгляд логістики як фактора
підвищення конкурентоспроможності передбачає, що наслідки прийнятих рішень у цій галузі
мають зазнавати їх впливу на витрати й доходи.
Висновки. Використання зарубіжного досвіду логістичної концепції управління підприємством забезпечує високу конкурентоспроможність своєї продукції та послуг за рахунок
оптимізації витрат, пов’язаних із виробництвом
і реалізацією товарів, прискорення обіговості
обігового капіталу, найбільш повного задоволення споживачів у якісних товарах і сервісі.
Такий ефект досягається шляхом значного скорочення запасів матеріальних ресурсів і готової
продукції у сферах виробництва, постачання й
збуту, зменшення тривалості виробничого циклу й циклу виконання замовлень клієнтів,
упровадження гнучких автоматизованих і роботизованих виробництв, що дають змогу швидко

переходити на випуск нових видів продукції,
створення дистрибутивних каналів збуту тощо.
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МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ
ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
METHODOLOGY OF FORMATION AND DEVELOPMENT
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
АНОТАЦІЯ
У статті сформовано авторське бачення вирішення наукової проблеми формування й розвитку публічно-приватного
партнерства в туризмі; розглянуто особливості та механізми
його реалізації в Україні. Приділено увагу методологічним засадам формування й упровадження проектів публічно-приватного партнерства в міжнародній практиці. На основі систематизації, структуризації, критичного аналізу економічних
знань щодо розвитку проектів публічно-приватного партнерства поглиблено методологічні засади формування зазначеного формату інтеграційних відносин у туризмі за допомогою
структурно-системного та функціонального підходів. Визначено ключові проблеми й першочергові завдання для активізації
публічно-приватного партнерства в туризмі.
Ключові слова: партнерство, співробітництво, інтеграція,
інтеграційний процес, інтеграційна взаємодія, публічно-приватне партнерство, проект публічно-приватного партнерства, туризм, туристичне підприємство, суб’єкт туристичної діяльності.
АННОТАЦИЯ
В статье представлено авторское видение решения научной проблемы формирования и развития публично-частного
партнерства в туризме; определены особенности и механизмы
его реализации в Украине. Уделено внимание методологическим основам формирования и реализации проектов государственно-частного партнерства в международной практике.
На основании систематизации, структуризации, критического
анализа экономических знаний по развитию проектов государственно-частного партнерства углублены методологические
основы формирования указанного формата интеграционных
отношений в туризме с помощью структурно-системного и
функционального подходов. Определены ключевые проблемы
и первоочередные задачи для активизации государственночастного партнерства в туризме.
Ключевые слова: партнерство, сотрудничество, интеграция, интеграционный процесс, интеграционное взаимодействие, публично-частное партнерство, проект публично-частного сотрудничества, туризм, туристическое предприятие,
субъект туристической деятельности.
АNNOTATION
This paper presents the author’s vision of solving scientific problems of formation and development of public-private partnership in
tourism. The authors defined the essence of public-private partnership, its characteristics in Ukraine. The author has focused on the
consideration of methodological basics of formation and implementation of public and private partnership projects in the international
practice. Having systematized, classified, and critically analyzed
economic knowledge regarding the development of the public and
private partnership projects, the author has enhanced methodological basics of the formation of the mentioned format of integration
relations in tourism on the grounds of structural and system and
functional approaches. The author developed mechanisms of coordination of entities in partnerships, identified key issues and priorities for enhancing public-private partnership in tourism.
Keywords: partnership, collaboration, integration, integrated process, integration cooperation, public-private partnerships,
public-private cooperation, tourism, tourist enterprise, subject of
tourism.

Постановка проблеми. У сучасних умовах
потреба в активізації розвитку публічно-приватного партнерства (далі – ППП) є актуальною
через низку причин, пов’язаних з потребою в
такому:
– формуванні конкурентних умов для діяльності економічних суб’єктів на ринку;
– прискореному розвитку економіки в умовах
фінансової, економічної та політичної кризи;
– адаптації до умов функціонування окремих ринків – територіальних, галузевих;
– подоланні корумпованості органів державних інституцій, взаємної недовіри між бізнесом
і владою;
– забезпеченні стійкості й збалансованості
розвитку суспільства;
– формуванні сприятливих комплексних механізмів розвитку бізнесу;
– ініціюванні перспективних інноваційних
проектів розвитку галузей, регіонів і дестинацій, удосконаленні технологій та інструментарію управління такими проектами;
– сприянні збереженню й відтворенню природного, культурного, туристично-рекреаційного, національно-історичного потенціалу;
– розв’язанні питань поглиблення міжнародного співробітництва.
Відповідно, актуалізується потреба теоретичного, методологічного обґрунтування засад
формування й розвитку ППП, що зумовлює актуальність проблеми цієї статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання публічно-приватного партнерства в
руслі визначення його сутнісно-змістового наповнення, викладення методичних засад організації взаємодії публічних організацій і приватних підприємств, гармонізації інтересів
учасників досліджували такі вітчизняні науковці, як О. Амоша, К. Некрасова, І. Запатріна [2; 3], зарубіжні вчені: М. Фрідман, Л. Мізес, А. Маршалл, М. Мейєр та ін. [4; 5; 6; 7].
Зокрема, питання виконання державою своїх
зобов’язань перед приватними партнерами на
основі дії ринкових механізмів досліджував
американський економіст М. Фрідман [5]; основні принципи взаємовідносин держави й бізнесу сформував австралійський науковець Людвіг
фон Мізес [6]; напрями «продуктивного» державного втручання в економіку та методологію
кількісного виміру державного впливу визна-
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чив А. Маршалл [4]; методику оцінюваня ефективності реалізації ППП розробив М. Мейєр [7].
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Різноаспектні наукові дослідження свідчать про глибоке опрацювання проблеми, але відсутнє чітке бачення партнерських
відносин публічного сектора й бізнесу, крім
того, вони проводяться в загальнонауковому аспекті та не враховують специфічних імператив
діяльності підприємств туристичної галузі.
Актуальність проблем формування програм
державно-приватного партнерства зросла з прийняттям у 2010 р. Закону України «Про державно-приватне партнерство» [8], який, з одного боку, створив нормативно-правову основу для
співпраці держави, органів місцевого самоврядування та приватного бізнесу через реалізацію
суспільно значущих проектів і привернув увагу
суспільства до розвитку ППП, а з іншого – підтвердив необхідність імплементації нормативних положень ППП у практику діяльності, що
потребує розроблення дієвих організаційно-економічних механізмів такого співробітництва, їх
галузевої адаптації.
Мета статті. Метою дослідження є викладення авторського бачення вирішення наукової
проблеми формування та розвитку ППП у сфері туризму; розроблення методологічних засад
забезпечення реалізації партнерських відносин
публічних організацій і підприємств в Україні.
Виклад основного матеріалу. Стосовно практики впровадження ППП у туризмі варто визнати, що методологічні засади і практичний
досвід реалізації зазначених проектів перебувають на етапі формування. У практиці туристичної діяльності було реалізовано лише проекти
ППП у межах підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу Євро–2012. На засадах
ППП було збудовано низку сучасних об’єктів
спортивної, транспортної та туристичної інфраструктури (стадіони, аеропорти, дороги, готелі).
При цьому загальний обсяг приватних інвестицій, залучених у розвиток готельної інфраструктури, зокрема приймаючих міст, становив близько 9 млрд грн [9]. Взаємодія влади
й суб’єктів туристичного бізнесу гальмується
через відсутність обґрунтованих організаційноекономічних механізмів розвитку цього формату інтеграційних відносин, брак фінансових
стимулів для приватного партнера брати участь
в інноваційних проектах. Отже, на сьогодні існує багато проблем, які обмежують розвиток і
знижують ефективність ППП у туризмі, основними з яких є такі: недовіра влади до бізнесу,
а бізнесу до влади, сприйняття в бізнес-середовищі ППП як проектів з украй високими ризиками й низькою прибутковістю, невизначеність
майбутніх економічних умов господарювання,
корумпованість державних інститутів і процедур створення партнерств, відсутність концепції розвитку публічно-приватного партнерства в
туризмі; недостатність практичного досвіду та
культури співробітництва управлінських рівнів

ділових і державних структур, відсутність інвестиційно-привабливих проектів, неготовність
інвестувати в довгострокові проекти, непрозорість податкової системи, недостатня регіональна активність в ініціюванні й виконанні проектів, відсутність висококваліфікованих кадрів,
які володіють технологіями та інструментарієм
управління проектами державно-приватного
партнерства в туризмі.
У міжнародній практиці визначають кілька основних етапів формування, планування й
упровадження проектів ППП, а саме [3; 9]:
- етап 1 – оцінювання можливостей для надання послуг у межах ППП.
- етап 2 – підготовка до надання послуги або
реалізації проекту в межах ППП;
- етап 3 – вибір партнера;
- етап 4 – переговорний процес та укладання
договору;
- етап 5 – виконання й моніторинг контракту.
Механізм реалізації ППП в Україні частково
визначено на законодавчому рівні [8; 10; 11].
Згідно з чинними нормативними документами,
механізм реалізації партнерської взаємодії передбачає виконання таких дій:
– формування пропозицій щодо здійснення ППП – органи державної влади, місцевого
самоврядування або представники приватного
сектора здійснюють попереднє техніко-економічне обґрунтування проекту (ідентифікаційне
дослідження) та подають його на розгляд уповноваженого органу;
– аналіз ефективності здійснення проекту
з погляду можливих наслідків і ризиків. При
цьому важливою складовою дослідження проекту є визначення альтернативних варіантів досягнення мети; фінансовий аналіз проекту; вибір форми реалізації відносин;
– обґрунтовування соціально-економічних
та екологічних наслідків реалізації партнерства
та прийняття рішення відповідними органами
влади про здійснення ППП;
– проведення конкурсу з визначення соціального партнера, що складається з таких етапів,
як подання заявок на участь, попередній відбір
претендентів; подання й розгляд конкурсних
пропозицій, визначення переможця конкурсу,
оприлюднення інформації про конкурс;
– укладання угоди в межах ППП.
Варто зазначити, що нормативно закріплена процедура формування ППП має низку методичних неузгодженостей і суперечностей,
потребує уточнення та конкретизації окремих
етапів, зокрема не розробленими залишаються
питання управління реалізацією угод, подальшого розвитку проектів ППП і відносин між
учасниками, які сформувались у процесі їх реалізації, урахування регіональних і галузевих
передумов, визначення функцій і завдань кожної зі сторін, імплементації зарубіжного досвіду
реалізації зазначених проектів та його адаптації до внутрішніх умов, розроблення комплексу
Випуск 3. 2015
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Оцінювання передумов ППП

- аналіз зовнішніх перешкод;
- оцінювання переваг і недоліків;
- виявлення потенційних партнерів

1
- визначення пріоритетних суспільних потреб щодо розвитку ППП;
- визначення переліку стратегічних об’єктів, які відповідають вимогам ППП,
мають суспільне значення й економічну цінність для приватного інвестора,
ініціалізація проектів;
- проведення попереднього (первинного) відбору проектів

2

Техніко-економічне
обґрунтування проекту

- оцінювання потреб; розподіл
ризиків; структуризація ППП;
визначення джерел фінансування;
оцінювання очікувань учасників

- аналіз перспектив і стратегічних завдань держави, регіону, галузі;
- визначення соціальної, економічної, політичної та екологічної
значущості проекту;
- визначення джерел фінансування; бюджету й обсягу проекту;
- розрахунок можливих ризиків і напрямів їх страхування;
- розробка механізмів координації проекту для успішної реалізації;
- дослідження ринку з метою пошуку інвесторів, інших партнерів;
- аналіз можливих варіантів структурування проекту (розподілу
ризиків, обов’язків, відповідальності)
- проведення консультацій та переговорів із приватними партнерами;
- формування структури договору;
- розробка технічних специфікацій по проекту;
- оцінювання ризиків;
- фінансове оцінювання проекту, у т. ч. доходів і витрат по періодах;
- економічне оцінювання проекту (ефективність, якість, окупність;
- вибір форм державної підтримки;
- розробка плану реалізації проекту, інформаційного пакету тощо

3

Планування й узгодження проекту

- вибір процедур реалізації;
- погодження вимог;
- комплексне оцінювання проектів

- вибір форми взаємодії партнерів і реалізації проекту;
- визначення структури ППП;
- розробка організаційної моделі відносин;
- формування процедури відбору партнера;
- узгодження проекту із зацікавленими сторонами;
- ухвалення проекту

4

Вибір партнерів

- вимоги до інвесторів; умови участі;
- процедури тендерних пропозицій;
- інформування громадськості,
учасників тендерів

Рис. 1. Методологія формування та розвитку ППП у туризмі
на засадах структурно-системного й функціонального підходів
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попередній відбір партнерів із прийнятними пропозиціями
(критеріями є кваліфікація, досвід, наявність ресурсів, системи
управління);
- розгляд тендерних пропозицій партнерів (технічне рішення щодо
проекту й фінансовий проект тендерної пропозиції);
- відбір партнерів для співпраці

Формалізація відносин

5

- рекомендації проведення
переговорів;
- процедура погодженні договору;
- процедура укладання договору

- проведення переговорного процесу (створення переговорної
групи, уточнення цілей; визначення обов’язків і відповідальності;
установлення стандартів роботи, термінів; розподіл ризиків і
вигод; визначення механізмів координації);
- укладання договору (контракту)

Реалізація проекту (виконання)

6

-

- гнучка організаційна структура;
- ефективна система управління;
- активні взаємовідносини з
субпартнерами

укладання договорів (контрактів) із субпартнерами;
здійснення будівництва (реконструкції, модернізації);
забезпечення функціонування;
оперативне та стратегічне управління об’єктом;
оцінювання виконання робіт субпартнерами

Моніторинг проекту

7

- процедури та критерії моніторингу;
- умови договорів і контрактів

- вивчення й аналіз ключових показників діяльності приватного інвестора,
фактичних результатів і витрат ;
- оцінювання рівня виконання робіт із реалізації проекту;
- моніторинг функціонування та утримання об’єкта;
- оцінювання виконання умов договору;
- оцінювання соціально-економічної й екологічної ефективності проекту

Підтримка та стимулювання розвитку

8

- програми вдосконалення;
- стратегії розвитку;
- процедури узгодження змін

- розробка й погодження пропозицій щодо подальшого управління об’єктом,
удосконалення інфраструктури регіону, відносин тощо;
- програми сприяння організаційного розвитку, фінансування та кредитування
діяльності; підготовки кадрів тощо

Рис. 1. Методологія формування й розвитку ППП у туризмі
на засадах структурно-системного та функціонального підходів (закінчення)
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
організаційно-методичних процедур реалізації
партнерських взаємовідносин. Крім того, методологія формування ППП має ґрунтуватись
на поєднанні системно-структурного й функціонального підходів, що забезпечить функціональне об’єднаних процесів (дій), які визначають послідовність етапів функціонування ППП,
та використання для їх реалізації комплексу
методичних підходів, методів, правил, алгоритмів, процедур концептуального, інституціонального й методичного характеру.
Отже, на рис. 1. подано методологію формування та розвитку ППП у туризмі.
Розроблена методологія дає змогу визначити етапи реалізації ППП, сформувати перелік
робіт у межах формування його механізмів, запропонувати умови, які забезпечать виконання
зазначених етапів.
Стимулювання розвитку ППП є невід’ємною
складовою управління цим процесом. Основними першочерговими завданнями активізації
ППП у туризмі мають стати такі:
- розвиток і модернізація туристичної інфраструктури;
- упровадження інноваційних сервісних і
управлінських технологій, розвиток науки й
освіти;
- проектне фінансування програм стратегічного партнерства за участі страхових інститутів, інвестиційних фондів, банків, наукових
установ, венчурного капіталу;
- розробка стратегій і механізмів регулювання ППП у туризмі, стимулювання створення туристичних кластерів, розвиток технологічних
парків і науково-виробничих центрів;
- використання національного культурного,
природного, рекреаційного, виробничого, кадрового потенціалу для соціально-економічного
розвитку дестинацій і регіонів;
- перехід від ППП вузькопрофільного формату до співпраці на міжгалузевому й міжнародному рівнях.
Висновки. Отже, проблеми формування й
розвитку ППП набувають особливої актуальності та стратегічної пріоритетності для України й вимагають як конструктивного наукового осмислення, так і розроблення практичних
механізмів реалізації у сфері туризму. Публіч-
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но-приватна співпраця є необхідною умовою
зростаючого і стійкого розвитку підприємств
туристичної сфери, підвищення інноваційного
розвитку регіонів, досягнення високого рівня
економічного та соціального розвитку суспільства. Формування дієвих механізмів співпраці
публічних інституцій і бізнес-сектора створить
нові перспективи й можливості для соціальноекономічного розвитку та зростання суспільного добробуту.
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ПЕРСПЕКТИВА ВІДРОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
PROSPECT OF THE REVIVAL OF THE PRODUCTION POTENTIAL
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
АНОТАЦІЯ
Зважаючи на нестабільність зовнішнього середовища та
враховуючи стримуючі фактори розвитку виробничого потенціалу, проведено прогноз напрямів відродження, який передбачає виконання таких дій: визначення періоду відродження
виробничого потенціалу; розрахунок коефіцієнтів зростання та
визначення напрямів прогнозування. Упровадження проведеного прогнозування дозволить сільськогосподарським підприємствам самостійно визначати стратегічні орієнтири розвитку
підприємства та протистояти негативним факторам впливу зовнішнього середовища.
Ключові слова: відродження виробничого потенціалу, виробничий потенціал, сільськогосподарські підприємства, прогноз відродження, точка розвитку, точка відтворення, точка відродження, інтегральна оцінка стану виробничого потенціалу.
АННОТАЦИЯ
Принимая во внимание нестабильность внешней среды и
учитывая сдерживающие факторы развития производственного потенциала, проведен прогноз направлений возрождения,
который предусматривает выполнение таких действий: определение периода возрождения производственного потенциала;
расчет коэффициентов роста и определения направлений прогнозирования. Внедрение проведенного прогнозирования позволит сельскохозяйственным предприятиям самостоятельно
определять стратегические ориентиры развития предприятия и
противостоять негативным факторам влияния внешней среды.
Ключевые слова: возрождение производственного потенциала, производственный потенциал, сельскохозяйственные
предприятия, прогноз возрождения, точка развития, точка воссоздания, точка возрождения, интегральная оценка состояния
производственного потенциала.
АNNOTATION
With regard to instability of environment and taking into account the retentive factors of development of production potential,
the author conducted prognosis of directions of revival, which envisages implementation of such actions: determination of period of
revival of productive potential; calculation of coefficients of increase
and determination of directions of prognostication. Introduction of
the conducted prognostication will allow the agricultural enterprises independently to determine the strategic reference-points of development of enterprise and resist the negative factors of influence
of environment.
Keywords: revival of production potential, production potential, agricultural enterprises, prognosis of revival, point of development, point of recreation, point of revival, integral assessment of
the state of productive potential.

Постановка проблеми. У сільському господарстві України за останні роки сформувалися
чіткі орієнтири виходу із глибокої і затяжної
економічної кризи, на основі інтенсифікації
ведення галузі. Втім, визначальним фактором
досягнення намічених планів є відродження
виробничого потенціалу сільськогосподарських

підприємств, тобто набуття ним нових якісних
ознак, що відповідають вимогам ринкової економіки.
Сільськогосподарські підприємства функціонують у важко передбачуваному зовнішньому
оточенні, яке прямо та опосередковано впливає на розвиток підприємства – як цілісну соціотехнічну систему, тому виникає необхідність
прогнозування чинників, які сприятимуть відродженню виробничого потенціалу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питанням розвитку виробничого потенціалу
аграрних підприємств приділяли увагу такі
вчені, як: В.Г. Андрійчук, С.І. Бай, А.Е. Воронкова, Ф.В. Горбонос, Н.В. Ділігенський,
І.В. Ковальчук, Н.С. Краснокутська, Є.В. Лапін, І.П. Отенко, А.Н. Райков, В.В. Россоха,
І.А. Семернікова, В.С. Спірін, А.Н. Трофименко, О.С. Федонін, Е.С. Якушева та інші. У їхніх
працях ґрунтовно наведено визначення потенціалу, його складових, методів управління потенціалом в умовах підприємства, запропоновано напрями щодо розвитку. Втім, сучасний стан
виробничого потенціалу вказує на низький рівень його відтворення. З огляду на це, виникає
потреба у розробці теоретичних рекомендацій і
прикладних аспектів щодо перспективи відродження виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств на перспективу.
Постановка завдання. Завдання статті полягає в обґрунтуванні методичних підходів до
прогнозування відродження виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств.
Основний зміст. Відродження виробничого
потенціалу на основі комплексної його модернізації здатне вирішити продовольчу безпеку
України, наповнити внутрішній ринок високоякісними продуктами, нарощувати присутність
вітчизняної продукції на світових ринках та
підвищити ефективність використання наявного природно-ресурсного, матеріально-технічного, трудового, фінансового, інформаційно-інноваційного та підприємницького потенціалів
сільськогосподарських підприємств.
Прогнозування виробничого потенціалу розраховано за допомогою екстраполяції методом
середнього ковзного [1; 2, с. 23; 3, с. 17]. Цей
процес можна подати таким чином:
Випуск 3. 2015
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,
де: t+1 – прогнозний період; t – поточний
період; t-1 – період перед поточним (попередній
період); yt+1 – значення показника виробничого потенціалу, що прогнозується; yt – значення
показника виробничого потенціалу в поточному
році; yt-1 – значення показника виробничого потенціалу за попередній період; mt-1 – ковзний
середній показник за період до прогнозування;
n – кількість років, для яких значення показ-

ника виробничого потенціалу є відомим. У даному випадку n=5 (2008–2011 рр.).
За проведеною оптимізацією здійснено прогноз відродження виробничого потенціалу
(табл. 1).
З таблиці видно, що найшвидше відродження виробничого потенціалу відбудеться у підприємстві ТОВ «Украгротехтрейд» Житомирського району та ФГ ім. Мічуріна Ружинського
району. Це пояснюється використанням підприємствами інноваційних розробок науково-

Таблиця 1
Прогноз відродження виробничого потенціалу окремих сільськогосподарських підприємств
Райони

КТ «Сільгосптехніка
Олександр Карпінський
і компанія»
Червоноармійського р-ну
ФГ ім. Мічуріна
Ружинського району
ФГ «Світоч» Ємільчинського
району
АФ «Агро-Латуре»
Червоноармійського району
ТОВ «Украгротехтрейд»
Житомирського району
Джерело: власні дослідження

Середній показник
зміни потенціалу
з 1990 р.

Середній показник
Кількість років для
зміни потенціалу досягнення потенціалу
за 4 роки
1990 року

Кількість років
для досягнення
оптимального
потенціалу

0,02

0,04

2,3

64

0,13

0,124

4,0

11,0

0,10

0,014

34,9

-

0,03

0,074

1,9

23

0,06

0,084

3,1

10,7

Таблиця 2
Прогноз відродження виробничого потенціалу Житомирської області
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Райони

Андрушівський
Баранівський
Бердичівський
Брусилівський
Вол.-Волинський
Ємільчинський
Житомирський
Коростенський
Коростишівський
Лугинський
Любарський
Малинський
Народицький
Нов-Волинський
Овруцький
Олевський
Попільнянський
Радомишльський
Романівський
Ружинський
Червоноармійський
Черняхівський
Чуднівський
По області
Джерело: власні дослідження

Середній
показник зміни
потенціалу з
1990 р.
0,0208
-0,0123
-0,0845
-0,0360
0,0520
0,1065
0,0644
0,0990
0,0821
0,0787
0,0728
0,1767
0,0347
0,0895
0,0416
0,0605
0,0820
0,0532
0,0478
0,1243
0,0362
-0,1582
0,0813
0,0487

Середній
показник зміни
потенціалу за 4
роки
0,0364
0,0628
0,0740
0,1421
0,0491
0,0122
0,0824
-0,0282
0,0787
-0,0142
0,0766
-0,0563
0,0050
0,0439
0,0491
-0,0121
0,0619
0,0547
0,0692
0,1250
0,0750
-2,5043
0,2181
0,0579

Кількість років
для досягнення
потенціалу
1990 року
2,3
6,9
4,3
2,1
4,2
34,9
3,1
6,3
4,2
12,1
3,8
10,8
27,8
8,2
3,4
8,5
5,3
3,9
2,8
4,0
1,9
6,8
1,5
3,4

Кількість років
для досягнення
оптимізованого
потенціалу
25,6
64,8
20,1
13,7
23,1
12,9
27,6
22,1
21,2
32,6
10,7
31,1
25,6
8,8
23,0
11,0
30,5
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дослідного інституту Полісся та інвестиційною
привабливістю. Відродження виробничого потенціалу КТ «Сільгосптехніка Олександр Карпінський і компанія» Червоноармійського р-ну
за наявного його стану буде досягнуто через 64
роки.
Встановлено, що такий період є надто довгим для відродження, який підприємство має
скоротити використовуючи інноваційно-інвестиційний напрям розвитку підприємства, звернувши увагу на техніку та технології, що використовується на підприємстві, адже деякі з них
уже є неактуальними в сучасних умовах господарювання. Прогноз відродження виробничого
потенціалу Житомирської області наведено у
таблиці 2.
У прогнозі відродження виробничого потенціалу використовується середній показник
зміни потенціалу відносно виробництва валової продукції у 1990 р. (цей рік береться за
еталонний, так як за стану виробничого потенціалу цього року виробництво сільськогосподарської продукції було найвищим). Якщо при
розрахунках виявлено від’ємне значення цього
показника, то за наявного стану виробничого
потенціалу можна досягти виробництва продукції 1990 р. При позитивному значення показника зміни відносно 1990 р. визначається
через обрахунок кількості років відродження
виробничого потенціалу до досягнення значення еталона.
З даної таблиці видно, що ні один із районів,
а саме Бердичівський, Брусилівський, Попільнянський, Ружинський, Чуднівський по виробництву сільськогосподарської продукції не досягли рівня еталонного року (1990 р.).
Сільськогосподарські підприємства цих районів розташовані у зоні Лісостепу та мають
вищі економічні показники серед інших підприємств Житомирської області. Але треба
відзначити, що негативний вплив на дану ситуацію має оренда цілих майнових комплексів великими агрохолдингами, які лише виробляють сільськогосподарську продукцію на
території даних районів Житомирської області, але зареєстровані в інших областях і виробництво валової продукції обліковується за
статистикою в інших регіонах. Втім, є сільськогосподарські підприємства інших районів,
у яких прослідковується від’ємне значення
виробничого потенціалу, що набуває зовсім іншого характеру. Так, середній показник зміни
потенціалу за 4 роки у Лугинському, Черняхівському районах дорівнює (-), це значить,
що за такого рівня виробничого потенціалу
відродження неможливе ні до рівня 1990 р.,
ні до оптимального. Схожа тенденція спостерігається в Коростенському, Малинському та
Олевському районах, тобто виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств зазначених районів потребує негайних втручань
щодо накопичення кожної складової, яка забезпечує виробничий процес. При позитивному

значенні середнього показника зміни виробничого потенціалу за 4 роки розраховується кількість років, які забезпечать відродження виробничого потенціалу до оптимального рівня.
Ємільчинський та Народицький райони мають
позитивне значення показника, проте, дослідивши період відродження за оптимального
значенням виробничого потенціалу, виявлено
надто довгий період у 103-276 років, що є нереальним, тому ці райони теж можна віднести
до попередньо виявлених, в яких за наявного
стану виробничого потенціалу відродження не
можливе. Якщо сільськогосподарські підприємства досягнуть оптимального рівня потенціалу, то можна стверджувати, що відродження
відбулося, адже відтворення стану 1990 року
перевершене і підприємство прямує у напрямі
розширеного відтворення.
За прогнозованих параметрів відродження
виробничого потенціалу сільськогосподарські
підприємства збільшать виробництво валової
продукції на 13,6% (рис. 1).
8000,0
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R² = 0,7844
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Виробництво валової продукції сільськогосподарськими підприємствами
в т.ч. рослинництва
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Продукція сільського господарства за всіма категоріями господарств- всього
Полиномиальная (Виробництво валової продукції сільськогосподарськими
підприємствами)
Полиномиальная (в т.ч. рослинництва)
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Полиномиальная (Продукція сільського господарства за всіма категоріями
господарств- всього)

Рис. 1. Прогнозування виробництва продукції
сільського господарства у Житомирській області
Джерело: власні дослідження

Так, до 2018 р. сільськогосподарські підприємства регіону вироблятимуть валової продукції
більше на 3,9%, у тому числі у рослинництві
на – 4,8%, а у тваринництві на – 3,2%. Переважаючими видами продукції рослинництва будуть найприбутковіші культури, а саме: зернові,
ріпак, соняшник, соя та кукурудза. У тваринництві активніше відбуватиметься зростання
виробництва м’яса птиці та свинини. У розрахунку на 1 особу виробництво сільськогосподарської продукції зросте – на 9,8% (рис. 2).
Збільшення виробництва продукції на одну особу відбудеться по зернових, картоплі, овочах
Випуск 3. 2015
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Рис. 3. Прогноз відродження виробничого
потенціалу та зростання обсягів валової продукції
сільськогосподарських підприємств Житомирської
області до 2020 р.
Джерело: власні дослідження
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плодах, ягодах, м’яса птиці та свинини. Водночас меншими темпами зростатиме виробництво
продукції м’ясо-молочного скотарства. Збільшення виробництва валової продукції на одну
особу підвищить соціальний і економічний рівень розвитку населення області.

Обсяг виробництва валової продукції
млн грн
( в постійних цінах 2010 р.)
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Рис. 2. Виробництво основних видів
сільськогосподарської продукції на 1 особу
за 2002–2012 р. і прогноз до 2018 р.
Джерело: власні дослідження

Визначення тенденції відродження виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств є досить відповідальним і складним
процесом, особливо в умовах нестабільності зовнішнього середовища (рис. 3). Відтак, відродження виробничого потенціалу має відбутися
лише після досягнення відтворення значень еталонного року та його перевершення, що означатиме розвиток та відродження, тобто поступове
нарощування виробничого потенціалу та виробництва сільськогосподарської продукції.
Проведене прогнозування дає змогу припустити, що відтворення виробничого потенціалу
відбудеться у 2016 р. та інтегральна оцінка стану виробничого потенціалу становитиме 0,0487,
а виробництво валової продукції (в постійних
цінах 2010 р.) досягне 3507 млн грн. У 2018 р.
спостерігатиметься розвиток та з 2020 р. буде
досягнуто відродження виробничого потенціалу
за показників стану виробничого потенціалу –
0,0579 та виробництва валової продукції (у по-

стійних цінах 2010 р.) на 9480 млн грн та за
перевершення цих показників.
Висновок. Прогнозування відродження виробничого потенціалу доводить, що сільськогосподарським підприємствам необхідно приділяти увагу відродженню природно-ресурсного,
інформаційно-інноваційного, трудового та матеріально-технічного потенціалів, що у свою чергу поліпшить фінансовий та підприємницький
потенціали. Процес відродження виробничого
потенціалу сільськогосподарських підприємств
Житомирської області у часі має великий період від 2 до 63 років. Втім, враховуючи значну
кількість потенціалу, який перебуває у резерві
та не залучається у процес виробництва, пропонуємо зосередити увагу на наявному виробничому потенціалі та підвищити ефективність за
рахунок повного його використання.
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USING FUZZY MODELING WHEN CALCULATING
THE NET PRESENT VALUE (NPV) OF PROJECT
ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ПРИ РОЗРАХУНКУ ЧИСТОЇ ПРИВЕДЕНОЇ ВАРТОСТІ (NPV) ПРОЕКТУ
АNNOTATION
There was elaborated software of simulation model in C ++
Builder 6 environment, which allows calculating the net present
value (NPV) criterion according to the set parameters, displaying
the new data at the change in indicators, rates, primary investments. There was also carried out the statistical analysis of the
results of experimenting with the simulation model, including the
construction of charts and confidence intervals.
Keywords: fuzzy modeling, economic efficiency, NPV criterion,
innovative project, LTE-technology, mobile operator.
АНОТАЦІЯ
У статті розроблено програмне забезпечення імітаційної
моделі в середовищі C ++ Builder 6, яке дає змогу розраховувати чисту наведену вартість критерію NPV за заданими параметрами, відображаючи нові дані при зміні в показниках, ставках,
первинних інвестиціях, а також проводити статистичний аналіз
результатів експериментування з імітаційною моделлю, у тому
числі побудову графіків і довірчих інтервалів.
Ключові слова: нечітке моделювання, економічна ефективність, критерій NPV, інноваційний проект, LTE-технології,
оператор мобільного зв’язку.
АННОТАЦИЯ
В статье разработано программное обеспечение имитационной модели в среде C ++ Builder 6, которое позволяет рассчитывать чистую приведенную стоимость критерия NPV по
заданным параметрам, отображая новые данные при изменении в показателях, ставках, первичных инвестициях, а также
проводить статистический анализ результатов экспериментирования с имитационной моделью, в том числе построение
графиков и доверительных интервалов.
Ключевые слова: нечеткое моделирование, экономическая эффективность, критерий NPV, инновационный проект,
LTE-технологии, оператор мобильной связи.

Introduction. The main problem of the development of innovative activity of mobile operators
in Ukraine is the low level of funding from the
introduction of new technologies that can generate significant revenues to the budgets of the
mobile operators and the state as a whole. The
introduction of 4G LTE-technologies by the domestic enterprises is an effective mechanism for
transforming the quality of mobile services to innovative development of the telecommunications
sector.
An important contribution to the study of the
theoretical and practical aspects of innovative developments of the telecommunications sector was
made by such prominent scientists as V.N. Orlov, V.M. Granaturov, E.A. Knyazeva, G.A. Otlivanskaya, N.S. Bobrovnichaya, I.Y. Lebedeva,
S.I. Gritsulenko. At the present stage of market
reforms of the telecommunication industry, new

organization and economic issues, related to global market integration, appear.
In Ukraine the traditional kinds of 4G technology, adopted to domestic climate and very
popular at the world telecommunication industry. 4G and LTE-technology demand regular complex scientific monitoring of economic aspects
of their products in unstable market conditions.
This actual problem defined and theme, logical
structure and results of the submitted research.
Problem Statement. Of the article is to determine possible ways of LTE-technology introduction of Ukraine telecommunication industry as a
precondition for development of clear and transparent state policy. Such as should serve as the
basis for regional organizations activities taking
into account experience of other counties in 4G
development regulation. Future research in this
area will contribute to more accurate models of
calculate the net present value (NPV) of project
with LTE-technology introduction in Ukraine
telecommunication industry.
Results. By now there have been proposed several dozens of methods for the calculation and
analysis of the economic effect of innovative projects of the enterprise development. The evaluation of economic efficiency of the introduction of
new technologies in the enterprise is an essential
part of its feasibility study [1, р. 18–36]. Thus,
there can be distinguished four main groups of
methods that allow determining the effect of the
introduction of technologies: financial, qualitative, quantitative, probabilistic.
One of them is the criterion of the net present
value (NPV), which shows the amount of money that an investor expects to receive from the
project after the cash inflows recoup his initial
investment costs and the recurring cash outflows
related to the implementation of the project upon
the introduction of new technologies on the enterprise in future [2, р. 33–38].
The NPV criterion is the most important criterion of economic efficiency of projects and represents the difference between all the cash inflows
and outflows at the present moment of the investment project assessment [3, 76 р.]. This criterion
also has several drawbacks and cannot be the only
means of investment evaluation. NPV determines
the absolute value of the return on investment
Випуск 3. 2015
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and most likely, the bigger investment
the greater the net present value will be.
All cash payments are estimated taking
into account the risks and their time
value, it means that NPV is the value
that is added by the project itself [4, 22–
29 р.]. Obviously, each project on innovation technologies requires investment
Inv. The corresponding range of activities after their implementation will lead
to the sale of products or services. As
a result of these services sale there appears discounted cash flow CF. Typically, the entire process is seen at certain
times throughout the project life cycle
from the time of its implementation [5,
48–51 р.; 6, 121–127 р.].
In order to calculate the net present value of the project on the implementation of LTE – technologies by the
Ukrainian mobile operators there was
developed a simulation model in the environment
of C ++ Builder 6 allowing to automatically calculate the absolute and relative risk values of
investment project [7, 132–139 р.]. Where the
absolute indicator is the standard deviation of the
project (shows the amount of potential losses on
this investment project). In this case, the relative
indicator of the project is the probability coefficient determining what kind of risk threatens investment to the future of the investment project.
It also shows the evaluation of the effectiveness
of the investment project based on the indicator
of risk-priority, which allows making justified
decisions on the feasibility of the future project
implementation.
Based on the central limit theorem, it can be
stated that the probabilistic distribution of the net
present value of the project has normal distribution. It can be verified by constructing a histogram
of the obtained values with the help of the developed software system of simulation model in C ++
Builder 6 environment is represented in Figure 1.1.
Normally distributed random variable of economic phenomena is continuous, and its differential distribution function determines the density
of the probability distribution for each x. The diagram of function of the normal distribution is
determined by the normal curve or the Gaussian
curve. An important property of the diagram of
the differential function of normal distribution
is its area restricted by the normal curve and the
x-axis, always equal to 1.
Using the density of the normal distribution
allows reflecting the probability of the appearance of random variable. To estimate the probability that the random variable gets into the integral, the integrated density function is used:
x
f(x) = ∫ f (t )dtdt,
−∞
where f(t) – differential function of the normal distribution

Fig. 1. 1 Calculation of the NPV criterion
for normal law of distribution

Assuming that the NPV is normally distributed value p with expectation E (NPV) and the
standard deviation σ (NPV), we can find the probability that the NPV > 0. At the same time this
becomes likely that the damage of the project will
be less than the 10% (discount rate), and when
NPV = 0 the project profitability is equal to the
discount rate.
We also assign each j-th scenario the likelihood
of its implementation P. The sum of the probabilities on all the presented scenarios equals to one.
The model of calculation of the net present
value for normal law of distribution showed that
the expected net present value of the project E is
60518,5.
The primary investments of the project
amounted to UAH 1000000.
The absolute standard deviation is 20082,3.
The individual variation coefficient of the
project on the implementation of LTE– technologies in Ukraine is 939623104,0.
The changes of the values of the standard normal distribution parameter kα are reflected in table. 1.1.
Table 1.1
Confidence level,%
90
95
98
99

Parameter kα
-1,31
-1,68
-2,07
-2,28

Table 1.1 shows the changes of the values of
the standard normal distribution parameter kα, at
the confidence level of 90%, the value is -1,31,
while increasing the probabilistic threshold to
98% kα equals to -2,07 and 99% equals to -2, 28.
Consequently, the probability that the loss
of the planned project on the implementation of
innovations, such as4G LTE – technologies in
Ukraine is less than 10% equal to 28% accord-
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ing to this assessment. This amount indicates positive net present value and
shows the growth of the value of invested capital as a result of the project implementation. Thus, the value of NPV>
0, which means that the project is profitable for the investor and the enterprise
as a whole [8, 176–178 р.].
Model for calculating the NPV criterion using the exponential law of distribution is shown in Fig. 1. 2. The case
where the gamma of distribution is with
parameters a = 1, b = λ> 0.
Fig. 1.2 shows the change of the values depending on the set parameters,
such as probability:
P 0,40 exp (NPV) = 0,02024
P 0,35 exp (NPV) = 0,04815
P 0,25 exp (NPV) = 0,09915
P 0,20 exp (NPV) = 0,17669
P 0,10 exp (NPV) = 0,39675
The corresponding results of the calculations
are represented in the diagram in Fig. 1.2. The
continuous uniform distribution of the random
variable in the probability theory takes the value
belonging to interval [a, b] indicating where the
probability density is constant in this interval.
The model for calculating the NPV criterion using the uniform law of distribution is shown in
Fig. 1. 3.
Random variable X is distributed in interval
[a, b], when its density in the distribution interval is constant. Uniform distributions is applied
in those cases where the point is randomly related
on interval [a, b], then X is the abscissa of the
set point.
The diagram of density of the uniform law
of distribution is shown in Fig. 1.3. which represents the changes of value depending on the set
parameters, for example with probability: at P
0,20, (NPV) = 100000,0 in each case F (NPV) is
equal to 0.39; when P 0,40, (NPV) = 77777,8;

Fig. 1. 2. Calculation of the NPV criterion
for exponential law of distribution

Fig. 1. 3 Calculation of the NPV criterion
for uniform law of distribution

when P 0,60, (NPV) = 59259,3 and with the probability when P 1,00 (NPV) = 23703,7.
Conclusions. However, having analyzed the
amount of damage and profit for innovative project, we can single out that the expected net present damage was E (NPV) = 60518,5 UAH, and the
expected net present value was EL = 181117,16
UAH upon the project deviation. It follows that
the damage is minor compared to the revenues
that can be obtained by the mobile operators of
Ukraine upon the introduction of LTE – technologies. In general, having analyzed the obtained
calculations it should be noted that the specific
value is a special case and for the credibility it is
necessary to conduct a series of experiments with
the model.
Future development of telecommunication industry of Ukraine and fuller realization project
potential and domestic producers should be associated with the introduction of innovative technologies, including using high-tech of mobile operators.
In further research it is planned to
calculate Monte–Carlo analysis risk for
project with 4G LTE–technology introduction in Ukraine, identify their weaknesses and justify measures to increase
the efficiency of innovative production
in Ukraine market.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена аналізу сутності поняття «трансфер
інноваційних технологій», виявленню етапів його здійснення,
порівнянню дефініцій «трансфер технологій» і «комерціалізація технологій». Розглянуто основні положення Закону України
«Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу
технологій». Виявлено вплив розвитку трансферу технологій
на рівень інвестиційного потенціалу.
Ключові слова: інновації, трансфер технологій, комерціалізація, ідентифікація, підприємство.
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу сущности понятия «трансфер
инновационных технологий», определению этапов его осуществления, сравнению дефиниций «трансфер технологий»
и «коммерциализация технологий». Рассмотрены основные
положения Закона Украины «О государственном регулировании деятельности в сфере трансфера технологий». Выявлено
влияние развития трансфера технологий на уровень инвестиционного потенциала.
Ключевые слова: инновации, трансфер технологий, коммерциализация, идентификация, предприятие.
АNNOTATION
This article analyzes the essence of the concept of “transfer of
innovative technologies” and identifies stages of its implementation.
Comparison of definitions “technology transfer” and “technology
commercialization” is provided. The main provisions of the Law of
Ukraine “On State Regulation of Activity in the Sphere of Transfer
of Technologies” are reviewed. The influence of technology transfer
on the level of investment potential is determined.
Keywords: innovation, technology transfer, commercialization,
identification, enterprise.

Постановка проблеми. Удосконалення трансферу технологій є невід’ємною частиною успішного розвитку бізнесу. Саме тому більшість
західних корпорацій створюють окремі департаменти, які займаються пошуком і оптимізацією впровадження нових технологій.
Водночас велика кількість компаній як середнього, так і великого бізнесу в країнах, що
розвиваються, часто посилаються на невдалий
досвід у впровадженні нової іноземної технології. Результатом цього є значні фінансові
втрати, підприємства, що неефективно працюють або зовсім не працюють. Отже, реалізація
трансферу технологій може перетворитися на
непросте завдання для менеджменту компанії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Теоретичні аспекти й визначення поняття
«трансфер технологій» можна знайти в роботах таких українських учених, як В. Стадник,
Л. Федулова, А. Шпак, В. Соловйов, Ю. Бажал. У працях О. Андросової, І. Балабанова,
М. Катешової, О. Саліхової, С. Золотарьова зазначено, що в науковій літературі мало уваги
присвячено проблемам розвитку сучасної української системи трансферу технологій. Водночас І. Матюшенко, О. Мокій, В. Лук’яненко,
О. Чоботюк і Т. Медведкіна надають рекомендації щодо вдосконалення процесу інноваційного розвитку України.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. На сьогодні існує значна
кількість публікацій як вітчизняних, так і іноземних науковців, які розглядають питання теорії та методології трансферу технологій. Але,
незважаючи на це, єдності думок щодо розуміння трансферу технологій і основних етапів його
здійснення немає.
Мета статті. Метою дослідження є визначення змісту, форм та етапів здійснення трансферу
технологій.
Виклад основного матеріалу. Поняття
«трансфер технологій» для вітчизняної науки
і практики є порівняно новим. Існує кілька
підходів до визначення цього поняття. Так, наприклад, згідно з офіційними рекомендаціями
Організації з економічного співробітництва та
розвитку (OECD) керівництву Фраскаті «Стандартна практика, що пропонується для обстежень досліджень та експериментальних розробок», трансфер технологій – це передавання
науково-технічних знань і досвіду для надання
науково-технічних послуг, застосування технологічних процесів, випуск продукції.
Консорціум американських федеральних лабораторій трактує трансфер технологій як процес, за допомогою якого знання, механізми й
обладнання, отримані в результаті проведення
дослідницьких робіт, фінансованих федераль-
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ним бюджетом, використовуються для забезпечення приватних і громадських потреб.
У свою чергу, відповідно до визначення Ради
з наукових та промислових досліджень (CSIR),
трансфер технології являє собою процес, за якого інтелектуальна власність перетворюється на
фізичний продукт або процес, що генерує комерційну вигоду або може бути використаний
на благо суспільства [8].
У Законі України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»
трансфер визначається як передавання технології, яка оформляється шляхом укладення
двостороннього або багатостороннього договору
між фізичними та/або юридичними особами,
котрим установлюються, змінюються або припиняються майнові права й обов’язки щодо технології та/або її складових [6].
Однак, на нашу думку, найбільш удале визначення, яке відповідає вітчизняним реаліям, належить О.М. Ляшенко: трансфер технологій – система взаємовідносин між агентами
суспільного обміну з приводу передавання економічно вигідних, валоризованих нових знань,
захищених правом інтелектуальної власності,
що використовують реципієнти з метою отримання вигоди [2].
Будучи основною формою просування інновацій, трансфер технологій може здійснюватися
або у вигляді знань, досвіду, науково-технічної
інформації, або в матеріалах, машинах, обладнанні. Він може виконуватися на комерційній
основі через надання партнеру результатів науково-технічної діяльності.
Трансфер розроблень має місце тоді, коли
підприємство-розробник нової технології з тих
чи інших причин не може успішно комерціалізувати науково-технічні розроблення, поступаючись іншому підприємству, або ж здійснює цілеспрямовану діяльність щодо нетрадиційного
(відмінного від початкового) використання цих
результатів в інших галузях застосування.
Основними формами комерційного трансферу є такі:
1) продаж технології в зречевленому вигляді;
2) передавання технології за прямих і портфельних інвестицій;
3) продаж патентів;
4) продаж ліцензій на всі види запатентованої промислової власності, крім товарних знаків, знаків обслуговування тощо;
5) продаж ліцензій на незапатентовані види
промислової власності – ноу-хау, секрети виробництва, технологічний досвід, інструкції,
схеми, специфікації тощо.
Трансфер технологій є одним із джерел підвищення інноваційного потенціалу підприємства, оскільки надає суб’єктам господарювання
низку стратегічних можливостей, а саме: розвиток внутрішнього ринку, розвиток висхідних
галузей, адаптація та перенесення досягнень
розвинених країн і входження в транснаціональну інфраструктуру [2].
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Як засвідчує аналіз багатьох досліджень [1],
для ефективного функціонування інноваційного
потенціалу підприємств потрібно, щоб були задіяні його всі елементи: трансферний потенціал
(здатність залучати ресурси для інноваційного
розвитку підприємства; здатність передавати
ресурси й інноваційну продукцію споживачам і
бізнес-партнерам); креативний потенціал (здатність суб’єктів управління висувати й розвивати
нові ідеї, що набувають форми наукової або технологічної інформації); управлінський потенціал (здатність керівників адекватно оцінювати
внутрішнє та зовнішнє середовище організації,
використовувати інноваційні ресурси, формувати стратегію інноваційного розвитку підприємства й реалізовувати її, розробляти й реалізовувати інноваційні рішення тощо); виробничий
потенціал (трудові ресурси, у тому числі інтелектуальні; обладнання, виробниче оснащення,
технології тощо; матеріали, сировина, паливо,
енергія тощо; фінансові ресурси, інформаційні
ресурси; виробничі площі, лабораторії, випробувальні комплекси тощо; транспортні засоби).
Як складова інноваційного потенціалу,
трансфер технологій, окрім технологічних процесів постачання і збуту готової продукції, має
місце серед технологічного процесу виробництва. Трансфер у виробничій сфері, як правило,
супроводжується передаванням або отриманням
прав на виробництво деталей, вузлів або складання готової продукції відокремленим підрозділам. Стосовно етапів інноваційного процесу
трансфер технологій може охоплювати будьяку стадію, оскільки для реалізації будь-якої
з них може виявитись необхідним залучення
інноваційних ресурсів із зовні або делегування
завдання з виконання певних робіт за програмами інноваційного розвитку відокремленим
підрозділам [2].
Часто його вживають у зв’язці з іншим поняттям – «комерціалізація технологій», хоча
смисловий зміст цих понять неоднаковий. Поняття «комерціалізація технології» передбачає обов’язкове комерційне використання інформації про технології, тобто використання з
обов’язковим здобуванням вигоди.
Відмінність між трансфером і комерціалізацією полягає в такому [5]:
1) комерціалізація
технології
передбачає обов’язкове одержання прибутку й не
обов’язково пов’язане з підключенням третіх
осіб (крім джерела технології та кінцевого користувача);
2) трансфер технології передбачає обов’язкове
передавання технології реципієнтові, який і
здійснює її промислове освоєння, але це не
обов’язково пов’язано з отриманням прибутку
як джерелом технології, так і її реципієнтом (зокрема це стосується екологічних технологій).
За економічним змістом трансфер технологій
ділиться на дві форми: комерційний і некомерційний. Комерційний трансфер – це процес переходу інформації, технологій, результатів на-
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уково-технічних досліджень від власника (який
може бути розробником, а може ним і не бути)
до споживача (покупця), у результаті чого передбачається отримання комерційної користі в
тій чи іншій формі й розмірах, згідно з умовами угоди. Некомерційний трансфер частіше за
все використовується в площині фундаментальних, базових наукових досліджень, наукових
відкриттів, технологічних винаходів або в тих
випадках, коли власник науково-технічного
знання не усвідомлює, не має можливості або
не зацікавлений у комерціалізації. Іноді він супроводжується невеликими витратами й може
підтримуватися як державою, так і приватними
особами [4, с. 7].
У більшості випадків трансфер технології
ініціюється топ-менеджментом компанії, який
за рахунок технологічних змін (підвищення
продуктивності, автоматизації, енергоефективності тощо) або за рахунок створення нового
продукту розраховує в майбутньому отримати
фінансовий прибуток. Як правило, рішення про
купівлю нової технології базується на даних дослідження ринку, технологічного аудиту, попереднього розрахунку терміну окупності.
Однак основними причинами придбання технології, а не її самостійної розробки є такі:
- компанія не може власними силами розробити інноваційну технологію через відсутність
досвіду, висококваліфікованих фахівців або дослідницької бази в цій галузі;
- витрати на розроблення технології можуть
виявитися вищими, ніж вартість уже наявної
технології;
- великі ризики, пов’язані з дослідженнями та розробленнями нової технології (навіть за
наявності значних інвестицій немає жодних гарантій, що наприкінці дослідження буде отримана необхідна інноваційна технологія; трансфер надає можливість отримати вже наявну й
комерційно перевірену технологію);
- інколи трансфер технології є просто необхідним, зокрема за появи нової, яка змінює ринок, інноваційної технології в компанії може не
бути часу на розроблення аналога. Конкуренти,
що впровадили технологію, автоматично отримують перевагу.
Процес трансферу технологій виходить далеко за межі простої поставки обладнання.
Він уключає в себе передавання знань, методів виробництва й управління, маркетингових
моделей. Покупець хоче, щоб придбана ним
технологія приносила як мінімум той самий результат, що і в країні продавця. Тому трансфер
технологій може бути здійснений за етапами,
поданими на рис. 1.
Першим етапом трансферу технологій є вибір самої технології й, отже, визначення критеріїв для її подальшого пошуку. Основна мета
цього етапу полягає у визначенні вичерпного
переліку завдань, які має вирішити нова технологія. Згодом командою фахівців повинні бути
встановлені технічні та економічні параметри

нової технології, а також додаткові функції, які
вона може в себе включати.
Потенційні джерела технологій можна поділити на дві групи:
1) університети, лабораторії, дослідницькі
організації;
2) виробники, комерційні підприємства.
У разі масштабного трансферу різні частини технології можуть бути поставлені з різних
джерел.

1. Ідентифікація технології
2. Пошук технології
3. Вибір постачальника технології
4. Ведення переговорів
5. Укладання угоди
6. Реалізація трансферу
7. Запуск і адаптація технології
Рис. 1. Етапи здійснення трансферу технологій

Під час пошуку потенційного постачальника
технології необхідно вивчити якомога більшу
кількість джерел, серед яких можуть бути такі:
Інтернет, промислові асоціації, торгово-промислові палати, виставки, конференції, посольства
країн, технічні журнали, спеціалізовані міжнародні організації (найбільшими міжнародними
організаціями в галузі трансферу технології є
UNIDO й APCTT) [3].
Під час вибору постачальника технології необхідно звернути увагу на таке: попередню ціну,
яку розробник встановлює за технологію; технологічні показники, відповідно до обраних на
першому етапі критеріїв; складові пакета технології (технічна частина, навчання персоналу,
маркетинг, спільна дослідницька діяльність);
гарантійні зобов’язання продавця; екологічні показники й енергоефективність технології
(для промислових технологій); зміни в роботі та
управлінні компанії, які вимагає ця технологія;
чи отримає покупець право на використання
бренда; чи йдеться про виключне або невиключне право на використання технології.
Наступним етапом трансферу технологій є
ведення переговорів, під час яких необхідно виконати два основні завдання:
1) узгодити максимально вигідну для обох
сторін ціну;
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2) розробити план реалізації трансферу (етапи, терміни, технічні умови майбутнього трансферу).
Сторони можуть впливати на хід переговорів, надаючи різні аргументи й контраргументи.
Отже, перед тим як сідати за стіл переговорів,
компанії необхідно виробити стратегію майбутніх переговорів, спрямовану на укладення
угоди на найкращих умовах. У цьому процесі
повинна бути задіяна команда різних фахівців:
інженерів, юристів, фінансистів. Важливим
фактором також є вибір лідера, який вестиме
переговори, його досвід і здібності.
Результатом переговорів має стати остаточний вибір постачальника технології. З таким
постачальником має бути затверджений попередній план трансферу, що включає в себе основні
етапи, терміни, функції та обов’язки кожної зі
сторін. Цей план повинен об’єктивно оцінювати можливості компанії, формалізм внутрішніх
процедур, фахівців, яких необхідно задіяти,
наявність персоналу тощо. Компанія повинна
передбачати адміністративні особливості своєї
країни, зокрема питання, пов’язані із сертифікацією нового обладнання. Подібні процедури,
як правило, можуть зайняти багато часу, тому
бажано їх передбачити заздалегідь.
Після того як були досягнуті всі домовленості, сторони мають скласти й підписати договір
трансферу. Головне завдання договору – перенести в письмову форму все, що було обумовлено під час переговорів. Варто відзначити, що не
існує загальноприйнятої форми договору трансферу технологій, його зміст залежить від кожного конкретного випадку.
Запорукою успіху трансферу є тісна співпраця на кожному етапі й на всіх рівнях між
покупцем і постачальником технології. Відносини між сторонами – один із найважливіших
факторів успішної роботи. Керівник проекту
має розробити графік та індикатори, що дають
змогу слідкувати за виконанням кожного етапу
трансферу (індикаторами може бути будь-яка
інформація про проект: звіт про нараду, результати випробувань, фотографії поставленого обладнання й монтажу).
Заключним технічним етапом трансферу
технології є проведення тестів і випробувань,
передавання повної технічної документації,
здійснення заключної стадії навчання персоналу.
Як правило, у перші тижні після впровадження, технологія має пройти період адаптації. На основі аналізу роботи нової технології
фахівцями можуть бути внесені корективи в
режими роботи, виправлені помилки, які не
були спочатку враховані. Крім того, протягом
перших тижнів керівництво проекту може зро-
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зуміти, чи отримав задіяний персонал необхідні
навички для самостійної роботи.
Україна – перша серед країн СНГ, у якій був
прийнятий Закон «Про державне регулювання
діяльності у сфері трансферу технологій». Цей
Закон визначає такий перелік договорів, які
опосередковують передавання технологій: договір про поставку промислової технології; договір технічно-промислової кооперації; договір
про надання технічних послуг; договір інжинірингу; договір про створення спільних підприємств; договір про надання в оренду або лізинг
складових технологій, обладнання; договір комерційної концесії (франчайзингу) [4].
Крім того, разом із договором про трансфер
технологій можуть укладатися договори, зокрема, щодо гарантій осіб, які передають технології та їх складові, стосовно можливості досягнення економічних показників і виробництва
продукції із застосуванням цих технологій і
складових; проведення комплексу інженерних,
екологічних або інших робіт, необхідних для
застосування технологій тощо.
Висновки. Отже, використання трансферу
інноваційних технологій надає можливість підприємствам виробляти сучасні товари й послуги, підвищувати якість продукції та знижувати
витрати на виробництво, тим самим підвищувати рівень конкурентоспроможності.
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
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АНОТАЦІЯ
У статті подано визначення компетенції підприємства. Обґрунтовано, що формування компетенції підприємства здійснюється у стратегічному управлінні знаннями. Побудовано
модель формування компетенції підприємства, яка дає змогу
відобразити процес формування компетенції підприємства у
стратегічному управлінні знаннями. Визначено етапи циклу
знань підприємства, які надають можливість ідентифікувати
компетенцію підприємства.
Ключові слова: знання, ідентифікація, компетенція підприємства, компетенція персоналу, стратегічне управління
знаннями.
АННОТАЦИЯ
В статье дано определение компетенции предприятия.
Обосновано, что формирование компетенции предприятия
осуществляется в стратегическом управлении знаниями. Построена модель формирования компетенции предприятия,
которая позволяет отобразить процесс формирования компетенции предприятия в стратегическом управлении знаниями.
Определенны этапы цикла знаний предприятия, позволяющие
идентифицировать компетенцию предприятия.
Ключевые слова: знание, идентификация, компетенция
предприятия, компетенция персонала, стратегическое управление знаниями.
ANNOTATION
The determination of competence of enterprise is given. It
is substantiated that formation of competence of enterprise is
implemented in a strategic knowledge management. The model
of forming of competence of enterprise, which allows to represent
the process of forming of competence of enterprise in a strategic
knowledge management, is built. The stages of cycle of knowledge
of enterprise, which allow to identify the competence of enterprise,
are determined.
Keywords: knowledge, identification, competence of
enterprise, competence of personnel, strategic knowledge
management.

Постановка проблеми. Загострення конкуренції на внутрішніх і зовнішніх ринках вимагає від підприємства пошуку нових джерел та
способів одержання конкурентних переваг. Конкурентоспроможність підприємства, його роль
«інтелектуального лідера» в галузі все більшою
мірою визначається ефективністю використання
внутрішніх нематеріальних активів, інтелектуально-творчого потенціалу персоналу, унікальністю організаційних знань і технологій, які
дають змогу створювати ключові сфери компетенції підприємства, виробляти принципово новий продукт, здатний відкривати доступ до нових ринків. Нематеріальні активи, що базуються
на знаннях, розглядають на сьогодні як стратегічний ресурс підприємства, адже саме вони

визначають його ринковий успіх і стають основою для одержання конкурентних переваг. Пошук шляхів матеріалізації корпоративних знань
і досвіду через їхнє перетворення в інноваційні продукти, процеси та послуги з новими споживчими властивостями зумовив виникнення
нової концепції – концепції компетенції підприємства. Компетенція підприємства виникає як
результат одержання, перетворення та контекстуалізованого використання знань, що відбувається на певних етапах управління знаннями і є
результатом реалізації стратегії управління знаннями підприємства. Необхідність формування
теоретичних засад і методичного інструментарію
формування компетенції підприємства в стратегічному управлінні знаннями та її імплементації
в діяльність промислових підприємств визначила актуальність теми дослідження і її практичну
значущість.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Теоретичні засади використання компетентнісного підходу в діяльності підприємств частково
відображено в працях таких зарубіжних і вітчизняних учених, як K. Прахальд, Г. Хемель,
Дж. Тідд, І. Нонака, Г. Гольдштейн, О. Гребешкова, В. Верба, Т. Андрусенко, І. Бузько,
В. Отенко, С. Філиппова, В. Ячменьова. Вагомий унесок у формування сучасних теорій стратегічного управління знаннями зробили такі
вчені, як Г. Мінцберг, П. Друкер, П. Селзнік,
Р. Стівенсон, К. Ендрюс, О. Гапоненко, Д. Кудрявцев, Т. Гаврилова, В. Хорошевський, С. Бобришев, О. Востряков та ін.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Вивчення теоретичних і емпіричних надбань цих авторів дає змогу стверджувати, що термінологічний зміст компетенції
підприємства є недостатньо визначеним. Так,
деякі автори ототожнюють компетенцію підприємства зі знаннями, ключовими спроможностями, стратегічними активами, нематеріальними ресурсами підприємства, відповідний же
понятійний апарат залишається нечітким, а з
певних позицій – загалом не визначеним. Така
поліваріантність розуміння компетенції підприємства вимагає формування чіткого категоріального апарату компетенції підприємства
та когнітивних схем предметної галузі. Отже,
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одним із невирішених наукових завдань є визначення сутності й змісту компетенції підприємства та особливостей її формування у стратегічному управлінні знаннями підприємства.
Мета статті. Мета дослідження полягає у визначення сутності й змісту компетенції підприємства, її місця та особливостей формування у стратегічному управлінні знаннями підприємства.
Виклад основного матеріалу. В умовах жорсткої конкуренції перед сучасними підприємствами гостро постало завдання пошуку нових
джерел конкурентних переваг. Дослідження
джерел конкурентних переваг, що базуються на
знаннях, зумовлює необхідність ідентифікації
знань, установлення шляхів їхнього використання та розвитку. Відповідно, має змінюватися й сама система стратегічного управління
підприємством, яка повинна відповідати завданням розвитку підприємств саме в економіці знань, а також забезпечувати можливість
застосування нових підходів, методів та інструментарію стратегічного управління знаннями з
метою формування й імплементації компетенції
підприємства в його діяльність.
Складна природа компетенції підприємства
потребує виявлення сутності цього поняття.
Розуміння сутності компетенції лежить у сфері психолінгвістики, зокрема в семантиці, що
зумовлює необхідність урахування при визначенні змісту компетенції підприємства багатоаспектності цього поняття. Семантичний аналіз
поняття «компетенція» надав можливість виявити його дуальний характер, який полягає в
поєднанні індивідуальних компетенцій (компетенцій персоналу) та корпоративних компетен-

цій (компетенцій підприємства), які мають схожі складові, але виявляються на різних рівнях
корпоративного управління. Під компетенцією
підприємства пропонується розуміти унікальну
для підприємства сукупність знань, навичок,
досвіду й організаційних зв’язків, які в поєднанні з ресурсами і технологіями формують
основу для одержання підприємством конкурентних переваг і забезпечення його ринкового
успіху. Компетенція підприємства матеріалізується в інноваційних продуктах, процесах і послугах із новими споживчими властивостями.
Визначення змісту та складових компетенції
підприємства, до яких належать знання, навички, досвід, організаційні зв’язки, ресурси
й технології, дало змогу ідентифікувати вісім
ознак компетенції підприємства, що вирізняють компетенцію серед інших ресурсів знань.
Основними з них є здатність компетенції створювати нову споживчу цінність, складність її
імітації конкурентами, спроможність відкривати доступ до нових ринків. У роботі наголошено, що носієм компетенції індивідуально або колективно є персонал підприємства. Компетенції
персоналу як сукупність його знань, навичок і
досвіду можуть утілюватися в нематеріальних
активах підприємства (за умови можливості їхнього вартісного оцінювання та перетворення
на об’єкти інтелектуальної власності), утворюючи, отже, колективне знання підприємства,
яке зберігається й поширюється шляхом навчання, комунікації тощо.
Формування компетенції підприємства відбувається на певних етапах управління знаннями як результат їхнього одержання, перетво-
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Рис. 1. Модель формування компетенції підприємства
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рення та контекстуалізованого використання.
Розуміння управління знаннями як сучасної
корпоративної стратегії, яка трансформує всі
види інтелектуальних активів у більш високу
продуктивність і ефективність, нову вартість і
підвищену конкурентоспроможність, зумовило
необхідність дослідження компетенції підприємства саме в стратегічному управлінні знаннями, де й відбувається її формування. Під
стратегічним управлінням знаннями розуміється сукупність стратегічних цілей, напрямів
і процедур управління знаннями, що спрямовані на використання ресурсів знань з метою
ідентифікації, формування та імплементації
компетенції підприємства. Доведено, що компетенція відіграє дуальну роль у стратегічному
управлінні знаннями підприємства: з одного
боку, вона є об’єктом стратегічного управління
знаннями, з іншого – його головним результатом, який виникає під час реалізації стратегії
управління знаннями та полягає у створенні
інноваційного продукту з новими споживчими
властивостями.
Дослідження компетенції підприємства як
об’єкта стратегічного управління знаннями
дало змогу розробити модель, яка надає можливість відобразити процес формування компетенції підприємства, установити напрями її
ідентифікації і подальшого використання. Згідно з цією моделлю, компетенція підприємства,
елементами якої є знання, навички, досвід,
організаційні зв’язки й ресурси, формується в
процесі руху знань усередині підприємства та
втілюється в новій продукції, процесах і послугах із новими споживчими властивостями.
Модель формування компетенції підприємства
подано на рис. 1.

Некодифікован
е знання

КОМБІНУВАННЯ
Поширення знання,
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ЕКСТЕРНАЛІЗАЦІЯ

Кодифікація
знання

Дискретне

навчання

Рис. 2. Цикл знань підприємства
Джерело: узагальнено за [1; 3]

Дифузія
(поширення)

Рух знань усередині підприємства, їхнє одержання, передавання й перетворення в необхідну
користувачу форму, а також навчання з метою
передавання накопиченого досвіду здійснюються за чотирма напрямами, які становлять цикл
знань і етапами якого є процеси екстерналізації, комбінування, інтерналізації та соціалізації
знань (рис. 2).
Соціалізація (socialization) – це процес передавання прихованих знань серед співробітників
підприємства. Таке передавання знання здійснюється без використання мови, шляхом, наприклад, спостереження однієї людини за іншою.
Екстерналізація (externalization) – процес
перетворення прихованого знання в явне. Цей
вид перетворення здійснюється за допомогою
широкого спектра методів одержання знань,
які містять у своєму арсеналі незвичне використання мови, дискусій, метафор, аналогій,
асоціативних рядів тощо.
Комбінування (combination) – традиційний спосіб передавання явних, кодифікованих
знань від однієї особи іншій за допомогою книг,
лекцій, журналів, періодичних видань, інформаційних технологій.
Інтерналізація (internalization) – перетворення явного знання в приховану форму, наприклад, за допомогою практичного виконання
якої-небудь діяльності: навчання дією (learning
by doing).
Серед процесів руху знань нами окремо виділено місце виникнення компетенції підприємства. Вона перебуває в галузі некодифікованих
і непоширених знань, на перетині процесів соціалізації й екстерналізації. Саме розвиток цих
процесів дає змогу створити умови для формування компетенції та її використання.
Послідовна реалізація зображених на рис. 2
процесів утворює цикл знань. Оскільки знання
створюються тільки індивідуумами, роль підприємства полягає в тому, щоб створити умови
для одержання й розповсюдження знань, їх перетворення та використання, підтримуючи цей
процес на індивідуальному рівні. Ключовим
моментом управління знаннями є стимулювання процесу передавання знань, який полягає в
перетворенні індивідуальних знань на корпоративні шляхом діалогу, дискусії, обміну досвідом і безпосереднього спостереження.
Аналіз етапів руху знань надає можливість
створити важливий інструмент ідентифікації
компетенції підприємства, яка виникає в результаті руху знань усередині підприємства.
Концептуальною засадою ідентифікації компетенції є так званий «Простір С», або цикл соціального навчання [2], який дає змогу структурувати рух знань усередині підприємства
й забезпечувати комунікації між джерелами
знань на основі використання сучасних інформаційних технологій і методів одержання
знань.
Аналіз одержаних під час дослідження даних щодо розуміння компетенції підприємства
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
та можливостей її визначення надав автору
можливість сформувати власний підхід до ідентифікації компетенції на основі використання
методів одержання знань під час групової роботи. На цій підставі в роботі розроблено принциповий підхід до ідентифікації компетенції підприємства шляхом аналізу руху знань усередині
підприємства. Розроблений підхід ґрунтується
на моделі руху знань усередині підприємства й
між підприємствами M. Боїсота [2], яку буле
деталізовано далі. Вона дає змогу підтримувати
процеси комунікацій між джерелами знань на
основі використання сучасних інформаційних
техно-логій і методів одержання знань.
Висновок. Побудова моделі формування компетенції підприємства, яка ґрунтується на етапах циклу знань, дає змогу відобразити процес
формування компетенції підприємства, установити напрями її ідентифікації та подальшого
використання. Згідно з цією моделлю, компетенція підприємства, елементами якої є знання, навички, досвід, організаційні зв’язки й
ресурси, формується в процесі руху знань усе-
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редині підприємства та втілюється в новій продукції, процесах і послугах із новими споживчими властивостями.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ
ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА
METHODICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS
OF ENTERPRISE’S FINANCIAL FLOWS
АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена розробленню методичних підходів до
аналізу фінансових потоків підприємства. При цьому обґрунтовано необхідність розрахунку двох укрупнених груп показників,
що аналізують фінансові ресурси підприємства як елементи
фінансових потоків на традиційній основі та параметри і процес трансформування фінансових потоків на логістичних засадах. Запропоновано відповідну послідовність проведення
розрахунків і знаходження коефіцієнта трансформації фінансового потоку підприємства.
Ключові слова: логістика, фінансові потоки, фінансові ресурси, методичні підходи, аналіз.
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена разработке методических подходов
к анализу финансовых потоков предприятия. При этом обоснована необходимость расчета двух укрупненных групп
анализируемых показателей: финансовых ресурсов предприятия как элементов финансовых потоков на традиционной
основе и, с другой стороны, параметров и процесса трансформации финансовых потоков на логистических принципах.
Предложено соответствующую последовательность проведения расчетов и нахождения коэффициента трансформации
финансового потока предприятия.
Ключевые слова: логистика, финансовые потоки,
финансовые ресурсы, методические подходы, анализ.
АNNOTATION
The article is devoted to the development of methodical
approaches to the analysis of enterprise’s financial flows. The
necessity of calculating two consolidated sets of indicators was
proved. The indicators of the first group analyzed the financial
resources of the enterprise as elements of financial flows on the
traditional basis. The second group of indicators is intended to
analyze parameters and process of transformation of financial
flows based on logistics principles. The proper sequence for
making calculations and finding coefficient of transformation of
financial flows of enterprise are offered.
Keywords: logistics, financial flows, financial resources,
methodical approaches, analysis.

Постановка проблеми. Фінансові потоки
підприємства охоплюють усі сфери його діяльності, а тому важливим завданням вищого
менеджменту компанії є побудова ефективного
механізму управління фінансовими потоками,
який повинен базуватися на науково-обґрунтованій системі показників аналізу й оцінювання
їх фактичних параметрів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Більшість сучасних досліджень фінансових
потоків і визначення їх упливу на кінцеві результати господарської діяльності здійснюється
на основі показників аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, тобто від-

бувається ототожнення фінансових потоків із
фінансовими ресурсами підприємства, що є не
коректним. При цьому передбачається розрахунок значної кількості стандартних фінансових
показників у розрізі рентабельності, ділової
активності, фінансової стійкості тощо, аналіз
яких призводить до проведення складної аналітичної роботи фінансових служб без урахування особливостей фінансових потоків із позицій логістики. Окремі напрацювання в цьому
напрямі висвітлені в роботах О.В. Майбороди
[1], Г.М. Азаренкової [2], Г.М. Яровенко [3],
О.В. Іньшиної [4], Г.В. Баранець [5].
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Отже, нині дослідження фінансових потоків підприємства має недостатньо
належне методичне підґрунтя під час діагностики логістичної діяльності підприємства, попри визнання фінансових потоків як окремої та
вагомої складової її забезпечення.
Мета статті. З огляду на це мета статті полягає в розробленні авторських методичних підходів до аналізу фінансових потоків підприємства
шляхом систематизації наявних показників, їх
удосконалення та консолідації в єдиний алгоритм для проведення всебічного дослідження
фінансових потоків підприємства.
Виклад основного матеріалу. Логістичний
підхід передбачає дослідження потокових процесів, що протікають під час підприємницької
діяльності. При цьому загальновизнаним є той
факт, що основними різновидами логістичних
потоків є матеріальні, фінансові й інформаційні, злагоджене та наскрізне управління якими
дає змогу забезпечити високу ефективність як
логістичної діяльності підприємства, так і зростання його конкурентоспроможності загалом на
основі оптимізації витрат часу й ресурсів.
Погоджуємось із Г.В. Баранець, що логістичним потоковим процесам властива економічна
природа, оскільки такі складові логістичної
системи, як логістичний ланцюг і логістичний
цикл, мають відтворювальну основу кругообігу капіталу. Найбільш масовий потік капіталу
генерується операційною діяльністю підприємства, яка інтегрує в собі як його вартісну, так
і матеріальну форму. У сфері, пов’язаній із випуском основної продукції підприємства, мате-
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ріально-грошові потоки опосередковують рух
переважно обігового капіталу. Вони характеризуються регулярністю формування, великими
обсягами та високою інтенсивністю, порівняно
з рухом основного капіталу, який не створює
регулярних припливів і відтоків матеріальних
засобів і коштів. У сутнісних характеристиках
майже всіх показників фінансового аналізу
можна знайти «логістичні риси», які певною
мірою виявляються через взаємодію потокових процесів. Отже, виявляється діалектичний
зв’язок логістики і фінансів: з одного боку, фінансові показники використовуються для оцінювання логістичної системи підприємства, з

іншого – націлювання фінансового механізму
на задоволення потреб споживача, прискорення руху коштів і мінімізацію витрат необхідно
здійснювати на засадах логістики [5].
Зважаючи на викладене вище, уважаємо за
доцільне аналіз фінансових потоків підприємства проводити в розрізі двох укрупнених груп:
розглядаючи фінансові ресурси підприємства
як елементи фінансових потоків на традиційній
основі й аналізуючи параметри та процес трансформування фінансових потоків на логістичних
засадах (рис. 1).
Далі розглянемо основні блоки цього алгоритму більш детально.

Показники аналізу фінансових потоків підприємства
І. Аналіз фінансових ресурсів підприємства
як елементів ФП підприємства

ІІ. Аналіз параметрів і процесу
трансформування фінансових потоків

1.1. Визначення складу і структури фінансового капіталу
підприємства:
- розрахунок вартості капіталу;
визначення
структури
фінансового
капіталу
підприємства.

2.1. Аналіз вхідного фінансового потоку
підприємства за коефіцієнтами податкоємності,
матеріалоємності, енергоємності й розрахунок
обсягів
чистого
фінансового
потоку
підприємства.

1.2. Розрахунок ефекту фінансового важеля та
визначення рівня фінансового ризику:
- розрахунок ефекту фінансового важеля за 1 і 2
концепціями;
- розрахунок сили дії операційного важеля;
- визначення рівня фінансового ризику.

2.2. Аналіз трансформування фінансового
потоку в логістичній системі підприємства:
- обсяг потоку на вході в логістичну систему
підприємства (на етапі постачання);
- обсяг потоку у процесі виробництва;
- обсяг потоку на виході логістичної системи
підприємства (на етапі дистрибуції);
- коефіцієнт трансформації ФП у логістичній
системі підприємства.

1.3. Розрахунок показників рентабельності підприємства:
- чиста рентабельність активів;
- економічна рентабельність активів;
- чиста рентабельність власного капіталу;
- чиста рентабельність позикового капіталу;
- чиста рентабельність продажу;
- операційна рентабельність продажу;
- валова рентабельність продажу;
- рентабельність продукції, робіт, послуг.
1.4. Розрахунок показників фінансової стійкості та
ділової активності підприємства:
- коефіцієнт фінансової незалежності;
- коефіцієнт фінансової залежності;
- коефіцієнт фінансової стабільності;
- коефіцієнт фінансового ризику ;
- коефіцієнт довгострокового залучення позикового
капіталу;
- коефіцієнт маневреності власного капіталу;
- коефіцієнт маневреності власного обігового капіталу;
- коефіцієнт обіговості кредиторської заборгованості;
- тривалість одного обігу дебіторської заборгованості;
- коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості;
- тривалість одного обігу запасів;
- коефіцієнт обіговості запасів;
- коефіцієнт обіговості основних засобів;
- коефіцієнт обіговості активів.

2.3. Визначення структури й направленості
фінансових потоків підприємства:
- швидкість руху;
- обсяг;
- час руху.
- коефіцієнт щільності;
- направленість руху фінансових потоків;
- коефіцієнт попиту на продукцію;
- коефіцієнт відношення обсягу реалізованої
продукції до загального обсягу виробництва.
2.4. Розрахунок достатності обсягів фінансових
потоків для виконання фінансових зобов’язань:
- показник наявності надлишку (дефіциту)
фінансових потоків;
- критерій достатності фінансових потоків.
2.5. Розрахунок ефективності використання
фінансових
потоків
підприємства
за
коефіцієнтом результативності.

1.5. Визначення типу фінансової стійкості підприємства
залежно від джерел формування фінансових ресурсів

Рис. 1. Показники аналізу фінансових потоків підприємства
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За першою укрупненою групою виділено типові показники, які широко використовуються
в практиці фінансового менеджменту [6; 7; 8; 9;
10; 11 тощо]. Зокрема, наприклад, не варто залишати поза увагою під час аналізу фінансових потоків підприємства показники ділової активності
підприємства та його фінансової стійкості, оскільки показники ділової активності характеризують
швидкість обігу фінансових потоків і ефективність управлінських дій у процесі їх кругообігу,
а фінансова стійкість визначає внутрішні фінансові можливості й перспективи щодо залучення
зовнішніх фінансових ресурсів. Рівень фінансової
стійкості підприємства є також основним важелем формування іміджу підприємства на ринку
інвестицій та основним сигнальним інструментом
для розрахунку ймовірності його неплатоспроможності й банкрутства, а отже, й індикатором
ефективності управління фінансовими потоками
підприємства. Визначення ж типу фінансової
стійкості підприємства на цій основі дає змогу
приймати належні управлінські рішення щодо
формування надалі джерел фінансових ресурсів.
Варто зазначити, що за сучасних умов не
просто доцільним, а критично необхідним під
час аналізу фінансових потоків є врахування
фактору часу та їх дисконтування навіть у короткострокових періодах (до 1 року), оскільки очікуваний Національним банком України
рівень інфляції у 2015 році – близько 24%
[12, с. 10].

Далі перейдемо до другої укрупненої групи
показників і зупинимося на них більш детально.
Проаналізуємо вхідний фінансовий потік за
поданими в таблиці 1 формулами.
Фінансові потоки розглядаються зазвичай
у межах певного періоду. При цьому чистий
фінансовий потік (нетто-потік) розуміється як
різниця між вхідними й вихідними потоками
та може набувати позитивного або від’ємного
значення.
На мікрорівні (під час дослідження підприємства) чистий фінансовий потік має такий вигляд (формула 1):
ЧФП=П+А+Кз-Дз,
(1)
де П – чистий прибуток;
А – амортизація;
Кз – кредиторська заборгованість;
Дз – дебіторська заборгованість.
Позитивне значення нетто-потоку засвідчує
здатність підприємства до капіталізації своїх
активів, від’ємне – можливе банкрутство за постійних збитків, також дає змогу виявити зміни
ефективності використання фінансових ресурсів.
Наступним кроком є аналіз трансформування (нарощення) фінансового потоку, що проводиться шляхом визначення зміни його обсягів
у логістичній системі підприємства за функціональними підсистемами постачання, підтримання виробництва та дистрибуції продукції
підприємства під час його операційної діяльності (таблиця 2).
Таблиця 1

Аналіз ухідного фінансового потоку [13]
Найменування
коефіцієнта
Коефіцієнт
податкоємності (Кn)

Формула
для розрахунку

Fin
К = Fin
К nn = FFin
К n = Fvv
Fv

Коефіцієнт
матеріалоємності
(КM)

Fim − Fvm
− Fvm
K = Fim
K MM = Fim
− Fvm
F
KM =
Fvv
Fv

Коефіцієнт
енергоємності (Кe)

F − Fve
Кe = Fie − Fve
Кe = Fieie F
−F
Кe =
Fvv ve
Fv

Трактування формули та граничне значення показника
де Fin – вихідний фінансовий потік, сформований для сплати
податків і обов’язкових платежів у бюджет, і цільові фонди
протягом аналізованого періоду, грн;
Fv – сукупний вхідний фінансовий потік, сформований протягом аналізованого періоду, грн.
Коефіцієнт повинен мати тенденцію до зниження.
де Fim – вихідний фінансовий потік, сформований і спрямований на придбання матеріалів в аналізованому періоді, грн;
Fvm – вхідний фінансовий потік, що утворився в результаті продажу матеріалів, грн.
Коефіцієнт повинен мати тенденцію до зниження.
де Fie – вихідний фінансовий потік, сформований і спрямований
на придбання енергоносіїв в аналізованому періоді, грн;
Fve – вхідний фінансовий потік, що утворився в результаті продажу енергоносіїв, грн.
Коефіцієнт повинен мати тенденцію до зниження.

𝑄𝑄вих
𝑄𝑄
вих
Таблиця 2
𝑘𝑘
=
𝑄𝑄
тр = вих
𝑘𝑘
тр
Етапи
трансформації
фінансового
потоку
підприємства
𝑄𝑄
𝑘𝑘тр = 𝑄𝑄вх
вх
𝑄𝑄вх
Стадія/функціональна підсистема
Порядок розрахунку
ЧРвид діяльн
ЧРвид
ФП
=
Сировина,
матеріали,
комплектуючі вироби, напівдіяльн
𝑘𝑘
=
А) обсяг фінансового 𝑘𝑘
потоку
в
щіл =на
ЧРвході
вид заг
діяльн
ЧР
фабрикати, інші види запасів (в т.ч. витрати на оформленщіл =
𝑘𝑘щіл
логістичну систему підприємства
(на
етапі
ЧР
заг
ня замовлень, доставку та зберігання запасів) + Роботи і
вх

постачання)

ЧРзаг
Н

Ніі
𝑘𝑘направл =
=Н
𝑘𝑘
направл
Б) обсяг фінансового потоку
у процесі
𝑘𝑘направл
= ВВііі
виробництва

Ві
РП
РП
𝑘𝑘попиту
= РП
В) обсяг фінансового потоку
на виході
𝑘𝑘
=
ВП
попиту =
логістичної системи підприємства
(на
𝑘𝑘
ВПетапі
попиту
ВП
дистрибуції)
ФРзвич
ФР
звич
К
=
ФР
рез =
звич
К
рез
ТП
Крез = ТП

ТП

послуги сторонніх підприємств та організацій
ФПв = ФПвх + Паливо й енергія + Витрати на оплату праці
+ Відрахування на соціальні заходи + Амортизація + Інші
операційні витрати
ФПвих = ФПв + Витрати на збут + Адміністративні витрати
+ Трансакційні витрати протягом циклу + Прибуток виробника + ПДВ
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Схематично процес трансформації фінансового потоку може мати такий вигляд (рис. 2):

В
Б

А

F
К n = in
Рис. 2. Процес трансформації
Fv фінансового потоку в
логістичній системі підприємства
F −F

im
vm
Далі пропонуємо
коефіцієнт
K M = визначати
Fv потоку (k ), який
трансформації фінансового
mр
показує його нарощення, тобто як збільшувався фінансовий потікКeіз= Fпочатку
його виникненie − Fve
Fv
ня (під час закупівлі сировини
на виробництво
продукції) до моменту реалізації продукції первинному споживачеві.

𝑘𝑘тр =

𝑄𝑄вих
,
𝑄𝑄вх

(2)

потоку;
де Qвих – обсяг вихідного
ЧРвидфінансового
діяльн
𝑘𝑘щіл = фінансового
Qвх – обсяг вхідного
потоку.
ЧР
Чим менший коефіцієнт заг
трансформації, тим
більшу націнку може встановити
підприємство,
Ні
𝑘𝑘направл =прибутку
що є резервом збільшення
підприємВі
ства і, як наслідок, збільшення чистого фінанРП
сового потоку.
𝑘𝑘попиту =потоку характеризуШвидкість фінансового
ВП
ється як кількість обертів фінансового ресурсу
ФРзвич
в процесі здійснення фінансово-господарських
К
=
рез
операцій. Так швидкість ТП
повернення дебіторської заборгованості або реалізації складських
запасів готової продукції характеризується
кількістю обертів фінансових ресурсів за період реалізації промислової продукції. Разом зі
швидкістю для фінансових потоків притаманний час руху [14]. На відміну від швидкості,
період показує час переходу фінансових ресурсів з однієї стадії в іншу, зокрема скільки часу
потрібно дня того, щоб сировина й купівельні
матеріали були задіяні у виробництві готової
продукції. У цьому випадку індикатором слугує тривалість виробничого циклу. Для частини фінансових потоків, що характеризують дебіторську заборгованість або складські запаси
готової продукції, терміном є час, за який фінансові ресурси повертаються до господарської
діяльності підприємства. Обсягом фінансового
потоку є сума фінансового ресурсу, який змінюється протягом періоду дії фінансово-господарської операції. Крім цього, кількісною
характеристикою фінансового потоку є темпи
його приросту або зниження. Особливо це сто-

сується позитивних ухідних фінансових потоків, зокрема обсягів виробництва та реалізації
продукції. Зменшення обсягів фінансових потоків відбувається через податкові відрахування й
обов’язкові збори.
Fin
Між наведеними Кпараметрами
існує тісний
n =
зв’язок. Обсяг фінансових
Fv потоків підвищується, якщо швидкість їхнього руху зростає, а
термін дії зменшується.
Інтенсивне зростання
Fim − Fvm
K M =потоків,
вихідних фінансових
порівняно з вхідFv
ними, негативно впливає на
швидкість їх обертання [15].
F − Fve
Також для аналізу
фінансових
Кe = ieструктури
потоків пропонується [1,Fv с. 55] розраховувати
коефіцієнт щільності й направленості руху фінансових потоків і коефіцієнт попиту на про𝑄𝑄вих
дукцію.
𝑘𝑘тр =щільності розраховуєтьЗокрема, коефіцієнт
𝑄𝑄вх
ся за формулою:

𝑘𝑘щіл =

ЧРвид діяльн
ЧРзаг

,

(3)

де ЧРвид діяльн – чистий рух Н(притік або відтік)
і
коштів від певного
виду =
діяльності
підприєм𝑘𝑘направл
В
і
ства (операційної, інвестиційної,
фінансової або
їх різновидів), тис. грн;
РП
𝑘𝑘попиту
ЧРзаг – – загальний
рух=коштів,
тис. грн.
ВП
Коефіцієнт щільності руху фінансових потоків відображає питому вагу
надходжень і видатФРзвич
ків від окремогоКвиду
рез =діяльності підприємства
в загальному фінансовомуТП
потоці за звітний період. Значення коефіцієнта
Fin щільності дає змогу
Кn =
визначити вид діяльності
Fv підприємства, у якому сконцентрований найбільший
обсяг фінансових потоків. Фінансові результати за видами
F − Fvm
діяльності та значення
щільності
K M = im коефіцієнта
Fv
надають можливість проаналізувати
результативність кожного напряму, що є необхідним
для визначення перспективних
видів робіт.
F − Fve
Кe = ie
Під час аналізу структури
фінансових потоFv
ків важливим є зіставлення питомої ваги припливу й відтоку фінансових потоків від конкретного виду діяльності𝑄𝑄
в загальному потоці за
вих
звітний період. Для
цього
𝑘𝑘тр = доцільно розрахувати
коефіцієнт направленості𝑄𝑄вх
фінансових потоків,
який характеризує відношення обсягу надхоЧР діяльн
дження до суми𝑘𝑘щіл
видатку
фінансового потоку за
= вид
ЧРзаг звітного періоду:
і-м видом діяльності протягом

𝑘𝑘направл =

Ні
Ві

,

(4)

де Ні – обсяг надходжень за і-м видом діяльРП
ності, тис грн; 𝑘𝑘попиту =
Ві – обсяг видатків за ВП
і-м видом діяльності, тис. грн.
ФРзвич
Значення цього
коефіцієнта свідчить, на
Крез =
ТП або зменшиться
скільки гривень збільшиться
фінансовий потік у межах окремої операції.
Значення коефіцієнта, більшого за 1, свідчить
про перевагу позитивного руху фінансового потоку, в іншому випадку фінансовий потік можна вважати від’ємним. Значення коефіцієнта
направленості, меншого за 1, указує на збитковість діяльності, що дає змогу, згідно з коефі-
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F
К n = in
Fv

цієнтом щільності, перерозподілити фінансові
потоки в більш рентабельні напрями. Цей коF − Fvm на односторонні
ефіцієнт не розповсюджується
K M = im
фінансові потоки (витрати
Fv на сплату відсотків,
податкові відрахування тощо), тому доцільно
здійснювати розрахунок
F −за
Fve підсумками окреКe =з ieметою
мих видів діяльності
визначення тих
Fv
із них, які є «донорами» та «споживачами» фінансових ресурсів, що надасть підстави для детального аналізу причин витратного характеру
𝑄𝑄вих
кожного окремого 𝑘𝑘
виду=діяльності.
тр
Коефіцієнт відношення𝑄𝑄вх
обсягу реалізованої
продукції до загального обсягу виробництва хаЧРвид діяльн що вироблярактеризує попит
𝑘𝑘щілна=продукцію,
ється підприємством. ВінЧРпоказує,
яка частка
заг
продукції знаходить свого споживача, а яка заН
лишається на складах
підприємства,
і розрахо𝑘𝑘направл
= і
Ві
вується за формулою:

𝑘𝑘попиту =

РП
ВП

,

(4)

де ВП – обсяг виробленої промислової проФРзвич
дукції, тис. грн;К
=
рез
РП – обсяг реалізованоїТП
промислової продукції, тис. грн.
Якщо коефіцієнт попиту значно менший за
одиницю, то необхідно переглянути логістичну
діяльність на етапі дистрибуції продукції підприємства. Якщо ж цей показник суттєво перевищує одиницю, то це свідчить про додаткову
реалізацію складських запасів готової продукції, яка накопичувалась протягом попередніх
періодів.
Показник наявності надлишку (дефіциту)
фінансових потоків (НД) і критерій достатності
фінансових потоків (Кд) відображають спроможність підприємства в будь-який момент часу
здійснювати виплату власних зобов’язань за
рахунок наявних фінансових ресурсів. Зазначені показники мають аналогічний економічний
зміст показника загальної платоспроможності.
Однак, на відміну від останніх, вони більш повно відображають наявність усіх фінансових ресурсів і розраховуються як [1, с. 53]:
НД=(ВР + СГПкін.пер. – (ДЗкін.пер. –
– ДЗпр.кін.пер.)) – КЗкін.пер.,
(5)
де ВР – обсяг відвантаженої промислової
продукції, тис. грн;
СГПкін.пер. – складські запаси готової
продукції станом на кінець звітного періоду, тис. грн;
ДЗкін.пер. – дебіторська заборгованість станом на кінець звітного періоду, тис. грн;
ДЗпр.кін.пер. – прострочена дебіторська заборгованість станом на кінець звітного періоду, тис. грн;
КЗкін.пер. – кредиторська заборгованість
станом на кінець звітного періоду, тис. грн.
Позитивне значення показника свідчить
про достатність ресурсів для покриття боргових зобов’язань, а негативне – сигналізує про
кризове становище підприємства, близьке до
банкрутства. Значення показника, близьке до

нуля, не може свідчити про стійкий фінансовий
стан підприємства і його можливість негайно
розрахуватися зі своїми кредиторами, адже тоді
підприємство залишиться без переважної частки ресурсів для подальшого
F існування.
К n = in
Тому доцільно розраховувати
критерій доFv
статності фінансових потоків,
який визначає
ступінь покриття боргових зобов’язань доходаFim − Fvm та наявних фінанми від виробничої K
діяльності
M =
Fv
сових ресурсів:
Кд=КЗкін.пер / (ВР+СГПкін.пер. –
– (ДЗкін.пер. –FieДЗпр.кін.пер),
− Fve
Кe =
(1К_д≥М),
(6)
Fv
де M – співвідношення обсягу матеріальних
витрат до загального обсягу витрат на виробництво продукції.
𝑄𝑄вих
Індикатором ефективності
управління фінан𝑘𝑘тр =
совими потоками, на нашу
𝑄𝑄вхдумку, важко вважати показники рентабельності (перша укрупЧР діяльн
нена група показників)
показників,
𝑘𝑘щіл = абовидсистему
ЧРзаг ефективності вищо прямо впливають на зміну
робництва. Відношення фінансового
результату
Ні
від звичайної діяльності
до загального обсягу
𝑘𝑘направл =
Ві
виробленої продукції належить
до цих показників і характеризує обсяг фінансових
ресурсів,
РП
𝑘𝑘попиту
= товарної продукції
що приносить кожна
гривня
ВП
в звітному періоді:

Крез =

ФРзвич
,
ТП

(7)

де ФРзвич – фінансовий результат від звичайної діяльності підприємства (прибуток або збиток), тис. грн.
На відміну від традиційної рентабельності,
цей показник може мати від’ємне значення.
У цьому випадку коефіцієнт результативності
показуватиме обсяг фінансових ресурсів, витрачених із 1 грн виготовленої продукції.
Висновки. Отже, сукупне використання
розглянутих показників забезпечує комплексний аналіз фінансових потоків підприємства,
може демонструвати певні тенденції в його як
логістичній, так і загальногосподарській діяльності, дає змогу оперативно реагувати на
їх зміну. Тому напрямами подальших досліджень має стати розроблення комплексу заходів щодо оптимізації джерел формування
фінансових потоків підприємства, параметрів
їх руху й пошуку найбільш ефективних шляхів використання в логістичній діяльності
підприємства, що базувалися б на отриманих
результатах аналізу фінансових потоків підприємства.
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ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
КАПІТАЛОМ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
PROBLEMS OF IMPROVEMENT
OF STOCK COMPANY’S STRATEGIC CAPITAL MANAGEMENT
АНОТАЦІЯ
У статті подано рекомендації щодо вдосконалення стратегічного управління капіталом акціонерних товариств, зокрема
пропонується використання імітаційної моделі вибору стратегічної фінансової альтернативи залежно від сценарію розвитку
зовнішнього середовища і стратегічних цілей підприємства. З
метою запобігання вияву негативних наслідків перерозподілу
корпоративного контролю подано рекомендації щодо обґрунтування обсягу додаткової емісії акцій.
Ключові слова: акціонерне товариство, акціонерний капітал, фінансові ресурси, імітаційне моделювання, емісія акцій.
АННОТАЦИЯ
В статье приведены рекомендации по усовершенствованию управления капиталом акционерных обществ. Для решения указанной проблемы предлагается использовать имитационное моделирование. С целью предотвращения проявления
негативных последствий перераспределения корпоративного
контроля приведены рекомендации по обоснованию объема
дополнительной эмиссии акций.
Ключевые слова: акционерное общество, акционерный
капитал, финансовые ресурсы, имитационное моделирование, эмиссия акций.
АNNOTATION
The article provides recommendations for improving the
management of stock companies’ capital. To solve this problem,
it is proposed to use a simulation model of strategic financial
alternatives choice, depending on the scenario of the environment
and the strategic goals of the company. For the prevention of
negative consequences of redistribution of corporate control, the
author provides guidelines to justify the amount of additional issue
of shares.
Keywords: stock company, financial resources, simulation,
stock issue.

Постановка проблеми. Найважливішою умовою ефективного стратегічного управління акціонерним товариством є збільшення горизонту
планування й оптимізація прийнятих рішень
з урахуванням їх найближчих і довгострокових наслідків. Визначення стратегічних цілей
надає можливість підвищити обґрунтованість
прийняття рішень щодо управління капіталом
акціонерного товариства.
Акціонерна форма організації діяльності
корпоративного підприємства дає змогу забезпечити низку унікальних переваг, пов’язаних
із можливостями емісійного фінансування розвитку підприємства, безперешкодного підвищення мобільності розподілу прав власності, а
також із підтримкою незалежності його функціонування від змін у складі акціонерів.
Проте використання акціонерної форми організації господарювання пов’язане певними

ризиками, такими як розширенням сфери повноважень і відповідальності вищих керівників
підприємства, можливий перерозподіл корпоративного контролю, що перешкоджатиме ефективної діяльності підприємства, тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Результати наукових досліджень із наукових
та практичних підходів до управління акціонерним капіталом висвітлено в роботах вітчизняних і зарубіжних учених, таких як А. Воронкова [3], Я. Грітанс [5], В. Гриньова [4],
В. Євтушевський, М. Кизим [6], В. Македон,
Т. Момот, Г. Назарова, О. Попов [4], В. Петухов, С. Шеїн [11] та ін.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Однак потреба врахування особливостей корпоративних відносин,
пов’язаних із формуванням і використанням
залученого капіталу, а також розподілом результатів діяльності корпоративного підприємства, зумовлюють необхідність подальшого вдосконалення теоретичних і практичних аспектів
підвищення ефективності діяльності таких підприємств.
Мета статті. Метою дослідження є обґрунтування рекомендацій щодо вдосконалення стратегічного управління капіталом акціонерних
товариств.
Виклад основного матеріалу. Стратегічний
аналіз фінансового стану акціонерного товариства являє собою вивчення фінансових результатів його діяльності з метою визначення
їхніх можливих значень у майбутньому. Цей
вид аналізу повинен забезпечити адміністрацію
інформацією про майбутнє для прийняття стратегічних рішень. Аналіз зібраної стратегічної
інформації дає змогу зробити висновки щодо
тенденцій розвитку як самого акціонерного товариства, так і його оточення, що мають характер прогнозу.
На практиці в умовах нестабільності середовища акціонерного товариства застосовуються
такі види стратегічного управління, як управління на основі передбачення змін (стратегічне планування, вибір стратегічних позицій),
управління на основі рішення стратегічних завдань. Усі ці види управління виходять уже
не з наявних тенденцій і умов, а з тих, котрі
можуть скластися в майбутньому й чиї ознаки
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
в цей момент відсутні. Тому центральною проблемою цих видів управління є прогноз прийдешньої ситуації та забезпечення на цій основі
виживання акціонерного товариства в тривалій
перспективі.
В умовах загострення конкуренції тільки
система стратегічного менеджменту, апаратом
прогнозування для якої є комплексні прогнозні
методи на базі імітаційного моделювання, може
забезпечити підприємству довгостроковий ринковий успіх в умовах зростаючого динамізму й
нестабільності зовнішнього середовища, скорочення життєвого циклу продукції та пов’язаної
з цим гострою необхідністю розвитку інноваційної діяльності.
Важливо й те, що імітаційне моделювання
надає можливість використовувати всю розташовувану інформацію поза залежністю від
її форми представлення і ступеня формалізації. Імітаційне моделювання процесу прийняття стратегічних рішень основане на поєднанні
формалізованих (математичних) методів і експертних оцінок фахівців.
З метою вдосконалення системи стратегічного управління акціонерним товариством, пропонується використовувати імітаційну модель
вибору стратегічної фінансової альтернативи
залежно від сценарію розвитку зовнішнього
середовища і стратегічних цілей акціонерного
товариства, зміст якої полягає в поєднанні методу аналізу ієрархій і методу експертних оцінок. Така система дає змогу розробити техніку
прийняття багатоцільових рішень і організаційно забезпечити її використання шляхом вибору найкращої в цій ситуації цілеспрямованої
стратегії для вирішення проблеми забезпечення
конкурентної переваги акціонерного товариства
на ринку в середньо- й довгостроковій перспективі.
Під час використання цієї моделі виділяються два моменти: ризик господарської діяльності й ризик прогнозу. Перший ризик може
бути знижений за рахунок залучення в групу
експертів менеджерів акціонерного товариства.
Другий вид ризику можна зменшити за рахунок використання накопиченого досвіду, а також різноманітних імітаційних розрахунків
господарської діяльності об’єкта. На першому
етапі, після того як завдання сформульоване,
складається ієрархія процесу вибору. Установлюється єдиний елемент, що розташований на
вершині ієрархії. На другому етапі аналізуються та розробляються передбачувані сценарії
розвитку зовнішнього середовища. Третій етап
моделі дає змогу розробити сукупність локальних цілей одного ієрархічного рівня. Четвертий
етап полягає в розробленні набору альтернатив
фінансової стратегії для вирішення поставленої
проблеми.
Отримані в ході моделювання результати з
вироблення цілеспрямованої стратегії досягнення конкурентних переваг акціонерного товариства використовуються для складання страте-
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гічних планів, що слугують безпосередньо для
цілей стратегічного управління й постійного
корегування даних по роках.
Визначення стратегічних цілей за допомогою багатьох показників надає можливість приймати рішення на базі кількох критеріїв, тобто
з орієнтацією на безліч цілей.
Для підвищення раціональності прийняття
рішень і розширення можливості людського потенціалу в галузі оброблення інформації процес
вироблення цілей організації розбивається на
такі етапи: виявлення та аналіз тих трендів, що
спостерігаються в оточенні; установлення цілей
для акціонерного товариства загалом; побудова
ієрархії цілей; визначення індивідуальних цілей.
На подібну процедуру орієнтований аналітико-ієрархічний процес. Основою цього процесу
є метод аналізу ієрархій, що є математичною
процедурою для ієрархічного представлення
елементів, які визначають сутність будь-якої
проблеми. Сутність методу полягає в декомпозиції проблеми на більш прості складові
й подальшому обробленні порядкової, тобто
«м’якої», інформації, що надходить у розпорядження стратегічного менеджера (особи, котра
приймає рішення). У результаті може бути виражена відносна ступінь (інтенсивність) взаємодії елементів в ієрархії й на основі цієї неповної
інформації визначена низка альтернативних варіантів рішень [11].
Першим кроком застосування методу аналізу ієрархій є структурування проблеми у вигляді ієрархії. У найбільш елементарному вигляді
ієрархія будується з вершини (цілі – з погляду
управління), через проміжні рівні (критерії, від
яких залежать наступні рівні) до самого нижнього рівня, що в загальному випадку є набором альтернатив.
Вибір стратегічної цілі завжди пов’язаний із
визначенням її альтернативної вартості, тобто з
оцінюванням того, чим потрібно пожертвувати,
щоб досягти цієї цілі (саме в цьому полягає імітаційний характер моделювання альтернатив
за методикою аналізу ієрархій). Локальні цілі
в межах головної цілі та їхнє співвідношення
повинні визначатися доти, доки менеджер у цій
конкретній ситуації не виявиться в змозі оцінити стратегічні альтернативи своїх рішень.
На другому кроці, після того як фактор невизначеності проблеми оцінений у формі різних
сценаріїв розвитку зовнішнього середовища,
проводиться зіставлення пар цих сценаріїв за
допомогою порядкової шкали для встановлення
ймовірності здійснення сценарію.
На третьому кроці методу аналізу ієрархій
порядкова шкала використовується для побудови цільової ієрархії шляхом відповіді на
питання, яка з двох підцілей важливіша. У результаті виникає горизонтальний цільовий ряд.
Шляхом порядкового оцінювання зважується
також, яка з двох стратегій забезпечить конкурентоспроможність акціонерного товариства
у випадку досягнення поставленої цілі. При
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цьому оцінювання здійснюється на найнижчому цільовому рівні, тобто на етапі, коли процес
конкретизації цілі припиняється у зв’язку з повною ясністю головної цілі. Система парних порівнянь сценаріїв, цілей і стратегій приводить
до результату, що може бути поданий у вигляді
зворотньосиметричних квадратних матриць.
На четвертому кроці на базі парного ранжування сценаріїв розвитку зовнішнього середовища й порівняльних суджень про пари цілей і
стратегій за допомогою методу аналізу ієрархій
можна кількісно розрахувати ймовірність цих
сценаріїв, вагу цілей і пріоритети стратегічних
альтернатив.
Отже, запропонований алгоритм визначення
стратегічних потреб акціонерного товариства в
управлінні його капіталом складається з таких
етапів: збирання інформації про можливі ситуації (сценарії зовнішнього середовища); аналіз
інформації про ситуації; визначення ймовірностей сценаріїв, виходячи з таблиці експертних
оцінок імовірних переваг; визначення локальних цілей стратегічного управління; визначення ймовірності досягнення цілі, за умови, що
діє один із сценаріїв зовнішнього середовища;
генерація переліку можливих альтернатив фінансової стратегії для вирішення проблеми;
визначення загальних імовірностей вибору
стратегії для досягнення цілі в умовах динамічності зовнішнього середовища; побудова ієрархії стратегічних альтернатив із використанням загальних імовірностей і вибір конкретної
стратегії, що має найбільше значення загальної
ймовірності.
Описана послідовність зорієнтована на врахування фінансово-економічних ризиків і прибутковості можливих для реалізації проектів,
а також на створення умов для задоволення
очікувань акціонерів (рівень і стабільність виплати дивідендів), що в сукупності роблять визначальним вплив на формування капіталу акціонерного товариства.
Необхідно відзначити, щоб завоювати міцні
позиції на ринку, сучасні корпорації повинні
мати науково обґрунтовану систему формування капіталу; уміти обґрунтовувати вибір джерел інвестиційних ресурсів; вести не тільки
виробничу, а й інвестиційну діяльність; уміти
визначати свою інвестиційну привабливість і
оперативно впливати на її параметри, особливо
на інвестиційну привабливість акцій, оскільки
основним надійним способом залучення інвестицій для формування капіталу є емісія акцій
та інших цінних паперів акціонерного товариства.
Використання емісійного джерела має орієнтувати акціонерне товариство на високу економічну ефективність інвестиційних проектів,
оскільки для інвесторів основним спонукальним мотивом під час придбання цінних паперів підприємства є їх прибутковість. Це джерело фінансування корпоративного розвитку
визначається значною потенційною ємністю.

Проте для реалізації фінансового потенціалу
зазначеного джерела акціонерів обов’язково
варто переконати в доцільності їхніх укладень
у корпоративний розвиток, принадити очікуваними прибутками, обґрунтувати надійність і
здійсненність цих інвестицій. Також серйозною
перешкодою для залучення коштів інвесторів
стає низький рівень розвитку фондового ринку
в Україні.
Основним недоліком, з точки зору власників і керівників підприємства, під час залучення коштів на фондовому ринку є можливість
перерозподілу контролю над підприємством.
Критерій ризику втрати контролю може бути
додержаний при забезпеченні такої результуючої структури капіталу, у якій будуть відсутні
великі утримувачі пакетів акцій або частин капіталу, порівнянні по цьому показнику з пакетом, що належить керівництву й активній частині колективу підприємства.
У практиці формування капіталу підприємств України повторна емісія акцій здійснюється надто рідко, оскільки може призвести
до повного перерозподілу контролю, тому небажання втратити корпоративний контроль є
головним чинником, що стримує проведення
додаткових емісій. Однак це джерело видається
дуже перспективним з погляду залучення інвестиційних ресурсів, особливо якщо акції будуть
придбані стратегічним інвестором, метою якого
є успішне довгострокове функціонування підприємства.
Іншим альтернативним варіантом залучення фінансових ресурсів на фондовому ринку
може стати випуск корпоративних облігацій,
оскільки емісія цих паперів теоретично здатна
вирішити фінансові проблеми підприємства, не
міняючи в ньому структури влади. Однак при
цьому умови випуску боргових зобов’язань мають бути привабливими для вкладників. До
того ж кошти, зібрані під час розміщення облігацій, являють собою різновид кредиту, поворотність якого в нестабільних умовах економіки пов’язана з високим ризиком.
Отже, головною причиною проведення акціонерним товариством додаткової емісії є необхідність залучення нових коштів. Але під час
розрахунку обсягу додаткової емісії акцій необхідно враховувати вплив великої кількості різних чинників, зумовлених особливостями корпоративних відносин: структура акціонерного
капіталу та розподіл часток статутного фонду
між акціонерами; наявність додаткових угод,
які пов’язані з володінням акціями й обмежують (розширюють) права певних акціонерів;
кількість акцій, що належать акціонеру (групі акціонерів), котрий контролює акціонерне
товариство; наявність акціонера, який прагне
отримати (розширити) корпоративний контроль, – «агресора»; наявність акціонера, котрий
не прагне отримання (розширення) контролю
над акціонерним товариством і не знає про явні
переваги жодного претендента на корпоративВипуск 3. 2015
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ний контроль, – нейтрального акціонера; можливість і граничні обсяги витрат на придбання
акцій, що вже обертаються на ринку; наявність
та розмір пакету акцій на балансі акціонерного
товариства тощо.
Основною причиною реалізації агресивної
стратегії отримання акціонерного контролю
з боку «агресора» потрібно вважати високу
привабливість підприємства для недружнього
поглинання, зумовлену прибутковістю й рентабельністю цієї операції для агресора, тобто абсолютною і відносною різницею між найбільш
імовірними з його погляду вигодами від такої
операції та витратами на досягнення зазначеної
мети. Досягнення контролю агресора над товариством може бути забезпечене трьома способами: через публічне або приховане скупляння
акцій публічного акціонерного товариства; через одержання доручень на представлення прав
акціонерів; через придбання, відповідно до чинного законодавства (насамперед через процедуру банкрутства), прав на визначення стратегії
розвитку товариства, здійснення оперативного
управління, призначення і звільнення вищих
менеджерів товариства.
Отже, під час обґрунтування вибору емісії
в низці зовнішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності акціонерного товариства
варто брати до уваги такі чинники: наявність
на ринку необхідних фінансових інструментів;
вартість фінансування; терміни й умови фінансування; часові межі; забезпечення, необхідне
для залучення коштів; терміни, необхідні для
організації та отримання фінансування; розподіл контролю над акціонерним товариством і
його зміни залежно від вибраного джерела фінансування.
Необхідною умовою раціонального планування емісійної діяльності акціонерного товариства є врахування зазначеного комплексу
умов під час вибору форм проведення емісії та
визначення обсягу коштів, які передбачається
залучити.
Для оцінювання ефекту від випуску додаткової кількості акцій може використовуватися
така формула, яка відбиває можливий обсяг
економії коштів (витрат) при залученні емісійних джерел залучення капіталу відносно аналогічних витрат, пов’язаних із використанням
позикових ресурсів:
∆Е = (ВКР + ВКК + QК) – (ВЕ + Ов+ QЕ),
де ∆Е – економія від залучення коштів шляхом випуску додаткової кількості акцій;
ВКР – витрати на залучення кредиту;
ВКК – процентні платежі за користування
кредитом;
QК – витрати за непередбаченими обставинами, що виникають при залученні кредиту;
ВЕ – витрати на емісію;
Ов – відсотки по облігаційних платежах;
QЕ – витрати за непередбаченими обставинами, що виникають при проведенні додаткової
емісії.
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Відсоткові платежі за користування кредитом розраховуються за формулою:
ВКК=n × i,
де n – кількість років, на яку залучається
кредит;
i – щорічні відсотки.
Якщо розрахований показник ефекту від випуску додаткової кількості акцій буде позитивним, то емісію проводити доцільно. В умовах,
коли цей показник буде нижчий за нуль, необхідні кошти варто знайти шляхом залучення
банківського кредиту.
Отже, використання запропонованих для запобігання вияву негативних наслідків перерозподілу корпоративного контролю рекомендацій
щодо обґрунтування обсягу додаткової емісії
акцій дає змогу запобігти обмеженню при цьому інтересів акціонерів.
Висновки. Для обґрунтування та прийняття управлінських рішень у сфері визначення
стратегічних потреб у залученні капіталу для
забезпечення довгострокового отримання прибутку акціонерним товариством пропонується
використання методу аналізу ієрархій і методу
експертних оцінок, що надає можливість розробити технологію прийняття багатоцільових
рішень й організаційно забезпечити її використання шляхом вибору найкращої в цій ситуації
цілеспрямованої стратегії для вирішення проблеми забезпечення конкурентної переваги акціонерного товариства на ринку в середньо- та
довгостроковій перспективі.
Оскільки емісійне джерело залучення акціонерного капіталу визначається надзвичайно
широкими можливостями щодо акумулювання
великих обсягів фінансових ресурсів, для запобігання прояву негативних наслідків перерозподілу корпоративного контролю подано
рекомендації щодо обґрунтування обсягу додаткової емісії акцій, дотримання яких дає
змогу запобігти обмеженню при цьому інтересів акціонерів.
Важливим напрямом подальших досліджень умов активізації інвестиційної діяльності вітчизняних акціонерних товариств є
теоретичне обґрунтування й формування організаційно-економічного забезпечення планування емісійної діяльності корпоративних підприємств.
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПЕРЕРОБНИХ
ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗЕЙ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
THE MODEL OF FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES
OF THE PROCESSING ENTERPRISES OF AGRICULTURAL INDUSTRIES
АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано необхідність створення механізму
конкурентних переваг переробних підприємств агропромислового комплексу Вінницької області. Сформовано структуру й
описано склад механізму управління конкурентними перевагами харчових підприємств Вінницької області. Розроблено чіткі
пропозиції щодо вдосконалення позицій підприємств промисловості на ринку.
Ключові слова: модель, реструктуризація, інвестиції, конкуренція, інтеграція, глобалізація.
АННОТАЦИЯ
В статье обоснована необходимость создания механизма
конкурентных преимуществ перерабатывающих предприятий
агропромышленного комплекса Винницкой области. Сформирована структура и описан состав механизма управления
конкурентными преимуществами пищевых предприятий Винницкой области. Разработаны четкие предложения по совершенствованию позиций предприятий промышленности на
рынке.
Ключевые слова: модель, реструктуризация, инвестиции,
конкуренция, интеграция, глобализация.
АNNOTATION
In the article the necessity of creating a mechanism of
competitive advantages of the processing enterprises of agrarian
and industrial complex of Vinnytsia Oblast is substantiated. Its
structure is formed and the components of the mechanism of
management of competitive advantages of food enterprises of
Vinnytsia Oblast are described. Clear proposals to improve the
position of enterprises in the market are developed.
Keywords: model, restructuring, investment, competition,
integration, globalization.

Постановка проблеми. У процесі формування та розвитку ринкових відносин в агропромисловому комплексі (далі – АПК) держави
підприємства переробних галузей АПК потребують розроблення чітких заходів щодо зміцнення їх конкурентних переваг. Формування
конкурентних переваг підприємств харчової
промисловості вимагає розроблення чіткої
моделі. Одним із основоположних понять теорії конкуренції, що забезпечують конкурентоспроможність підприємства, є конкурентні
переваги. Тому на сьогодні виникають потреби створювати унікальні переваги, а також
визначати підходи до їх формування. У дослідженнях вітчизняних учених розглядалися різні аспекти конкурентоспроможності
підприємств переробних галузей АПК. Проте
необхідність стабілізації й розвитку харчової промисловості потребує розроблення чіткої моделі формування конкурентних переваг
підприємствами галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженням конкурентних переваг підприємств промисловості займалися І.О. Седікова,
Т.Г. Вяткіна, І.О. Кузнецова, Н.В. Макаренко
та ін. Проте чіткої моделі формування конкурентних переваг на підприємствах переробних
галузей АПК на сьогодні не розроблено.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Проблема розроблення моделі
формування конкурентних переваг на практичному рівні нині практично не висвітлена в економічній науці. Розробленню пропозицій щодо
формування цієї моделі і присвячена стаття.
Мета статті. Стаття присвячена оцінюванню
конкурентних позицій підприємств переробних
галузей АПК на внутрішньому ринкові України. Розроблено модель посилення конкурентних позицій підприємств харчової промисловості Вінницької області як на внутрішньому, так і
зовнішньому ринках.
Виклад основного матеріалу. За даними Державного комітету статистики протягом 2011–
2013 років спостерігається зростання обсягів
виробництва основної продукції харчової промисловості України (таблиця 1).
Винятком є лише виробництво цукру та хлібобулочних виробів, яке зменшилося на 1,3 млн
т і 0,2 млн т, відповідно.
Для формування моделі конкурентних переваг окремих галузей харчової промисловості Вінницької області доцільно проаналізувати
виробництво основних видів продукції галузі в
масштабах держави.
Відповідно до даних таблиці 2, олійно-жирова галузь Вінницької області займає передові
позиції з виробництва олії та відбувається постійна тенденція зі зростанням частки в загальнодержавному виробництві (таблиця 2).
Аналогічною є ситуація з виробництва молока:
у Вінницькій області виробляється близько 1/3
всієї молочної продукції України (таблиця 3), зважаючи на аграрну орієнтацію економіки області,
ця галузь може стати досить перспективною.
Цукрова галузь Вінниччини є лідером серед
областей України, хоча обсяги виробництва
значно скорочуються (таблиця 4).
Ця галузь за умови подорожчання імпортного цукру та девальвації гривні може стати досить перспективною.
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Таблиця 1
Виробництво харчових продуктів, напоїв

М’ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, тис. т
М’ясо великої рогатої худоби заморожене, тис. т
М’ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, тис. т
М’ясо свійської птиці заморожене, тис. т
Вироби ковбасні, тис. т
Соки фруктові й овочеві, тис. т
Суміші соків фруктових та овочевих, тис. т
Овочі консервовані натуральні, тис. т
Олія соняшникова нерафінована та її фракції, крім
фракцій зі зміненим хімічним складом, тис. т
Маргарин і жири харчові подібні, тис. т
Молоко рідке оброблене (пастеризоване, стерилізоване,
гомогенізоване, топлене, пептизоване), тис. т
Молоко й вершки сухі, тис. т
Масло вершкове, тис. т
Сир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий), уключаючи сир сироваточний та кисломолочний
сир, тис. т
Сири жирні, тис. т
Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко й
вершки, тис. т.
Борошно, тис. т
Крупи, тис. т
Хліб і вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, тис. т
Вироби макаронні, локшина та вироби борошняні подібні, тис. т
Цукор білий кристалічний, тис. т,
у тому числі буряковий
Шоколад і готові харчові продукти, що містять какао
(крім какао-порошку підсолодженого) у паюваннях масою менше ніж 2 кг, тис. т
Вироби кондитерські цукрові (у тому числі шоколад
білий), що не містять какао, тис. т

2011

2012

2013

64,0
17,8
689
68,9
292
382
330
154

61,8
16,2
691
75,5
294
452
309
125

62,8
25,4
778
139
294
462
286
118

Відхилення,
+,-1,2
7,6
89
70,1
2
80
-44
-36

3 177

3804

3 403

226

359

328

283

-76

890

910

961

71

53,6
76,7

63,1
88,6

53,8
94,3

0,2
17,6

76,5

79,0

83,7

7,2

178

168

165

-13

474

489

522

48

2 596
356
1 763

2 605
365
1 686

2 542
367
1 560

-54
11
-203

134

106

102

-32

2 586
2 327

2 143
2 143

1 263
1 263

-1 323
-1 064

344

341

331

-13

230

218

202

-28

Таблиця 2
Виробництво олії соняшникової нерафінованої та її фракцій,
крім фракцій зі зміненим хімічним складом за регіонами (тис. т)
Україна
у тому числі Автономна
Республіка Крим
області
Вінницька
Дніпропетровська
Донецька
Запорізька
Київська
Кіровоградська
Луганська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

2005
1 381,0

2008
1 863,0

2009
2 771,8

2010
2 990,4

2011
3 177,2

2012
3 803,6

2013
3 402,8

1,4

0,4

0,5

0,2

0,8

0,3

0,6

37,7
96,5
296,6
240,0
51,0
160,2
56,2
29,8
128,1
88,4
133,6
33,8
0,1
4,5
15,7
3,4

65,4
181,6
240,4
279,4
94,8
213,9
81,7
25,4
147,6
117,8
277,7
111,4
0,1
2,5
18,5
1,3

106,8
202,5
414,2
370,3
123,1
309,3
113,8
69,3
320,2
128,0
335,1
197,7
0,2
20,0
51,4
4,3

108,8
210,0
387,7
427,6
125,8
353,7
64,4
84,9
375,8
187,9
347,1
181,2
0,1
73,8
51,1
6,6

139,4
207,4
351,5
574,4
102,4
382,7
63,1
185,8
382,0
208,5
277,0
163,9
0,2
77,9
50,6
6,9

168,3
237,5
388,4
600,1
119,5
519,5
59,4
327,7
482,5
215,4
333,9
202,7
0,2
78,7
59,3
7,3

244,0
201,8
362,8
446,3
109,9
669,1
72,9
250,3
335,2
177,0
244,0
149,1
0,2
78,4
46,2
6,2
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Таблиця 3
Виробництво молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого,
топленого, пептизованого) за регіонами (тис. т)
Україна
Автономна
Республіка Крим
області
Вінницька
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька

2005
863,6

2008
808,1

2009
769,6

2010
801,4

2011
890,1

2012
909,7

2013
961,3

8,4

12,1

10,6

10,6

8,0

7,7

7,2

291,2
47,7
37,8
4,8
11,1
8,9
69,1
55,6
26,3
15,7
15,2
36,8
16,9
35,1
11,2
20,8

265,9
48,8
47,0
13,9
18,3
9,1
74,9
9,9
31,2
14,9
23,1
36,3
17,0
46,9
7,7
19,9

235,3
57,0
43,6
12,8
13,6
6,3
86,0
7,8
27,7
9,8
21,3
38,8
35,9
40,6
8,5
11,5

259,9
62,2
47,7
13,0
20,6
5,1
102,2
9,6
21,4
9,2
16,7
36,3
49,9
35,3
10,9
9,8

291,1
58,3
41,9
114,6
18,7
6,0
107,5
13,2
30,8
10,1
11,9
36,3
26,6
43,9
5,3
13,0

319,2
54,9
40,4
130,2
32,2
5,4
93,8
12,7
32,8
13,6
5,6
41,3
25,4
31,9
6,5
8,7

304,3
47,1
39,5
150,6
35,7
4,8
99,7
20,0
32,9
17,3
4,1
41,5
27,2
31,1
12,2
14,1

Таблиця 4
Виробництво цукру білого кристалічного за регіонами (тис. т)
Україна,
у тому числі області
Вінницька
Київська
Полтавська
Тернопільська
Харківська
Хмельницька

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2 139,1
277,8
227,1
203,9
183,1
146,0
129,9

1 571,2
283,3
126,1
336,2
148,5
132,4
102,1

1 274,8
204,8
116,2
332,2
134,1
77,5
117,9

1 804,7
296,0
162,5
239,9
147,7
62,1
164,3

2 586,4
439,2
262,2
442,5
208,0
130,8
217,3

2 143,4
338,3
201,5
406,6
208,9
108,1
233,2

1 263,4
299,1
93,6
207,5
132,3
37,8
122,0

Також варто зауважити, що диверсифікація
виробництва в цій галузі може дати поштовх
розвитку виробництва у сфері альтернативних
джерел енергії (перероблення меляси). За рахунок розвитку цієї галузі можна також забезпечити зростання в кондитерській галузі.
Розроблена О.І. Покотиловою чотирівнева ієрархічна модель може стати основою для
молочної галузі регіону. Вершиною ієрархії за
цією моделлю є формування конкурентоспроможного асортименту [1, с. 74].
Саме завдяки різноманітності асортименту продукції, молочна галузь може стати більш конкурентоспроможною. За збільшення перероблення
молоко на іншу молочну продукцію можна розширити асортимент і максимізувати прибутки.
Розвиток молокопереробної галузі області
надасть можливість зробити поштовх розвитку підприємств м’ясної промисловості. Адже
в умовах різких коливань курсу валют про дешевий імпорт м’ясної продукції можна забути.
Зумовити розвиток м’ясної галузі на фоні високої конкуренції, на думку І.О. Седікової, може

поява інноваційних продуктів. Підвищення рівня
конкурентоспроможності м’ясопереробних підприємств на ринку може спричинити виробництво
високомаржинальних продуктів із натурального
м’яса з додавання сиру грибів тощо [2, с. 63].
Під час формування моделі конкурентних
переваг підприємств харчової промисловості
доцільно врахувати дослідження ресурсної концепції, яку ґрунтовно вивчено Т.Г. Вяткіною.
На її думку, стійкість конкурентної переваги
підприємств з погляду ресурсної концепції залежить від наявності «цінного ресурсу», якому
притаманні недосконала мобільність, довговічність, неможливість імітації, непрозорість і рідкість [3, с. 161].
Запропонована І.О. Кузнецовою модель
конкурентних переваг демонструє, що стійкі конкурентні переваги формуються на перетині використання зовнішніх можливостей і
внутрішніх унікальних властивостей підприємства, виражених, відповідно, через галузеві
фактори успіху та ключові здатності організації. Опанування галузевими факторами успіху
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створює необхідні умови (загальноприйнятий
набір цінностей для споживачів), а формування
ключових здатностей організації через залучення її внутрішніх ресурсів дає змогу запропонувати споживачеві унікальну додаткову цінність
стосовно конкурентів, яка відрізнятиме підприємство на ринку, тобто створить достатні умови
для отримання ним стійких конкурентних переваг [4, с. 70].
Потрібно зауважити, для того щоб управляти конкурентними перевагами на рівні області, доцільно застосовувати системний підхід до
формування конкурентних переваг.
На думку А.В. Макаренка, відповідно до вимог системного підходу, механізм управління
має такі властивості:
- цілісність, яка передбачає, що зміни, заплановані в одній частині системи, обов’язково
виявлять свій вплив на іншій;
- подільність – можливість декомпозиції системи;
- ідентифікованість – ухідні в систему підсистеми мають певні характеристики, відмінні
від інших систем;
- відкритість системи – передбачає вплив
зовнішнього середовища й відповідну реакцію
внутрішнього середовища;
- динамізм – безперервний розвиток системи
[5, с. 219].
Отже, концептуальна модель формування
конкурентних переваг переробних підприємств
Вінницької області має ґрунтуватися на розвитку олійно-жирової, молочної, цукрової та кондитерської галузях.
В умовах глобалізаційних процесів, що відбуваються в економіці країни, для виходу на
бажаний рівень конкурентоспроможності продукції потрібно дотримуватися такої моделі:
1. Провести реструктуризацію збиткових
підприємств галузі.
2. Залучити інвестиції в переробні галузі
АПК.
3. Диверсифікувати виробництва з орієнтацією на виробництво альтернативних джерел
енергії.
4. Надавати державну підтримку сільськогосподарським виробникам.
5. Розширити асортимент продукції та підвищити її якість.
Також було б доцільним застосувати модель
національної конкурентоспроможності Портера-Ругмана-Даннінга.

Не випадково, удосконалюючи модель Портера-Рутмана, Джон Даннінг запроваджує додаткову змінну – багатонаціональну ділову активність. З-поміж детермінант багатонаціональної
ділової активності він називає такі чинники, як
міжнародний поділ праці, внутрішня й зовнішня економічна політика держав, належність до
міжнародних регіональних угруповань, валютно-фінансові взаємовідносини тощо [6].
Висновки. Переробні галузі АПК Вінницької
області є основою економіки регіону, проте їх
велика кількість не конкурентоспроможна як
на зовнішніх, так і внутрішніх ринках.
Формувати стійкі конкурентні переваги підприємств цих галузей потрібно з урахуванням
системного підходу та комплексу заходів, спрямованих на таке:
1. Реструктуризацію малоефективних підприємств галузі.
2. Комплексну державну підтримку сільського господарства.
3. Переорієнтацію з виробництва сировини
на виробництво готової продукції.
4. Диверсифікацію виробництва.
5. Залучення достатнього обсягу інвестицій
для розвитку переробних галузей АПК.
Цей комплекс заходів дасть змогу оздоровити підприємства харчової промисловості й адаптувати їх до вимог глобалізованих ринків агропродовольства.
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ПРОБЛЕМИ РОЗРАХУНКУ Й ОЦІНЮВАННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
СУЧАСНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
PROBLEMS OF CALCULATION AND EVALUATION OF PROFITABILITY
OF MODERN INDUSTRIAL ENTERPRISES
АНОТАЦІЯ
Правильний розрахунок рентабельності дає змогу зробити
комплексні висновки щодо ефективності господарювання підприємств. У статті запропонована й обґрунтована методика
розрахунку показників рентабельності з максимальним використанням наявної фінансової звітності. Систематизація показників рентабельності надасть можливість об’єктивно оцінювати ефективність використання ресурсів, витрачених коштів і
діяльність загалом промислового підприємства.
Ключові слова: прибуток, рентабельність, рентабельність
активів, рентабельність капіталу, рентабельність продукції,
рентабельність діяльності, ефективність.
АННОТАЦИЯ
Правильное измерение рентабельности позволяет сделать комплексные выводы об эффективности хозяйствования
предприятий. В статье предложена и обоснована методика
расчета показателей рентабельности с максимальным использованием существующей финансовой отчетности. Систематизация показателей рентабельности позволит объективно оценивать эффективность использования ресурсов, затраченных
средств и деятельность в целом промышленного предприятия.
Ключевые слова: прибыль, рентабельность, рентабельность активов, рентабельность капитала, рентабельность продукции, рентабельность деятельности, эффективность.
ANNOTATION
A correct calculation of profitability allows drawing comprehensive conclusions about efficiency of economic management
of enterprises. The methods of profitability indicators calculation
with maximal application of existing financial accountability are
introduced and grounded in this article. Profitability indicators systematization will allow to evaluate objectively the efficiency of utilization of resources, costs and economic management of industrial
enterprise on the whole.
Keywords: profit, profitability, return on assets, return on equity, output profitability, operating profitability, efficiency.

Постановка проблеми. Кожному підприємству для забезпечення стійкого економічного
зростання потрібно розвивати ділову активність, яка покликана сприяти мінімізації ризику невдач в умовах економічної нестабільності
та конкуренції. Поняття ділової активності доволі широке й охоплює практично всі аспекти
роботи підприємства. Неодмінно воно доповнюється аналізом рентабельності підприємства,
показники якої визначають життєздатність
підприємства, його можливості забезпечувати інтереси інвесторів, конкурувати з іншими
суб’єктами ринку. Тому чим вищі показники

рентабельності, тим ефективнішою є діяльність
підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженню рентабельності підприємства присвячені праці таких вітчизняних науковців, як
І.О. Бланк [1], О.А. Зінченко [2], М.В. Агапова,
М.Ю. Танцюра [6], А.М. Поддєрьогін [7] та інших. Серед російських досліджень з цієї проблеми варто відзначити роботи А.М. Магомедова [3], Г.В.Савицької [4], В.В. Ковальова [8],
В.Я. Горфінкеля, В.А. Швандара [9]. Також
варто звернутися до фундаментальних праць
американського економіста П.Е. Самуельсона
[5], який зробив вагомий унесок у розвиток теорії та практики аналізу рентабельності. Хоча це
питання є одним із найбільш пріоритетних під
час ознайомлення з будь-яким суб’єктом господарювання, проте потрібно зазначити, що деякі
проблеми дослідження рентабельності досить
дискусійні й потребують подальшого вивчення.
Виділення не вирішених частин загальної
проблеми. У сучасних умовах досить важко
однозначно оцінювати показники ефективної
господарської діяльності та планувати їх на наступні періоди. Тому кожне підприємство має
виділити для себе найбільш важливі показники
оцінювання, вибрати орієнтовні норми їх базового розміру і зростання, а також сформулювати фактори, що впливають на рівень цих показників.
Мета статті. Метою статті є дослідження
проблем оцінювання рентабельності промислового підприємства в сучасних умовах, виявлення переваг і недоліків наявних методик аналізу
рентабельності.
Виклад основного матеріалу. Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і
самостійність підприємств та інших суб’єктів
ринку в підготовці й прийнятті управлінських
рішень. Ефективність цих рішень багато в чому
залежить від об’єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання наявних і очікуваних фінансових результатів діяльності підприємства
та його фінансового стану. Це сприяло розвитку
такого важливого напряму аналітичної роботи,
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як фінансовий аналіз. За допомогою фінансового аналізу можна об’єктивно оцінити внутрішні
й зовнішні відносини суб’єкта господарювання: охарактеризувати його платоспроможність,
ефективність і прибутковість діяльності, перспективи розвитку, а потім за цими результатам прийняти обґрунтовані управлінські рішення.
Кінцевим результатом господарської діяльності підприємства в абсолютному вираженні є
прибуток. Але він повною мірою не дає змоги
судити про успішність діяльності цього підприємства на ринку, його економічний потенціал,
конкурентоспроможність, виживання тощо.
Абсолютні показники повинні доповнюватися
показниками ефективності роботи, тобто комплексом показників рентабельності.
Саме поняття «рентабельність» походить від
слова «рента», що в загальному вигляді означає
дохід. Виходячи з цього, рентабельність – це
прибутковість. Раніше термін «рентабельність»
означав саме ступінь віддачі від використання
факторів виробництва. Зокрема, відомий американський учений-економіст П.Е. Самуельсон
указує, що рентабельність є безумовним доходом від чинників виробництва як винагорода за
підприємницьку діяльність, технічні нововведення та вдосконалення, за вміння ризикувати
в умовах невизначеності, як монопольний дохід, як етична категорія [5, с. 135].
З розвитком ринкових відносин рентабельність стала охоплювати й інші сторони економічної діяльності суб’єкта господарювання (виробничу, підприємницьку, інвестиційну тощо).
В.Я. Горфінкель і В.А. Швандар відзначають,
що рентабельність являє собою відносний показник прибутковості, який показує ефективність розвитку підприємства [9, с. 394].
Показники рентабельності повніше, ніж
прибуток, характеризують результати господарювання, тому що їхній розмір відображає співвідношення отриманого ефекту з укладеним
капіталом або спожитими ресурсами. Їх використовують для оцінювання діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці
й ціноутворенні [4, с. 273].
Ще один підхід розглядає рентабельність
підприємства як якісну вартісну оцінку рівня
віддачі витрат або міри використання наявних
у підприємства виробничих ресурсів (капіталу,
праці тощо) у процесі виробництва основної
продукції (товарів, виконання робіт, надання
послуг) та її реалізації [6, с. 114].
У будь-якому визначенні рентабельність –
це відносний показник, що означає відношення суми отриманого (очікуваного) фінансового
результату до одного з показників (виручки,
витрат, середньої вартості основних і обігових
коштів, фонду заробітної плати тощо.).
На сьогодні у світовій обліково-аналітичній
практиці використовуються десятки показників для оцінювання стану суб’єкта: рентабельність продажу продукції, рентабельність ак-

тивів і власного капіталу, обіговість активів,
вартість компанії тощо. Усі показники можуть
бути об’єктами управління й характеризувати
хід того чи іншого процесу на підприємстві.
Але для скорочення витрат і успішного управління підприємством найбільш ефективні традиційні показники рентабельності, що дають
змогу препарувати баланс підприємства з позицій взаємозв’язку його складових із прибутком.
Коефіцієнти рентабельності можуть бути
розраховані також за окремими видами активів, окремими формами залученого позикового
капіталу, окремими об’єктами реального й фінансового інвестування [1].
Усі показники рентабельності можна поділити на чотири основні групи: показники рентабельності щодо реалізації; показники рентабельності щодо активів; показники рентабельності
щодо власного капіталу та зобов’язань; показники рентабельності витрат і продукції [2, с. 151].
Рентабельність продажу (Rпр) розраховується
за заданий період часу й виражається у відсотках:
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П
В
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коефіцієнта. Найбільш часто аналізується рентабельність продажу, розрахована за валовим
прибутком; операційна рентабельність продажу; рентабельність продажу, розрахована за
чистим прибутком. При цьому операційна рентабельність продажу являє собою відношення
прибутку (до оподаткування) до виручки, виражене у відсотках. Вона показує, яка частина
прибутку міститься в кожній гривні отриманої
виручки за вирахуванням сплачених відсотків
і податків. Рентабельність продажу за чистим
прибутком розраховується як частка від ділення чистого прибутку на виручку, що є найбільш
конкретизованим показником в оцінюванні реалізаційної діяльності для будь-якого підприємства.
Рентабельність активів (Rак) являє собою фінансовий коефіцієнт, що показує прибутковість
і ефективність діяльності підприємства. Цей
показник дає відомості про те, який прибуток
отримано суб’єктом господарювання
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де Пч – чистий прибуток;
А – середньорічний розмір активів.
За допомогою показника рентабельності активів (2) можна виявити, які розбіжності між
прогнозованим рівнем рентабельності й реальним показником, а також зрозуміти, які фактори вплинули на відхилення. Також цей показник доцільно використовувати для порівняння
ефективності функціонування підприємств в
одній галузі.
Під час розрахунку коефіцієнта рентабельності власного капіталу чистий прибуток зараховують до власного капіталу, не коригуючи на
суму відсотків по кредиту, що є загальноприйнятим у практиці розрахунків попереднього показника рентабельності. П
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його реалізації до собівартості.
2. Рентабельність реалізованої продукції –
розраховується як відношення валового прибутку (або чистого прибутку) до виручки від
реалізації продукції.
3. Рентабельність виробництва – розраховується як відношення валового прибутку (або чистого прибутку) до вартості основних засобів і
матеріальних обігових коштів.
Зростання рентабельності – позитивна тенденція, проте необхідно завжди мати на увазі,
за рахунок чого було досягнуто зростання, чи
не було необґрунтованого зниження собівартості продукції та інших витрат, що може позначитися на якості виробленої продукції [7, с. 303].
Показники рентабельності визначаються в
коефіцієнтах або відсотках і показують частку
прибутку в кожній грошовій одиниці витрат
або частку товарної продукції в її собівартості.
Їх можна розраховувати й за окремими структурними підрозділами, і за видами діяльності
суб’єкта господарювання. Якщо ж треба зіставити показники рівня рентабельності за різними видами продукції або підприємствами різної
спеціалізації, тоді необхідно їх визначати як
співвідношення валового прибутку до власних
витрат цих підприємств.
Зміна рентабельності окремих видів продукції відбувається під впливом різних факторів,
що видно з рис. 1.
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(5)

де Ппрод – прибуток від продажу;
Сп – повна собівартість.
До показників рентабельності продукції загалом зараховують такі:
1. Рентабельність окремого виду продукції –
розраховується як відношення прибутку від

Рис. 1. Фактори,
що впливають на рентабельність продукції

З рис. 1 можна зробити висновок, що існує
багато факторів, які впливають на розмір прибутку й рентабельності підприємства. Так, вони
можуть бути зовнішніми, які не залежать від зусиль певного колективу (попит на ринку, рівень
інфляції, загальна кон’юнктура), і внутрішніми
(структура витрат, досягнута якість продукції
тощо). Тому будь-які структурні кількісні та
якісні зрушення в зовнішньому і внутрішньому
середовищі підприємства позначаться на рівні
показників його рентабельності.
Висновки. Незважаючи на важливість прибутку (чистого прибутку) як оцінного показника
діяльності підприємства, найбільш об’єктивно
дохідність будь-якого суб’єкта господарювання
визначається показниками рентабельності. Підприємці завжди прагнуть, щоб розрахункова
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рентабельність будь-якого підприємства була не
нижчою за середню норму прибутковості на капітал, яка існує в цій галузі.
Систематизація показників рентабельності
з урахуванням переходу підприємств на міжнародні стандарти фінансової звітності має
важливе методологічне значення. В навчальній економічній літературі зустрічається велика різноманітність у підходах до розрахунку
рентабельності, її показниках, що негативно
впливає на правильне розуміння використання того чи іншого коефіцієнта в практичних
розрахунках.
На нашу думку, хоча жоден із показників
не є універсальним, на практиці кожен виконує
певну функцію, тому під час аналізу рентабельності варто виходити з таких положень:
а) рентабельність – це відношення того прибутку до того показника, від якого залежить
цей прибуток;
б) відсутній універсальний показник рентабельності, і кожен показник має своє функціональне призначення на певній стадії господарювання суб’єкта;
в) під час розрахунку рентабельності необхідно максимально використовувати наявну
фінансову звітність і різні варіації абсолютних
фінансових показників;
г) показники рентабельності, що розраховуються, мають застосовуватися не тільки всередині фірми, а й для порівняння результатів

діяльності споріднених підприємств окремої
галузі.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ
CURRENT TRENDS IN ADVERTISING IN UKRAINE
АНОТАЦІЯ
У статті розкрито етимологію поняття «реклама» й основні
сучасні тенденції її розвитку в Україні. Подано критичний огляд
основних видів реклами як важливої економічної категорії. Досліджено й узагальнено основні переваги та недоліки окремих
видів реклами, висвітлено їх популярність на теренах України.
Детально розглянуто особливості розвитку реклами та її форми, а також виявлено найбільш сприятливі види рекламних
звернень і причину таких уподобань у споживачів. Визначено
маркетингову роль реклами та історію її розвитку. Висвітлено й
чітко обґрунтовано переваги та недоліки кожного з видів реклами, а також роз’яснено основні причини використання того чи
іншого виду рекламного звернення. Матеріал, висвітлює основні тенденції реклами, що дає змогу зробити висновки щодо
шляхів удосконалення кожного з видів реклами й рекламного
ринку України загалом.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыто этимологию понятия «реклама» и
основные современные тенденции ее развития в Украине.
Представлен критический обзор основных видов рекламы как
важной экономической категории. Исследованы и обобщены
основные преимущества и недостатки отдельных видов
рекламы, освещены их популярность на территории Украины.
Подробно рассмотрены особенности развития рекламы и ее
формы, а также выявлены наиболее благоприятные виды
рекламных обращений и причины таких предпочтений у потребителей. Определена маркетинговая роль рекламы и
ее история развития. Освещены и четко обоснованы преимущества и недостатки каждого из видов рекламы, а также
разъяснены основные причины использования того или иного
вида рекламного обращения. Материал освещает основные
тенденции рекламы, позволяет сделать выводы о путях совершенствования каждого из видов рекламы и рекламного рынка
Украины в целом.
Ключевые слова: реклама, средства массовой информации, маркетинг, современные тенденции развития рекламы,
рекламный рынок.
АNNOTATION
In the article the etymology of the concept of “advertising”
and the main current trends of its development in Ukraine are
specified. The paper presents a critical overview of the main types
of advertising as an important economic category. The author
studies and summarizes the main advantages and disadvantages
of certain types of advertising and highlights their popularity in
Ukraine. The peculiarities of advertising and its form are specified,
and the most favourable types of advertising appeals and the
causes of such preference among consumers are found. Also
the article reflects the role of advertising in marketing and its
history. The author describes and clearly proved the advantages
and disadvantages of each type of advertising, and explains the
main reasons for using a particular type of advertising appeal.
The material presented in the article highlights the main trends in
advertising. It enables to draw conclusions about ways to improve

each of the types of advertising and advertising market of Ukraine
in general.
Keywords: advertising, media, marketing, modern trends in
advertising, advertising market.

Постановка проблеми. Конкуренція між
суб’єктами господарювання дає змогу максимально задовольнити попит споживачів, що
позитивно впливає на розвиток економіки, але
також ставить перед українськими підприємствами жорсткі умови виживання на ринку, до
якого з кожним роком уривається все більше
потужних конкурентоспроможних іноземних
виробників. За таких умов формуються вимоги
до рекламної діяльності, яка має орієнтуватися
на досвід провідних країн світу, а також ураховувати вітчизняний менталітет споживачів.
Саме тому дослідження ставлення споживачів
до реклами та специфіки її розповсюдження актуальне в сучасному періоді.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням реклами як економічної категорії займалися такі відомі вчені та рекламісти світу:
А. Кромптон, Портер, П. Друкер, Ф. Котлер.
Запропоновані ними концепції відображено у
працях вітчизняних учених: В. Андрійчука,
С. Бабенка, С. Будкіна, Б. Губського, А. Назайкіна, І. Рожкова, С. Хамініч та ін.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. На сучасному етапі розвитку
української реклами недостатньо уваги приділяється її стандартизації згідно з міжнародними стандартами. Це питання актуальне для сьогодення у сфері рекламної індустрії, тому його
варто окремо виділити серед загальних тенденцій розвитку реклами в Україні.
Мета статті. Мета статті полягає в дослідженні основних тенденцій реклами в Україні, висвітленні основних особливостей кожного
виду рекламного звернення.
Виклад основного матеріалу. Поняття «реклама» надійно закріпилось у нашій свідомості
як певний засіб нагадати про товар покупцеві.
Етимологія визначення слова «реклама» в перекладі з латинської reclamare – стверджувати,
викрикувати, протестувати. У сучасній науці
існує безліч визначень цього поняття, але для
сьогодення не має єдиного достатньо широкого
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поняття «реклама», розглянемо основні з них.
Реклама – надруковане, написане від руки,
усне, а також графічне повідомлення про особу,
товар, послугу, яке абсолютно відкрито опубліковане рекламодавцем задля збільшення обсягів збуту своєї продукції, розширення цільової
аудиторії або суспільного позитивного оцінювання [4].
Реклама – це спеціальна інформація про осіб
чи продукцію, яка розповсюджується в будьякій формі й у будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання зиску [12].
Маркетингова роль реклами полягає в тому,
що реклама є одним із найефективніших інструментів маркетингових комунікацій. Вона
утворює потребу та попит на деякий вид продукції або стимулює вже наявний попит на певний вид продукції, послуги тощо [10].
За свою тривалу історію реклама якісно еволюціонувала. Вона пройшла шлях від інформування до умовляння, від умовляння – до вироблення умовного рефлексу, від вироблення
рефлексу – до підсвідомого навіювання, від підсвідомого навіювання – до проектування символічного зображення, [11]. До того ж можна чітко простежити взаємозв’язок розвитку реклами
та психології впливу. Адже всі досягнення в
галузі впливу привносилися в рекламу, просуваючи її на наступний ступінь розвитку.
Особливу увагу потрібно приділяти засобу
розповсюдження реклами. Основним чинником, який впливає на вибір засобів реклами, є
цінова стратегія. Цінове обґрунтування часто є
ключовим міркуванням під час визначенні місця товару на ринку. Ще одним важливим етапом під час підбору рекламних засобів є аналіз
ринку й аудиторії, передбачених для цього товару. Чим більше відомо про ринок, тим вища
ймовірність, що вибір рекламного засобу буде
вдалим [16]. Залежно від типу рекламованої
продукції обираються саме ті засоби та підходи,
за допомогою яких товар буде відомий для споживача й усі позитивні якості та унікальність
товару будуть найкраще висвітлені. Можна виокремити загальні умови для створення ефективної реклами в засобах масової інформації
(далі – ЗМІ): чітко встановлена ринкова позиція товару; переконання в істотній вигоді в разі
придбання товару; креативна та новаторська
рекламна ідея; чітко продуманий образ товару,
який підкреслюватиме його вигідність під час
покупки; наголошення на високій якості товару; неповторність створеної реклами; необхідна
спрямованість; грамотний і вдало написаний
рекламний текст; грамотний вибір місця розміщення реклами; основний акцент на головне.
Розглянемо основні види реклами у ЗМІ, за
допомогою яких найефективніше поширювати
рекламне звернення на території України [8].
Варто приділяти увагу розподілу реклами за її
видами, адже це дасть змогу чіткіше уявляти,
які види реклами користуються найбільшою
популярністю (рис. 1).
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Рис. 1. Розподіл реклами, залежно від
використовуваних засобів розповсюдження [3]

Реклама у пресі є особливим різновидом
рекламних звернень, які широко розповсюджуються в усіх друкованих виданнях. Дуже
важливо під час вибору розміщення реклами у
пресі враховувати переваги й недоліки такого
виду звернень (таблиця 1). Розглянемо основні
переваги та недоліки реклами у пресі й періодичних виданнях.
Таблиця 1
Характерні особливості реклами у пресі
Реклама в пресі
Переваги
Недоліки
Відсутність контакту
Більше часу у спожизі споживачами, які не
вачів на осмислення,
запам’ятовування інфор- бажають ознайомитися з
мації (порівняно з теле- рекламним блоком.
Невизначена точна
візійною або рекламою
кількість контактів зі
на радіо).
споживачами (первинної
Охоплення більшої
і вторинної аудиторії).
кількості споживачів
Відсутність прогнозова(ніж в інших місцевих
ЗМІ) завдяки тиражу та ного ефекту через якість
залученню первинної та друку або розміщення
серед інших рекламних
вторинної аудиторії.
Можливість розміщення блоків.
Відсутність контакту з
додаткової інформації
(умови продажу, систем потенційною аудиторією
через надання переваг
навігації тощо) без порушення інформаційної споживачами сучасних
ЗМІ.
сутності звернення.
Плинність контакту зі
Менша трудомісткість
споживачами через вивиготовлення зверненкористання друкованих
ня (порівняно з відео й
видань за призначенням.
аудіо матеріалами), що
визначає оперативність
виходу у світ і можливість його швидкої
заміни.

Одним із найпоширеніших і найефективніших видів реклами є телевізійна, тобто реклама, яка демонструється потенційному споживачеві через зображення та звук [29].
Важливу роль у створенні рекламного ролика
відіграє вибір сюжету. За сюжетом телевізійна
реклама буває описова (інформативність без використання емоційних прийомів), благополучно-сентиментальна (атмосфера благополуччя,
яка настає після придбання товару), парадоксальна й шокова (протиставлення незручностей
без цього товару, а також показ переваг від його
наявності) [3].
Як повідомляє mmr.ua, згідно з опитуванням, проведеним eMarketer, цього року амеВипуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
риканські рекламодавці витратять на ТБрекламу додаткові $ 2 млрд (витрати сягнуть
$ 66,35 млрд), а до 2017 року витрати мають
усі шанси досягнути позначки у $ 70 млрд, тобто за 5 років вони підвищаться на 14% [15].
В Україні теж відбувається поступове збільшення витрат на телевізійну рекламу, унаслідок того, що, незважаючи на ціну, найбільша
кількість покупців може спостерігати рекламу
саме на телебаченні.
Реклама на радіо набуває швидкого розвитку у зв’язку з тим, що постійно збільшується кількість автомобілів, які мають переважно
радіоприймачі у своєму салоні. Перевагою реклами на радіо є широке охоплення та частотність, живий характер звернення, низькі ціни
на рекламні тарифи. Саме відносно низькі тарифи надають змогу рекламувати свою продукцію не тільки великим фірмам і корпораціям,
а й представникам малого та середнього бізнесу. Радіореклама має перевагу, яка полягає в
її оперативності, вона вирізняється достатньо
високою швидкістю виробництва, а потім і розміщення реклами.
Зовнішня реклама є ще одним суттєвим різновидом рекламних звернень. У великих містах
України вона набула значного поширення.
Зовнішня реклама – медіа-канал, що доносить рекламні звернення до одержувачів за допомогою видрукуваних друкарським способом
плакатів, мальованих щитів, кольорових табло
тощо, установлюваних у місцях найбільш активного вуличного руху, а також уздовж шосе
й залізниць. Вимоги до тексту – стислість, до
зображення – здатність привернути увагу [3].
Зовнішня реклама має низку переваг, порівняно з іншими видами реклами:
– довгостроковий контакт із потенційним
споживачем;
– об’ємне та яскраве зображення;
– різноманіття носіїв реклами;
– мала ймовірність розміщення поруч реклами конкурента;
– ефективно для візуального сприйняття;
– ненав’язлива й не зобов’язуюча.
До недоліків такого виду реклами можна зарахувати малу вірогідність знаходження контактної аудиторії та достатньо значні затрати
на дослідження ефективності розміщення, також зовнішня реклама може руйнуватися під
впливом негативних погодних умов, а законодавчі обмеження значно сковують можливість
створення такої реклами.
Носії зовнішньої реклами – рекламні щити,
плакати, електромеханічні щити, плакати на
будівлях тощо.
Щодо реклами на транспорті, то вона є особливим видом рекламних звернень, адже кожного дня люди користуються громадським транспортом: метро, трамваї, електрички, автобуси
тощо. Саме це відіграло значну роль у створенні
транспортної реклами. Особливість цього виду
рекламування полягає в тому, що середня три-
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валість проїзду становить приблизно тридцять
хвилин, тобто за цей час користувачі транспорту встигають достатньо добре ознайомитися зі
змістом рекламного повідомлення.
Розглянемо такий вид реклами, як друкована. Друкована реклама розміщується на
листівках, плакатах, буклетах, каталогах, проспектах, календарях і ще багатьох різних видах друкованої продукції. Такий вид реклами
вирізняється відносною дешевизною створення
та швидкістю виготовлення, а недоліком є небажання цільової аудиторії накопичувати рекламу у вигляді «макулатури» [13].
На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій значного поширення набуває
реклама в Інтернеті, а саме: власні сайти компаній, поштові розсилки, підписні листи, текстові посилання, банери, он-лайнові вікторини
тощо. Кількість бажаючих розмістити рекламу
в Інтернет постійно зростає. Частка реклами в
Інтернет щорічно збільшується, але є значно
меншою за абсолютною величиною, порівняно
з традиційними медіаканалами. Найпоширеніший і традиційний вид реклами в Інтернеті –
банерна реклама. Банер (banner) – рекламний
носій переважно прямокутного графічного зображення, який уставляється в сторінки сайту.
Види банерів: статичні, анімаційні, інтерактивні, плаваючі [3].
Отже, розглянувши види рекламних звернень, можна зазначити, що реклама має відповідати культурі й особливостям менталітету
обраної цільової аудиторії. Також велике значення приділяється ціновим розбіжностям різних ЗМІ. Реклама розвивається, зростає її кількість, покращується її якість. Кожний крок
технічного прогресу неодмінно позначається на
засобах і, відповідно, видах реклами.
Швидкий розвиток незалежних ЗМІ в Україні почався на початку 1990-х років, коли вітчизняний медіапростір набував рис цілісного,
сформованого, такого, що відповідає загальноєвропейським нормам (за інституційною, нормативно-правовою, змістовою складовими). Для
порівняння, нестримний розвиток ЗМІ та розміщення реклами зародився у США на початку
ХХ століття. Спочатку рекламу друкували в газетах, потім вона з’явилася на радіо, а у другій
половині ХХ століття починається ера реклами
на телебаченні. Можна відзначити, що українська реклама достатньо «молода», але вже відповідає всім світовим нормам і критеріям [14].
Загальні вимоги до реклами в ЄС встановлено
ст. 12 Директиви про транскордонне телебачення, а саме: реклама не повинна принижувати
людську гідність, містити ознаки дискримінації за расовою, статевою та іншими ознаками,
обмежувати релігійні й політичні переконання,
заохочувати поведінку, яка може призвести до
заподіяння шкоди здоров’ю, безпеці, довкіллю.
Крім того, забороняється прихована реклама
(ч. 4 ст. 10 Директиви), використання в процесі
створення реклами технічних засобів, що впли-
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вають на підсвідомість (ч. 3 ст. 10 Директиви),
переривання рекламою богослужінь та окремих
видів передач, тривалістю до 30 хвилин (ч. 5
ст. 11 Директиви) [1]. У ст. 10 Директиви також
установлено обов’язковість означення реклами
як такої, відмежування її від інших частин програми візуальними або акустичними засобами.
Усі вище перераховані принципи відображено
в Законі України «Про рекламу», тобто можна
зазначити існування вектора направлення руху
української реклами, який чітко вказує на європейський досвід [3].
Цей закон регулює відносини, що виникли
у процесі створення, розміщення й розповсюдження реклами на ринках товарів і послуг на
території країни. Дія Закону не розповсюджується на відносини, пов’язані з інформацією
про суспільні, політичні події. Як зазначалося
вище, нова редакція Закону є суттєвим кроком на шляху до приведення українського законодавства до світових, зокрема європейських
стандартів рекламного бізнесу [2].
Але ще одним важливим показником, який
впливає на розвиток рекламної діяльності, є
економічна ситуація. Після світової економічної кризи Україна переживала спад національної економіки, що, у свою чергу, призвело до
зменшення обсягів вітчизняної реклами. Але
основні сили на рекламному ринку України –
це діяльність зарубіжних компаній і їхніх рекламних агенцій. Після початкової неактивної
діяльності західних компаній на ринках країн
Східної Європи, що швидко розвивались, почалась експансія відомих світових виробників –
Procter &Gamble, Colgate, Palmolive, Philips,
Kellog. Багато великих компаній, які почали
діяти на українському ринку, перенесли сюди
і представництва своїх рекламних агенцій.
Найвідоміші з них – Saatchi&Saatchi, BBDO,
Leo Burnet, Visage. Реклама, що здійснюється
західними компаніями, хоча й потребує адаптації, є стимулюючою та корисною для національних рекламодавців із погляду переймання
передового досвіду. Відомо, що такі міжнародні
агенції за рахунок їх досвіду і знання специфіки різних країн поширюють прогресивні технології у сфері реклами [10].
У 2012 році рекламний ринок України сягав
14,2 млрд грн, що перевищує обсяг 2011 року
на 9%. Згідно з дослідженням Всеукраїнської рекламної коаліції (ВРК), найактивніше розвивалась Інтернет-реклама з бюджетом
680 млн грн, тобто перевищила обсяг попереднього року на 21%. Це свідчить про перспективність цього різновиду реклами й, звісно, її
ефективність [10].
Телевізійна реклама домінує серед інших
засобів поширення рекламної інформації. Рекламні бюджети національного телебачення виросли на 10%, порівняно з попереднім роком,
а от регіональне телебачення не користується
такою популярністю, тому їх бюджети зросли
лише на 5%. Пронози динаміки рекламних бю-

джетів на 2013 рік повторюють ці самі цифри,
тобто рекламна справа залишиться стабільною,
але не покращиться.
Обсяг реклами у пресі у 2012 році становив 2, 436 млрд грн, це на 8,6% більше, ніж у
2011 році. У 2013 році спостерігається незначне
підвищення цін на рекламні площі в лідируючих видавництв на 2–3%. Також зростають обсяги реклами в категоріях торгівля, фінанси,
автомобілі. Надалі, прогнозує ВРК, буде спостерігатись перерозподіл доходів у найбільших
видавництв і збільшення частки нестандартної
реклами та нестандартних проектів [6].
Обсяг зовнішньої реклами зростає швидкими темпами, у 2012 році її обсяги зросли на
20%, порівняно з попереднім роком. Прогнози
розвитку зовнішньої реклами на наступні кілька років передбачають її стабільне зростання в
межах 15–20% [10].
Незначні зрушення спостерігаються в розвитку реклами на транспорті, що, з одного
боку, свідчить про її стабільність, а з іншого – про можливе зменшення у майбутньому
попиту на цей різновид поширення рекламної
інформації.
Попит на радіорекламу стабільно зростає.
Фахівці не бачать приводу для сумнівів у стабільності розвитку реклами на радіо. Такі самі
прогнози щодо реклами в кінотеатрах, хоча обсяги такого виду реклами достатньо малі.
Особливу увагу варто приділити рекламі в
Інтернеті. Реклама в Інтернеті – процес, яким
легко керувати, бо є можливість уносити коректури навіть під час проведення рекламних заходів. Одна з найвизначніших особливостей такої реклами – це можливість аналізувати ефект
від проведення рекламної кампанії в режимі
реального часу. На сьогодні Інтернет-реклама
дуже швидко розвивається. Щороку зростає
обіг засобів, що вкладаються в Інтернет-рекламу, і в 2012 році обсяг такої реклами сягав
680 млн грн. Така реклама стає більш доступною для малого бізнесу. Ціни за входження на
ринок Інтернет-реклами набагато нижчі, ніж на
радіо й телебаченні, тому вона доступна всім,
навіть молодим і невеликим фірмам.
Усе більше людей шукають інформацію про
товари та послуги через Інтернет, тобто через
Інтернет-рекламу. У мережі з’являються сайти,
які рекламують товари й послуги. Звісно, споживачам до вподоби, не встаючи з крісла, дізнаватись про новинки на ринку товарів і послуг,
про їх ціну, обирати відповідно до своїх смаків,
у комфортних домашніх умовах. Навіть нічого
не купуючи, люди запам’ятовують інформацію
про товар, і це дуже важливо для збільшення
попиту на певний вид продукції [11].
Рекламна діяльність не тільки в Україні, а
і за її межами швидко розвивається водночас
із передовими інноваційними технологіями,
і це явище закономірне, адже про цей розвиток було б відомо набагато менше, якби новітня
продукція не потребувала рекламування.
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
Висновки. Створення реклами є важливим
етапом, вона має висвітлювати з кращого боку
товар не сам по собі, а як засіб задоволення потреб тих покупців, яким ця реклама адресована. Для формування позитивного ставлення у
споживача, реклама має вражати його своєю
новизною та вигідністю купівлі рекламованого
товару, місцем і часом розміщення. Напевне,
через брак новаторських ідей реклама на території нашої країни не користується великою
прихильністю у споживачів.
Але все ж таки українська реклама обрала
правильний шлях. Про це свідчить дотримання
міжнародних стандартів під час її створення.
Законодавче регулювання реклами перебуває в
повній відповідності до міжнародних кодексів.
Отже, рекламний ринок України за своє недовге існування вже зміг чогось досягти, при
цьому особливості його розвитку підкреслюють
індивідуальність, хоча ще ніяк – не ідеальність.
Загальна структура рекламної пропозиції в країні побудована правильно, але незначні недоліки все ж псують загальну картину. Подолання
цих недоліків можливе лише шляхом припинення недобросовісності в рекламних зверненнях і висвітлення лише правдивої інформації.
Потрібно звертати увагу на те, що українська
нація має унікальний менталітет, сформований
нестабільністю та війнами. Тому перше, що має
дарувати реклама споживачеві, – це комфорт
і впевненість, що обраний ним товар принесе
йому тільки користь.
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СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА
В ГОСПОДАРСТВАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
THE CURRENT LEVEL OF GRAIN PRODUCTION
IN FARMS OF VINNYTSIA OBLAST
АНОТАЦІЯ
У статті аналізується сучасний рівень виробництва зерна в
господарствах Вінницької області. Застосовано індексний аналіз під час визначення ефективності зерновиробництва. Визначено основні фактори впливу на врожайність зернових культур
та основні напрями ефективного розвитку виробництва зерна.
Ключові слова: виробництво зерна, площа збирання, урожайність, валовий збір, індексний аналіз.
АННОТАЦИЯ
В статье анализируется современный уровень производства зерна в хозяйствах Винницкой области. Применен
индексный анализ при определении эффективности зернопроизводства. Определены основные факторы, влияющие
на урожайность зерновых культур, и основные направления
эффективного развития производства зерна.
Ключевые слова: производство зерна, площадь уборки,
урожайность, валовой сбор, индексный анализ.
ANNOTATION
The article analyzes the current level of grain production in the
farms of Vinnitsa Oblast. Index analysis is applied to determine
the efficiency of grain production. The main factors influencing
the yield of crops and main directions of development of grain
production are specified.
Keywords: grain production, harvesting area, yield, total yield,
index analysis.

Постановка проблеми. Розвитку виробництва зерна як складової зернопродуктового підкомплексу України приділяється першочергове
значення. Це зумовлено низкою причин. Поперше, добре розвинене зернове господарство –
це основа розвитку всіх інших галузей сільського господарства. По-друге, зерно як цінний
і незамінний продукт харчування є основним
продовольчим продуктом, а також сировиною
для переробної промисловості. По-третє, виробництво зерна забезпечує значну частину доходів
сільськогосподарських підприємств і є важливим експортним продуктом для України.
Постановка проблеми в цьому контексті випливає з необхідності систематичного оцінювання стану вітчизняного зерновиробництва й
визначення основних напрямів його ефективного розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У роботах сучасних науковців, зокрема
І.О. Бистрової, Л.В. Забуранної, П.Т. Саблука,
Г.М. Саранчук [6], Л.М. Худолій, О.М. Шпичака та інших, значна увага приділяється питанню виробництва зерна, його економічній ефективності й шляхам її підвищення.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Проте деякі аспекти означе-

ного питання залишаються недостатньо вивченими та потребують подальшого дослідження.
Мета статті. Метою дослідження є аналіз
сучасного рівня виробництва зерна в господарствах Вінницької області, визначення факторів впливу на врожайність зернових культур й основних напрямів його ефективного
розвитку.
Виклад основного матеріалу. Глибока криза, що вразила країну останніми роками позначилася й на агропромисловому комплексі.
Багато господарств, щоб утриматись в умовах
жорсткої конкуренції, змінили спеціалізацію.
Найбільш вигідно стало виробництво зерна, так
як ця культура вимагає менше матеріальних і
трудових витрат, ніж овочівництво, плодівництво тощо.
Вінницька область є одним із найбільших
основних регіонів – виробників зерна в Україні. За своїми природнокліматичними умовами,
родючістю ґрунту, географічними характеристиками Вінницька область повністю відповідає
умовам вирощування зернових культур. Основними зерновими культурами регіону є озима
пшениця, ярий ячмінь і кукурудза на зерно.
Обсяг виробництва зерна є основним показником, що характеризує діяльність господарств, від нього залежить рівень собівартості,
сума прибутку, рівень рентабельності, фінансовий стан підприємств, їх платоспроможність
та інші економічні показники ефективності
господарювання. Розвиток зерновиробництва
значною мірою визначається розміром площі,
урожайністю зернових культур і структурою
валових зборів.
Результати дослідження свідчать, що за
останні роки у Вінницькій області площі збирання під зерновими й зернобобовими культурами не зазнали істотних змін (табл. 1).
Основною зерновою культурою все ще залишається пшениця, але протягом останніх років спостерігається скорочення площі під нею.
У 2014 р. площа під пшеницею зменшилася на
11,28%, ячменем – на 39%, порівняно з 2010 р.
Таке скорочення переважно зумовлювалося відповідним зростанням площі під кукурудзою на
зерно – на 72,79%.
Одним із основних показників стійкості розвитку зернового господарства є урожайність
(табл. 2).
Випуск 3. 2015
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У Вінницькій області спостерігається стійке
зростання урожайності зернових культур (з 36,6
ц/га у 2010 р. до 60,7 ц/га у 2014 р.). Динаміка
зміни цього показника подана на рис. 1. Показники зростання врожайності зернових культур
за досліджуваний період виявилися суттєвими. Так, урожайність пшениці збільшилась на
55,9%, ячменю – на 63%, а кукурудзи на зерно – на 29,3%, при загальному збільшенні середньої урожайності зернових у 2010–2012 рр.,
порівняно із 2013–2014 рр., на 16,9 ц/га.
Загалом протягом 2010–2014 рр. найвищий
рівень урожайності зернових культур спостерігається у 2014 р. Так, середня врожайність
пшениці становила 51,3 ц/га, ячменю – 40,1 ц/
га, кукурудзи на зерно – 82,6 ц/га. Це поки що
найвищі показники області за останні 5 років,
але не максимально можливі з погляду аграрного потенціалу досліджуваного регіону.
Важливим показником, який характеризує
тенденцію розвитку окремої культури чи групи
культур, є валовий збір (табл. 3).
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Рис. 1. Динаміка зміни урожайності
зернових культур у господарствах
Вінницької області за 2010–2014 рр.

Таблиця 1
Площі збирання основних зернових культур
у всіх категоріях господарств Вінницької області, тис. га
Роки

Культура

2010

2012

Зернові та зернобобові культури,
843,7
841,5
усього,
у тому числі
пшениця
383,0
359,7
ячмінь
222,7
152,8
кукурудза на зерно
189,3
286,0
Джерело: розраховано за даними: [1–5]

У
середньому
І період

Роки
2014

У
середньому
ІІ період

2013

2014 р. у %
до 2010 р.

845,5

871,7

834,6

853,2

98,92

371,35
187,75
237,65

355,3
138,0
345,3

339,8
137,8
327,1

347,55
137,90
336,2

88,72
61,00
172,79

Таблиця 2
Урожайність основних зернових культур
у всіх категоріях господарств Вінницької області, ц/га
Культура
Зернові та зернобобові культури, усього,
у тому числі
пшениця
ячмінь
кукурудза на зерно
Джерело: розраховано за

Роки
2010

2012

У
середньому
І період

Роки

36,6

43,0

41,3

55,6

60,7

58,2

165,8

32,9
39,0
24,6
31,2
63,9
58,4
даними: [1–5]

36,0
27,9
61,2

42,8
34,2
80,4

51,3
40,1
82,6

47,0
37,2
81,5

155,9
163,0
129,3

2013

2014

У
середньому
ІІ період

2014 р. у %
до 2010 р.

Таблиця 3
Валові збори зерна в усіх категоріях господарств Вінницької області за 2010-2014 рр., тис. ц
Культура
Зернові та зернобові
культури, усього,
у тому числі
пшениця
ячмінь
кукурудза на зерно
Джерело: розраховано за

Роки
2010

2012

У
середньому
І період

Роки

30906,9

36217,1

36494,0

48439,4

50631,0

49535,0

163,81

12602,2
14017,0
5470,2
4770,1
12106,3
16702,9
даними: [1–5]

13309,6
5120,2
14404,6

15208,1
4724,5
27772,6

17422,1
5522,3
27027,3

16315,1
5123,4
27400,0

138,24
100,95
223,24

2013

2014

У
середньому
ІІ період

2014 р. у %
до 2010 р.
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2014 р. був сприятливим для хліборобів Вінниччини. За період, що досліджується, отримано прирости валових зборів за всіма без
винятку зернових культурах. У 2014 р. намолочено найвищий валовий збір зернових і зернобобових за всю історію Вінниччини в обсязі
більше ніж 5 млн т. Валовий збір по пшениці
збільшився, порівняно з 2010 р., на 38,24%,
ячменю – на 0,95%, кукурудзи на зерно – більше ніж удвічі. Динаміку зміни валового збору
подано на рис. 2.
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Роки

Рис. 2. Динаміка зміни валового збору
зернових культур у господарствах
Вінницької області за 2010–2014 рр.

Збільшення валового збору протягом досліджуваного періоду пояснюється підвищенням урожайності зернових культур. Якщо у
2010–2012 рр. середня врожайність зернових
по Вінницькій області становила 41,3 ц/га, то у
2013–2014 рр. – 58,2 ц/га.
Як свідчать результати дослідження, у
структурі виробництва зернових у Вінницькій
області ще до 2010 р. переважала пшениця,
частка якої перевищувала 40% (рис. 3). Починаючи з 2011 р., її частка знизилась до 34,4%.
Поряд зі зменшенням часток у структурі
зернових інших культур значно зросла частка зерна кукурудзи (з 39% у 2010 р. до 53,4%
у 2014 р.). За врожайністю кукурудза значно перевищує інші зернофуражні культури.
Зерно кукурудзи має набагато вищу поживну
цінність, порівняно з іншими видами кормів,
характеризується високим умістом кормових
одиниць і перетравного протеїну.
Інші
зернові
2%

Інші
зернові
1%

Кукурудза на
зерно
39%

Пшениця
41%

Ячмінь
18%

Кукурудза на
зерно
54%

Пшениця
34%

Ячмінь
11%

2010 р.
2014 р.
Рис. 3. Структура виробництва зернових
у Вінницькій області

Для визначення частки впливу показників
на валовий збір зернових культур проведемо
індексний аналіз. Для цього розмір посівних
площ позначимо за перший функціональний
фактор, а врожайність зернових – за другий.
Визначимо абсолютне й оптимальне відхилення
валового збору, взявши за базис І період, тобто
2010–2012 рр.
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На основі результатів проведеного індексного аналізу можна зробити висновок, що валовий збір у II періоді збільшився за рахунок
фактора – урожайності, яка зросла на 35%. Це
призвело до зростання валового збору зернових
на 12 847 тис. ц. Збільшення посівної площі
на 4,7 тис. га вплинуло на збільшення валового
збору на 194 ц. У відсотковому відношенні загальне зростання виробництва зерна становило
136%, в абсолютному виразі виглядає більш переконливим, тобто 13 041 тис. ц.
Висновки. На основі аналізу сучасного рівня
виробництва зерна в господарствах Вінницької
області можна зробити такі висновки.
Вінниччина належить до регіону, де виробляється значна частина зерна України. У 2014 р.
всіма категоріями господарств одержано 5
063,1 тис. т зерна (включаючи кукурудзу) у
вазі після доробки на площі 834,6 тис. га при
урожайності по 60,7 ц/га [5]. Площа, відведена
під зернові культури протягом п’яти років, не
зазнала істотних змін. Незмінними культурами
залишалися пшениця, ячмінь і кукурудза на
зерно. Аналізуючи врожайність, можна стверджувати, що врожайність культур по господарствах зростає, відповідно, збільшується й валовий збір.
Сприятливі кліматичні та ґрунтові умови
Вінницької області для виробництва зернових
культур дають змогу одержувати досить високі
врожаї, однак цей потенціал використовується
недостатньо. При більш повному використанні біокліматичного потенціалу, а також інших
факторів (застосування сучасної техніки, якісного насіння, унесення оптимальних доз мінеральних та органічних добрив, упровадження
високоврожайних сортів культур, засобів заВипуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
хисту рослин) й за умов дотримання технології
та агротехніки вирощування зернових і зернобобових культур у кожному господарстві врожайність зернових може бути вищою.
Діяльність підприємств у сфері зерновиробництва має відбуватись на основі розроблення стратегії інноваційного розвитку, яка
повинна враховувати перспективні напрями
діяльності з виробництва стратегічно важливого виду продукції, визначати оптимальні
форми організації виробництва й мати довгостроковий характер.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Експрес-випуск від 18.01.2011 р. № 07.1/77/59. Стан сільського господарства Вінницької області за січень–грудень 2010 року / Головне управління статистики у Він
ницькій області [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
www.vn.ukrstat.gov.ua.

267

2. Експрес-випуск від 18.01.2012 р. № 07.1/77/82. Стан сільського господарства Вінницької області за січень–грудень 2011 року / Головне управління статистики у Він
ницькій області [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
www.vn.ukrstat.gov.ua.
3. Експрес-випуск від 21.01.2013 р. № 06-90/73W. Стан сільського господарства Вінницької області за січень–грудень 2012 року / Головне управління статистики у Він
ницькій області [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
www.vn.ukrstat.gov.ua.
4. Експрес-випуск від 16.01.2014 р. № 06-92/17W. Стан сільського господарства Вінницької області за січень–грудень 2013 року / Головне управління статистики у Він
ницькій області [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
www.vn.ukrstat.gov.ua.
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
ANALYSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC CONDITION
OF INDUSTRIAL ENTERPRISE
АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні положення аналізу фінансовоекономічного стану підприємства. Проаналізовано фінансовоекономічні показники діяльності промислового підприємства,
що спеціалізується на ринку товарів господарського вжитку.
Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності функціонування досліджуваного підприємства.
Ключові слова: фінансовий стан підприємства, фінансові результати, фінансові ресурси, ліквідність, рентабельність,
ефективність діяльності.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные положения анализа
финансово-экономического состояния предприятия. Проведен
анализ финансово-экономических показателей деятельности
промышленного предприятия, которое специализируется на
рынке товаров хозяйственного потребления. Предложены мероприятия по повышению эффективности функционирования
исследуемого предприятия.
Ключевые слова: финансовое состояние предприятия,
финансовые результаты, финансовые ресурсы, ликвидность,
рентабельность, эффективность деятельности.
АNNOTATION
The main provisions of analysis of financial and economic
conditions of enterprise are examined in the article. The analysis
of financial and economic indicators of activity of the industrial
enterprise, specializing in household commodity market, is made.
Measures to improve efficiency of functioning of the studied
company are offered.
Keywords: financial condition of enterprise, financial
performance, financial resources, liquidity, profitability, activity
efficiency.

Постановка проблеми. У ринкових умовах
господарювання особливо важливе значення
посідає оцінювання фінансового стану підприємства. Аналіз фінансового стану надає
можливість зробити висновки щодо забезпеченості підприємства ресурсами, ефективності
їх використання. Фінансовий стан підприємства відображає спроможність підприємства
фінансувати свою діяльність. Здатність підприємства своєчасно здійснювати платежі
та фінансувати власну діяльність на розширеній основі свідчить про його задовільний
фінансовий стан. Саме тому першочерговою
проблемою на сучасному етапі розвитку промислових підприємств є аналіз і моніторинг
фінансового стану.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню аналізу фінансового стану підприємств
присвячено багато наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних учених, а саме: І. Балабанова, Є. Брігхема, Е. Хелферта, М. Абрю-

тіна, В. Ковальова, А. Ковальова, М. Креніна,
A. Под
дєрьогіна, С. Довбні, В. Савчука й інших.
Мета статті. Метою дослідження є аналіз
фінансово-економічного стану промислового
підприємства, вивчення тенденцій зміни економічних показників діяльності та формування
пропозицій щодо ефективного використання фінансових ресурсів.
Виклад основного матеріалу. Фінансовий
стан підприємства – це комплексне поняття,
яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських
факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення й
використання фінансових ресурсів [1, с. 93].
Головною метою фінансової діяльності підприємства є отримання прибутків шляхом
збільшення обсягів виробництва та реалізації
продукції, нарощування власного капіталу й
забезпечення стійкого фінансового стану. Для
цього необхідно постійно підтримувати платоспроможність і рентабельність підприємства, а
також оптимальну структуру активу та пасиву
балансу [2, с. 169].
Основними завданнями аналізу фінансового
стану підприємства є такі:
- дослідження рентабельності й фінансової
стійкості підприємства;
- дослідження ефективності використання
майна (капіталу) підприємства, забезпечення
підприємства власними обіговими коштами;
- об’єктивне оцінювання динаміки та стану ліквідності, платоспроможності, фінансової
стійкості підприємства;
- оцінювання становища суб’єкта господарювання на фінансовому ринку й кількісне оцінювання його конкурентоспроможності;
- аналіз ділової активності підприємства та
його становища на ринку цінних паперів;
- визначення ефективності використання фінансових ресурсів [3].
Аналіз фінансового стану підприємства виконано на прикладі ПП «Янтос», що займається виробництвом і реалізацією власної продукції по всій території України. Це підприємство
спеціалізується на ринку товарів господарського вжитку в сегменті сітка огороджувальна в
Випуск 3. 2015
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асортименті, дріт оцинкований (гарячого оцинкування) та вироби з дроту (цвяхи).
Метою підприємства є ефективна реалізація
власної продукції, методом пропозиції – співвідношення високоякісного товару й доступної
ціни, а також доставка продукції за рахунок
підприємства.
Для оцінювання майнового стану доцільно
розрахувати показники (коефіцієнти), які характеризують виробничий потенціал підприємства: суму господарських засобів (валюта
балансу); питому вагу активної частини необігових активів у структурі необігових активів; коефіцієнт зносу основних засобів, коефіцієнти оновлення та вибуття основних засобів
(таблиця 1).
Проведені розрахунки свідчать, що незначну питoму вaгу у cтpуктуpi aктивiв зaймaють
нeoбіговi aктиви (9,19%), що засвідчує низький piвeнь мoжливocтeй швидкoгo гeнepувaння
пpибутку пiдпpиємcтвa, а оcнoвнi зacoби
cтановлять 10,8% уciх aктивiв пiдпpиємcтвa.

Для того щоб більш точно оцінити фінансовий стан досліджуваного підприємства, проаналізовано його ліквідності (таблиця 2).
На основі даних таблиці 2 можна стверджувати, що коефіцієнт загальної ліквідності
перебуває в межах нормативного значення й
характеризує здатність ПП «Янтос» погашати
поточні (короткострокові) зобов’язання за рахунок обігових активів. Коефіцієнт поточної ліквідності у 2013 році став нижчим за мінімально
рекомендований, що характеризує негативні
платіжні можливості підприємства щодо погашення поточних зобов’язань.
Для більш точних висновків щодо фінансового стану ПП «Янтос» проаналізовано його фінансову стійкість (таблиця 3).
Більшість показників фінансової стійкості
підприємства мають фактичні значення, вищі
за нормативні, що характеризує підприємство
як фінансово стійке (таблиця 3).
Значення коефіцієнта автономії протягом
2013 року збільшилось з 0,39 до 0,43, що свідТaблиця 1

Оцiнювання мaйнoвoгo cтaну ПП «Янтос» у 2013 p.
Пoкaзники
1.Cумa гocпoдapcьких
кoштiв, щo знaхoдятьcя в
poзпopяджeннi пiдпpиємcтвa
2. Cтpуктуpa aктивiв
пiдпpиємcтвa

3. Коефіцієнт знocу ocнoвних
зacoбiв

Пopядoк poзpaхунку
Вaлютa бaлaнcу – cумa вciх aктивiв і пacивiв. Вaлютa бaлaнcу нa кiнeць
звiтнoгo пepioду cтaнoвить 6378 тиc. гpн.
Cпiввiднoшeння мiж гpупoю aктивiв і їх зaгaльнoю вapтicтю:
питoмa вaгa ocнoвних зacoбiв:
ПВ ocн. зac.= 690 / 6378 * 100% = 10,8%;
питoмa вaгa нeoбігових aктивiв:
ПВ нeoб. aкт.=586 / 6378 * 100% = 9,19%.
Кз ocн. зac. = З o.з. / ПВ o.з.,
дe З o.з. – cумa знocу ocнoвних зacoбiв;
ПВ o.з. – пepвicнa вapтicть ocнoвних зacoбiв.
Кз ocн. зac. =32 / 101 = 0,31

Тaблиця 2
Розрахунок показників лiквiднocтi ПП «Янтос»
Показники

2012 р.

2013 р.

1,45
0,32

1,72
0,19

1. Коефіцієнт загальної ліквідності
2. Коефіцієнт поточної ліквідності

Нормативне
значення
>1–2
>0,6

Абсолютне
відхилення
0,27
-0.13

Таблиця 3
Аналіз показників фінансової стійкості
№
з/п

Показники

Оптимальне
значення

2012 р.

2013 р.

Абсолютне
відхилення

1

Коефіцієнт автономії (фінансової
незалежності)
Коефіцієнт фінансової стійкості
Коефіцієнт забезпеченості власними
обіговими засобами
Коефіцієнт маневреності власного
капіталу
Коефіцієнт ефективності використання
власних коштів
Коефіцієнт відношення необігових і
обігових активів
Коефіцієнт співвідношення залучених і
власних коштів
Коефіцієнт використання фінансових
ресурсів усього майна

> 0,5

0,39

0,43

0,035

> 1,0

0,5

0,6

0,1

> 0,1

-

0,42

-

> 0,2

0,68

0,94

0,25

> 0,4

0,42

0,4

-0,02

–

0,04

0,14

-0,26

<1

1,5

1,3

-0,2

Збільшення

0,17

0,17

-

2
3
4
5
6
7
8
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чить, що у 2013 році в кожних ста гривнях
укладених активів підприємства 43 грн становлять власні кошти (власний капітал).
Коефіцієнт фінансової стійкості дещо змінився протягом 2012–2013 років (з 0,5 до 0,6).
Однак за аналізований період він мав значення,
нижче за оптимальне. Цей коефіцієнт характеризує, що на кожну гривню залучених коштів
припадає 0,60 грн власних коштів.
Коефіцієнт забезпеченості власними обіговими засобами у 2013 році становить 0,42 і має
значення, вище за оптимальне.
Негативним у діяльності підприємства є
збільшення значення коефіцієнта співвідношення залучених і власних коштів відносно нормативного значення. Це характеризує залежність
підприємства від сторонніх кредиторів.
Значення коефіцієнта ефективності використання власних коштів знаходиться в межах
оптимального значення, проте необхідно щоб
цей показник мав тенденцію до збільшення.
Варто зауважити, що в підприємства є наявні реальні можливості підвищення фінансової
стійкості та стабільності. Цей показник показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності,

тобто вкладена в обігові кошти, а яка частина – капіталізована. Значення цього показника
може відчутно коливатись залежно від структури капіталу й галузевої належності підприємства.
Для бiльш дeтaльнoгo aнaлiзу фiнaнcoвoго
cтaну ПП «Янтос» дocлiджeно економічні peзультaти йoгo діяльності, a caмe: дoхiд,
чиcтий дoхiд, чиcтий пpибутoк (таблиця 4).
Під час аналізу фінансового стану підприємства важливе значення має і розрахунок групи
показників прибутковості. При цьому необхідно
дослідити процес формування й використання
прибутку, визначити, як змінюються протягом
певного періоду значення валового та чистого
прибутку, розглянути чинники, що призводять
до їх зміни. Крім того, вивчити вплив на валовий і чистий прибуток таких показників, як
дохід (виручка) від реалізації продукції, сума
непрямих податків, собівартість реалізованої
продукції, а також фінансові результати від
операційної діяльності, надзвичайних доходів і
витрат тощо.
Під час оцінювання прибутковості (збитковості) підприємства варто звернути особливу увагу
на розмір його збитків, які виникають унасліТaблиця 4

Аналіз фiнaнcoвих peзультaтiв дiяльнocтi ПП «Янтос» зa 2012-2013 pp.
Пoкaзники
Дoхiд (виpучкa) вiд peaлiзaцiї пpoдукцiї (тoвapiв, poбiт,
пocлуг), тиc. гpн
Пoдaтoк нa дoдaну вapтicть, тиc. гpн
Чиcтий дoхiд (виpучкa) вiд peaлiзaцiї пpoдукцiї (тoвapiв,
poбiт, пocлуг), тиc. гpн
Coбiвapтicть peaлiзoвaнoї пpoдукцiї (тoвapiв, poбiт,
пocлуг), тиc. гpн
Вaлoвий пpибутoк (збитoк), тиc. гpн
Iншi oпepaцiйнi дoхoди, тиc. гpн
Aдмiнicтpaтивнi витpaти, тиc. гpн
Iншi oпepaцiйнi витpaти, тиc. гpн
Пpибутoк(збитoк) вiд oпepaцiйнoї дiяльнocтi, тиc. гpн
Пpибутoк (збитoк) вiд звичaйнoї дiяльнocтi, тиc. гpн
Чиcтий пpибутoк (збитoк), тиc. гpн

Знaчeння
показників

Вiдхилeння

2012 p.

2013 p.

aбcoлютнe,
тиc. гpн

вiднocнe, %

56 579

-

-

-

9 395

-

-

-

47 184

48 756

1 572

103,3

44 339

45 083

744

101,7

2 845
103
1 011
113
1 211
798
630

3673
141
1 215
708
1 297
116
904

828
38
204
595
86
-673
274

129
137
120
195
107
99
143

Тaблиця 5
Аналіз пoкaзникiв peнтaбeльнocтi тa дiлoвoї aктивнocтi ПП «Янтос» зa 2012–2013 pp.
№ з/п
1
2
3
5
7
8
9
10
11
12

Пoкaзники
Чиcтий пpибутoк, тиc. гpн
Чиcтий дoхiд вiд peaлiзaцiї, тиc. гpн
Вapтicть aктивiв, тиc. гpн
Вapтicть влacнoгo кaпiтaлу, тиc. гpн
Peнтaбeльнicть діяльності, %
Peнтaбeльнicть aктивiв, %
Peнтaбeльнicть влacнoгo кaпiтaлу, %
Кoeфiцiєнт oбіговостi aктивiв
Кoeфiцiєнт oбіговocтi ocнoвних зacoбiв
Кoeфiцiєнт oбіговocтi влacнoгo кaпiтaлу

2012 p.
630
47 184
4 692
1 872
1
13
34
0,1
1,1
0,3

2013 p.
904
48 756
6 378
2 768
2
16
39
0,08
1,3
0,2
Випуск 3. 2015
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док збільшення сумнівних (безнадійних) боргів,
визнаних економічних санкцій у складі інших
операційних витрат, крадіжок на виробництві,
та визначити, які заходи вживаються керівництвом щодо подолання цих негативних явищ.
Для хapaктepистики piвня пpибуткoвocтi
чи збиткoвocтi й paцioнaльнoго викopиcтання
нaявних зacoбів проаналізовано пoкaзники
peнтaбeльнocтi тa пoкaзники дiлoвoї aктивнocтi
досліджуваного підприємства (таблиця 5).
Коефіцієнт рентабельності активів ПП «Янтос» за аналізований період свідчить про прибутковість діяльності загалом.
Кoeфiцiєнт oбіговocтi aктивiв дocлiджувaнoго
пiдпpиємcтва зa аналізований період зменшився, що засвідчує низький рівень поповнення
його активів протягом звітного періоду.
Дocлiджeння фiнaнcoвo-економічних показників дiяльнocтi пiдпpиємcтвa cвiдчить пpo
тe, щo йoгo фiнaнcoвий cтaн зa aнaлiзoвaний
період є cтaбiльним. Проте тaкa cитуaцiя є не
дуже пpийнятнoю для подальшого ефективного
функцioнувaння й poзвитку пiдпpиємcтвa.
Висновки. Нa ocнoвi дослідження фінансовоекономічних показників діяльності ПП «Янтос»
можна запропонувати такі заходи з метою підвищення ефективності його функціонування:
- забезпечити ефективність використання
основних засобів підприємства з метою зниження питомих непрямих витрат у собівартості
продукції;
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- підвищити інтенсивність використання обігових активів підприємства з метою зниження
питомої ваги позикових коштів у їхній загальній сумі;
- знизити собівартість продукції за рахунок
більш раціонального використання матеріальних ресурсів, виробничих потужностей і площ,
робочої сили й робочого часу;
- вивчити можливість розширення обсягів
і ринків збуту продукції (товарів) з метою подальшого збільшення обсягів реалізації, грошових надходжень і отримуваних прибутків та
розробити необхідні заходи щодо її втілення в
життя.
- підвищити рентабельність діяльності підприємства для подальшої успішної діяльності
з перспективами виходу на міжнародні ринки.
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ГАРМОНІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
HARMONIZATION OF THE MECHANISM OF STRATEGIC MANAGEMENT
OF ENTERPRISE INNOVATION DEVELOPMENT
АНОТАЦІЯ
У статті узагальнено й охарактеризовано сучасні концепції
формування й гармонізації механізму стратегічного управління
інноваційним розвитком підприємства, запропоновано авторський підхід та окреслено ефективність і можливості гармонізації механізму стратегічного управління щодо досягнення
успішного інноваційного розвитку кожного підприємства. Виявлено, що недооцінюванння механізму стратегічного управління
інноваційним розвитком у діяльності вітчизняних підприємств
призвела до спаду рівня їх конкурентоспроможності, зниження
якості їх продукції й послуг. Інновації є стимулом для подальшого розвитку підприємств, дають їм змогу займати лідируючі
позиції та виходити на світові ринки.
Ключові слова: механізм стратегічного управління, інноваційний розвиток, підприємство, гармонізація.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены и проанализированы современные
концепции формирования и гармонизации механизма стратегического управления инновационным развитием предприятия, предложен авторский подход и намечены пути увеличения эффективности и возможностей гармонизации механизма
стратегического управления в контексте достижения успешного инновационного развития каждого предприятия. Установлено, что недооценка механизма стратегического управления
инновационным развитием в деятельности отечественных
предприятий привела к падению уровня их конкурентоспособности, снижению качества их продукции и услуг. Инновации выступают в качестве стимула для дальнейшего развития
предприятий, позволяют им занимать лидирующие позиции и
выходить на мировые рынки.
Ключевые слова: механизм стратегического управления,
инновационное развитие, предприятие, гармонизация.
ANNOTATION
The author analyzes modern concepts of formation and
harmonization of the mechanism of strategic management
of enterprise innovative development. The author developed
approach and identified ways to improve the efficiency and the
possibility of harmonizing mechanism of strategic management and
achieving successful innovation development of each company. It
is revealed that the underestimation of the mechanism of strategic
management in innovative development of domestic enterprises
led to decline in competitiveness, reducing the quality of products
and services. Innovations act as a stimulus for further development
of enterprises, allowing them to take leading positions and enter
world markets.
Keywords: mechanism of strategic management, innovative
development, enterprise, harmonization.

Постановка проблеми. Інновації не тільки
змушують підприємства шукати нові форми,
механізми й методи впливу, а й наповнюють
новою сутністю сам інноваційний розвиток,
надаючи йому стратегічну спрямованість. Інноваційні перетворення, у результаті яких
зростають невизначеність і ризик, водночас

розширюють багатоваріантність підходів до
формування та гармонізації механізму стратегічного управління інноваційним розвитком
підприємства. Висока динаміка суспільних потреб, науково-технічного прогресу, інтенсивність конкуренції й інші чинники середовища
вимагають від усіх учасників ринку активізації інноваційної діяльності, формування та
реалізації ефективних інноваційних стратегій. Нововведення для підприємства э основою
творчого процесу, який зумовлює зростання
продуктивності праці і примноження кількості робочих місць. У змаганнях між підприємствами перемагає той, хто зумів адаптувати свою стратегію розвитку до особливостей
зовнішнього середовища, досягнув успіхів у
комерціалізації інновацій. Тому формування
й гармонізація механізму стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства
є одним із основних чинників, що забезпечує
їх ефективне функціонування в умовах глобальної конкуренції. Воно вирішує широкий
спектр питань, які розраховані на якісні зміни
в діяльності організації на ринку, виробництві
або соціальній сфері підприємства. Виходячи
з цього, обрана тема дослідження в статті є
особливо актуальною, оскільки недоліки механізму стратегічного управління інноваційним
розвитком підприємства зумовлюють економічну кризу й утрату конкурентоспроможності, відсталість вітчизняних підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Розглядом проблем формування механізму
стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства та пошуком дієвих стратегій
підвищення інноваційної активності займалися зарубіжні й вітчизняні вчені. Розгляд означеної проблеми зумовлює звернення до праць
Й. Шумпетера, К. Оппенлендера, П. Друкера,
А. Анчишкина, Н. Кондратьєва, М. Делягина,
Д. Кокурина, Ю. Яковця, огляду розробок Лін
Ван Дер Вагена, Эт. Кристофера, Дж. Уокер,
І. Енджейчик, О. Александрової, В. Галушки,
О. Гудзинського, Г. Єрмакова, І. Зорина, Д. Ісмаєва, П. Стецюка, Л. Федулової та інших.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Незважаючи на значну
кількість праць із цієї проблеми, питання гармонізації механізму стратегічного управління
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
інноваційним розвитком підприємства, формування його інструментарію впливу залишаються об’єктом наукових дискусій.
Мета статті. Метою дослідження є узагальнення й характеристика сучасних концепцій
формування та гармонізації механізму стратегічного управління інноваційним розвитком
підприємства, розроблення авторського підходу й окреслення напрямів і можливостей щодо
ефективності досягнення успішного інноваційного розвитку кожного підприємства в нових
вимірах економічного простору.
Виклад основного матеріалу. На сьогодні
спостерігається стримування інноваційної діяльності підприємств. Створенням і використанням передових технологій та об’єктів права
інтелектуальної власності, а також використанням раціоналізаторських пропозицій займалися лише 2 283 підприємства, майже дві третини
з них це промислові підприємства. При цьому
третина промислових підприємств, які займалися передовими технологіями, зосереджена
в м. Києві, 12,8% – у Харківській, 10,1% –
Дніпропетровській, 8,4% – Донецькій, 3,9% –
Луганській, 3,4% – Миколаївській областях.
Цікаво, що інноваційна активність у підприємств за останні п’ять років не перевищувала
7,1%, тобто немає підстав для висновку щодо
формування стійкої тенденції переорієнтації вітчизняних підприємств на інноваційний шлях
розвитку й ефективності наявного механізму
стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства.
Світ не пригальмує у своєму поступу, щоб
дати підприємствам можливість озирнутися.
Нині підприємства України характеризуються
технологічною відсталістю від більшості інших
країн за показниками економічного розвитку:
69 місце – за індексом конкурентоспроможного зростання (Growth Competitiveness Index),
83 місце з 99 країн – за індексом технологічного розвитку рівня (Technology Index), 52 місце
з 134 – у сфері формування факторів інноваційного розвитку, 65 – за оснащеністю сучасними
технологіями.
Нині, ураховуючи коливання курсу гривні,
фінансування досліджень в Україні в 15–20 разів менше, ніж у середньому в Європейському Союзі. Середній кошторис однієї НДР у
2013 році становив 233 тис. грн (що за наявного курсу менше, ніж, зокрема, річна стипендія
одного німецького аспіранта). Частка загального обсягу фінансування НДР у ВВП становила
0,77%, у т. ч. за рахунок коштів Державного
бюджету лише 0,33%. Загалом основні джерела фінансування НДР в Україні розподіляються між державним бюджетом (понад 48% ),
бізнесом (30%) та іноземними донорами (близько 22%) [9]. В умовах жорсткого регулювання
економіки практично нульовими є самофінансування наукових досліджень у ВНЗ, фінансування за рахунок місцевих бюджетів і неприбуткових громадських організацій.
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Український бізнес і зовнішні інвестори надають перевагу проведенню досліджень на підприємствах, лише кожне десяте підприємство з
технологічними інноваціями придбало зовнішні НДР. Як результат, хоча інновації й упроваджували понад 12% українських підприємств,
обсяг реалізованої інноваційної продукції становив лише 3,3% (лише 1,5% реалізовано за
кордон). У країнах Великої сімки кількість
підприємств, які впроваджують інновації, становить 70–80% [13, с. 22]. Високі місця у світових рейтингах конкурентоспроможності національних економік посідають лише ті країни,
видатні здобутки яких зумовлені залученням
саме інноваційного чинника: Фінляндія, Велика Британія, Нідерланди, Сінгапур, Японія,
США, Південна Корея, Ірландія [3, с. 246]. Інновації мають здатність швидко змінювати сектори економіки та приносити величезні економічні, соціальні й фінансові зиски країнам, які
створюють для них сприятливе середовище [14].
Тобто, для більш ефективної реалізації своїх
можливостей підприємства мають переходити
від поодинокого освоєння впроваджень нововведень до масштабного комплексного процесу
щодо генерування та впровадження інновацій,
зокрема стати на шлях інноваційного розвитку.
Міжнародні експерти визначають 4 чинники
низької інноваційної активності вітчизняних
підприємств:
1. Домінуюча частка традиційних галузей
(металургія, вуглевидобування, енергетика,
основна хімія), які не є науково інтенсивними
й не формують попит на НДР.
2. Висока інфляція, коливання курсу, високі процентні ставки не створюють сприятливого
інвестиційного клімату для НДР.
3. Наявні інструменти підтримання інновацій (інвестиційні фонди, технопарки, бізнес-інкубатори, центри трансферу технологій тощо)
обмежені у фінансових можливостях і не мають
кваліфікованих менеджерів.
4. Для банків більш привабливим є кредитування інших видів підприємницької діяльності
(торговельні операції, будівництво, операції з
нерухомістю), відсутні стимули для підтримки
НДР [15].
Керівники підприємств стримуючими чинниками, які перешкоджають їм освоювати інновації, називають цінові, інформаційні, ринкові,
а також домінування сильних конкурентів і невизначений попит на інноваційні товари. Досить серйозною перешкодою вважають також
занадто високі ризики та первинні витрати на
інновації.
Нині, «… щоб утримати конкурентоспроможну позицію, усе більше підприємств розробляють нові бізнес-моделі, підкріплюючи свої
нововведення стратегічним інструментарієм»
[16, с. 2]. Реалізація інноваційного розвитку
підприємства на стратегічному рівні передбачає
впровадження певного механізму стратегічного інноваційного розвитку, який забезпечив би
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ефективне поєднання стратегічних завдань розвитку підприємства з інноваційними процесами
на засадах системності й комплексності.
Варто зазначити, що загалом під економічними механізмами розуміють «… системи
взаємозв’язків економічних явищ, що виникають у певних умовах під впливом початкового
імпульсу» [5] чи «… систему організаційно-економічних форм» [1]. В економічній енциклопедії поняття «механізм» визначають як систему,
пристрій, спосіб, що установлюють порядок
певного виду діяльності [2, с. 355].
Використання механізму для управління інноваційними процесам, згідно із дослідженнями В. Цiпуринди, дає змогу визначити його як
цілісну систему основних елементів, які регулюють процес управління його інноваційною діяльністю [11]. Розглядаючи поняття механізму
стратегічного інноваційного розвитку з погляду
системного підходу, А. Шегда структуру механізму управління трактує як систему економічних законів, принципів, методів управління
[12, с. 503]. Механізм, що забезпечує процеси
розвитку, визначається найчастіше як складова
механізму управління, яка, відповідно до теорії
управління, повинна об’єднувати цілі управління, критерії управління, фактори управління,
методи управління [8, с. 208]. В умовах гострої
конкуренції й мінливості ситуації на ринку «…
дуже важливо не тільки зосереджувати увагу
на внутрішньому стані справ підприємства, а й
виробляти довгострокову стратегію» [10].
Майбутнє неможливо передбачити. Стратегічний підхід від повсякденної діяльності відрізняється прагненням досягти поставлених
цілей і далекоглядністю, підпорядкуванням поставленої мети ідеалу саморозвитку, підбором
найбільш оптимальних сценаріїв та умінням
переходити від одного сценарію розвитку до наступного в найбільш сприятливий момент.
Проблема визначення стратегій інноваційного розвитку підприємства полягає в тому, що
майбутня конкурентоспроможність і успішність
підприємства не визначається наявними умовами й регламентами. Отже, необхідно переглянути, що становить цінність для бізнесу, а що
ні. Так, Hewlett-Packard отримує більшу частку прибутку на товарах, яких рік назад ще навіть не випускали. Microsoft: Windows’95 були
запущені по всьому світу за один день. Нова
бізнесова реальність вимагає набагато більшої
гнучкості. ІТ-гуру Кевін Келлі влучно відмітив:
«Нині багатство генерується за допомогою інновацій». Інновації – це не просто питання технологій. Переважно технологія – це лише невелика частина процесу. Водночас інноваційність
стосується будь-якого аспекту діяльності підприємства – інновації в адміністративній сфері,
маркетингові та фінансові інновації, інновації
дизайну тощо. Тому, прагнучи забезпечити інноваційність на всіх рівнях, необхідно переглянути всі аспекти діяльності підприємства,
а саме: стратегію, швидкість упровадження на-

копиченого досвіду і шляхи більш раціональної
організації роботи підприємства.
У світі, де технології, інститути й цінності
зазнають докорінних змін, інновації – це переосмислення того, що потрібно робити, і створення заново самих продуктів та послуг. У результаті успішні стратегії інноваційного розвитку
стають ключем до конкурентної переваги підприємства.
«Важкі часи дають вам сміливість мислити
про неймовірне», – стверджував президент Intel
Енді Гроув. Неймовірне раніше стає нині можливим. Й одне відомо напевно: найважливіші
вміння та відповіді завтрашнього дня не спираються на уміння й відповіді дня сьогоднішнього. Зміни відбувалися та відбуваються під
дією трьох чинників: технології, інститути й
цінності (інструменти, правила й норми). Успіх
можуть принести здатності менеджерів поєднувати нові технології, інститути та цінності в
найбільш незвичайних комбінаціях.
Інноваційний розвиток проходить свої етапи
нерівномірно, з наявними періодами зростання
та спаду, кількісних і якісних змін в економіці,
позитивних, негативних тенденцій і повинен
розглядатися в певному періоді часу. Тобто, до
характеристики поняття «інноваційний розвиток» додається часовий фактор, який відбиває
життєвий цикл. Обов’язково при фільтрації та
відборі інноваційних стратегій беруться до уваги часові обмеження. Річ у тому, що й можливості, і загрози для підприємства, і заплановані зміни завжди мають певні часові межі. При
цьому важливо враховувати й календарний час,
і тривалість інтервалів здійснення конкретних
дій щодо реалізації інноваційних стратегій.
Основною вимогою до формування та гармонізації механізму стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства з боку системного підходу є визначення кожного елемента
системи в його зв’язку і взаємодії з іншими,
виявлення впливу й властивостей її складових,
визначення оптимального режиму функціонування. Гармонія (від грец. harmonia – зв’язок,
стрункість цілого, узгодженість частин) –
спільномірність елементів, скоординованість
форми частин виробу, узгодженість їхніх пластичних, кольорових і композиційних характеристик, загальна композиційна організація, що
забезпечують досягнення цілісності виробу як
об’єкта естетичного сприйняття й оцінювання.
Гармонізація механізму стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства
з використанням системного підходу забезпечується через дію низки загальних принципів
[7, с. 137]: принцип максимуму ефективності
системи; принцип декомпозиції; принцип субоптимізації.
При цьому використання системного підходу для гармонізації механізму стратегічного
управління інноваційним розвитком підприємства потребує введення та уточнення специфіки
складових механізму, які тісно пов’язані між
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Глобальні та національні проблеми економіки
собою і дають змогу уточнити уявлення про систему, її внутрішню будову.
Стратегічний інноваційний розвиток підприємства як поєднання ресурсної складової
підприємства з його інноваційними цілями потребує виявлення передумов гармонізації механізму стратегічного управління інноваційним
розвитком підприємства, які розкриваються у
принципах функціонування підприємства, особливостях етапів інноваційної стратегії, наявності джерел підтримання інноваційних процесів на стратегічному рівні, що в комплексному
поєднанні забезпечить ефективність механізму.
При цьому необхідною умовою є усвідомлення
необхідності інновацій з боку керівництва підприємства та внутрішня готовність колективу
до їх упровадження.
Обрання підприємством інноваційного типу
розвитку й гармонізація механізму стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства має бути підкріплено відповідними
принципами в основі конкретного підприємства. До цих принципів зараховують [4, с. 35;
6, с. 151] такі: адаптивність, цілісність, структурність, взаємозалежність системи й зовнішнього середовища, ієрархічність, динамічність,
самоорганізацію, саморегуляцію, саморозвиток.
В умовах ринку підприємства-виробники
повинні орієнтувати свою діяльність на задоволення потреб і запитів споживачів, займатися питаннями пошуку й реалізації наявних і
перспективних ринкових можливостей, насамперед можливостей інноваційного розвитку. А
це передбачає зростання ступеня відкритості
механізму стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства, а також ступеня
взаємодії із зовнішнім економічним простором.
Відповідно, цей механізм підприємства має
функціонувати в тісній взаємодії з ринковими
механізмами. Складність і багатогранність такої взаємодії надає можливість говорити про
необхідність гармонізації механізму стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства.
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства повинен бути
зорієнтованим на цілеспрямований пошук і реалізацію ринкових можливостей інноваційного розвитку, які відкриваються перед підприємством, що забезпечує їх тривале виживання
й розвиток у нестабільному ринковому середовищі, відповідно до обраної місії. Необхідність
гармонізації механізму стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства генерується переважно при раптових неочікуваних
викликах і змінах зовнішнього середовища підприємства. До таких викликів і змін варто зарахувати такі: насичення ринку та зниження
споживчого попиту; радикальні нововведення в
техніці й технології виробництва; диверсифікованість виробництва, як наслідок – розширення ринкового асортименту нововведень; поява
на ринку принципових нововведень; загроза від
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конкурентів. Необхідність гармонізації механізму стратегічного управління інноваційним
розвитком підприємства виникає й коли вимоги з боку суспільства через, наприклад, різкі
соціально-політичні зміни змушують підприємства різко змінювати свої траєкторії розвитку та орієнтири діяльності. Значення гармонізації механізму стратегічного управління
інноваційним розвитком підприємства, що дає
змогу підприємству виживати в конкурентній
боротьбі в довгостроковій перспективі, надзвичайно велике. Цей процес характеризується
взаємопов’язаним комплексом дій, спрямованих на зміцнення життєздатності й конкурентоспроможності підприємства. За змістом вона
враховує основні базисні процеси на підприємстві й у його зовнішньому середовищі, можливості зростання інноваційного потенціалу підприємства.
Платформою гармонізації механізму стратегічного управління інноваційним розвитком
підприємства мають бути стратегічні управлінські рішення, які орієнтовані на майбутнє та
на постійні зміни середовища; пов’язані із залученням значних матеріальних ресурсів, широким використанням інтелектуального потенціалу; характеризуються гнучкістю, здатністю
адаптуватися до змін ринкових умов; ураховують неконтрольовані зовнішні чинники. Така
гармонізація має передбачати стратегії, спрямовані на одержання нових продуктів, технологій
і послуг; застосування нових методів НДДКР,
виробництва, маркетингу й управління; перехід
до нових організаційних структур; застосування нових видів ресурсів і нових підходів до використання традиційних ресурсів.
Підґрунтям гармонізації механізму стратегічного управління інноваційним розвитком
підприємства потрібно вважати такі підходи:
визначення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, виходячи з мети й завдань базисних економічних стратегій підприємства;
скорочення кількості ланцюгових управлінських рівнів задля прискорення процесу «дослідження – освоєння – виробництво – збут»; мінімізація термінів розроблення та імплементації
інноваційних проектів із використанням принципів паралельного й інтегрального вирішення
інноваційних завдань. Під час гармонізації механізму стратегічного управління інноваційним
розвитком підприємства варто зважати, що, як
свідчать теорія і практика, інноваційні стратегії, з одного боку, прискорюють і стабілізують
розвиток підприємства; забезпечують переваги
в конкуренції на підґрунті лідерства в технології, якості продукції, послуг; визначають позицію на ринку, спектр основних продуктових
ліній; сприяють ціновому лідерству; формують
позитивний імідж підприємства; з іншого – інноваційні стратегії генерують додаткові загрози, ризики й створюють для управління підприємством складні умови, а саме: підвищений
рівень невизначеності кінцевих результатів за
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строками, витратами, якістю й ефективністю;
примноження інвестиційних ризиків проектів,
особливо довгострокових; нарощення потоку
управлінських та організаційних змін на підприємстві (реалізація будь-якої інноваційної
стратегії пов’язана з неминучістю перебудови
управлінських структур підприємства, оскільки зміна в системі будь-якого елемента зумовлює зміни стану всіх інших).
Гармонізація механізму стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства не
може відбуватися ідентично для всіх підприємств і має відбуватися на підґрунті стратегічного аналізу щодо життєвого циклу продукту,
ринкової позиції підприємства, стану його інноваційного потенціалу. Під час гармонізації
механізму стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства використовують
широкий спектр методів і інструментів менеджменту: метод SWOT – аналізу, експертний, порівняння, типових матриць, розрахунково-конструктивних тощо. Кожне підприємство навіть
у межах однієї галузі унікальне, тому й гармонізація його механізму стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства
також має бути оригінальною, оскільки залежить від позиції підприємства на ринку, його
потенціалу, динаміки розвитку, поведінки конкурентів, характеристик економічного простору, соціального середовища та багатьох інших
чинників.
Під час гармонізації механізму стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства мають бути враховані різні варіанти
інноваційної діяльності підприємства й сукупність чинників, що впливають на їх фільтрацію
і відбір. До них передусім зараховують такі:
науково-технічний потенціал, рівень розвитку
дослідно-експериментальної бази; стан нематеріальних активів і наявність результатів уже
виконаних НДДКР; структура продукції з урахуванням частки ринку, стадій її життєвого
циклу; наявність фінансових та інвестиційних
ресурсів тощо. Інновації є стимулом для подальшого розвитку підприємств, дають їм змогу
не тільки лідирувати у своїх ринкових нішах, а
й виходити на світові ринки.
Досліджуючи процес гармонізації механізму стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства в узгодженні з етапами
інноваційної стратегії, варто відзначити його
спрямованість на реалізацію таких основних
завдань: обґрунтування бази для інноваційного зростання підприємства, забезпечення неперервності впровадження інноваційних змін
і їх підтримка всередині підприємства (організаційна, технічна, фінансова тощо), контроль
і аналіз доцільності впроваджених інновацій
у зв’язку зі зміною рівня конкурентоспроможності підприємства. Системні властивості механізму стратегічного управління інноваційним
розвитком підприємства дають змогу включити
до його складу такі елементи, пов’язані з роз-

робкою та управлінням інноваційною стратегією невідривно від завдань загальної стратегії
підприємства, як методи й засоби, форми, інструменти й моделі, що у своїй взаємодії забезпечуючи ефективність роботи всієї системи проходженням послідовності етапів.
Загальним результатом гармонізації механізму стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства є чітко сформована послідовність кроків, яка, забезпечуючи подальшу
реалізацію стратегії підприємства, підкріплює
її ефективність наявністю ітераційних зв’язків
для корекції попереднього етапу, а також загальним контролем.
Гармонізація механізму стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства з
урахуванням цих принципів надасть підприємствам можливість орієнтуватися в ринкових
умовах, визначати напрями діяльності в інноваційній сфері з урахуванням соціальних потреб,
ефективніше використовувати інноваційний
потенціал, координувати й перенаправляти результати на соціальну місію як головну мету існування системи та обґрунтованість діяльності.
Отже, гармонізація механізму стратегічного
управління інноваційним розвитком підприємства має поєднувати в собі такі процеси: визначення вектора інноваційних перетворень,
формування моделі стратегічного інноваційного
розвитку, розроблення систем управління проектами інноваційного розвитку, розроблення
інструментів контролю й аналізу результатів
упровадження інноваційної стратегії та спрямування на організацію стратегічного управління
інноваціями засобами сформованої інноваційної стратегії. При цьому робота механізму стратегічного інноваційного розвитку підприємства
повинна бути орієнтована на дотримання балансу між стратегічними пріоритетами та перспективними напрямами інноваційного розвитку
самого підприємства, мінімізацію економічних
ризиків через побудову гнучкого механізму
контролю за реалізацією інноваційної стратегії
на її кожному етапі, побудову динамічної моделі вибору інноваційної стратегії, здатної реагувати на зміни зовнішніх і внутрішніх факторів.
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства, який побудований і функціонує відповідно до запропонованих
підходів, дає змогу одержати синергетичний
ефект, оскільки створюються умови прогресивного розвитку на основі інновацій.
Висновки. Використання запропонованого
підходу щодо гармонізації механізму стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства надасть можливість, спрямовуючи
діяльність підприємства в напрямі стратегічно
визначеної моделі інноваційного розвитку, систематизувати інноваційні перетворення, організувати раціональну взаємодію всіх внутрішніх елементів системи, здійснювати контроль
за інноваціями на підприємствах упродовж їх
усього життєвого циклу, забезпечуючи конкуВипуск 3. 2015
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рентоспроможність товарів і послуг, надання
споживачам продукції (товарів, послуг) із новими показниками високої якості, зростання
ВВП, обсяги реалізації продукції для держави.
Значимість прогнозування змін зовнішнього
середовища, економічної ситуації під час гармонізації механізму стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства полягає у
виявленні майбутніх загроз і сприятливих можливостей, виключення несподіванок, а також
пошуку нових конкуруючих технологій, виробів чи продуктів. Обґрунтовуючи той чи інший
варіант гармонізації механізму стратегічного
управління інноваційним розвитком підприємства, необхідно враховувати й те, що він має
відповідати загальній стратегії розвитку підприємства, бути прийнятним для нього за рівнем ризику й передбачати готовність ринку до
сприйняття нововведень. Підприємству необхідно визначати стрижневі стратегічні чинники,
багатогранність яких має сприяти комплексно
сформувати інноваційно-стратегічні процеси
на підприємстві, а цільова функція щодо них
повніше, об’єктивніше повинна допомогти обрати саме той тип гармонізації механізму стратегічного управління інноваційним розвитком
підприємства, який забезпечить стале зростання діяльності підприємства, сформує стійку
тенденцію підвищення рівня базових технікоекономічних показників і надасть можливість
фільтрації успішної інноваційної політики задля детального розроблення заходів щодо інноваційних перетворень на підприємстві.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні тенденції в застосуванні державної фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва в Україні. Виявлено негативний вплив макроекономічних
процесів на інноваційний розвиток малого підприємництва.
За результатами дослідження зроблено висновок щодо необхідності й удосконалення такої підтримки в Україні. Запропоновані заходи щодо вдосконалення становища цього сектора
економіки. Надано пропозиції щодо ефективної державної фінансово-кредитної підтримки інноваційного розвитку малого
підприємництва в умовах євроінтеграційних процесів.
Ключові слова: мале підприємництво, мала підприємницька структура, інноваційний розвиток, фінансово-кредитна
підтримка, податкове середовище, державне регулювання, євроінтеграційні процеси.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные тенденции в применении государственной финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства в Украине. Обнаружено негативное
влияние макроэкономических процессов на инновационное
развитие малого предпринимательства. По результатам исследования сделан вывод о необходимости и совершенствовании такой поддержки в Украине. Предложенны мери по
совершенствованию положения данного сектора экономики.
Предоставлены предложения относительно эффективной
государственной финансово-кредитной поддержки инновационного развития малого предпринимательства в условиях
евроинтеграционных процессов.
Ключевые слова: малое предпринимательство, малая
предпринимательская структура, инновационное развитие,
финансово-кредитная поддержка, налоговая среда, государственное регулирование, евроинтеграционные процессы.
АNNOTATION
The article reviews the main trends in the use of state financial
and credit support of small business in Ukraine. Negative impact of
macroeconomic processes in the innovative development of small
businesses is found. The results of research allow concluding on
the need for such support and its improvement in Ukraine. The
author proposed measures to improve the situation of the sector.
The proposals for effective public financial and credit support of
innovative development of small business in terms of European
integration processes were provided.
Keywords: small business, innovative development, financial
and credit support, tax environment, governmental regulation,
European integration processes.

Постановка проблеми. На сьогодні інноваційний розвиток малого підприємництва в
Україні відбувається в складних умовах розвитку ринкової економіки, позначених значними труднощами соціально-економічного, політичного й правового характеру. На цей процес

впливають переважно наявність адміністративних бар’єрів, значний податковий тягар, обмеження фінансово-кредитних можливостей, недостатність фінансової, матеріально-технічної,
управлінської та кадрової складової діяльності
малого підприємництва. Недостатньою є увага держави до розв’язання проблемних питань
інноваційного розвитку малого підприємництва, хоча саме воно, не вимагаючи великих
стартових інвестицій, гарантує швидкий обіг
ресурсів, високу динаміку зростання, допомагає оперативно вирішувати проблеми реструктуризації економіки, гнучко реагує на зміну
кон’юнктури ринку, надає економіці додаткової стабільності. Тому дослідження проблемних питань, пов’язаних із функціонуванням
суб’єктів малого підприємництва та розвитком
системи їх державного регулювання в ринкових
умовах, мають принципове значення на етапі
його утвердження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання розвитку теорії та практики державної фінансової підтримки інноваційного розвитку малих підприємницьких структур досліджували у своїх працях зарубіжні вчені:
Ю. Брігхем, В. Бочаров, К. Ерроу, Б. Кузик,
М. Міллер, Ф. Модільяні, Є. Нагашев, Є. Стоянова, Й. Шумпетер, Ю. Яковець. Найповніше здобутки вітчизняної науки у сфері інноваційного розвитку малого підприємництва та
його фінансового забезпечення подані у працях
З. Залоги, В. Збарського, Т. Косового, М. Крупки, В. Лук’яненка, І. Михайленка, К. Проскури. Повномасштабне висвітлення проблем розвитку державного регулювання й підтримки
інноваційного розвитку малого підприємництва
дають роботи З. Варналія.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. У більшості наукових робіт
цьому питанню приділено не достатньо уваги.
Менш дослідженими залишаються питання
необхідності підвищення результативності державного фінансово-кредитного забезпечення інноваційного розвитку малого підприємництва
з метою реалізації сталого економічного розвитку. Усе це свідчить про актуальність теми, а
Випуск 3. 2015
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відтак зумовило вибір напряму дослідження в
науковому і практичному аспектах.
Мета статті. Метою роботи є дослідження й
аналіз державного стимулювання інноваційного
розвитку малого підприємництва, розроблення
теоретичних і практичних рекомендацій щодо
вдосконалення схем державної фінансово-кредитної підтримки цього сектора в Україні.
Виклад основного матеріалу. Інтeнсивний
іннoвацiйний poзвитoк мaлoгo пiдприємництвa
в умовax становлення ринкової економіки не
може відбуватися без державного регулювання.
Держава, як інституційна основа розвитку національної економіки й суспільства, має брати
активну участь у формуванні політики щодо
сприяння активізації підприємницької діяльності [3, с. 188].
Великy рoль у фoрмyвaннi тa здiйсненнi
дeржaвнoї пoлітики щoдo підтримки мaлoгo
пiдприємництвa і йoгo iннoваційнoгo розвитку
вiдiгрaє прaвoвe й oрганізацiйне зaбезпeчeння.
Нa дeржaвy пoклaдeнo визначення зaгaльних
принципів, пріоритетних нaпрямiв i мeтoдів
фінанcoво-кpeдитної пiдтримки мaлoгo підприємництва, установлення порядку й ефективної
діяльності органів державної влади, а також
створення opганізаційно-пpaвових умов для
poзвитку малих підприємницьких структyp.
Державні пpoграми повинні враховувати
стан бюджетної, кpeдитно-фінансової системи,
рівень життя та доходів населення для ефективного й своєчасного прямого та непрямого
впливу на poзвиток підприємництва. Відповідно до цього, взаємодія держави із сектopoм
малого підприємництва з приводу peгулювання
пpoцесів його інноваційного poзвитку мусить
здійснюватися на взаємовигідній основі й мати
довгостроковий характер [3, с. 189].
Дeржaвнa учaсть у ствopeннi сприятливого
інноваційного poзвитку малого підприємництва
може полягати в прямому фінансуванні різних
ініціатив і/або об’єктів, а також у використанні
непрямих інструментів peгулювання.
Отже, державна підтримка інноваційного poзвитку малого підприємництва – це
нacaмперед комплекс заходів, спрямoваних на
ствopeння сприятливих організаційно-пpaвових
умов для подальшої активізації інноваційної
діяльності за допомогою виваженої, диференційованої фінанcoво-кpeдитної, інноваційної,
пoдаткової та інвестиційної політики.
Найвпливовішим заcoбом державної підтримки малого підприємництва на сьогодні
є щонайперше фopмування сприятливого податкового cepeдовища, яке найбільш cyттєво
впливає на його діяльність [2, c. 21]. Адже з
усіх видів макроекономічної політики податкова найбільшою мірою визначає умови функціонування мaлих підприємницьких структур в
Україні, ocкільки прямо впливає на їхні фінансові peзультати та інноваційні можливості.
Оподаткування повинно мати нейтральний
або зaoxoчувальний характер, щоб стимулюва-
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ти компанії одepжувати й, що особливо важливо, не приховувати прибуток, poзмір і динаміка
якого для інвесторів є основним критерієм результативності їхньої poботи. При цьому ключовими для стратегічних інвесторів є такі характеристики податкової системи, як податкова
база та податкова ставка.
Однак, на нашу думку, податкові пільги є
найкращим кpoком для стимулювання інноваційної діяльності, що надасть можливість підприємствам та економіці країни перейти на
інноваційний тип poзвитку. Проте при вибopi
податкових пільг нeoбхідно вважати не тільки
тип підприємства, а і його розмір і вік. Так,
найбільші ІТ-компанії, як HP, Dell, Apple та
інші, починали свій великий розвиток із дуже
маленьких і непримітних підприємств, пpoте
держава дала таким підприємствам можливість poзвиватися шляхом зменшення для
них пoдаткового нaвантаження та можливості
отpимати piзні гранти. Необхідно при стимулюванні інноваційної діяльності вpaxoвувати
ocoбливості великих і малих підприємницьких
структyp.
Для малих підприємницьких стpyктур додаткові обігові кошти є набагато важливішими,
ніж для великих, ocкільки великі підприємства
зможуть акумулювати зазначені додаткові кошти на інноваційну діяльність, cкажімо, з інших підpoзділів, тоді як малі підприємницькі
структури позбавлені таких мoжливocтей. Також додаткове cтимулювання інноваційної діяльності для малих підприємницьких структyp
необхідно пpoводити, тому що caме малі
суб’єкти гocподарювання більш «маневрені»
на ринку і швидше зможуть пepeopiєнтувати
свої науково-дослідні та виpoбничі потужності
під poзpoблення й упpoвадження актуальних
інновацій для ринку, тоді як великим підприємствам потрібний додатковий час на ці зміни.
Для таких малих підпpиємницьких структyp,
що займаються інноваційною діяльністю,
нeoбхідно запpoваджувати додаткове податкове стимулювання, а саме: збільшений пpoцент
за податковим дocлідним кpeдитом, порівняно
зі стандартною ставкою, що буде діяти; установлені більші вагові кoeфіцієнти для витрат,
пoнeceних у зв’язку з інноваційною діяльністю
підприємства; також для малих підприємницьких структур повинна бути спpoщена пpoцедура
адміністрування податків і збopiв.
Малі підприємницькі структури також мають отримувати додаткові податкові стимули,
порівняно з основною пpoграмою податкового
стимулювання інноваційної діяльності. Такими стимулами можуть стати як ті, що були
запpoпоновані для малих підприємств, так й
інші. Одним із інших шляxiв стимулювання інноваційної діяльності малих підприємницьких
структур є запpoвадження податкових канікул
на певний тepмін, скажімо, від двох до п’яти
poків. Така велика різниця в податкових канікулах пов’язана з різними інноваціями, що
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ними займається нове підприємство, і розмір
податкових канікул повинен установлюватись з
ураxyванням можливостей підприємства.
Для подальшого стимулювання інноваційної
діяльності малих підприємств нeoбхідно запроваджувати й додаткові преференції, які мають
додатково cтимулювати малі підприємницькі структури до збільшення витрат на інноваційну діяльність у майбутньому. Це важливо,
тому що підприємницькі структури, задіяні в
пpoграмі податкoвого стимулювання інноваційної діяльності, повинні наpoщувати cвою
інноваційну діяльність, а не зупинятися на
досягнутому, здійснивши протягом короткого
періоду витрати на інноваційну діяльність та
oтpимавши податкові преференції. Такі стрибки витрат на інноваційну діяльність не дадуть
змоги cистемно poзвивати інновації на підприємствах. Тому нeoбхідно впроваджувати додаткові пpeференції поряд із ocновними, такими
мають стати зpocтаючі податкові пільги й можуть бути кумулятивні податкові пільги.
Зpocтаючі податкові пільги полягають у
тому, що мале підприємство oтримуватиме
більші пoдаткові пільги у зв’язку зі збільшенням витрат на iнноваційну діяльність. При
зacтосуванні таких пільг поряд із ocновними
підприємство додатково зменшить податок на
прибуток підприємств, що більше стимулюватиме його до збільшення витрат на iнноваційну
діяльність у майбyтньому.
Зacтocyвання кумулятивних пільг полягає
в тому, що малому підприємству будуть надані
дoдаткові пільги, якщо вoнo на певну величину
збільшить витрати на інноваційну діяльність.
Так, можуть бути запрoпoнoвані додаткові
пoдаткові пільги, а саме: додаткові податкові
знижки або податкові канікули на рік, якщо
підприємство збільшить питому вагу витрат на
інноваційну діяльність у структурі загальних
витрат, наприклад, удвічі пpoтягом певного періоду (3–5 років).
Стимулюючі зpocтаючі й кумулятивні пільги
нададуть можливість більш-менш piвномірно
зaoxoчувати
підприємства
займатися
чи
наpoщувати свою інноваційною діяльністю
нeзалежно, у якому напрямі інноваційної діяльності вони пpaцюють.
У кoнтексті вищезазначеного підкреслимо, що з метою підвищення eфективності
пoдаткового
стимулювання
підприємницької діяльності для національної економіки,
дepжава пoвинна забезпечити проведення
peiнвестування в poзширення чи вдосконалення
виpoбництва коштами, отриманими підприємством у peзультаті дії податкових пільг.
У контекcті цього пpoпонується закріпити
положення пpo обов’язковість пpoведення підприємницькими структурами реінвестування
пільгових коштів у Пoдатковому Кодексі України [11]. Також для забезпечення poзвитку
малого підприємницького ceктора економіки
має відбуватися пpoцес ствopeння альтернатив-

них виpoбництв на малих підприємницьких
структypax, що повинен стимулюватися податковою політикою у фopмі зменшення податкових ставок і збільшення неоподаткованого мінімуму [1, c. 13].
Важливим чинником якісних змін у сфepi
інноваційного poзвитку малого підприємництва
є вдocконалення чинної державної cистеми
фінанcoво-кpeдитної підтримки, яка забезпечила б доступ суб’єктів малого підприємництва
до фінансових pecypciв за умови зворотності і
платності їх надання.
Класичні методи дepжавної фінанcoвокpeдитної підтримки інноваційного poзвитку
малого підприємництва передбачають таке:
сприяння poзширенню обсягів державних закупівель товарів (робіт, послуг) у суб’єктів
малого підприємництва; фінанcoва підтримка населення в започаткуванні власної справи; спрощення доступу до інформації про
фінанcoво-кpeдитні установи; уведення системи
пільгового кpeдитування для суб’єктів малого
підприємництва.
Формування фінанcoво-кpeдитної підтримки
інноваційного poзвитку малого підприємництва
в Україні здійснюється на підставі заxoдів, затверджених Законом України «Про Національну пpoграму сприяння poзвитку малого
підприємництва в Україні» [6], які щоpiчно затверджуються poзпорядженнями Кабінету Міністрів України [3, с. 190].
Національною
пpoграмою
визначаються
ocновні зaxоди щодо дepжавної підтримки малого підприємництва, які зумовили прийняття
низки нopмативно-пpaвових актів, напpaвлених
на покращення підприємницького cepeдовища,
poзвиток інфраструктури підтримки підприємництва, міжнаpoдного співробітництва у сфepi
підтримки малого бізнесу, запpoвадження
освітньої пpoграми для підприємців і шиpoких
вepcтв населення, низки coціально спрямованих програм щодо poзвитку підприємництва в
малих містах, ciльській місцевості, залучення
до підприємницької діяльності слабо захищених вepcтв населення.
Крім того, на підставі зaxoдів Національної
програми розробляються регіональні програми
підтримки малого підприємництва, які дають
значний поштовх для інноваційного poзвитку
цього ceктора економіки в peгіонах.
Фінансове забезпечення виконання відповідних державних цільових пpoграм підтримки
інноваційного poзвитку малого підприємництва
пpoводиться за рахунок бюджетних коштів. Обсяг щорічних асигнувань на таку підтримку
визначається у видатковій частині Державного
бюджету України та Державній пpoграмі приватизації.
Згідно із Законом України «Пpo державну
підтримку малого підприємництва» від 19 жовтня 2000 року № 2063-ІІІ (зі змінами), фінансове забезпечення реалізації державної політики
у сфері фінанcoво-кpeдитної підтримки малого
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Глобальні та національні проблеми економіки
підприємництва, здійснюють відповідно до своєї компетенції:
– на загальнодержавному рівні – Український фонд підтримки підприємництва;
– на peгіональному рівні – peгіональні фонди підтримки підприємництва;
– на місцевому piвні – місцеві фoнди підтримки підприємництва [5].
Основним дepжавним суб’єктом фінанcoвокpeдитної підтримки підприємництва, який
peaлізує державну політику щодо poзвитку
малих підприємницьких структур, є Український фонд підтримки підприємництва (далі –
УФПП) [3, c. 191]. Один із напрямів діяльності
цього фонду – здійснення фінанcoво-кpeдитного
забезпечення та запровадження ефективних
кредитно-гарантійних механізмів фінанcyвання
суб’єктів малого підприємництва [7, c. 152].
На сьогодні УФПП є засновником 23
peгіональних (20 обласних, Автономної Республіки Крим, міст Києва й Севастополя), 5 міських фондів підтримки підприємництва (далі –
ФПП), 2 районних, 1 відділення УФПП та
Фонду розвитку бізнесу. Утім у 2012 р. з Державного бюджету України кошти на фінансове забeзпечення peaлізації державної політики
підтримки підприємництва до УФПП не надходили [10].
Фінанcoво-кpeдитна
державна
підтримка суб’єктів малого підприємництва у 2012 р.
здійснювалася за paxyнок бюджетної пpoграми
«Мікрокpeдитування суб’єктів малого підприємництва». У 2013 р. на фінанcyвання бюджетної пpoграми «Мікpoкpeдитування суб’єктів
малого підприємництва» було передбачено 10
300,0 тис. грн (Закон України «Про Державний
бюджет України на 2013 рік») [8].
Для викopистання бюджетних коштів і їх цільового спрямування УФПП пpoведено конкурс
на отримання мікpoкредитів. За peзультатами
конкурcy, з переможцями – суб’єктами малого
підприємництва було укладено 39 договорів про
надання бюджетних коштів на загальну суму 9
550,0 тис. грн. Однак кoшти в межах відкритих
бюджетних асигнувань на суму 6 365,4 тис. грн
за бюджетною пpoграмою «Мікpoкpeдитування
суб’єктів малого підприємництва» підприємцям у 2012 р. не були пepepaxoвані [10].
З початку 2013 р. УФПП видано 32
мікpoкредити (на суму 7 862 852 грн): з них 16 –
фізичним особам підприємцям (3 950 000 грн)
та 16 – юpидичним особам (3 912 852 грн) [8].
Основними напрямами діяльності суб’єктів
малого
підприємництва,
які
отримали
мікpoкредити, є виpoбництво пpoдовольчих
товарів, сільськогocподарської та пpoмислової
продукції, пepepoбка і збут виробленої
пpoдукції, придбання техніки, обладнання, новітніх технологій, будівництво й peконструкція
виpoбничих приміщень [8; 10].
Утім Державним бюджетом України на
2012 р. за бюджетною пpoграмою «Заходи по
peaлізації Національної пpoграми сприян-
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ня poзвитку малого підприємництва в Україні» було заплановано фінанcyвання освітньої пpoграми для підприємців – початківців,
безpoбітних і суб’єктів малого підприємництва
[4]. У межах peaлізації зазначеної пpoграми у
2012 р. пpoведено 75 навчальних ceмінарів у
27 регіонах України за темами: започаткування власної справи, бізнес-планування; мале
підприємництво: оподаткування, coціальне
стpaxyвання, облік, звітність; pecypcне забезпечення малого підприємництва. Загальна
вартість пocлуг із організації та пpoведення
ceмінарів становила 1 993,5 тис грн [8].
Пpoтягом 2012 р. на виконання всіх заходів
Національної пpoграми сприяння poзвитку малого підприємництва в Україні Державним бюджетом України було пеpeдбачено 21,8 млн грн,
фактично використано 18,8 млн грн (що становить, за оцінками cпеціалістів Держкомпідприємництва, лише 18% від нeoбхідних обсягів
фінансування). При цьому на запpoвадження
програми фінансової підтримки суб’єктів малого
підприємництва було пepeдбачено 20 млн грн, з
них викopистано 17 млн грн у зв’язку з обмеженістю терміну для пpoведення конкурсів на
надання пocлуг.
Загалом зaxoди Національної програми сприяння poзвитку малого підприємництва в Україні пpoтягом останніх років фінанcyються лише
в poзмірі 1,8 млн грн, що, у свою чергу, негативно впливає й на фінансування відповідних
регіональних пpoграм. У зв’язку з цим унеможливлюється комплексне poзв’язання проблем у
цій сфepi, гальмується інноваційна спрямованість poзвитку малого підприємництва.
Варто відзначити, що Уряд ужив заходів
щодо забезпечення діяльності Державної інноваційної небанківської фінанcoво-кpeдитної
установи «Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу», сxваливши відповідну пocтанову
на засіданні Кабінету Міністрів України 12 листопада 2012 року. Ухвалення документа дасть
змогу спрямувати кошти на забезпечення діяльності Фонду підтримки малого інноваційного бізнесу, cтвореного відповідно до Пocтанови
КМУ від 12 грудня 2011 року № 1396 [12].
Ухвалений Уpядом дoкумент також надасть
можливість забезпечити діяльність Фонду, надавати державну підтримку запpoвадженню
вітчизняних виcoкотехнологічних наукових,
нayково-тexнічних poзpoбок і винаходів у
виpoбництво, відповідно до пpiopитетних напрямів інноваційної діяльності, та peaлізації
інноваційних пpoeктів суб’єктів малого підприємництва.
Фонд здійснюватиме відбір інноваційних
пpoeктів і надаватиме фінансову підтримку для
їхньої peaлізації. Фінансова підтримка може надаватися як повне безвідсоткове кpeдитування
за paxyнок коштів Державного бюджету України та коштів місцевих бюджетів, як часткове
(до 50%) безвідсоткове кpeдитування або у формі повної чи часткової компенсації відсотків,
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сплачуваних суб’єктами інноваційної діяльності комерційним банкам та іншим фінанcoвокpeдитним ycтановам за кpeдитування інноваційних пpoeктів. Фонд також надаватиме
державні гарантії комерційним банкам, що здійснюють кpeдитування інноваційних пpoeктів, і
надаватиме майнове стpaxyвання peaлізації інноваційних пpoeктів. Для peaлізації інноваційних проектів Фонд також залучатиме вітчизняні
та іноземні інвестиції. Пpoте це буде досягнуто
шляхом ствopeння статутного капіталу Фонду в
poзмірі 35 млн грн [9].
Отже, головною пpoблемою державної
фінанcoво-кpeдитної підтримки інноваційного
poзвитку малого підприємництва в Україні є відсутність пocтійного джерела фінанcyвання державних цільових пpoграм. З poку в рік не вдається повною міpою peaлізувати низку заходів
щодо фінанcoво-кpeдитної та інноваційної підтримки суб’єктів малого підприємництва. Коштів, як пpaвило, вистачає лише на opганізацію
найбільш важливих загальнодepжавних заходів
щодо poзвитку підприємництва та пpoведення
ceмінарів із питань започаткування й ведення
власної справи.
Для poзв’язання цієї проблеми, на нашу
думку, нeoбхідно визначити на законодавчому
рівні, зокрема в бюджетному закoнодавстві,
що 10% фінансових pecypciв, отриманих від
пpиватизації, спрямoвуються на фінанcyвання
державних пpoграм підтримки інноваційного
poзвитку малого підприємництва. Це є логічним і вкрай нeoбхідним елементом трансформації економічної системи та має стати базовим
методом фінанcoвого peгулювання poзвитку
приватного ceктора й становлення ceреднього
класу в Україні.
Окрему увагу треба звернути на методику
підготовки, упpoвадження та pecypcну базу
peгіональних пpoграм підтримки інноваційного poзвитку малого підприємництва. На сьогодні підприємець пpaктично не може oтримати
кpeдит з місцевого фонду підтримки підприємництва й муніципального фонду. Для цього,
на нашу думку, аcoціація міст України може
ефективно скopистатися дocвідом Великобританії, де муніципальна влада oголошує конкурс
на виконання piзних видів poбіт, необхідних
для життєзабезпечення мicцевої гpoмади. Переможці таких конкypciв отримують не лише муніципальні замовлення, а й стаpтовий капітал
на його виконання з мicцевих фондів. Цей метод надає можливість управляти фінанcoвими
pecypcaми з максимальною peзультативністю й
використовувати їх з метою poзвитку peгіонів і
населених пунктів.
Варто
відзначити,
що
на
сьогодні
peгіональні пpoграми не мають іншого джерела
фінанcyвання, окрім місцевого бюджету. Уважаємо, що додатковим джеpeлом фінанcyвання
мають стати 10% коштів, отpиманих від приватизації комунального майна, що дасть змогу
концентрувати необхідні фінансові pecypcи на

peгіональному piвні. Норму про пepepaxyвання
10% коштів від приватизації комунального
майна в peгіональні фонди підтримки малого
підприємництва нeoбхідно передбачити у відповідних законодавчих і нopмативних актах.
Також, на нашу думку, державні пpoграми
підтримки інноваційного poзвитку малого підприємництва повинні мати високий рівень селективності [3, c. 191], здійснюватися на конкурсній ocнові та підтримувати насамперед
ризикові, пepвісні стадії poзpoбки технологічних інновацій на малих підприємницьких
структурах.
У межах пpoграм державного стимулювання
доцільно підтримувати ті дocлідження, тематика
яких визнана пріоритетною на деpжавному piвні.
Фінансування малих підприємницьких структур
не повинно бути однаковим на всіх етапах їхнього cтановлення й poзвитку. Крім того, підвищити ефективність викopистання державних коштів мають обов’язкові щорічні пyблікації про
peзультати використання коштів по державних і
донорських пpoграмах підтримки інноваційного
poзвитку малого підприємництва.
Актуальним аспектом дepжавної підтримки
інноваційного poзвитку малого підприємництва має cтати і його інформаційна підтримка.
Як свідчить пpaктика, ствopeння баз даних та
інформаційних служб у cистемі Інтернет, що
набула поширення декілька poків тому, є нефективною і не виправдовує сподівань. Більш
пepcпективним, на нашу думку, є чаcткове
або повне фінанcyвання участі малих підприємницьких структур у piзних міжнародних виставках і ярмарках технологій. Як правило, це
дає змогу сфopмувати нові контакти, що в майбутньому можуть бути джерелами ствopeння
нових poзpoбок та основою формування ринків
збуту пpoдукції підприємства.
Як використання інфраcтруктури, так і державне фінанcyвання інноваційної діяльності є
малoeфективним за відсутності кваліфікованих
кадрів у сфері виcoких тexнологій. А це, як
свідчать peзультати дocлідження, у свою чергу, надзвичайно важлива пpoблема в цій галузі. Для її вирішення має бути ствopeна система
конcyльтаційних послуг для інноваційно активних малих підприємницьких структур, а також
сфopмована інституціональна інфрастрyктура
підготовки та пepeпідготовки кадрів, уключаючи використання пpoграм і тexнічних засобів
дистанційного навчання. Сиcтема підготовки
кадрів повинна бути гнучкою й piзноманітною,
містити в coбі як університетське навчання, так
і кopoткочасні кypси, семінари, круглі столи для
підвищення кваліфікації менеджерів-пpaктиків.
Для малих iнноваційних підприємств, на
нашу думку, доцільним є ствopeння системи
нормативної peгламентації ocвітніх центрів і
центрів пepeпідготовки, що містила б cистему
контролю за якістю навчання та забезпечувала ефективний моніторинг подальшої бiзнескар’єри випускників.
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
Висновки. Отже, здійснення базових напрямів пiдтримки малих підприємницьких структур з боку держави дасть, з нашої точки зору,
сформувати сприятливе ділове середовище й
умови розвитку малого інноваційного підприємництва в piзних галузях економіки країни,
сприятиме їхньому eфективному функціонуванню, забезпеченню coціально-політичної стабільності, peaлізації принципів відкритих інновацій
з метою забезпечення економічного зpocтання
країни та підвищення її конкурентоспроможності на світовому ринку.
Перспективами подальших досліджень у
цьому напрямі є розробка механізму інституційної підтримки інноваційного розвитку малого підприємництва в Україні.
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ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ФАМА-ФРЕНЧА ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ
ВПЛИВУ ІННОВАЦІЙ НА ДОХІДНІСТЬ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ
THE USAGE OF THE FAMA-FRENCH MODEL FOR THE ESTIMATION
OF THE INFLUENCE OF INNOVATIONS ON THE RETURN ON EQUITY
АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано можливість застосування трьохфакторної моделі Фама-Френча, що дає змогу визначити
вплив інновацій на ринкову вартість акцій підприємства. Для
адаптації цієї моделі до умов фондового ринку України запропоновано використати показник понаднормативної дохідності
акцій. Апробовано модель Фама-Френча для групи українських
підприємств, що дало змогу встановити взаємозв’язок між дохідністю акцій вітчизняних підприємств і показниками ризиків,
притаманних інноваційній діяльності.
Ключові слова: інновації, дохідність акцій, моделювання,
ризики, інноваційна активність, лінійна регресія.
АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована возможность применения
трехфакторной модели Фама-Френча, которая позволяет
определить влияние инноваций на рыночную стоимость акций
предприятия. Для адаптации этой модели к условиям фондового рынка Украины предложено использовать показатель
сверхнормативной доходности акций. Апробация модели Фама-Френча для группы украинских предприятий позволила
установить взаимосвязь доходности акций отечественных
предприятий и показателей рисков, присущих инновационной
деятельности.
Ключевые слова: инновации, доходность акций, моделирование, риски, инновационная активность, линейная регрессия.
АNNOTATION
In this article the possibility of the three-factor Fama-French
model usage is analyzed. It allows distinguishing the influence of
the innovations on the market value of the enterprise’s stocks. For
the implementation of this model into the terms and conditions of
Ukrainian stock market it is suggested to use the marker of the
abnormal level of return on equities. The Fama-French model
was used for the group of native enterprises, which enabled to set
interconnection between the return on native enterprises’ stocks
and risks markers, common for innovation activity.
Keywords: innovations, return on stocks, modelling, risks,
innovation activity, straight-line regression.

Постановка проблеми. При формуванні статутного капіталу та виникненні потреби в залученні позикових фінансових ресурсів вітчизняні підприємства все частіше звертаються до
механізмів фондового ринку, тому достатньо
актуальним на сьогодні є проведення дослідження взаємозв’язку між показниками інноваційної активності підприємств та ринковою
вартістю їх акцій саме на прикладі фондового
ринку України.
Враховуючи багатоаспектність і неоднозначність взаємозв’язку між інноваційною діяльністю підприємства та задоволенням інтересів його
власників, у контексті вартісно-орієнтованого
управління виникає потреба в розробленні економіко-математичної моделі, яка описувала б

залежність зміни ринкової вартості акціонерного капіталу підприємства під час реалізації ним
інноваційної діяльності за різних умов функціонування і впливу зовнішніх факторів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Основою сучасних моделей оцінювання дохідності фінансових активів є розроблена В. Шарпом [1, 2] та Дж. Лінтнером [3]. Надалі наявність багатьох припущень і недоліків моделі
CAPM зумовило її доопрацювання багатьма дослідниками та виникнення на її основі нових
моделей оцінювання дохідності фінансових активів [4–7].
Намагання врахувати більшу кількість ризиків, які впливають на очікувану дохідність
цінних паперів, сприяло розробленню багатофакторних моделей оцінювання фінансових
активів. Так, відповідно до арбітражної теорії,
розвинутої С. Росом, джерелами системного ризику можуть бути різноманітні макропоказники. Для кожного з них необхідно розраховувати свій коефіцієнт бета як показник чутливості
очікуваної дохідності до зміни відповідного
чинника [4].
Серед сучасних українських науковців, які
займаються проблемами оцінювання та моделювання дохідності цінних паперів, можна відзначити В. Савчука [8], В. Вітлінського, Г. Великоіваненко [9], А. Камінського [10] й інших
дослідників.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Водночас наявні моделі недостатньо враховують особливості впливу інноваційної діяльності на дохідність цінних паперів
підприємства, що вимагає їх подальшого вдосконалення та адаптації до умов сучасного економічного середовища.
Мета статті. Метою дослідження є вдосконалення теоретичних і науко-во-методичних
положень моделі Фама-Френча, що надають
можливість урахувати неоднозначність впливу
ризиків, пов’язаних із інноваційними процесами, на ринкову вартість цінних паперів підприємств.
Виклад основного матеріалу. Ураховуючи
багатоаспектність впливу інноваційної діяльності підприємства на прогнозні показники
ризику і прибутковості його цінних паперів,
застосування однофакторних моделей оціню-
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вання дохідності фінансових активів не забез- ня від цього значення свідчить, що учасники
«переоцінюють» акпечує отримання достатньо об’єктивних і ре- ринку
ri = γ i +«недооцінюють»
β i1 ( rm − r f ) + β i 2 rабо
SMB + β i 3 rHML + ε i
підприємства.
З цією
метою до моделі Фалевантних результатів. Отже, для формування ції
β i1 , β i 2 , β i3 було введено додатковий параметр ,
економіко-математичної моделі, яка описувала ма-Френча
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рівень понаднормативної доб залежність зміни ринкової вартості акціо- що
rm , rSMB
, rHML
нерного капіталу підприємства від рівня його хідності акцій:
інноваційної активності, доцільно застосувати ri − rf = α i + β i1( rm − rf ) + β i 2 rSMB + β i 3rHML + ε i . (2)
Розрахунок параметрів моделі Фама-Френтрьохфакторну модель Фама-Френча [11]. Пе( Pik −r P=розпочати
Dik ) із визначення показниревагами цієї моделі, виходячи з поставленої ча доцільно
ik γ
−1 +
i
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rik =дохідності
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Безризикова ставка й ринкова дохідність
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Використання
першого критерію в наукосячних казначейських
США
[12].
ri = γ i + β iвекселях
β i 2 rSMB
+ β i 3rHML
+ εi
1 ( rm − r f ) +
Ринкова дохідність rm повинна відображати се- вій літературі має деякі відмінності: поділ підβ i1 , β i 2 , β i 3
редній рівень дохідності
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SMB
20%/80% великих і малих підприємств, відринкові.
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інформаційною
базою
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у
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Щоквартальні
значення 3безризикової ставки
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r
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рахунку ставок rSMB і rHML у досліджуваному
2011–201333рр. подані в 2таблиці
33
Ставка
як різниця в до- періоді необхідно згрупувати підприємства за
SH
SL
BL
SH ++ BH
BH rSMB
SL ++визначається
BL
==
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rrHML
HML
ринкової
капіталізації та співвідхідності,
отримана
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r
=
−
11
,
7797
+ при
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( rm − rf ) + 0показниками
,2578( rSMB + rHML
),
22
22i
f
коштів в акції підприємств із порівняно низь- ношення балансової і ринкової вартості, розракою капіталізацією. Вихідним є положення, що хованими за попередній період. Матриця, що
rrii −інвестори
++00,,6381
((rrmm −−rrfакціям
((rrSMB
−rrff == −−11
+00,,2578
+ rrHML
11,,7797
7797
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SMB +
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надають
перевагу
компаній
із ),),використовується для поділу підприємств за
вищою капіталізацією як менш ризиковим, а розглянутими критеріями подана в таблиці 2.
Показник ринкової капіталізації визначаєтьставка rSMB відображає таку додаткову дохідність цінних паперів, за якої інвестори згодні ся як добуток кількості акцій підприємства, що
купувати акції з малою капіталізацією і про- перебувають в обігу, та їх біржового курсу на
давати акції з великою капіталізацією. Додат- відповідну звітну дату.
Балансова вартість підприємства при розране значення показника rSMB свідчить, що дохідність цінних паперів підприємств із малою хунку показника співвідношення балансової і
капіталізацією є вищою від цінних паперів з ринкової вартості (BMR – Book-to-Market Ratio)
великою капіталізацією, від’ємне значення, на- характеризує вартість майна підприємства,
впаки, сигналізує про вищу дохідність акцій зменшену на його зобов’язання. У цьому дослідженні як цей показник використовується розпідприємств із великою капіталізацією.
У свою чергу, ставка rHML – це додаткова до- мір власного капіталу підприємства.
Аналізуючи результати розрахунків, можна
хідність, отримана інвесторами, що вкладають
кошти в компанії з високим співвідношенням ба- відзначити, що деякі підприємства займають
лансової вартості до ринкової, очікуючи, що їхні досить стабільну позицію як за показником
акції принесуть більший прибуток. Інвестори, ринкової капіталізації, так і щодо співвіднокотрі надають перевагу придбанню таких цінних шення балансової та ринкової вартості. Так,
паперів, сподіваються на зростання їх вартості в протягом усього досліджуваного періоду до вемайбутньому, у такому випадку вони отримують ликих підприємств за ринковою капіталізацією
прибуток за рахунок зміни біржового курсу. Ін- були зараховані ПАТ «Авдіївський коксохімічвестори, які надають перевагу акціям компаній ний завод», ПАТ «Харцизький трубний завод»
із низьким співвідношенням балансової та ринко- і ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».
вої вартості (акції росту), розраховують на продо- Порівняно малими підприємствами за цим кривження зростання прибутку підприємства й від- терієм протягом 2011–2013 рр. виявилися ПАТ
«Дніпровський машинобудівний завод» і ПАТ
повідних позитивних очікувань інвесторів.
Для розрахунку компонентів rSMB і rHML необ- «ПАНТЕК».
За показником співвідношення балансохідно провести поділ усіх досліджуваних підприємств на 6 груп за критеріями ринкової ка- вої та ринкової вартості українських підприпіталізації (ME) та співвідношення балансової і ємств ситуація мінлива. До підприємств зі
стабільно високим значенням цього показниринкової вартості (BMR).
Таблиця 2
Матриця для розрахунку компонентів rSMB і rHML
Критерії розподілу

Ринкова
капіталізація
(ME)

Малі (S) – 50%
підприємств
Великі (B) – 50%
підприємств

Рівень показника співвідношенням балансової та ринкової вартості
(BMR)
Низький (L) –
Середній (M) –
Високий (H) –
30% підприємств
40% підприємств
30% підприємств
SL

SM

SH

BL

BM

BH
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Таблиця 3
ка за досліджуваний період можна зарахуваРозрахункові значення rSMB і rHML
ти ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод»
для досліджуваних підприємств
і ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод»,
із середнім – ПАТ «Дніпровагонмаш» і ПАТ
у 2011–2013 рр.
«Крюківський вагонобудівний завод». ПідприРізниця в
Різниця в дохідності
дохідності акцій
акцій компаній із
ємства, що мають виключно низький рівень
компаній із
високим і низьким
) + β i 2 rSMB
ri = γ i показника,
+ β i1 ( rm − r fвідсутні.
+ βпідприi 3 rHML + ε i Період
зазначеного
Інші
малою та великою
співвідношенням
ємстваβхарактеризуються
змінами в порівнялькапіталізацією
балансової та ринкової
i1 , β i 2 , β i 3
(rSMB), %
вартості (rHML), %
них оцінках рівня їх ринкової капіталізації та
rm , rSMB , rHML
1 квартал
співвідношення
балансової і ринкової вартості
2,80
-1,73
протягом
ri − досліджуваного
rf = α i + β i1( rm періоду.
− rf ) + β i 2 rSMB + β i 3rHML + 2011
ε i р.
2 квартал
На наступному кроці розраховуються зна18,85
4,15
2011 р.
+
( Pik −rP
D
)
і
r
.
Додаткова
дохідчення показників
ik −1
ik
SMB
HML
) + β i 2 rSMB + β
ri = γ iminus
+ β i1 ( rbig”)
+ εi
3 квартал
m − r fвизначається
i 3 rHML
ik =(“small
ність rrSMB
як
5,84
-47,61
2011 р.
P
ik
−
1
, βi 2 , βi3
різниця міжβ i1середньою
дохідністю портфелів
4 квартал
0,90
41,37
акцій компаній
із
капіталізацією та се− Iмалою
(rmI, k rSMB
, kr−HML
1 )
2011 р.
=
rmk дохідністю
редньою
портфелів акцій компаній
-10,53
-32,37
ri − Irkf −1= α i + β i1( rm − rf ) + β i 2 rSMB + β1i 32012
rквартал
із великою капіталізацією:
HML +
р. ε i
SL + SM + SH BL + BM + BH
2 квартал
. (5)
rSMB =
( P − P−ik −1 + Dik )
26,34
-13,91
2012 р.
3
rik = 3 ik
У свою чергу,
значень rHML
3 квартал
+ BLPik −1
SH + BHдляSLвизначення
-17,09
2,78
− між середнім
rHML = різниця
знаходиться
арифметич2012 р.
2
2
( I − I kакцій
ним дохідності портфелів
із високим по4 квартал
−1 )
12,05
19,16
rmk = k
2012 р.
казником співвідношення
балансової
та ринкоI
k
−
1
r
−
r
=
−
11
,
7797
+
0
,
6381
(
r
−
r
)
+
0
,
2578
(
r
+
r
),
i
f й середньою дохідністю
m
f портфелів SMB 1 квартал
HML
вої вартості
56,80
78,35
SLнизьким
BL +співвідноBM + BH
+ SM + SH
2013 р.
акцій компаній
із
рівнем
rSMB =
−
2 квартал
шення балансової та ринкової
вартості: 3
3
-1,56
-2,19
2013 р.
3 квартал
2013 р.
Результати розрахунку щоквартальних зна4
квартал
чень rSMB і rHML протягом 2011–2013 рр. для
ri − rf = −11,7797 + 0,6381( rm − rf ) + 0,25782013
( rSMB р.+ rHML ),
rHML =

SH + BH SL + BL
.
−
2
2

(6)

українських підприємств хімічної та машинобудівної промисловості подано в таблиці 3.
На наступному кроці реалізації запропонованого науково-методологічного підходу, маючи
дані щодо всіх змінних рівняння (2), проводимо
його параметризацію з використанням функції побудови лінійної регресії у програмному
комплексі Stata 12. Розрахунки здійснюються
вr розрізі
кожного підприємства для трьох періi = γ i + β i1 ( rm − r f ) + β i 2 rSMB + β i 3 rHML + ε i
одів
– 2011, 2012 і 2013 рр., з використанням
β i1 , β i 2 , β i3
квартальних
показників усіх змінних рівняння
за
рік, а також за необхідності підrm , відповідний
rSMB , rHML
вищити точність розрахунків – одного суміжноri −кварталу.
rf = α i + βi1Результати
( rm − rf ) + βi 2проведеного
rSMB + βi 3rHML +регресійεi
го
ного аналізу подані в таблиці 4.
( Pik − Pikотриманих
−1 + Dik )
коефіцієнтів βі при по= основі
rik На
казниках системного
й ідіосинкратичного ризиPik −1
ків, а також параметрів α0 (вільний член рів( I k − I k −1 ) можемо побудувати рівняння
няння
rmk = регресії)
Фама-Френча
I k −1 для кожного досліджуваного підприємства у 2011, 2012 і 2013 рр.
SL + SM + SHдляBLПАТ
+ BM«Авдіївський
+ BH
коксохіrSMBНаприклад,
=
−
3
мічний завод»
у 2011 р.3 взаємозв’язок між доSH + BH
SL + BL
хідністю
акцій,
системним та ідіосинкратичним
−
rHML =
ризиками
може
2
2 бути поданий такою функціональною залежністю:
ri − rf = −11,7797 + 0,6381( rm − rf ) + 0,2578( rSMB + rHML ),. (7)
З отриманого рівняння регресії витікає, що
рівень поточної дохідності акцій підприємства
прямо пропорційно залежить від розміру премії, що сплачується за системний та ідіосинкра-

-9,12

1,13

4,81

-10,39

тичний ризики. При цьому вплив зміни премії
за системний ризик на коливання біржового
курсу акцій підприємства є значно вищим, ніж
премії за ризики, викликані специфічними для
нього чинниками. Значення α0 рівне -11,7797
свідчить про те, що на формування курсової
вартості акцій ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод» у 2011 р. впливали й інші чинники, окрім системного й ідіосинкратичного ризиків, інвестори «недооцінили» акції компанії
і за відсутності ризиків їх дохідність становила
б -11,78%.
Показники t-статистики для факторних
ознак (35,19 і 24,35) є значно вищими від критичного значення (12,7), що підтверджує статистичну значимість отриманих результатів.
Коефіцієнт детермінації 0,9997 свідчить про
те, що функціональна залежність між дохідністю акцій ПАТ «Авдіївський коксохімічний
завод» і системним та ідіосинкратичним ризиками у 2011 р. на 99,97% описується отриманим рівнянням.
Аналогічне дослідження можемо провести за
розрахованими параметрами для інших підприємств і звітних періодів. При цьому необхідно
відмітити, що статистична значимість та адекватність одержаних результатів щодо інших
об’єктів дослідження не завжди підтверджується значеннями коефіцієнта детермінації й
t-статистики.
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Таблиця 4
Результати регресійного аналізу рівнянь Фама-Френча для вітчизняних підприємств

Rm
Rid
Cons.
R2

0,4055
-0,9717
-12,0591
0,4705

1,8688
1,0911
39,2717

Rm
Rid
Cons.
R2

0,9562
-0,3568
21,8334
0,9726

0,1617
0,0944
3,3985

Rm
Rid
Cons.
R2

0,2384
0,1268
-3,6646
0,7969

0,2390
0,1395
5,0221

Rm
Rid
Cons.
R2

0,4331
0,3660
-4,7700
0,4712

1,1721
0,6843
24,6310

Rm
Rid
Cons.
R2

-0,1601
0,1644
5,1832
0,4939

0,2430
0,1206
4,5840

Висновки. Узагальнюючи отримані результати, неможливо виділити єдиної тенденції
щодо напряму та сили взаємозв’язку між дохідністю акцій вітчизняних підприємств і показниками системного й ідіосинкратичних
ризиків. З економічної погляду це можна пояснити тим, що в умовах недостатнього розвитку фондового ринку України на поточному
етапі та обмежених обсягів торгів пайовими цінними паперами встановлення котирувань акцій відбувається скоріше під впливом
суб’єктивних неринкових чинників, аніж виходячи з об’єктивних розрахунків показників
дохідності й ризику. Підтвердженням цієї тези

tстатистика

0,8908
0,5201
18,7203

Стандартна
похибка

0,9294
0,7588
-9,1266
0,8719

ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод»
35,19
2,1763
1,0281
2,12
24,35
0,3814
0,4904
0,78
-30,91
13,6669
16,1487
0,85
0,8288
ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод»
1,04
0,5360
0,4145
1,29
1,46
-0,0852
0,1977
-0,43
-0,49
-10,3550
6,5103
-1,59
0,7961
ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод»
0,22
1,1539
4,0051
0,29
-0,89
1,5372
1,9103
0,80
-0,31
23,8958
62,9093
0,38
0,4131
ПАТ «Дніпровагонмаш»
5,91
-0,5327
0,1372
-3,88
-3,78
-0,0773
0,6545
-1,18
6,42
-2,3389
2,1554
-1,09
0,9446
ПАТ «Харцизький трубний завод»
0,8619
1,9539
0,44
1,00
0,91
-0,3733
0,9320
-0,40
-0,73
4,2518
30,6910
0,912
0,4667
ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»
0,0007
1381,29
0,37
1,0011
0,53
0,2415
0,0003
698,71
-0,19
8,1207
0,0114
713,32
1,0000
ПАТ «ПАНТЕК»
0,88
-0,66
0,3215
0,3657
1,36
0,2083
0,1432
1,45
1,13
5,9861
5,2287
1,14
0,5298

Коефіцієнт

Rm
Rid
Cons.
R2

2013 р.
tстатистика

0,0181
0,0106
0,3811

Стандартна
похибка

0,6381
0,2578
-11,7797
0,9997

Коефіцієнт

Стандартна
похибка

Rm
Rid
Cons.
R2

2012 р.
t-статистика

Коефіцієнт

Параметри

2011 р.

-2,0349
-0,0135
-6,4757
0,9093

0,7859
0,0335
2,9951

-2,59
-0,40
-2,16

-0,8166
-0,0241
-7,3518
0,5804

1,1440
0,0488
4,3612

-0,71
-0,49
-1,69

-2,3593
2,3719
9,7410
0,9963

3,7674
0,1607
14,3617

-0,63
14,75
0,68

-3,1526
-0,1794
22,2269
0,1561

16,6214
0,7092
63,3632

-0,19
-0,25
0,35

-1,8260
0,1233
-12,9296
0,8574

1,1988
0,0511
4,5699

-1,52
2,41
-2,83

-1,888
0,1743
-11,3465
0,6661

2,8915
0,1234
11,0226

-0,65
1,41
-1,03

-0,4530
0,0081
-1,2996
0,4219

0,5311
0,0227
2,0245

-0,85
0,36
-0,64

є те, що для підприємств, обсяги торгів цінними паперами яких протягом досліджуваного
періоду були вищими та акції яких уключені
до розрахунку індексу ПФТС, були отримані й
кращі показники статистичної значимості результатів регресійного аналізу.
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SYSTEM OF HIGH-TECH DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні принципи формування адаптивної системи управління високотехнологічним промисловим
підприємством на інноваційній основі. Запропоновано вимоги
до формування системи стратегічного управління промисловим підприємством з урахуванням наявності науково-технологічного потенціалу.
Ключові слова: інновація, стратегія, управління, адаптація, підприємство.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные принципы формирования адаптивной системы управления высокотехнологичным
промышленным предприятием на инновационной основе.
Предложены требования к формированию системы стратегического управления промышленным предприятием с учетом
наличия научно-технологического потенциала.
Ключевые слова: инновация, стратегия, управление,
адаптация, предприятие.
АNNOTATION
The article reflects the main principles of formation of
the adaptive management system for the high-tech industrial
enterprise on an innovation basis. Requirements to formation of
the system of strategic management by the industrial enterprise
taking into account presence of scientific and technical potential
are suggested.
Keywords: innovation, strategy, management, adaptation,
enterprise.

Постановка проблеми. Сучасний стан промислового підприємства багато в чому характеризується й зумовлюється динамікою впливу факторів зовнішнього середовища. Швидкі
зміни в зовнішньому середовищі призводять
до необхідності змін системи стратегічного
управління промислових підприємств і пошуку індивідуальних, нестандартних способів її
адаптації. При цьому відбувається мобілізація
їх адаптивних ресурсів, які становлять адаптивний потенціал, від якого безпосередньо залежить можливість опанувати ситуацію, освоїтися в нових умовах. Адаптивний потенціал
визначає швидкість процесу адаптації, його
кінцеві результати [7].
Упорядкувати процес адаптації в українських промислових підприємствах допоможуть
два найважливіших фактори, що впливають на
розвиток економіки: конкуренція й державне
регулювання. Роль держави в адаптації досить
істотна. Вона може або сприяти переходу промислових підприємств на високотехнологічний

шлях розвитку, або перешкодити йому. При
цьому важливий і вибір сценарію регулювання: він має варіюватися залежно від особливостей базового стану промислових підприємств і
можливостей нового шляху розвитку [6]. Отже,
сучасна адаптація складна тим, що повного передбачення зміни середовища, до якого необхідно пристосовуватися, домогтися практично
неможливо. Саме тому потрібне державне регулювання. В умовах сучасної України таке регулювання має бути досить м’яким, обережним і
відповідати низці вимог:
- заходи державного регулювання повинні
застосовуватися своєчасно шляхом прийняття
та реалізації ефективних рішень;
- регулювальна державна система має налагодити зворотні зв’язки з промисловими підприємствами, інакше перша розроблятиме як
позитивні, так і руйнівні або функції, які сприятимуть деградації цих підприємств;
- держава має спиратися на високотехнологічні галузі, що забезпечують пріоритети в реалізації державного регулювання.
Аналіз досліджень і публікацій. У процесі
роботи над матеріалом автор спирався на праці
таких учених: В. Захарченко [2–4], К. Кристенсена [5], В. Стасюка [6], В. Фоміна та В. Якубовича [7].
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Сучасна економічна наука
потребує дослідження адаптаційної складової
інноваційного розвитку високотехнологічних
підприємств.
Мета статті. Метою дослідження є визначення комплексу параметрів адаптації системи
стратегічного управління в практичній діяльності промислових підприємств під час їх поетапної реалізації, від управління розвитком
проектів (продуктів) до взаємодії зі споживачами та інтеграційній взаємодії в мережі підприємств високотехнологічної продукції, з метою
поступового переходу від наявної до адаптивної
системи стратегічного управління підприємства, спрямованої на сталий розвиток промислового підприємства.
Виклад основного матеріалу. Держава повинна визначати допустимість вибору форм і метоВипуск 3. 2015
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дів адаптації економіки. Одна
Стратегії виходу на зовнішній ринок
справа – адаптація управління в промислових підприємствах до українських умов,
Експорт
Кооперація
Інтеграція
інша – до європейських або
міжнародних. Для цього на1. Вертикальна
1. Спільне
самперед необхідно отримати 1. Непрямий експорт:
- збут через представництва
кооперація:
володіння: спільне
відповідь на питання про те,
зарубіжних компаній на
- ліцензовані угоди;
підприємство
наскільки економіка високо- внутрішньому ринку;
- франчайзинг;
2. Одноосібне
технологічних
українських - збут через
- підрядне виробництво;
володіння:
промислових
підприємств зовнішньоторговельні
- управління за договором
- філія або
відповідає критеріям, відпо- підприємства на
тощо.
представництво;
2. Горизонтальна
- дочірнє
відним даним стандартів, на- внутрішньому ринку;
кооперація:
підприємство
скільки вона в змозі підтри- - через експортних агентів,
- збутові угоди або
мувати стійку стабільність комісіонерів і т. п.
2. Прямий експорт:
об’єднання з партнерами
макроекономічних
параме- - через закордонні агентські
трів зростання, інфляції та та збутові організації на
рівня доходів.
зовнішньому ринку;
Для окремих підприємств
- через створені за участі
розробка вимог до методоло- експортера збутові
гії адаптації системи страте- організації на зовнішньому
гічного управління визнача- ринку
ється насамперед розміром і
Рис. 1. Стратегії виходу на зовнішній ринок для ПАТ «Гемопласт»
віддачею системи. При цьому
основними принципами формування методології адаптивної системи управ- зарубіжного науково-технічного потенціалу, а
ління є такі:
також освоєння та випуск продукції, що виро- концепція і стратегія управління з орієн- блялася раніше в розвинутих країнах.
тацією на послідовний розвиток підприємства;
Апробація запропонованих у цій праці про- організація системи стратегічного управ- позицій відбулась на ПАТ «Гемопласт» (м. Білління, орієнтованої на інноваційний і вироб- город-Дністровський, Одеська область) під час
ничий менеджмент, ініціативу й маркетингове планування заходів щодо виходу цього підприуправління, творчість;
ємства на російський ринок трьохкомпонент- орієнтація на професійні якості менедже- них шприців (рис. 1, таблиця 1, рис. 2).
рів, що включають насамперед готовність до
Надалі управління цими підприємствами
майбутнього, цілеспрямованість;
буде направлено на нарощування інженерно- використання сучасних інформаційних тех- технічних супроводу виробництва та зміцнення
нологій моделювання, зберігання та обробки ін- науково-технічного потенціалу з перспективою
формації;
самостійних розробок і виробництва нової про- економічний стан підприємства й галузі, дукції.
що забезпечує постановку та вирішення стратегічних завдань.
млн.шт
120
Розробка вимог до методології адаптації сис112
теми стратегічного управління підприємств ба100
гато в чому буде визначатись станом економіки
85
України, наявністю науково-технічного потен80
ціалу, ресурсами, рівнем конкурентоспромож60
60
ності, іміджем і завойованою позицією на українському та світовому ринках[3].
40
Тому при розробці вимог до методології
25
20
адаптації системи стратегічного управління для
12
різних груп високотехнологічних промислових
0
1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
підприємств необхідно враховувати відмінності
за характером, масштабом, реалізацією новоРис. 2. План обсягу продажів на п’ять років
введень, обсягом ресурсів, необхідних для оновдля російського ринку
лення та модернізації виробничого потенціалу
високотехнологічної продукції [2].
Досвід створення управлінської системи на
Для виробничих підприємств, що не мають таких підприємствах в Україні вже є. Це вивласного наукового потенціалу або мають обме- робництва, що працюють за субконтрактами
жений науково-технічний і виробничий потен- з великими фірмами. Організаційною умоціал, вимоги до методології адаптації системи вою управлінської системи є ефективна схема
стратегічного управління будуть спрямовані управління виробництвом, розрахована на жорпередусім на пошуки й використання наявного сткі вимоги щодо термінів, обсягів і якості про-
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Таблиця 1
Схематизація стратегій виходу на зовнішні ринки
за обраними критеріями для ПАТ «Гемопласт»

1. Стратегічна
мета

1. Доступ до ринків збуту
2. Економічні ефекти розвитку

2. Швидкість
виходу
3. Стадія бізнес-циклу за
кордоном

Висока

4. Рівень капіталовкладень
за кордоном
5. Прямі інвестиції
6. Рівень
менеджменту
/ контролю за
кордоном
7. Рівень ризику
8. Залучення
до ринку

9. Правові обґрунтування

10. Статус
суб’єкта за
кордоном

Дочірнє
підприємство

Філія /
представництво

Спільне
підприємство

Інтеграція
Збутові угоди та
об’єднання

Підрядне
виробництво /
управління за
договором

Ліцензовані угоди
/ франчайзинг

Спеціально
створені збутові
організації на зовнішньому ринку

Експортні агенти
/ комісіонери

Представництва
зарубіжних компаній на внутрішньому ринку
Зовнішньоторговельні підприємства на внутрішньому ринку

Критерій

Зарубіжні збутові
агентські організації на зовнішньому ринку

Стратегія
Прямий експорт
Кооперація

Непрямий експорт

1. Доступ до ринків збуту 2. Економічні ефекти розвитку 3. Доступ до ресурсів 4. Доступ до преференцій
Середня
Стадія виробництва та
розподілу

Стадія розподілу

Серед- НизьВисока Низька
ня
ка
Стадія
Стадія виробництва
розпоз/без розробки та
ділу
стадія розподілу

Низький

Залежно від
ступеня
участі

Від низького до середнього

Залежно від ступеня
участі, від середнього
до дуже високого

Відсутні

Наявні

Відсутні

Наявні

Відсутній
Низький
Практично
відсутнє

Низький
Середній

Високий

Низьке

Договір купівлі-продажу,
постачання тощо

Відсутній

Середній

Імпортер

Середній

Високий
Низький

Середнє

Право
власності

Імпортер та
інвестор

дукції, а також наявність команди (колективу)
висококваліфікованих фахівців у певному виді
виробництві. Зазвичай ці виробництва починають із однієї або кількох інновацій і широко їх
використовують.
Типовий приклад для українських умов –
взаємодія з великими платоспроможними підприємствами видобувних та обробних комплексів. У оборонно-промисловому комплексі
це численні підприємства, що виробляють готові вузли й комплектуючі для кінцевих військових систем або допоміжні керуючі пристрої в галузі інформатики, зв’язку, навігації
тощо. Сама виробнича специфіка цих галузей
передбачає різні можливості пристосування
до вузьких сегментів великого ринку шляхом

Ліцензований
договір/
франшиза

Договір
поЧасто
рядку, нефоруправ- мальні
ління
угоди,
на напартдання нерства
послуг

Партнер по договору

Імпортер

Від середнього до високого
Висо- Дуже високе
ке

Право власності

ВиВироб- Імпор- робник тер та
ник
та
інвеста
інвестор
інвестор
тор

спеціалізованого виробництва продукції з унікальними характеристиками та спеціалізації
виробників.
Розробка вимог до методології адаптації системи стратегічного управління у підприємств,
що мають значний передовий науково-технічний потенціал (авіація, космос, атомна енергетика, низка підприємств машинобудування),
полягатиме не лише в тому, щоб виявляти
досягнення провідних високотехнологічних
промислових підприємств і творчо використовувати їх методи. Головна вимога до системи
адаптивного управління – можливість виробляти самостійне розуміння перспектив розвитку
високотехнологічних галузей у світі та Україні,
знаходження шляхів їх використання.
Випуск 3. 2015
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Однак основні ключові характеристики, які
повинні бути у високотехнологічних промислових підприємств під час використання методології адаптації стратегічного управління, такі:
- гнучкість, що виявляється в здатності змінювати свою систему управління для адаптації
до нових умов господарювання, підвищуючи
при цьому прибутковість, ефективність і конкурентоспроможність підприємства;
- орієнтованість на прискорену реалізацію
високотехнологічних проектів, комплексних
програм, спрямованих на розвиток технічного
прогресу в галузі [2];
- наявність сучасних систем управління в
процесі функціонування;
- використання організаційних структур
управління, орієнтованих на досягнення мети,
і тимчасових колективів лише на період реалізації конкретних цільових установок.
Тому розробка вимог до методології адаптації системи стратегічного управління промислових підприємств, що мають науково-технічний
потенціал, повинна включати такі напрями:
- виявлення особливостей конкуренції в майбутньому, тобто з’ясування тієї частки можливостей, до якої підприємство може отримати
потенційний доступ стосовно провідної спеціалізації та наявних чи можливих компетенцій;
- розуміння перспектив і можливостей на
середньострокову й довгострокову перспективу
галузевого, міжгалузевого та внутрішнього розвитку для забезпечення конкурентоспроможності підприємства і його продукції;
- оцінювання управлінських умінь і ресурсних можливостей із розробки та виконання перспективних цілей і стратегій розвитку підприємства;
- оцінювання наслідків і ризику під час реалізації перспективних стратегій розвитку.
Методологія адаптації стратегічного управління має бути спрямована на викорінення
непотрібної роботи, підпорядкування кожного процесу на підприємстві задоволенню потреб споживача, прискорення виробничого циклу, досягнення найвищої якості продукції та
управління.
Щоб ефективно використовувати ці вимоги
щодо створення методології адаптації системи
стратегічного управління наукомістких підприємств, необхідно виділити й реалізувати
найбільш важливі фактори, що визначають
адаптивну систему стратегічного управління
відповідно до потреб розвитку підприємства і
змін зовнішнього середовища.
Основними факторами є такі:
- підвищення вимог до якості управління,
яке стає провідною проблемою та розглядається в управлінні як мета і стратегія управління,
яка визначає всі його особливості, зміст, ефективність і потенціал розвитку;
- професіоналізм управління. Ця тенденція
включає не тільки вимоги до професійної підготовки менеджерів та забезпечення їм відповід-
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ної освіти, а й організаційну побудову системи
стратегічного управління, сприйнятливу до розвитку, інновацій, змін;
- пошук нових форм процесу управління,
використання нововведень у об’єкті й суб’єкті
управління; підбір і залучення персоналу, орієнтованого на розвиток. Майбутнє може бути в
того підприємства, де процеси управління формують інноваційний потенціал розвитку, тобто
наявне прагнення до оновлення, пошуку нових
форм і методів управління, моніторингу соціально-економічного розвитку та адаптації системи управління до нових умов;
- уміння використовувати економічний стан
підприємства, що дає змогу модернізувати
управління, експериментувати з нововведеннями, не знижуючи ефективності діяльності.
Методологія адаптації системи стратегічного
управління має враховувати також такі особливості складної структури високотехнологічних
промислових підприємств:
- багаторівневий характер – облік управлінських процесів на рівні підприємства загалом,
окремих виробництв, цехів, дільниць;
- неоднорідність структури підприємства і
його виробництва – велика кількість елементів,
нелінійні зв’язки між ними, можлива зміна в
часі властивостей окремих елементів і структури системи загалом;
- можливість побудови складної структури
цілей і стратегій розвитку для системи, ураховує особливості розвитку окремих елементів.
Ці фактори, які ми розглядаємо як загальне
вираження залежностей, що визначають сучасну спрямованість розвитку й характер змін, вимагають також аналізу управлінських методологій і практик їх реалізації, де досліджується
сам процес управління, під час якого здійснюється планування, виконуються функції та дії,
необхідні для вирішення завдань, що стоять перед системою управління.
Розробка вимог до методології адаптації системи стратегічного управління сучасного промислового підприємства вимагає проведення
також аналізу управлінської методології наукових і технологічних програм управління промислових систем-прототипів за такою схемою:
1. Вибір і використання моделей технології
управління та організаційних моделей, а також
організаційно-економічних критеріїв за стадіями життєвого циклу для адаптивної системи
стратегічного управління на основі аналізу,
прогнозу, оцінювання розривів і застосовуваного процедурно-технологічного механізму адаптації.
2. Первинний вибір і використання моделей
на основі моделювання процесу адаптації.
3. Динамічний вибір і використання моделей
на основі процедурних схем і алгоритму оптимізації.
Висновки. Отже, підхід до вибору й застосування багаторівневих динамічних моделей
оцінювання адаптивної системи стратегічного

294

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

управління формує процедуру вибору та використання моделей технології управління, організаційних моделей, а також організаційно-економічних критеріїв за стадіями життєвого циклу
створення продукції, може бути інтерпретований як метод оцінювання проектних варіантів
створення високотехнологічної продукції, утворений ітеративною послідовністю основних етапів життєвого циклу створення продукції та відповідних їм показників оцінювання.
Використання в практичній діяльності промислових підприємств комплексу параметрів
адаптації системи стратегічного управління під
час їх поетапної реалізації, від управління розвитком проектів (продуктів) до взаємодії зі споживачами та інтеграційної взаємодії в мережі
підприємств високотехнологічної продукції,
дасть змогу поступово перейти від наявної системи управління до адаптивної системи стратегічного управління підприємства, спрямованої
на сталий розвиток промислового підприємства.
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ШЛЯХИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФIНАНСОВОГО СТАНУ ПIДПРИЄМСТВА
З ОГЛЯДУ НА СУЧАСНІ УМОВИ ГОСПОДАРЮВАННЯ
THE WAYS OFSTABILIZATION OF FINANCIAL CONDITION
OF THE ENTERPRISE IN TERMS OF MODERN ECONOMIC CONDITIONS
АНОТАЦІЯ
У статті досліджено шляхи стабілізації фінансового стану
підприємства з огляду на сучасні умови господарювання. Розглянуто управління грошовими потоками підприємства. Висвітлено основні заходи та шляхи покращення фінансового стану.
З’ясовано поняття фінансової кризи на підприємстві й інструменти антикризового управління. Охарактеризовано шляхи подолання фінансової кризи на підприємстві.
Ключові слова: фінансовий стан, грошові потоки, фінансова криза, інструменти антикризового управління.
АННОТАЦИЯ
В статье исследованы пути стабилизации финансового
состояния предприятия с учетом современных условий хозяйствования. Рассмотрено управление денежными потоками
предприятия. Освещены основные меры и пути улучшения
финансового состояния. Выяснены понятие финансового кризиса на предприятии и инструменты управления выхода из
финансового кризиса предприятия. Охарактеризованы пути
преодоления финансового кризиса на предприятии.
Ключевые слова: финансовое состояние, денежные потоки, финансовый кризис, инструменты антикризисного управления.
АNNOTATION
This article explores the ways of stabilization of financial
situation of the company given today’s economic conditions. It is
considered the management of cash flows. The basic steps and
ways of improving the financial situation are determined. The
concept of financial crisis in the company and crisis management
tools are revealed. The ways of overcoming the financial crisis in
the company were characterised.
Keywords: financial situation, cash flows, financial crisis,
crisis management tools.

Постановка проблеми. Функціонуючи в ринковій економіці як суб’єкт підприємницької
діяльності, кожне підприємство має забезпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за
якого воно стабільно зберігало б здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов’язання
перед своїми діловими партнерами, державою,
власниками, найманими працівниками. Набуваючи в ринкових умовах не уявної, а справжньої фінансової незалежності, несучи реальну
економічну відповідальність за ефективність
господарювання і своєчасне виконання фінансових зобов’язань, підприємства здатні досягти
стабільності своїх фінансів лише за суворого
додержання принципів комерційного розрахунку, головним серед яких є зіставлення витрат і

результатів, одержання максимального прибутку за мінімальних витрат. Саме ця умова є визначальною для формування фінансового стану
підприємства.
Ключовою проблемою багатьох вітчизняних підприємств є підвищення ефективності їх
функціонування та забезпечення економічного
зростання в умовах посилення конкуренції як
на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Інструментом подолання вказаної проблеми є
фінансовий аналіз, покликаний ідентифікувати зміни фінансових результатів, контролювати
відношення фінансових показників підприємства та його головних конкурентів, визначати
загрозу банкрутства, ризиків капіталовкладень,
а також орієнтувати на вирішення низки інших
аспектів покращення фінансово-господарської
діяльності з метою довгострокового планування розвитку і прийняття відповідних управлінських рішень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблемам пошуку шляхів покращення фінансового стану підприємств присвячено багато робіт вітчизняних та закордонних учених,
серед яких треба виділити праці О. Ареф’єва,
Д. Городинського, А. Череп, Л. Кириченко,
Т. Обущак, I. Бланка, Е. Хелферта, Ж. Рішара,
Е. Альтмана.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття, зумовили необхідність обґрунтування шляхів стабілізації фінансового стану підприємства
з огляду на сучасні умови господарювання.
Мета статті. Метою дослідження є виявлення шляхів покращення фінансового стану підприємств, ураховуючи складні умови функціонування внаслідок розвитку політичної та
економічної криз в Україні.
Виклад основного матеріалу. Фінансовий стан
підприємства – це сутнісна характеристика його
діяльності в певний період, що визначає реальну
й потенційну можливість підприємства забезпечувати достатній рівень фінансування фінансово-господарської діяльності та здатність ефективно здійснювати її в майбутньому [1, c. 132].
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явищ, що вагомо вплине на якість вироблення
антикризових рішень.
Фінансова криза на підприємстві – це найчастіше результат неефективної роботи певних
підрозділів підприємства на попередніх етапах
його життєвого циклу. Вона може бути наслідком кризи збуту, організаційної кризи, навіть
кризи управління персоналом, спричиняючи
розгортання виробничо-технологічної кризи на
підприємстві, доводячи його до повного банкрутства, потреби докорінної зміни як напрямів
діяльності підприємства, так і його внутрішнього економічного механізму.
У процесі всієї виробничо-господарської діяльності формується стійкий фінансовий стан
підприємства, тому діагностику фінансового стану можна об’єктивно здійснити використовуючи не один, навіть найважливіший, показник,
а тільки за допомогою комплексної системи показників, що дають змогу детально й усебічно
охарактеризувати господарсько-фінансове становище підприємства. Для раннього виявлення ознак кризового розвитку підприємства та
швидкого реагування на зміни в середовищі
його функціонування виникає необхідність застосовувати різноманітні підходи до оцінювання
його фінансового стану, які, на нашу думку, варто застосовувати у двох площинах: комплексний
аналіз і експрес-діагностика. Різниця між цими
двома методами полягає в широті аналізу, глибині дослідження й детальності підходів до різних сторін діяльності підприємства [2, c. 241].
Незважаючи на те що для всіх підприємств
причини виникнення фінансової кризи індивідуальні, можна виділити кілька універсальних,
найбільш поширених і перевірених часом інструментів керування виходу з фінансової кризи підприємства.
• Зниження витрат. Процес антикризового
управління рекомендується починати зі зниження наявних витрат. В умовах кризи скорочення витрат – один із найбільш діючих інструментів, яким підприємство може скористатися
для стабілізації фінансового становища. У несприятливих фінансових умовах основним інструментом є нормування всіх статей витрат і
твердий контроль за виконанням установлених
нормативів. Такий підхід не можна назвати революційним, але він приносить відчутні результати й
УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
дає змогу утримати витрати
компанії на заданому рівні.
Підвищення розмірів
Скорочення
Для цього необхідно на поухідних грошових
розмірів вихідних
чатку й наприкінці звітногрошових потоків
потоків
го періоду проводити інвентаризацію. Для зниження
витрат компанії в умовах
Збільшення
Продаж
Рефінансування
Зниження
Зниження
кризи необхідно таке: жорвиручки від
частини
дебіторської
витрат, які
витрат, які
сткість процедур авториосновних
зараховуються
покривають
реалізації
заборгованості
зації витрат, мотивування
на собівартість
за рахунок
засобів
продукції
прибутку
персоналу на зниження витрат, не пов’язаних з осноРис. 1. Підходи до управління грошовими потоками підприємства
вною діяльністю компанії.

Головне завдання оцінювання фінансового стану підприємства – своєчасно виявити й усунути недоліки у фінансовій діяльності, знайти
управлінські рішення для поліпшення фінансового стану підприємства та уникнути його
банкрутства. Аналіз і оцінювання фінансового
стану підприємства здійснюється за допомогою
системи економічних категорій, якими він визначається, а саме: фінансової стійкості, рентабельності, платоспроможності й ліквідності,
ділової активності.
Удосконалення фінансового стану підприємства можливе за рахунок збільшення вхідних і
зменшення вихідних грошових потоків (рис. 1).
Основним заходом покращення фінансового стану є збільшення виручки від реалізації.
У свою чергу, розмір виручки від реалізації залежить від такого:
- обсягів реалізації продукції;
- ціни одиниці продукції, що реалізується;
- зниження собівартості продукції внаслідок
ефективності використання ресурсів та вдосконалення організації діяльності;
- скоригованої суми прибутку, виходячи
із прийнятої стратегії розвитку підприємства
тощо.
Також одним із важливих шляхів удосконалення фінансового стану є мобілізація внутрішніх резервів, зокрема проведення реструктуризації активів підприємства; сукупність заходів,
пов’язаних зі зміною структури та складу активів балансу; перетворення в грошову форму
наявних матеріальних і фінансових активів.
За сучасних умов економічної й політичної
нестабільності, недосконалості ринку товарів і
послуг та в умовах економічної кризи більшість
підприємств так чи інакше стикалося з фінансовою кризою на підприємстві. Зниження рівня кризових явищ на підприємствах можливе
не лише завдяки покращенню макроекономічних умов господарювання, а й через збільшення здатності суб’єктів підприємництва оцінити
кризовий стан і вміння розробляти й реалізовувати найефективніші антикризові управлінські
рішення. Це вимагає єдності бачень щодо базових положень теорії антикризового управління
підприємством, удосконалення методичних підходів оцінювання та прогнозування кризових
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Жорсткість контролю всіх видів витрат також
має свої позитивні моменти. Засвідчено, коли
компанія починає реєструвати вихідні міжміські дзвінки співробітників, загальна кількість
дзвінків знижується за рахунок зменшення розмов із особистих питань. Використання платного Інтернету в особистих цілях, телефонні
дзвінки по міжміському зв’язку, використання
оргтехніки – це ще не всі витрати, яких можна
уникнути.
• Упровадження первинного бюджетування.
На шляху зниження витрат необхідно впровадити первинне бюджетування. Після того як
бюджет був сформований, скликати бюджетний
комітет, на якому провести захист запланованих витрат. Можливо, удасться виявити завищення по статях витрат.
• Оптимізація грошових потоків. Необхідно
відпрацювати список найбільш пріоритетних
платежів, у який у порядку зменшення значимості включити такі статті, як електроенергія,
заробітна плата, виплати в бюджетні й небюджетні фонди , матеріали, інші витрати.
• Робота з дебіторами й реформування політико-комерційного кредитування, реструктуризація кредиторської заборгованості. Необхідно
відмовитися від частини колишніх постачальників сировини й матеріалів, які поставляли
сировину й матеріали за завищеними цінами.
• Стимулювання продаж. Одна із широко
розповсюджених помилок полягає в тім, що
в умовах кризи багато компаній намагаються
збільшити приплив надходження коштів, піднімаючи ціну на продукцію без попереднього
дослідження ринку. Активізація продажів у
ситуації кризи повинна виражатися в розвитку
відносин з наявними клієнтами й залученні нових, наданні пропозиції ринку нової продукції,
а також у перегляді наявної системи знижок
і пільг для покупців. Проведення обмеженого
маркетингового дослідження надасть можливість відмовитися від незатребуваних характеристик, а отже, скоротити витрати. Виділення
групи товарів, що приносять компанії найбільший прибуток; перегляд асортиментної й цінової політик компанії.
• Розв’язання стратегічних завдань форсованого розширення експортної діяльності.
Ураховуючи складний і довгостроковий процес
проникнення на ринки західних держав і відверту загрозу національній безпеці від продовження кризи, основним напрямом діяльності
цієї системи, безумовно, має бути повернення
на ринки Східної Європи і країн СНД. Це передбачає максимальне використання наявного
«правового простору» цієї діяльності, розробку
перспективного плану діяльності підприємства,
його стратегічний розвиток.
Найважливішим чинником стійкості й розвитку підприємства є здійснення та використання низки заходів щодо подолання фінансової кризи, тому що, щоб грамотно керувати
виробництвом, активно впливати на формуван-
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ня показників фінансової діяльності, необхідно
постійно використовувати різні інструменти
для покращення фінансового стану.
Шляхами подолання фінансової кризи (покращення фінансового стану) на підприємстві
є такі:
• фінансова дисципліна (стан дотримання
органами державної влади й місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання всіх форм
власності, об’єднаннями громадян, посадовими
особами, громадянами України та іноземними
громадянами визначених законодавством і нормативно-правовими актами фінансово-правових
норм);
• постійний моніторинг виробничо-господарської діяльності підприємства;
• скорочення прострочених зобов’язань;
• підвищення ліквідності майна;
• використання більш прогресивних методів
управління фінансово-економічною діяльністю,
що сприятиме зростанню ефективності управління;
• здійснення реструктуризаційних заходів у
сфері фінансів;
• проведення фінансового оздоровлення підприємства (система заходів щодо фінансового
оздоровлення підприємства, що реалізуються за
допомогою сторонніх юридичних або фізичних
осіб, спрямовані на запобігання оголошенню
підприємста-боржника банкрутом і його ліквідації), та низка інших заходів [3, c. 106].
Зрозуміло, що для виходу з кризового стану й поліпшення фінансового стану ці заходи
вирізнятиме більша чи менша глибина, комплексність, системний характер вияву, радикальність проведених заходів, більша чи менша
жорсткість контролю за їх виконанням тощо.
Лише за умови комплексного підходу до вирішення проблем фінансового характеру можливе
швидке (протягом 1–3 років) відновлення фінансового стану підприємства, що підтверджує
як досвід високо розвинених країн, так й досвід діяльності підприємств в умовах перехідної
економіки.
Висновки. Фінансовий стан – це одна з найважливіших характеристик діяльності кожного
підприємства, а пошук шляхів покращення фінансового стану – важлива складова управлінської діяльності. Для забезпечення задовільного фінансового стану на кожному підприємстві
в загальній системі фінансового менеджменту
необхідно розробити й забезпечити реалізацію
системи аналізу та оцінювання фінансового стану, адаптованої до особливостей функціонування цього підприємства на ринку, завдань його
фінансової стратегії й політики, фінансової
ментальності власників тощо.
Першочерговим етапом покращення фінансового стану вітчизняних підприємств є пошук оптимального співвідношення власного
та позикового капіталу, яке забезпечило б мінімальний фінансовий ризик за максимальної
рентабельності власного капіталу. Головним із
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шляхів покращення фінансового стану є мобілізація внутрішніх резервів підприємства – явних і прихованих.
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НЕОБХIДНIСТЬ ТЕОРЕТИЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ
Й РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНЮВАННЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
NECESSITY OF THEORETICAL SUBSTANTIATION
AND DEVELOPEMENT OF SYSTEMATIC APPROACH TO ASSESSMENT
OF TRADE ENTERPRISE’S EFFECTIVENESS
АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано необхідність застосування комплексного системного підходу до оцінювання результатів функціонування підприємств торгівлі, виходячи з виконання її основних
функцій. Доведено, що форми вияву соціально-економічної
результативності зумовлені намаганням отримати максимальний економічний ефект при заданих параметрах соціального
характеру.
Ключові слова: соціально-економічна результативність,
ефективність, фінансові результати, прибуток, товарообіг,
комплексне оцінювання, системний підхід.
АННОТАЦИЯ
В статье обоснована необходимость применения комплексного системного подхода к оцениванию результатов функционирования предприятий торговли, исходя из выполнения
ее основных функций. Доказано, что формы проявления
социально-экономической результативности обусловлены
стремлением получить максимальный экономический эффект
при заданных параметрах социального характера.
Ключевые слова: социально-экономическая результативность, эффективность, финансовые результаты, прибыль, товарооборот, комплексная оценка, системный поход.
ANNOTATION
The article justified the necessity for an integrated system approach for evaluation of performance of commercial enterprise
based on the implementation of its key features. It is proved that the
forms of socio-economic impact are caused by attempts to get the
maximum economic benefit given the parameters of social nature.
Keywords: socio-economic performance, effectiveness, financial performance, profit, turnover, comprehensive assessment,
systematic approach.

Постановка проблеми. В умовах сучасної
економічної ситуації, ускладненої політичною
та економічною кризами, що склалася на внутрішньому й зовнішніх ринках, питання підвищення результативності діяльності торговельного підприємства посідає одне з центральних
місць серед сукупності проблем, що стоять перед його фінансовим управлінням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Варто зауважити, що потреба в аналітичному
(діагностичному) дослідженні діяльності торговельного підприємства для виявлення проблемних питань функціонування й розроблення
засобів щодо покращення його становища не
викликає сумнівів та усвідомлюється більшіс-

тю вчених-економістів. Розробленням теорії та
методології оцінювання результативності господарської діяльності підприємств займалися зарубіжні вчені: Е. Альтман, Х. Веріен, Б. де Жувенел, Дж. К’ямпі, Р. Джонатан, Н. Джордіні,
Д. Кларк, Р. Макафі, М. Мескон, У. Мітчел,
П. Хейне, Й. Шумпетер та ін. Вагомий унесок
у вивчення теоретико-методологічних і прикладних засад щодо управління результативністю діяльності підприємств торгівлі зробили
такі провідні вітчизняні вчені, як В. Апопій,
Г. Башнянин, І. Бланк, Р. Валевич, Л. Лігоненко, А. Мазаракі, Н. Міценко, А. Садєков,
Л. Саркісян, Н. Ушакова, О. Шубін та ін. Попри вагомий доробок учених, існує об’єктивна
необхідність поглибленого дослідження поняття «результативність» діяльності підприємства,
удосконалення теоретико-методичних засад і
прикладних положень цієї економічної категорії, розроблення сучасних підходів та алгоритму виміру результативності, а також окреслення шляхів її підвищення.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. На сьогодні відчувається
потреба теоретичного обґрунтування й розроблення системного підходу до комплексного
оцінювання фінансових результатів діяльності
торговельного підприємства в контексті управління її результативністю, що зумовила вибiр
теми дослідження та її актуальність.
Мета статті. Метою дослідження є вибір підходів до оцінювання результативності функціонування торговельних підприємств, які в
комплексі відповідали б сучасним вимогам економічного розвитку глобальної ринкової системи й ураховували специфіку торгівлі.
Виклад основного матеріалу. Останнім часом переважає думка, що єдиним і головним
результатом торговельної діяльності є прибуток, який є індикатором фінансової стійкості,
джерелом розвитку підприємства. Прийнято
вважати, що наслідком є кінцевий результат,
який завершує процес діяльності, а отже, ре-
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зультатом поточної (виробничої, операційної)
діяльності підприємства є виробництво (реалізація) продукції або надання послуг, які має
здійснювати підприємство відповідно до свого
статуту. Додамо також, що результат операційної діяльності підприємства може виражатися
випуском (реалізацією) продукції в натуральному вираженні, вартісними показниками обсягу продукції, а також прибутком, оскільки
останній є головною метою підприємницької
діяльності. Водночас в економічних словниках
визначено сутність економічного ефекту як різницю між результатами економічної діяльності
й витратами на неї. Отже, якщо результат – це
сукупний підсумок розвитку всіх видів діяльності суб’єкта господарювання за певний період
часу, то результативність діяльності торговельного підприємства – це комплексне відображення кінцевих результатів його діяльності під час
реалізації товарів за певний проміжок часу, що
забезпечується певним рівнем використання
його потенціалу.
Отже, прибуток не може розглядатися як
провідний і тим більше єдиний показник результативності. По-перше, прибуток є похідною
формою додаткової вартості й, крім того, залежить від товарообігу. По-друге, прибуток у
сфері торгівлі безпосередньо не створюється, а
формується в порядку перерозподілу між видами економічної діяльності. По-третє, прибуток
і соціальна діяльність торгівлі не завжди сумісні, тому ця категорія недостатньо об’єктивно
відображає соціально-економічні результати діяльності підприємства.
З огляду на вищезазначене вважаємо, що
для тлумачення поняття «результативність» у
торгівлі виникає необхідність визначити основну мету як результат діяльності, виходячи з
основних функцій галузі, а однією з основних
вимог успішного функціонування торговельних
підприємств за умови розвитку ринкової економіки з притаманними для цього етапу кризовими виявами є досягнення таких соціально-економічних результатів, що ґрунтуються
на беззбитковості основної та інших видів діяльності, покритті витрат власними доходами
й забезпеченні прибутковості та рентабельності
діяльності. Отже, функціонування торговельних підприємств, з одного боку, впливає, а з
іншого – залежить від зростання добробуту населення, забезпечення соціальної стабільності й
нарощування обсягів внутрішнього споживчого
ринку, тоді як діяльність суб’єктів господарювання торгівлі ґрунтується на виконанні взаємодоповнюючих функцій, які ускладнюються
і трансформуються внаслідок глибоких і радикальних перетворень, що відбулися в Україні
в постперехідному, кризовому й посткризовому
періодах.
Додамо також, що провідною функцією
торгівлі, безперечно, є обмін результатів праці (продукції, послуг) на гроші, тобто функція
реалізації виробленої споживчої вартості. При

цьому обмін за своїм економічним змістом є
елементом відтворення суспільного продукту,
відносини обміну реалізуються в більш повному обсязі незалежно від об’єкта обміну, а обмін
товарів і послуг на гроші збігається за своїм характером із купівлею-продажем. Тобто, виконуючи функцію обміну, сфера обігу пов’язує виробництво та споживання й тим самим замикає
в широких масштабах відтворювальний процес,
підвищує значення сфери обігу та посилює її
роль у прискоренні процесу відтворення. Проте
не можна забувати, що в загальній системі відносини обміну є вторинними, тому спроба виокремити з національного господарства товарний
обіг у ключову сферу ринкових перетворень без
узгодженого розвитку ринкових відносин у виробничій сфері та сфері розподілу призводить
до виникнення значних суперечностей і диспропорцій.
Другою важливою функцією, що виконують
торговельні підприємства, є доведення товарів
зі сфери виробництва у сферу споживання. Виконуючи цю функцію, сфера обігу організовує
масове переміщення товарів від виробників до
споживачів, відтак сутність аналізованої функції необхідно розглядати ще й із погляду прискореного доведення товарів до сфери споживання з максимальним збереженням їх споживчих
властивостей. Водночас варто зазначити, що її
успішне виконання характеризує соціальний
аспект діяльності торговельного підприємства
на локальному споживчому ринкові.
Наголосимо, що надзвичайно важливою в
умовах трансформаційних змін сфери торгівлі
є функція активного впливу на виробництво та
споживання. Якщо в умовах розподільної системи торгівля індиферентна до виробництва, то
в ринковому середовищі вона економічно зацікавлена у збільшенні товарних ресурсів і їх
реалізації на внутрішньому й зовнішньому ринках. У свою чергу, товаровиробники прагнуть
заручитися гарантіями збуту продукції з тим,
щоб знизити ризик і небезпеку банкрутства.
Варто зауважити, що торгівля має потужний
комерційний апарат, проводить широкі маркетингові дослідження, з достатньою точністю
прогнозує попит, уживає заходів щодо впливу
та споживання. Водночас торгівля все більше
втручається у виробництво, його технологію,
висуваючи жорсткі вимоги до асортименту,
якості товару, упакування, терміну та способу
споживання. З іншого боку, на сферу споживання торгівля впливає шляхом максимального
наближення кінцевих ланок товарного обігу до
споживачів, раціональної типізації та спеціалізації торговельних об’єктів, упровадження прогресивних і соціально-ефективних методів продажу й форм післяпродажного обслуговування.
Відтак головне завдання торговельних підприємств полягає в тому, щоб усіляко пристосувати виробничу програму до вимог ринку.
Отже, за основними функціями торгівлі, які
в сучасних умовах господарювання ускладнюВипуск 3. 2015
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ються й набувають якісно нового змісту та спрямованості, найбільш узагальненим і важливим
результатом діяльності є товарообіг. Сукупні
ресурси торгівлі, господарська, фінансово-економічна й організаційно-управлінська діяльність зосереджена на забезпеченні товарно-грошового обміну у формі купівлі-продажу, тобто
реалізації основної функції торгівлі. Тому можна погодитися з думкою вітчизняних учених
щодо правомірності зарахування товарообігу
до основного результату діяльності торгівлі [1].
Крім того, реалізація товарів, відповідно до
платоспроможного попиту й потреб населення,
значною мірою відображає соціальну функцію
торгівлі.
Розглядаючи результативність діяльності
торговельного підприємства, варто виокремити
такі її види, як соціальна та економічна. Соціальна результативність характеризує вплив використання потенціалу на ступінь задоволення
попиту обслуговуваного населення, потреб персоналу підприємства, його власників у засобах
і умовах життєзабезпечення. Натомість економічна результативність відображає одержані
результати у процесі використання потенціалу
підприємства у вигляді обсягу товарообігу, наданих послуг, розміру прибутку тощо [2].
Разом із тим зауважимо, що у практичній
діяльності торговельних підприємств виділити
окремо економічний і соціальний результати
складно. На нашу думку, соціальна й економічна результативність є взаємозалежними та
взаємоформуючими поняттями. Проте соціальна результативність має першочерговий вплив
на формування економічної, адже обігові кошти необхідні для максимального задоволення
потреб покупців і, як наслідок, створення постійної клієнтської бази торговельного підприємства, що і є запорукою збільшення темпів
зростання насамперед товарообігу та прибутку,
які й відображають, відповідно, соціальний і
економічний результати (ефекти).
Водночас економічна результативність торговельного підприємства відображає комплексне оцінювання раціональності використання
ресурсного потенціалу підприємства та співвідношення показників ефекту (результату) й
витрат матеріальних, трудових і фінансових
ресурсів на його досягнення за певний період
часу. Тоді як критерієм її оцінювання є передусім кінцевий фінансовий результат і його
співвідношення з обсягами реалізації (товарообігом) та витратами [3]. Тому, на нашу
думку, кінцевий результат торговельної діяльності має соціально-економічний зміст, а
його порівняння із витратами й ресурсами дає
змогу виміряти соціально-економічну результативність розвитку торговельного підприємства, сутність якої визначається головною
метою функціонування підприємства на внутрішньому ринкові – отримання оптимального прибутку шляхом задоволення попиту покупців.
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Отже, з одного боку, прибуток як головна
мета, а з іншого – обсяг товарообігу як показник
реалізованого попиту й засіб забезпечення прибутку – головні результативні показники оцінювання соціально-економічної результативності
розвитку підприємств торгівлі. При цьому для
власників торговельних підприємств товарообіг
є допоміжним показником для одержання прибутку, а для ринку – це індикатор добробуту.
І наостанок додамо, що форми вияву соціально-економічної результативності зумовлені
намаганням отримати максимальний економічний ефект при заданих параметрах соціального характеру. Відтак підприємство за рахунок
зростання товарообігу отримує, з одного боку,
вищий економічний результат, що позначиться
на заробітній платі працівників, з іншого – широко забезпечить попит споживачів.
Отже, соціально-економічна результативність є значно ширшим поняттям, оскільки
відстоює не лише свої економічні інтереси,
а й водночас інтереси споживачів і найманих
працівників. Окрім того, поняття продуктивності й прибутковості як різновиди результату
взаємопов’язані за принципом «уключення»:
соціально-економічна результативність передбачає економічну, а соціальна – соціально-економічну, складовою якої є економічна й від
якої залежить життєвий рівень населення [4].
Цим визначається роль і місце економічного результату діяльності як базису соціальноекономічної та економічної результативності,
а соціальні показники мають вагомий вплив
на результат діяльності підприємства. І якщо
б, діагностуючи діяльність підприємства, вони
були частиною системи аналітичних показників, це свідчило б про справді розумний підхід
до визначення й розрахунку впливу окремих
соціальних чинників на діяльність торговельного підприємства, що прямо чи опосередковано
впливають на підприємницьку діяльність, а соціальна результативність мала б безпосередній
стосунок до очікувань і основних вимог суспільства загалом до діяльності підприємств.
Висновки. Отже, беручи до уваги сучасне у
функціональному контексті тлумачення торгівлі як сфери діяльності, варто зазначити таке:
узагальнюючи підходи щодо вибору основних
результатів діяльності торговельного підприємства, можна зробити висновок про правомірність зарахування товарообігу і прибутку до їх
складу, при цьому пріоритет у загальних оцінках ефективності має товарообіг.
Водночас оцінювання соціально-економічних результатів діяльності підприємств, які є
підґрунтям підвищення її ефективності за сучасних умов господарювання, потребує комплексного підходу й пошуку нових параметрів,
що зумовлюється появою нових видів діяльності, спричинених процесами розвитку та інформатизації суспільства, і вимагає розроблення
низки заходів щодо пошуку шляхів і напрямів
удосконалення процесу управління. Забезпечен-
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ня високоефективних соціально-економічних
результатів діяльності торговельних підприємств можливе лише за умови систематичного
та об’єктивного оцінювання, яке проводиться з
використанням аналітичного інструментарію й
окреслення стратегічних цілей подальшого розвитку підприємства.
Відтак необхiднiсть теоретичного обґрунтування та вдосконалення методів практичного
оцінювання соціально-економічних результатів
торговельного підприємства актуалізує окреслену проблему й потребує проведення подальших досліджень у цьому напрямі.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН У СТРУКТУРІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUPPORT FOR CHANGE
IN THE STRUCTURE OF MANAGEMENT PERSONNEL
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто організаційно-економічне забезпечення впровадження змін у структурі управлінського персоналу
аграрних підприємств. Виділено основні елементи, які впливають на впровадження змін і формують структуру управлінського персоналу аграрних підприємств. Визначено вплив
використання засобів автоматизації на організацію структури
управлінського персоналу аграрних підприємств.
Ключові слова: аграрні підприємства, управлінський персонал, організаційно-економічне забезпечення, упровадження змін.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены варианты организационноэкономического обеспечения внедрения изменений в структуру управленческого персонала аграрных предприятий.
Выделены основные элементы, которые влияют на внедрение
изменений и формируют структуру управленческого персонала аграрных предприятий. Определено влияние использования средств автоматизации на организацию структуры управленческого персонала аграрных предприятий.
Ключевые слова: аграрные предприятия, управленческий персонал, организационно-экономическое обеспечение,
внедрение изменений.
АNNOTATION
The article describes the options for organizational and economic support for change in the structure of management personnel of agricultural enterprises. The main elements that affect the
implementation of changes and form the structure of management
personnel of agricultural enterprises are depicted. The influence of
the use of automation in the organization of structure of management personnel of agricultural enterprises is determined.
Keywords: agricultural enterprises, management, organizational and economic support, changes.

Постановка проблеми. Функціональні особливості аграрних підприємств, їх формування
й особливо організаційно-економічне забезпечення впровадження змін у структурі управлінського персоналу підприємств у сучасних умовах господарювання виходять на перший план.
Сучасна структура управлінського персоналу
підприємств України, зокрема, у Південному
регіоні формувалася протягом кількох періодів:
по-перше, це період переважного застосування
соціалістичної моделі утворення структури персоналу; по-друге, період переважно общинної
моделі; по-третє, спостерігаємо черговий період
активного запровадження західної моделі. Наразі структура управлінського персоналу агарних підприємств несе в собі відбиток усіх цих
моделей, що й зумовлює необхідність упровадження науково обґрунтованих змін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання організаційно-економічного забезпечення впровадження змін у структурі управлінського персоналу аграрних підприємств були
активно досліджені в роботах О.Ю. Амосова,
В.Г. Андрійчука, В.І. Богачова, Д.П. Богині, В.І. Бутова, В.Р. Весніна, О.А. Грішнової,
В.М. Гончарова, В.С. Гордієнко, В.М. Данюка,
І.А. Денисенка, А.М. Жемчугова, А.Я. Кибанова, Е.А. Кобець, Е.М. Лібанової, В.М. Нагаєва,
С.І. Пирожкова, С.В. Шекшкні й ін. Так само
питання змін і кадрового планування відображено в працях закордонних економістів, таких
як Мескон і Десслер та ін.
Будь-які заходи, що вживаються для підвищення ефективності використання трудових ресурсів, не матимуть ефекту без удосконалення
структури управлінського персоналу. Адже проблема ефективності персоналу не в оптимальній
кількості працівників, а в якості персоналу,
яка характеризується кваліфікаційною, статево-віковою, освітньою та професійно-посадовою
структурою.
Мета статті. Метою дослідження є формування й обґрунтування теоретичних і методичних положень та практичних рекомендацій
щодо організаційно-економічного забезпечення
впровадження змін у структурі управлінського
персоналу аграрних підприємств.
Основним завданням дослідження є виявлення основних аспектів щодо забезпечення змін у
структурі управлінського персоналу аграрних
підприємств. За допомогою аналізу типових
аграрних господарств Південного регіону країни
визначено структурні особливості й важелі впливу на структурні зміни управлінського персоналу.
Виклад основного матеріалу. Сучасна структура аграрного підприємства – це склад його
внутрішніх ланок, що становлять єдиний
об’єкт виробництва. Підприємство складається
з виробничих структурних підрозділів і функціональних структурних підрозділів апарату
управління. Виділяємо кілька видів структур
підприємства, а саме:
– загальна – це комплекс виробничих та
обслуговуючих підрозділів разом із апаратом
управління;
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рівнів управління, керівники мусять бути універсальними фахівцями, щоб охопити значний
обсяг інформації.
Загальні збори трудового колективу вирішують основні питання виробничо-фінансової
діяльності й заслуховують звіти про їхню діяльність. Основні питання організації щоденної
діяльності трудового колективу регламентується типовими правилами внутрішнього розпорядку для робітників і службовців підприємств,
установ і організацій.
Коло обов’язків директора підприємства визначається Основами законодавства України
про працю, Типовими правилами внутрішнього
трудового розпорядку, а також спеціальними
положеннями та службовими інструкціями.
Директор є водночас керівником і організатором усієї виробничої, соціально-економічної
й фінансово-господарської діяльності. Він керує апаратом управління та закріпленими за
ним виробничими підрозділами. Його рішення
є обов’язковими для виконання кожним працівником підприємства. Директор відповідає
перед державою за правильне ведення господарства, зобов’язання щодо продажу продукції,
раціональне використання землі, техніки, трудових ресурсів. Він повинен усіляко розвивати
госпрозрахункові принципи ведення підприємства, сприяти вдосконаленню технології, організації праці, виробництва й управління, добиватися неухильного зростання виробництва,
зниження собівартості продукції, досягнення
самофінансування на підставі високої рентабельності роботи господарства.
Кожний відділ має свої функції, працівникам
притаманні відповідні обов’язки та повноваження. Але всі відділи між собою взаємопов’язані.
Підрозділи створенні для досягнення цілей організації, що є результатом виконання поставлених завдань. Система управління персоналом
в аграрних підприємствах являє собою службу з
одного інспектора по кадрах. Трудові стосунки
в колективі сповнені взаємоповаги, взаєморозуміння, тісного дружнього ставлення. Конфліктні ситуації трапляються дуже рідко і швидко
вирішуються.
Оформлення й облік кадрів веде керівник
підприємства. Керівництво підприємства схильне до стабільності кількості
Директор
працівників. У зв’язку з
цим, на підприємстві велика увага приділяється
своєчасній виплаті зароЗав.
Керівник
Керівник
Головний
Головний
Зав.
бітної платні, мотивації,
агрономічного
складом
відділу
бухгалтер
зоотехнік
автопарком
відділу
матеріальному
заохоченкадрів
ню, сприянню позитивному
психологічному клімату в
колективі. Відповідно до
Агроном-насіннєвод,
агрохімік
обсягів отриманого прибутку нараховуються премії.
Велика робота проводитьРис. 1. Типова структура управління аграрних підприємств
Джерело: побудовано на прикладі структури управління СТОВ ім. Т.Г. Шев- ся щодо перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
ченка Березнегуватського району Миколаївської області
– виробнича – це комплекс організації виробничого процесу, що виражається в розмірі
підприємства, кількості й складі цехів і служб,
їх плануванні, а також у кількості планування
виробничих ділянок і робочих місць усередині
цехів;
– організаційна – це сукупність пов’язаних
управлінських ланок, що характеризуються
кількістю органів управління, порядком їхньої
взаємодії та функціями, які вони виконують.
У склад більшості аграрних підприємств входять виробничі й управлінські відділи. Обслуговуючі підрозділи, як правило, не розвинуті в
господарстві. Організаційна структура апарату
управління характеризується різною кількістю
ланок, частіше за все використовується система
«трьох», де кожний із яких несе особисту відповідальність за доручену йому ділянку роботи.
Наприклад, у типовому для Півдня України
господарстві СТОВ ім. Т.Г. Шевченка Березнегуватського району Миколаївської області наявна лінійна організаційна структура управління,
яка передбачає лише одноканальні взаємодії,
кожен підлеглий має лише одного лінійного
керівника, який виконує всі адміністративні й
інші функції у відповідному підрозділі (рис. 1).
Лінійна організаційна структура управлінського персоналу аграрних підприємств – це
дворівнева структура, яка формується на невеликому підприємстві та призначена для відокремлення управління від безпосереднього
виконання роботи. Вона є доцільною на підприємствах, які характеризуються невеликими масштабами діяльності й працівники яких
виконують приблизно однакові роботи. Такому
виду організаційної структури притаманна невелика кількість виконавців, що підвищує відповідальність кожного з них за свою роботу, і
наявність керівника, який зацікавлений у кінцевому результаті.
Лінійна структура дає змогу швидко приймати рішення, вчасно реагувати на зміни
зовнішнього середовища, забезпечувати неформальні підходи до мотивації та контролю
діяльності працівників, надійність контролю,
відсутність дублювання в роботі, чіткість і простоту взаємозв’язків. Недоліками цієї структури є обмеження ініціативи менеджерів нижчих
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Глобальні та національні проблеми економіки
кадрів, їх пристосування до нових умов господарювання та можливої комп’ютеризації.
Директор підприємства, як правило, прагне
надання підлеглим самостійності відповідно до
їх кваліфікації та функцій, які вони виконують, залучає їх до таких видів діяльності, як
визначення цілей, оцінювання роботи, підготовка та прийняття рішень, створює необхідні
для виконання роботи передумови і справедливо оцінює зусилля, з повагою ставиться до людей і турбується про них. Він особисто займається тільки найбільш складними й важливими
питаннями, надаючи право підлеглим вирішувати всі інші. Намагається радитися з ними та
прислуховується до думки колег, не підкреслює
своєї переваги й розумно реагує на критику, не
уникає відповідальності ні за власні помилки,
ні за помилки виконавців. У разі необхідності
кожен працівник має право звернутися до директора з проханням про фінансову чи матеріальну допомогу.
Управління персоналом здійснюється за
допомогою науково розроблених методів. Як
правило, застосовують такі три групи методів:
адміністративні, економічні, соціально-психологічні. Адміністративні методи ґрунтуються
на владі, дисципліні та покаранні, відомі в історії як «метод батога». Вони орієнтуються на
такі мотиви поведінки, як усвідомлена необхідність трудової дисципліни, почуття обов’язку,
бажання людини працювати на підприємстві,
культура трудової діяльності. Економічні методи базуються на використанні економічних
стимулів, які відомі як «метод пряника». За
їх допомогою здійснюється матеріальне стимулювання колективу, окремих працівників.
Механізмами економічного методу на рівні
держави такі: податкова, кредитно-фінансова
системи, система цін, розмір мінімальної заробітної плати, оплати економічного розвитку.
В умовах підприємства це економічні нормативи діяльності, система матеріального заохочення, участь у прибутках і капіталі, премії
тощо. Соціально-психологічні методи основані
на використанні моральних механізмів з метою
переведення адміністративного завдання в усвідомлений обов’язок, внутрішню потребу людини. Саме за допомогою таких методів управління персоналом підприємства успішно працює.
Ураховуючи інформацію, можна зазначити, що
така організаційна структура має як недоліки,
так і переваги. До переваг можна зарахувати
такі: підпорядкованість підлеглих, чіткий розподіл обов’язків, прав і відповідальності працівників. Проте недоліків, на нашу думку, значно більше, і вони потребують негайних змін.
По-перше, відсутність таких важливих відділів:
а) відділу маркетингу;
б) планово-економічного відділу.
По-друге, відсутність диспетчерської. Диспетчерська служба являє собою організаційну
форму оперативного управління, що базується
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на сучасних технічних засобах зв’язку, збирання, оброблення інформації та контролю за ходом робіт.
Для забезпечення правильного формування й обліку справ підприємств складається
номенклатура справ. У номенклатуру справ
включаються всі документи, що утворюються в
діяльності підприємства, крім технічної документації та друкованих видань.
Удосконалення управління виробничо-господарськими системами, підвищення рівня організації та ефективності управлінської праці
багато в чому залежить від того, наскільки раціонально поставлено діловодство в цьому господарстві.
Робота з документами повинна мати настільки відпрацьований порядок (документообіг),
щоб не відволікати працівників від головних
цілей господарства. Раціональна організація
документообігу – це одна з основних умов правильної постановки бухгалтерського обліку.
На підприємствах практикується обмін поточною інформацією в такий спосіб, як оповіщення через телефонну лінію, якщо це одній
людині, чи оповіщення через електронну пошту, якщо це масове повідомлення. Це значно
скорочує час керівникові для надання якихось
завдань чи повідомлення негайної інформації,
яка не потребує пояснень. Також це спрощує
для підлеглих і керівника обмін потрібною інформацією у випадку, якщо хтось із них перебуває за межами підприємства.
Підсистема управління фінансами на підприємствах виконує функції автоматизації фінансових розрахунків і прийняття рішень щодо
управління фінансами підприємства. До складу завдань входять аналіз фінансової звітності, управління вибором проектів інвестицій,
управління вибором джерел фінансових ресурсів тощо. Автоматизація аналізу фінансової
звітності підприємства передбачає проведення
розрахунків спеціальних показників, що характеризують результати господарської та фінансової діяльності підприємства, визначення
на їх базі показників фінансового становища
підприємства й вироблення рекомендацій щодо
подальшої стратегії його розвитку. Ухідною інформацією для аналізу слугують такі дані балансу підприємства, як вартість виготовленої
продукції, запаси й витрати, клієнтська заборгованість, заборгованість постачальникам, виробничі інвестиції, продаж старого обладнання
при заміні на нове, зміна заборгованості підприємства за звітний період, сума процентів за
кредит, податок на прибуток, дивіденди робітникам тощо.
Основним завданням підсистеми управління
фінансами є підвищення ролі фінансів у господарській діяльності підприємств через установлення науково-обґрунтованих нормативів використання фінансових ресурсів (виручки від
реалізації продукції, прибутку, капітальних
вкладень, фондів економічного стимулювання
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й інших коштів), широке використання фінансово-кредитних відносин з метою прискорення
науково-технічного прогресу та інтенсифікації
виробництва.
Більшість завдань, які вирішуються підсистемою, пов’язані з плановими, контрольними
й аналітичними функціями. Підсистема управління фінансами має тісні інформаційні зв’язки
з підсистемами бухгалтерського обліку, управління реалізацією і збутом продукції.
Забезпеченість і правильний підбір кадрів
завжди були основними умовами ефективної
роботи підприємства. Завдання підсистеми полягає в забезпеченні правильного підбору й
розподілу кадрів, неперервному підвищенні їх
економічних і технічних знань, забезпеченні
готовності кадрового резерву, визначенні рівня необхідної кваліфікації кадрів. Основними
функціональними підсистемами інформаційної
системи управління персоналом на підприємстві є такі: підсистема оформлення та обліку
кадрів; підсистема планування, прогнозування
й маркетингу персоналу; підсистема розвитку
кадрів; підсистема аналізу й розвитку засобів
стимулювання праці. Важливе значення для
підприємства мають показники руху робочої
сили та використання робочого часу.
Автоматизація планування потреби в персоналі охоплює розрахунки витрат часу на виконання плану виробництва продукції та планового фонду заробітної плати, планової потреби
в основних робітниках та інших категоріях
персоналу, чистої потреби з урахуванням фактичної наявності робітників, прийому й вибуття
робітників до початку планового періоду. Для
спостереження за використанням робочого часу
здійснюється облік складу, кількості й переміщень працівників. Підсистема вирішує завдання планування, обліку та аналізу виробничих
процесів.
Інформацію щодо фактичної наявності персоналу на підприємстві надає підсистема оформлення й обліку кадрів, до завдань якої входять
автоматизація документального оформлення
прийому, звільнення, кадрового переміщення
персоналу, облік наявності та руху особового
складу підприємства, оцінювання й аналіз персоналу.
На етапі планування виробництва вирішуються такі завдання, як розрахунок потреби в
робочій силі на квартал, місяць, формування
плану підготовки кадрів. На етапі обліку виробничих процесів реалізуються такі завдання,
як табельний облік особового складу, облік наявності й руху кадрів, укладання статистичної
звітності по кадрах. Процес планування забезпеченості кадрами виходить з наявного дефіци-

ту або надлишку персоналу по тих чи інших
категоріях, професіях, розрядах. Автоматизація планування забезпеченості кадрами здійснюється в умовах комп’ютерної системи підтримки прийняття рішень.
Використання засобів автоматизації дає
змогу виконувати аналітичні функції, для виконання яких вирішуються такі завдання: аналіз використання робочого часу робітниками,
службовцями, аналіз плинності кадрів, аналіз
дефіциту (надлишку) кадрів. Вирішуються також завдання корегування плану потреби в робочій силі.
Висновки. У процесі прийняття рішень здійснюється, по-перше, вибір заходів кадрової політики шляхом оцінювання переваг і недоліків
кожного заходу й визначення ймовірності їх
здійснення, по-друге, оцінювання кандидатів
на прийняття, переведення, звільнення, навчання за всіма критеріями з подальшим зведенням критеріальних оцінок у глобальну.
Проте вирішення завдань оцінювання може
бути автоматизовано шляхом широкого застосування методів і тестів інженерної психології
та ергономіки, баз знань і експертних систем.
Оцінюванням працівників послуговуються під
час прийняття рішень щодо використання персоналу. Кадрові питання, як правило, завжди
бувають у полі зору першого керівника.
Аграрні підприємства потребують змін у
структурі управлінського персоналу для покращення ефективності своєї діяльності,
упорядкованості зв’язків структурних підрозділів, підвищення прибутків загалом і продуктивності використання ресурсів зокрема.
Проте перед прогнозуванням змін потрібно
більш детально проаналізувати особливості й
ефективність структури персоналу аграрного
підприємства та на її основі впроваджувати
запропоновані зміни.
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
METHODICAL APPROACH TO THE EVALUATION
OF ECONOMIC VIABILITY OF ENTERPRISES
АНОТАЦІЯ
У статті запропоновано методику оцінювання економічної
стійкості підприємств, яка враховує показники стійкості складових діяльності підприємств і не передбачає використання
експертних методів. Оцінено економічну стійкість десяти вітчизняних машинобудівних підприємств.
Ключові слова: економічна стійкість, оцінювання економічної стійкості, показники оцінювання економічної стійкості,
комплексний показник економічної стійкості.
АННОТАЦИЯ
Предложена методика оценки экономической устойчивости предприятий, учитывающая показатели устойчивости каждой составляющей деятельности предприятий и не предусматривающая использования экспертных методов. Проведена
оценка экономической устойчивости десяти отечественных
машиностроительных предприятий.
Ключевые слова: экономическая устойчивость, оценка
экономической устойчивости, показатели оценки экономической устойчивости, комплексный показатель экономической
устойчивости.
АNNOTATION
Іn the article the author proposes the method of assessing enterprises’ economic sustainability, which considers the stability of
each component of enterprises’ activity and doesn’t involve the application of expert methods. The estimation of 10 local engineering
companies’ economic stability was conducted.
Keywords: economic sustainability, economic sustainability
assessment, evaluation indicators of economic stability, comprehensive measure of economic stability.

Постановка проблеми. Економічна стійкість
підприємства є однією з найважливіших категорій ринкової економіки, вона передбачає збереження й відтворюваність параметрів якісної та
кількісної визначеності його конкурентних позицій протягом певного, як правило тривалого,
відрізку часу. Збереження й підвищення рівня
економічної стійкості можливо лише за наявності науково обґрунтованого методу оцінювання
цього рівня. Отже, оцінюванню рівня економічної стійкості має бути приділено максимум уваги під час організації діяльності підприємства.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Вивчення спеціальної економічної літератури [1; 2; 3; 4; 5; 6] засвідчило,
що, незважаючи на важливість збереження та
підвищення рівня економічної стійкості підприємств, існує незначна кількість методів і
моделей оцінювання цього рівня. При цьому немає єдиного підходу до оцінювання економічної
стійкості підприємств, який ураховує всі складові їх діяльності. У більшості робіт автори під

час оцінювання економічної стійкості підприємства враховують лише фінансову стійкість,
що призводить до некоректності такого оцінювання, адже фінансова діяльність підприємства
є лише однією зі складових діяльності підприємства. При цьому вагові коефіцієнти, які використовуються для згортання показників стійкості в інтегральні показники, визначаються
переважно за допомогою експертних методів
оцінювання, що вносить відсоток суб’єктивізму
в результат оцінювання економічної стійкості
підприємства та спотворює її.
Тема статті. Метою дослідження є розроблення методики оцінювання, що враховує показники, які за своєю сутністю відображають
стійкості складових діяльності підприємств і не
передбачають використання експертних методів оцінювання.
Виклад основного матеріалу. Процес оцінювання стійкості підприємств передбачає виконання низки етапів, зміст яких подано на рис. 1.
1-й етап

Вибір системи показників, що достатньою мірою
характеризують економічну стійкість підприємств та
враховують всі складові їх діяльності
Виробнича стійкість
Стійкість управління
Фінансова стійкість
Стійкість маркетингової діяльності
Стійкість персоналу
Стійкість науково-технічного рівня
Стійкість інвестиційної діяльності

2-й етап

Стандартизація одиничних показників економічної
стійкості

3-й етап

Визначення комплексних показників економічної стійкості
підприємств

4-й етап

Інтерпретація комплексних показників рівня економічної
стійкості підприємств

Рис. 1. Етапи процесу оцінювання
економічної стійкості підприємств

На першому етапі на основі аналізу економічної літератури [1; 2; 3; 4; 5; 6] автором запропоновано систему показників, які достатньою мірою
характеризують стійкість підприємств і враховують усі складові їх діяльності (таблиця 1).
Варто зазначити, що низка загальновідомих
коефіцієнтів, що характеризують платоспроможність підприємства, фінансову стійкість підприєм-
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ства, рентабельність діяльності підприємства, мають нормативні значення. Для низки показників
стійкості підприємства використовуються значення, які рекомендуються. Так, показники Кфс, Км,
Кзз, Ка, Рі мають нормативно встановлені значення.
Значення, що рекомендуються (Квп, Кфр, Кпоз, Рвир,
Кпкк, Кеау, Кпп, Ксп, Кзмпп, Кпкп, Крі, Кнддкр, Крв, Кіа, Крі),
визначені як середній показник по галузі.
Під час вибору системи показників стійкості підприємств були враховані такі принципи:
принцип комплексного підходу; принцип раціонального співвідношення окремих груп показників; принцип можливості регулювання
системи показників; принцип порівнянності
показників у різні періоди.
Для визначення ділянки стійкості підприємства необхідно розташувати коефіцієнти на
матриці одиничних показників стійкості та
їх значень так, щоб нижня межа цієї матри-

ці відповідала мінімальним критичним значенням коефіцієнтів (рис. 2). Під час знаходження
комплексного показника кожному з одиничних
показників привласнюється своя «вага», оцінюється його значущість.
З метою визначення оптимального рівня
стійкості на наступному етапі шляхом складання рівняння комплексного показника економічної стійкості необхідно визначити її мінімально
необхідний рівень:
m

K СТК = ∑ ai Pi ,

(1)

i =1

де ai частка i-го показника в комплексному
показникові мінімальної економічної стійкості
підприємства;
m = 20, кількість показників економічної
стійкості підприємства;
Pi – значення i-го показника економічної
стійкості підприємства.
Таблиця 1

Система показників оцінювання економічної стійкості підприємств
Показники

Умовне
позначення

1. Коефіцієнт
виробничого
потенціалу

Квп

2. Фондорентабельність

Кфр

3. Коефіцієнт
придатності основних
засобів

Кпоз

4. Рентабельність
виробництва

Рвир

5. Коефіцієнт
співвідношення витрат
на управління й темпів
зростання обсягів
виробництва

Кву

6. Коефіцієнт
економності апарату
управління

Кеау

7. Коефіцієнт
фінансової стабільності

Кфс

8. Коефіцієнт
маневреності власного
капіталу

Км

Характеристика показника й формула
для його розрахунку
Виробнича стійкість
Визначає рівень виробничого потенціалу підприємства, забезпеченість виробничого процесу засобами виробництва.
Розраховується за формулою:

Основні засоби (за залишк.варт.)
Майно підприємства за підсумком балансу
Основні засоби
(за залишк.вар
т.)
Характеризує
використання
основних
засоК вп = ефективність
Чистий
прибуток
К фр
= Майно
бів за розміром
одержаного
прибутку.
Розраховується
за
підприємст
ва
за
підсумком
балансу
Основні
засоби
(за
залишк.вар
т.)
вартість основних засобів
формулою:
К вп = Середньорічна
Майно підприємст
ваприбуток
за підсумком балансу
Чистий
К фр = Залишкова вартість основних засобів
К поз =Середньорічна вартість основних засобів
Чистий прибуток
Основнівартість
засоби (за основних
залишк.варт.) засобів
К фр = К Первісна
=Основні
засоби
(за основних
залишк.вар
т.)засобів.
впЗалишкова
Середньорі
чна
вартість
основних
засобів
Характеризує
технічний
стан
основних
вартість
засобів
підприємст
ва прибуток
за підсумком
балансу
К впК= = Майно
Валовий
від
позМайно
Розраховується
формулою:
підприємст
ваза
заосновних
підсумком
балансу
Первісна
вартість
засобів
Основні
засоби
(за
залишк.вар
т.)
Чистий
прибуток
Залишкова
вартість
основних
засобів
К впК = =К фр = реалізації продукції
поз Майно
= Первісна
Рвир
Середньорі
чна вартість
основних
засобів
підприємст
ваприбуток
заосновних
підсумком
балансу
Чистий
вартість
засобів
Валовий
прибуток
від
Виробничі
витрати
на
К фр =
Середньорі
чна
вартість
основних
засобів
Залишкова
вартість
основних
засобів
реалізації
продукції
Чистий
прибуток
К
=
продукцію
Валовий
прибуток
від
Характеризує
економічну
ефективність
виробництва.
Розпозреаліз.
Рфрвир
К
= =
Первісназасоби
вартість (за
основних
засобів т.)
Основні
залишк.вар
раховується
за формулою:
Виробничі
витрати
на
чнавартість
вартість
основнихзасобів
засобів
К вп = Середньорі
Залишкова
основних
реалізації
продукції
К
=
Витрати
на систему
управління
підприємст
ваприбуток
за підсумком
Валовий
від балансу
поз Майно
Рвир
К ву =
=Залишкова
Первісна
вартість
основних
засобів
реаліз.
продукцію
Виробничі
витрати
вартість
основних
засобів
Основні
засоби
(за
залишк.вар
т.)на
реалізації
продукції
Дохід
(виручка)
від
реаліз.
продукц.
К
=
=
Р
Чистий прибуток
К вп поз
=
вир
Виробничі
витрати
на
Первісна
вартість
основних
засобів
реаліз.
К фр =Майно
Валовий
від
Витрати
напродукцію
систему
управління
підприємст
ваприбуток
за
підсумком
балансу
К вуСередньорі
системуосновних
управління
= Витрати
чнанавартість
засобів
реаліз.
продукцію
К еау =Дохід
(виручка)
від
реаліз.
продукц.
реалізації
продукції
Валовий
прибуток
Витрати
на
систему
управління
Чистий
прибуток
Загальні
витрати
підприємст
вавід
Р
вир
К= =
=Залишкова
вартість
основних
К фр
Стійкість
управління
Витрати
на системувитрати
управління засобів
на
КВиробничі
= (виручка)
К позву=
продукції
Дохід
від
реаліз.
продукц.
Витрати
на
систему
управління
вуреалізації
Середньорі
чна
вартість
основних
засобів
Дохід (виручка)
від реаліз.
продукц.засобів
Характеризує
менеджменту.
Розраховується
=ефективність
РвирК еау
=реаліз.
Власні
кошти
підприємст
ва
Первісна
вартість
основних
продукцію
К фс Виробничі
=Загальні
витрати
витрати
підприємст
ва на
за формулою:
Витрати
на
управління
Залишкова
вартість
основних
засобів
Витрати
на систему
системукошти
управління
Позикові
Валовий
прибуток
від
К позК=еау =Креаліз.
еау =
продукцію
Витрати
на
систему
управління
Загальні
витрати
підприємст
ва
Загальні
витрати
підприємст
Власнівартість
кошти основних
підприємст
вава
засобів
К ву К
= Первісна
Чистий
оборотний
капітал
=
реалізації
продукції
від
реаліз.
= (виручка)
КфсДохід
Власні
кошти
підприємст
вапродукц.
Рвир =
Позикові
кошти
м Витрати
на
систему
управління
кошти
підприємст
ва від
КВласні
= Власний
Валовий
прибуток
капітал
Виробничі
витрати
К ву К
= витрат
Показує частку
систему
управління на
в загальних
= фс на
Позикові
кошти
фс
Дохід
(виручка)
від
реаліз.
продукц.
Витрати
наРозраховується
систему
управління
Чистий
оборотний
капітал
Позикові
кошти
витратах К
підприємства.
реалізації
продукції
=
реаліз.
продукцію
капіталза формулою:
= Чистий
Чистийоборотний
оборотний капітал
=К=м Загальні
Рвир Кеау
витрати
підприємст
ва
Км =
Власний
капітал
зз
Витрати
на
систему
управління
Виробничі
витрати
Чистий
оборотний
капіталва на
Власний
капітал
Оборотні
підприємст
К еауК=м Витрати
наактиви
систему
управління
=
Загальні
витрати
підприємст
К ву = реаліз.
Власні
кошти
підприємст
вава
продукцію
Чистий
оборотний
капітал
Власний
капітал
Чистий
оборотний
капітал
ККззфсДохід
Власний
==
відкапітал
реаліз.
продукц.
К зз = (виручка)
Фінансова
стійкість
К а = Оборотні
Оборотні
активи підприємст
ва
Позикові
кошти
активи
підприємст
ва
Власні
кошти
підприємст
ва
Чистийна
оборотний
капітал
Витрати
систему
управління
Вартість
майна
підприємст
ва підприєм= =Витрати
Показує, скільки
позикових
коштів
залучило
на
систему
управління
К вуКК=
зз фс
Власний
капітал
Чистий
оборотний
капітал
Позикові
кошти
К еау =Дохід
Оборотні
активи
підприємст
ва
відкапітал
реаліз. продукц.
К а на
= (виручка)
ство в розрахунку
1 Власний
грн
вкладених
в активи
власних
ККа м==Загальні
витрати
підприємст
ва
Вартість
майнавід
підприємст
ва
Прибуток
продажу
коштів.
Розраховується
за формулою:
Власний
капітал
Рпр1Вартість
=
майна
підприємст
ва
Чистий
оборотний
капітал
Власний
капітал
Витрати
на систему
управління
Виручка
від
реалізації
Прибуток
від підприємст
продажу
ККа =м= = Власні
кошти
ва
К еау
Рпр1 = Власний
Чистий
оборотний
капіталвава
капітал
К =Вартість
майна
підприємст
витрати
підприємст
Прибуток
продажу
Виручка
відвід
реалізації
К зз фс=Р Загальні
Позикові
кошти
Чистий
прибуток
=
1
активи
підприємст
ва
РпрпрОборотні
= Виручка
від
реалізації
Чистий
оборотний
капітал
2 Власні
Чистий
прибуток
кошти
підприємст
ва
від
продажу
Показує, якаКчастина
власного
капіталу
використовується
РпрПрибуток
Виручка
від
реалізації
2 =
Чистий
оборотний
капітал
зз =
К
=
Р
=
фс
Виручка
від
реалізації
активи
підприємст
ва
для фінансування
поточної
діяльності.
Власний
капітал
=1
К м прОборотні
Позикові
кошти
відприбуток
реалізації
Чистий
КРозраховується
= = Виручка
Власний
капітал
а Чисельн.
зазвільнен.
формулою:
працівн.
звільнен.
за
прогули
Р
прВартість
2 Чисельн.
працівн.
за прогули
майна
підприємст
ва
Виручка
від
реалізації
Власний
капітал
Чистий
оборотний
капітал
Чистий
прибуток
ККа та
=
та
інші
поруш.
і
за
власн.
бажанням
інші
поруш.
і
за
власн.
бажанням
Чистий
оборотний
капітал
==2 =
Р
мпппр
К ппК=зз К=Чисельн.
Вартість
майна
підприємст
ва прогули
Прибуток
від
продажу
Власний
капітал
Виручка
від
реалізації
працівн.
звільнен.
Середньооб
лікова
чисельніст
ь персоналу
Середньооб
лікова
чисельніст
ьзава
персоналу
РпрОборотні
активи
підприємст
1 =
Виручка
від
реалізації
Чисельн.
працівн.
зі стажем
більше
1 року
та
інші
поруш.
і
за
власн.
бажанням
Прибуток
від
продажу
Чистий
оборотний
капітал
Чисельн.
працівн.
звільнен.
за
К
=сп =Р= пр1 = працівн.
КК
Чисельн.
зі
стажем
більше прогули
1 року
Власний
капітал
лікова
чисельніст
ь персоналу
К сп =пп Кзза Середньооб
= Середньооб
лікова
чисельніст
ьва
персоналу
Виручка
від
реалізації
Чистий
прибуток
Оборотні
активи
підприємст
та
інші
поруш.
і
за
власн.
бажанням
Середньооб
лікова
чисельніст
ь
персоналу
Р
=
Вартість
майна
підприємст
ва
К пп = пр 2 Середня
зарплата
нареалізації
підприємстві
від
К змпп = Виручка
Середньооб
лікова
чисельніст
ь персоналу
Чисельн.
працівн.
зі
стажем
більше
1 року
Чистий
прибуток
Власний
капітал
Середня
зарплата
у підприємст
галузі
зарплата
напродажу
ві
К сп = К а Р=Середня
від
пр 2 = Прибуток
=Чисельн.
К змпп
Середньооб
лікова
чисельніст
ь
персоналу
Виручка
від
реалізації
РпрВартість
працівн.
звільнен.
за
майна
підприємст
ва прогули
1 = працівн.
Чисельн.
зі
стажем
більше
1 року
Кількість
працівн.,
що
підвищ.
кваліфік.
Середня
зарплата
у
галузі
Виручка
від
реалізації
К сп = К пкп =
таСередня
інші
поруш.
і за
власн.
бажанням
Середньооб
лікова чисельніст
ь персоналу
лікова
чисельніст
ь персоналу
зарплата
на
підприємст
ві
Чисельн.
працівн.
звільнен.
за прогули
Прибуток
продажу
=Кількість
ККппСередньооб
працівн.,від
що підвищ.
кваліфік.
=
К вп =

Нормативне
значення (значення,
що рекомендується)

≥ 0,5

≥ 0,1

≥ 0,5

≥ 0,2

≥ 0,1
≥ 0,1

≥1

≥ 0,5
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Дохід
(виручка)
реаліз. продукц.
КМайно
підприємст
ва завід
підсумком
балансу
поз =
реалізації
продукції
вартість
основних
засобів
Рвир = Первісна
Витрати
на
систему
управління
Витрати
на
систему
управління
ККву = = Виробничі
витрати
на
Чистий
прибуток
Основні
засоби прибуток
(за реаліз.
залишк.вар
т.)
(виручка)
від
продукц.
К фрК = = еау Дохід
Валовий
від
Загальні
витрати
підприємст
ва
вп Середньорі
чна вартість
основних
засобів
реаліз.
продукцію
Майно
підприємст
ва за
підсумком
балансу
реалізації
продукції
на
систему
управління
= = Витрати
РвирКЗалишкова
Власні
кошти
підприємст
ва
вартість
основних
засобів
еау
Витрати
на систему
управління
К
=
Виробничі
витрати
Глобальні та національні проблеми
економіки
Чистий
прибуток
фс
Загальнізасоби
витрати
(за підприємст
залишк.варва
т.)на
ККпоз =К=ву = Основні
Позикові
К впфр = Первісна
вартість
основних
засобів
Дохід
(виручка)
від кошти
реаліз.
продукц.
реаліз.
продукцію
Середньорі
чна
вартість
основних
засобів
Майно Власні
підприємст
ва запідприємст
підсумкомвабалансу
Чистийкошти
оборотний
капітал
ККВаловий
=Витрати
від
фсОсновні
на прибуток
систему
управління
=
засоби
(за
залишк.вар
т.) обіговими
м
Залишкова
вартість
основних
засобів
Витрати
на
систему
управління
Позикові
кошти
Показує
забезпеченість
підприємства
власними
Чистий
прибуток
К
=
ККвпК=поз
еау
Власний
капітал
9. Коефіцієнт
К=ву==реалізації
Загальні
витрати
підприємст
ва
фр
продукції
засобами.
Розраховується
за
формулою:
Майно
підприємст
ва
за
підсумком
балансу
Первісна
вартість
основних
засобів
Дохід
(виручка)
від
реаліз.
продукц.
Середньорі
чна
вартість
основних
забезпеченості
Рвир =
Чистий оборотний
оборотний капітал
капітал засобів
Кзз
Чистий
Виробничі
витрати
власними обіговими
= Власні
кошти
підприємст
вана
К ззК
=м Валовий
Чистий
прибуток
прибуток
від
наактиви
систему
управління
Власний
капітал
Залишкова
вартість
основних
засобів
засобами
Креаліз.
=Витрати
К фр
=
Оборотні
підприємст
ва
фс
Основні
засоби
(за
залишк.вар
т.)
К
=
продукцію
=еау
Позикові
кошти
чна
вартість
основних
засобів
К впК=поз Середньорі
Загальні
витрати
підприємст
ва
реалізації
продукції
Первісна
вартість
основних
засобів
Чистий
оборотний
капітал
Показує
питому
вагу
власного
капіталу
в загальній
Майно
підприємст
ва за
підсумком
балансу сумі
=Витрати
Рвир
Власний
капітал
КК
на
систему
управління
зз =
Чистий
оборотний
капітал
=Виробничі
витрати
засобів,Кщо=авансовані
взасоби
його
діяльність.
Розраховується
Залишкова
вартість
основних
засобів
(запідприємст
залишк.вар
т.)на
а Основні
Оборотні
активи
підприємст
ва
Власні
кошти
ва
Валовий
прибуток
=
К
ву
майна
підприємст
ва від
К впК =
прибуток
поз =Дохід
К фсм =Вартість
10. Коефіцієнт
заЧистий
формулою:
(виручка)
від
реаліз.
продукц.
Власний
капітал
Ка
реаліз.
продукцію
Первісна
вартість
основних
засобів
К
=
Майно
підприємст
ва
за
підсумком
балансу
Позиковіпродукції
кошти
фр
автономії
реалізації
Власний
капітал
чна
вартість
основних засобів
=аВитрати
Рвир Середньорі
Прибуток
від управління
продажу
К
= Чистий
на
систему
оборотний
капітал
Р
=
Валовий
прибуток
Виробничі
витрати
на
Чистий
прибуток
Витрати
на
систему
управління
Чистий
оборотний
капіталва від
майна
підприємст
К
=
прВартість
1
К
=
еау
зз
К фр К=ву =К
від
реалізації
= Виручка
Залишкова
вартість
основних
Загальні
витрати
підприємст
вазасобів
м Оборотні
активи
підприємст
ва
К
=
Середньорі
чна
вартість
основних
засобів
Дохід
(виручка)
від
реаліз.
продукц.
реалізації
продукції
реаліз.
продукцію
Власний
капітал
поз маркетингової діяльності
Стійкість
= Первісна
Рвир
Прибуток
продажузасобів
вартістьвід
основних
Чистий
прибуток
РВласні
кошти
підприємст
ва засобів
Виробничі
витрати
напідприємВласний
капітал
пр
1 =
Характеризує
ефективність
реалізації
продукції
= Виручка
Залишкова
вартість
основних
Витрати
наоборотний
систему
управління
капітал
на
систему
управління
ККфс
пр
2 Чистий
=а =Р=Витрати
від
реалізації
К
К
=
К
=
Виручка
від
реалізації
11. Рентабельність
ства. Показує,
суму
прибутку
отримуєва
підприємство
з
Валовий
прибуток
від
К вуеау=ззяку
поз
Позикові
кошти
Вартість
майна
підприємст
реаліз.
продукцію
вартість
засобів
Загальні
витрати
підприємст
ва
Оборотні
активи
підприємст
ва
Дохід
(виручка)
від
реаліз.
продукц.
Основні
засоби
(заосновних
залишк.вар
т.) формулою:
продажів (за
1 грн проданоїПервісна
продукції.
Розраховується
за
Чистий
прибуток
Р
К
=
реалізації
продукції
вп
пр1
Чисельн.
працівн.
звільнен.
за
прогули
прибутком від
Чистий
оборотний
капітал
= Прибуток
==РВитрати
РвирК
Майно
ваприбуток
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17. Індекс
іаінновації.
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капіталу
Приведений
дохід
від
інновації
змпп = вартості
лікова
чисельніст
ь вперсоналу
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ніна
витрати
Витрати
НДДКР
Середня
зарплата
у
галузі
на нддкр
чисельніст
ь персоналу
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організації. Розраховується за формулою:
інвестиційної
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НДДКР
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дохід
від
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=
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капіталу
і довгострок
овихдохід
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20. Індекс
Інвестицій
ні
витрати
них витрат. Розраховується за формулою:
рентабельності
Рі
Приведений дохід від інвестицій
інвестицій
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≥ 0,1

≥ 0,5

≥ 0,1

≥ 0,01

≤ 0,1

1

≥ К ≥ 0,8
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≥1

1 ≥ Кпкп ≥ 0,2

≥1

≥ 0,1

≥ 0,05

≥1
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Значення
показника

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Показники
Квп

4,6
3,4
2,2
2,0
1,4
1,0
0,8
0,7
0,6
0,5
0,2
0,15
0,1
0,08
0,06
а1 = 0,05
0,5 ⋅ 0,127 = 0,064
0,1 ⋅ 0,127 = 0,013
а 2 = 0,03
аа3 == 0,01
0,,55 ⋅⋅ 00,,127
127 == 00,,064
064
0
1
аа 4 == 00,10
,2⋅ 0⋅ ,0127
,127= =0,0013
,025

Кфр

Кпоз

Рвир

Кву

Кеау

Кфс

Км

Кзз

Ка

Рпр1

Рпр2

Кпп

Ксп

Кзмпп

Кпкп

Ірі

Кнддкр

Кіа

Рі

а1 = 0,5 ⋅ 0,127 = 0,064
а 2 = 0,1 ⋅ 0,127 = 0,013
а1 = 0,5 ⋅ 0,127 = 0,064
а3 = 0,а5 ⋅=0,127
=0,127
0,064
а 2 = 0,1 ⋅ 0,127 = 0,013
0
,
5
⋅
=
0
,
064
1
а 4 = 0а,22 ⋅=00,127
0,025
а3 а=1 0=,50⋅,50,⋅127
= 0=,064
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2
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⋅ 0,127
0,064
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аа153 == 00,,51 ⋅⋅ 00,,127
127 == 00,,013
064
Рис.
2. Матриця
показників
економічної стійкості та їх значень
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=0=,127
00,,013
⋅100⋅,127
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аа1537 == 01Для
127= визначення
,⋅510⋅⋅,127
064
+ 0 , 0 1 3 К ву+ 0 , 0 1 3 К еау+ 0 , 1 2 7 К фс+ 0 , 0 6 4 К м+
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⋅
=
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00=,127
00,013
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, 0,=064
,025
,,127
,,064
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,127
,127
а9537 == 010,,⋅510⋅⋅,127
0,,127
127= =0=,127
00,5х+0,1х+0,5х+0,2х+0,1х+0,1х+1х+
00,,013
0==,013
⋅,,2150⋅,127
064
127====00,00013
064
+0,102К +0,127К
+0,025К +0,127І +
2

1

1

сп

змпп

пкп

рі

0,013
,0013
10,1,⋅15⋅0⋅0,⋅127
===0=0,127
аа106 4а2==8=0=00,1,5,01,⋅2,⋅050⋅,127
==0==0,013
а108624 =+0,5х+0,1х+0,5х+0,1х+0,01х+0,01х+0,8х+
=00,15,25⋅ ⋅00,0127
,127
,064
,0064
0,=0127
,127
0064
,,013
⋅,0127
0,127
,127
,025
064 +0,013К
,127===00,0013
,025 а11 =аа30а5а,=1971=⋅0==00,,5127
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013
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+0,006Кіа+0,127Рі.
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=+1х+0,2x+1x+0,1x+0,05x+1x=1;
0,127
064
,,013
а117153а=9 0=,55⋅1⋅00⋅,127
За повної відповідності значень коефіцієнтів
а13 =аа0а7а,=01
0,127
,127===0=0,0013
0064
001 7,87х=1;
0,⋅127
=00=,,05001
1,0⋅2⋅,050⋅,127
013
==⋅1,100⋅0⋅,0,127
1,015,127
===0=0=,0,064
⋅ 0⋅ 0⋅,0127
0=,=127
,⋅013
⋅010,127
,==127
,013
013
,127
,025
,127
064 мінімальним нормативним рівням комплексний
064= 0,064 аа12826а4==10==000=,0,5,01
,127
,,025
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5 11
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1
0
,
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0
,
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,
,
, показник дорівнюватиме 0,736. Цей показник
9375 11
6 4
2
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=а0⋅ ,00127
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,
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,
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,
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,
, можна вважати базовим, відносно нього надалі
9
8
11
10
7 5
46 12
3
а16 =а=а0а0а,=14212,064
0,127
,=0025
аа15135 ===1010,⋅1,⋅1001
0⋅,⋅127
,0127
,0=127
,001
⋅040=0⋅,127
,0=127
,0013
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⋅ 0==,127
=013
0,001
=⋅ 00,127
,50801
а0,,3013
0,5 ⋅ 0,127
0127
127
001
,,127
=0=0,127
,,013
,127
0013
,=,001
===0=0,127
,127
,00127
а⋅,⋅127
,=02==,0064
⋅=00,0,064
,127
, = 0,025аааа1511597а==13=1001=⋅,,1⋅100⋅⋅,,127
, оцінюється економічна стійкість підприємств.
0⋅,127
,0127
7
911
8 106 0=,50⋅,1
=⋅0а,127
0,⋅127
,=0127
аа14166 ===000,15,,8501
2⋅ ⋅0⋅ 00⋅,127
127
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025
,⋅,127
,127
0,001
=,1010,⋅1⋅,001
127
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001
17 =
,127
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0,5127
,,013
0,,2 ⋅ 0а,127
025
,505⋅⋅,⋅08⋅0⋅00,0127
,,0127
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=====00=00,0,013
0,=127
127
064
,= 0,013 ааа16126108а=14===000=0,,1,201
,
Отже, абсолютно нестійкому положенню
аа19=а11а⋅=1513007 =,0,127
=0=,1=00⋅,0013
127
,025
0,,127
,127===0=а00,4013
0,064
,=001
8
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а18 ==аа00а12а,1,1614=013
⋅=0=,0127
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,0013
001,,⋅127
== 00=,,=127
102
⋅00,127
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,001, (АН) підприємств відповідають значення комп0,01
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0⋅,⋅127
,0127
,0=127
,127
0013
,=001
127
127
00,=,127
00,127
,,064
0⋅,127
,0127
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, лексного показника економічної стійкості від
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0 до 0,350; низькому рівню економічної стій.
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кості (Н) підприємств – значення комплексного
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,
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,
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008,0,013
,127
,=001
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,
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5
⋅
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,
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,
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=
0
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=
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,
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1
⋅
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,
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18
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фр
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9
11
=0==0,810,02⋅,,1001
0,⋅127
,05
,0=127
0,⋅127
,127
00,,025
==,127
0=0,127
а1917151311 = 10,⋅101
0⋅,127
= =0,=127
,127
,=001
,006
⋅,127
0⋅,0127
0,0001
а0,90013
0,1 ⋅ 0,127 =аа140а16а,1820=12013
0⋅,0127
05
006
0=,127
=127
0127
,001= 0,064 ааа17111513а19===1=010⋅,⋅10,01
0127
,=013
а⋅⋅,010127
0=,=5=0⋅,0102
,013
=1=1⋅ 0⋅0,0,127
,127
28⋅ ⋅0⋅0⋅,0127
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,102
025
05
⋅ 0=,=127
= 0,006
ааа121614а=20==00=0,1,,101
а1814161220 = 10,⋅1801
20⋅⋅,127
025
0,0127
,127
,001
127
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,0127
,0127
01
001
= 0,5 ⋅ 0,127а=а15а17а019=13,064
00⋅,0,127
0010,0,013
,127===0=0,0013
,001
= ==0=,а127
а,127
Таблиця 2
11 = 0,1 ⋅ 0,127 = 0,013 18
=0=0,21,01⋅,⋅8а0012,⋅127
,127
,⋅0013
⋅01
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показника економічної стійкості від 0,351 до
0,737; задовільному рівню економічної стійкості (З) підприємств – значення комплексного
показника економічної стійкості від 0,738 до
0,999, високому рівню (В) − більше ніж 0,999.
Необхідно зазначити, що запропоновані кордони рівнів стійкості є умовними. Тому, окрім визначення рівня економічної стійкості, доцільно
проаналізувати зміни комплексного показника
стійкості в динаміці, що дасть змогу зробити
обґрунтовані висновки щодо змін економічної
стійкості підприємства.
У таблиці 2 подано результати оцінюваня
рівня економічної стійкості десяти машинобудівних підприємств (ПрАТ «Горлівський машинобудівний завод «Універсал», м. Горлівка,
Донецька обл. (1); ПАТ «Куп’янський машинобудівний завод», м. Куп’янськ, Харківська обл.
(2); ПрАТ «Артемівський машинобудівний завод «Вістек», м. Артемівськ, Донецька обл. (3);
ВАТ «Краснолуцький машинобудівний завод»,
м. Красний Луч, Луганська обл. (4); ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»,
м. Бердичів, Житомирська обл. (5); ПрАТ «Калинівський машинобудівний завод», м. Калинівка, Вінницька обл. (6); ПАТ «Полтавський
машинобудівний завод», м. Полтава (7); ПАТ
«Харківський машинобудівний завод «Світло
шахтаря», м. Харків (8); ПАТ «Смілянський
машинобудівний завод», м. Сміла, Черкаська
обл. (9); ПАТ «Луганський завод гірничого машинобудування», м. Луганськ (10)) за період з
2003 по 2012 рр.
З таблиці 2 видно, що розглянуті підприємства мають різний рівень економічної стійкості. Так, у ПрАТ «Горлівський машинобудівний завод «Універсал» та ПрАТ «Артемівський
машинобудівний завод «Вістек» рівень економічної стійкості протягом періоду, що був досліджений, був переважно низький; у ПАТ
«Краснолуцький машинобудівний завод» і ПАТ
«Куп’янський машинобудівний завод» – був
переважно задовільний; У ПАТ «Харківський
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машинобудівний завод «Світло шахтаря», ПАТ
«Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес», ПрАТ «Калинівський машинобудівний
завод», ПАТ «Полтавський машинобудівний
завод», ПАТ «Смілянський машинобудівний
завод» і ПАТ «Луганський завод гірничого машинобудування» – був переважно високим.
Для підвищення рівня економічної стійкості
підприємств необхідно розробити відповідні заходи, які матимуть стратегічний характер.
Висновки. Запропонований методичний підхід до оцінювання економічної стійкості підприємств дасть змогу враховувати показники,
які за своєю сутністю відображають стійкість
складових діяльності підприємств, і зменшити
рівень суб’єктивізму під час розрахунку комплексного показника економічної стійкості.
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ
ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
FEATURES AND TRENDS OF FORMATION
OF ECONOMIC CRISES IN MODERN CONDITIONS
АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена виявленню особливостей формування
кризових процесів та явищ у межах національної та світової
економіки. З’ясовано, що кризові процеси і явища зумовлені
суперечностями, які виникають та нагромаджуються у процесі
функціонування і розвитку господарської системи, зниженням
ефективності ринкових механізмів і як наслідок соціальної напруги. Сучасні негативні тенденції розвитку економічної системи України свідчать про загострення кризових явищ і реальної
наявності «переддефолтних» ризиків. Відсутність своєчасних
структурних змін та наявність системних деформацій можуть
призвести до поглиблення кризового процесу в Україні і руйнування наявних умов щодо подальшого її сталого розвитку. Наведений аналіз теоретичних положень провідних науковців з
макроекономіки дозволяє дослідити циклічність кризових процесів та явищ за сучасних умов розвитку економічних систем.
Ключові слова: економічна система, тенденції розвитку,
динаміка показників, економічна криза, циклічність, фаза економічного циклу.
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена выявлению особенностей формирования
кризисных процессов и явлений в рамках национальной и мировой экономики. Выяснено, что кризисные процессы и явления
обусловлены противоречиями, которые возникают и накапливаются в процессе функционирования и развития хозяйственной
системы, снижением эффективности рыночных механизмов, и
как следствие, социальной напряженности. Современные негативные тенденции развития экономической системы Украины
свидетельствуют об обострении кризисных явлений и реального наличия «преддефолтных» рисков. Отсутствие своевременных структурных изменений и наличие системных деформаций
могут привести к углублению кризисного процесса в Украине и
разрушению имеющихся условий для дальнейшего ее устойчивого развития. Приведенный анализ теоретических положений
ведущих ученых по макроэкономике позволяет исследовать
цикличность кризисных процессов и явлений в современных
условиях развития экономических систем.
Ключевые слова: экономическая система, тенденции
развития, динамика показателей, экономический кризис, цикличность, фаза экономического цикла.
АNNOTATION
The article is devoted to the determination of the peculiarities
of the formation of crisis processes and phenomena within the national and global economy. It was found that the crisis processes
and phenomena caused by the contradictions that arise and accumulate in the operation and development of the economic system,
decrease the efficiency of market mechanisms, and as a result,
social tension. Current negative trends of the economic system in
Ukraine testify sharpening crisis and the real presence of default
risks. Lack of timely structural changes and availability of systemic
strains can lead to a deepening crisis in Ukraine and destruction
of existing conditions to its further sustainable development. The
analysis of theoretical positions of leading scholars on macroeconomics allows exploring the cycle of crisis processes and phenomena in modern conditions of development of economic systems.
Keywords: economic system, development trends, dynamics
of indicators, economic crisis, cyclic recurrence, phase of the
economic cycle.

Постановка проблеми. Потенційні тенденції економічного розвитку більшості країн світу сьогодні переглядаються у бік зниження,
що, своєю чергою, несприятливо позначається
на стійкості всієї світової економічної системи і змушує науковців серйозно замислюватися про потенційну загрозу нового спалаху
глобальної кризи. Українська економіка вже
потерпає від кризових виявів, що зумовлені
загостренням соціальних, політичних, економічних та технологічних протиріч у суспільстві. У зв’язку з цим, набуває актуальності
дослідження особливостей та умов формування економічних криз у межах національної і
світової економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Останнім часом у сфері економічної науки
спостерігається збільшення наукових публікацій вітчизняних теоретиків і практиків з
тематикою дослідження причин і наслідків
економічних криз. Відтак уваги заслуговує
наукова стаття Б.Г. Шелегеди, М.М. Корнєва,
О.М. Шарнопольської та Л.М. Висилишиної, в
якій розглянуті теоретично-методологічні підходи до діагностики кризових явищ і процесів,
що лають змогу встановити основні наукові
версії у дослідженні сутності та динаміки циклічності економічного розвитку. У науковій
роботі А. Гриценко наведені головні причини
сучасної системної кризи України, серед яких
виокремлено базову деструкцію економіки,
яка виникла внаслідок поєднання інверсійного
типу ринкової трансформації та глобалізаційних процесів. Натомість, В.К. Олефір, окрім
причин і наслідків, розглядає хронологію економічних циклів і криз на основі ретроспективного аналізу та визначає тривалі і тимчасові
економічні буми, кризи. Л.А. Сибирка обґрунтовує наявність взаємозв’язку структурних
диспропорцій в економіці, економічних циклів
і фінансових криз. Дослідженню питань щодо
природи і чинників сучасної економічної кризи в Україні та методам її подолання присвячена робота Г.І. Скорика і В.В. Барінова. Однак
сучасні реалії економічного розвитку у межах
національної економічної системи і у глобальному масштабі свідчать про необхідність й актуальність подальшого вивчення особливостей
виникнення і прогресування кризових процесів та явищ.
Випуск 3. 2015
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Мета статті. Дослідити особливості та тенденції формування кризових явищ та їх циклічність у різних економічних системах за сучасних умов розвитку у взаємозв’язку з науковими
працями вітчизняних та зарубіжних фахівців
макроекономічної сфери.
Виклад основного матеріалу. В науковій літературі найчастіше економічну кризу визначають як погіршення економічного стану окремих країн чи світового господарства загалом,
що призводить до спаду виробництва, зростання розриву між попитом та пропозицією, затоварення, знецінення грошей і, як наслідок,
росту вартості життя, безробіття, погіршення
інших макроекономічних показників. Також
вважається, що економічні кризи доцільно розглядати як певний індикатор дисбалансу економічних систем, що відображає переломний
момент в їх розвитку [1, с. 3]. Водноча важливо зазначити, що «криза має двоїсту природу,
тобто являє собою діалектичну єдність межі і
стимулу економічного розвитку» [2, с. 10], а
тому виконує не тільки руйнівну, а і стимулюючу функції у розвитку економіки, оскільки,
з одного боку, виявляється як перерва у процесі відтворення та нагромадження капіталу, з
іншого – є механізмом усунення диспропорцій,
відновлює рівновагу між виробництвом, обміном і розподілом шляхом виявлення та запровадження новітніх методів, підходів щодо виходу із кризового стану у сфері виробництва та
в управлінні.
Цілком можна погодитися із ствердженням
професора А. Гриценко про те, що Україна сьогодні перебуває у глибокій системній кризі, яка
охоплює всі складові суспільства, а саме: економіку, соціальну сферу, політику, духовність,
морально-етичні засади, ментальність тощо.
У зв’язку з цим особливої актуальності набуває
необхідність дослідження сучасних тенденцій
кризових процесів і явищ, оскільки, такі кризи
не минають безслідно, вони або руйнують суспільство, або стають початком кардинального
оновлення [3, с. 8].
Аналіз макроекономічних показників України порівняно з аналогічними показниками інших країн світу за останнє десятиріччя може
дати чітке уявлення про ті кризові процеси, що
відбуваються у межах національної економічної системи, а також на міжнародному рівні.
За основні показники для аналізу економічного
стану країни обрано темпи зростання валового
внутрішнього продукту (ВВП) та соціально-економічні показники (рівень інфляції, безробіття,
середньомісячна заробітна плата).
Зміна ВВП у кожному наступному році порівняно з попереднім відображає темп економічного зростання в певній країні. Якщо величина ВВП позитивна, то економіка перебуває у
стадії підйому, якщо негативна – існує кризове явище [4, с. 25]. Порівняння динаміки ВВП
України з іншими країнами світу за останнє десятиріччя наведено на рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка ВВП за останнє десятиріччя [5]

Динаміка ВВП розвинених країн та країн,
що розвиваються (зокрема й України), значною мірою відрізняється, але водночас чітко спостерігається доволі різкий економічний
спад протягом 2008–2009 рр. Саме цей період
і відзначився в історії як глобальна фінансовоекономічна криза, що охопила практично всі
країни світу, а починалася вона з кризи у банківській сфері США, яка швидко перетворилася у загальнофінансову (падіння біржових котирувань), а потім поширилася і на реальний
сектор [6, с. 292]. Крім того, на поглиблення
кризових процесів цього періоду значно вплинуло й уповільнення темпів інноваційної діяльності та різке підвищення цін на сировинні
товари [7, с. 33].
Пік глобальної фінансово-економічної кризи, як це можна побачити на рис. 1, припав
на 2009 р., коли значною мірою зменшилися
обсяги виробництва промислово розвинених
країн і країн, що розвиваються. У відносних
показниках найбільший економічний спад зафіксовано саме в країнах СНД [7, с. 32]. Незважаючи на низьку ступень інтеграції України у
світову фінансову систему, рівень економічного падіння української економіки значно перевищив аналогічні показники більшості країн
світу: зниження обсягів виробництва в Україні досягло одного з найнижчих показників, а
саме 14,8%.
Протягом 2010–2011 рр. світовій економіці зрештою вдалося досягти відносно стійкого
зростання, проте вже у 2012–2014 рр. увагу
привертають негативні тенденції економічного
розвитку у більшості країн. Ступінь кризових
потрясінь та їх наслідки для кожної країни і
всіх секторів її економіки мають індивідуальний характер, що залежить від рівня промислового розвитку країни, соціально-економічного
стану, економічної стійкості, а також здатності
адаптування до кризових явищ [8, с. 31]. Економічна ситуація за останній період в окремих
країнах розглянута на прикладі основних соціально-економічних показників, а саме: рівня
інфляції, безробіття та середньомісячної заробітної плати у 2014 р. (рис. 2).
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Найвищий рівень безробіття у 2014 р. спостерігається в Греції, яка нещодавно перебувала
на межі дефолту [10, с. 17], але за останній період можна зазначити позитивну динаміку ВВП
цієї країни, а також помітне зниження рівня
інфляції. В Росії останнім часом відбуваються негативні тенденції в економіці за рахунок
зменшення темпів зростання ВВП і підвищення
рівня інфляції. Ще більш негативну макроекономічну ситуацію у 2014 р. продемонструвала
Україна: крім значного падіння ВВП, що досягло 6,5% порівняно з аналогічним показником
2013 р. одночасно спостерігається стрімке зростання рівня інфляції і безробіття, а середньомісячна заробітна плата в Україні у 10 разів
менша ніж в країнах з розвиненою економікою.
Як влучно зауважують економічні експерти
В. Юрчишин та К. Маркевич: «Україна – єдина
серед європейських країн, що застрягла в міжкризовому просторі» [11, с. 21], оскільки саме
українська економіка сьогодні знову переживає
кризові вияви. Окрім того, зазначені експерти
вважають небезпідставним твердження про те,
що в Україні кризові процеси 2013–2014 рр.
цілком можна інтерпретувати як поновлення і
продовження кризових процесів 2008–2009 рр.
Це пояснюється тим, що період 2010–2012 рр.
здебільшого характеризується як «виповзання» країни із-під кризового обвалу, коли не
були здійснені необхідні структурні трансформації для забезпечення подальшого стійкого відновлення та розвитку. Тому упродовж
2012–2013 рр. темпи зростання української
економіки фактично були нульовими, що із загостренням політичних та соціальних протиріч
зрештою призвели до нових кризисних проявів
в економіці України вже у 2014 р.
Схожої думки дотримується і А. Грицько,
який пов’язує сучасні кризові процеси, що відбуваються в економіці України, саме з етапами
її попереднього соціально-економічного розвитку. Зазначений науковець зауважує, що за час
свого незалежного існування економічна систе* Тут і надалі історична динаміка циклічного розвитку кризових явищ (криз) розглянута з урахуванням джерела [12]
Це посилання має бути не під 1-цею, а під зірочкою.

ма України так і не створила ефективного господарського механізму, що має забезпечувати
відповідність споживчого та виробничого попиту і пропозиції, а також задоволення базових
потреб населення. Нині економічна структура
України значною мірою визначається не внутрішніми потребами економічного розвитку,
а зовнішнім попитом сировинного характеру,
а тому відбуваються кризові процеси, що спонукають зменшення рівня заробітної плати,
зростання обсягів імпорту, погіршення торговельного балансу, підвищення навантаження
на державний бюджет і накопичення боргів
[3, c. 8–9]. Все це свідчить про низький рівень
стійкості та здатності адаптування економічної
системи України до локальних і глобальних
кризових явищ.
Економічний розвиток на макрорівні визначається як багатофакторний процес, що відображає еволюцію господарського механізму і
водночас зміну на цій основі економічних систем [12, с. 161–162]*. Оскільки економічний
розвиток характеризується як складний і суперечливий, тому вважається, що він не може
здійснюватися прямолінійно, по висхідній лінії
з властивим йому нерівномірним, так званим
хвилеподібним, циклічним характером. Періодичність зростання чергується з процесами спаду чи застою ділової активності, кількісними
та якісними змінами в економіці, позитивними
і негативними тенденціями. Послідовна зміна
фаз економічного циклу (криза, депресія, оживлення, підйом) і нове повторення фаз циклу відображають різний стан економічної системи.
Теорію економічних циклів почали розробляти ще із середини XIX ст., коли англійський
науковець Х. Кларк звернув увагу на 54-х річний розрив між двома економічними кризами
1793 і 1847 рр. [12, c. 164]. А вже системний
аналіз економічних циклів та криз (як основних їх елементів) був проведений К. Марксом,
який вбачав головною причиною цих явищ суперечність капіталістичного способу виробництва – між суспільним характером виробництва
і приватнокапіталістичним привласненням його
результатів. За думкою К. Маркса, формами
прояву економічної кризи є суперечності між
виробництвом і споживанням, між організацією
виробництва на окремо взятому підприємстві та
відсутністю такої організації в усьому суспільстві, між працею і капіталом [13, с. 167].
Відомим українським вченим М.І. ТуганБарановським вперше було розроблено теорію
про фундаментальні закономірності циклічності економічної динаміки. На основі аналізу промислових криз Англії вченому вдалося виявити
три загальні основні характеристики: стан товарного ринку, визначений як надвиробництво,
зміни у сфері грошового обігу і коливання кредитів. М.І. Туган-Барановський довів зв’язок
промислових циклів з періодами оновлення
основного капіталу, виявив диспропорції у розвитку виробництва засобів виробництва і предВипуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
метів споживання, особливості нагромадження
у різних галузях, дійшов висновку про те, що
інновації є рушійною силою розвитку капіталістичної системи господарювання, увів функцію інвестування у теорію циклічного розвитку
промисловості [12, с. 164–165].
Видатний російський вчений М.Д. Кондратьєв на початку 20-х рр. ХХ ст. відкрив довгі
цикли економічної кон’юнктури. На основі статистичного аналізу вчений виявив наявність
циклічних хвиль у межах 50–60 років. Цикл
має чотири фази: дві – піднесення; дві – занепаду. М.Д. Кондратьєвим було визначено, що
перед- і на початку піднесення хвилі кожного
великого циклу виникають глибокі зміни в економічному житті суспільства, які виявляються
у трансформації виробництва, виникненні нових ринків збуту тощо [12, с. 165–168].
На основі теорії М.Д. Кондратьєва та інших
праць відомих дослідників, австрійський економіст Й. Шумпетер висунув ідею про трициклічну схему, тобто про коливанні процеси в економіці, що здійснюються на трьох рівнях. Серед
видів циклів вчений виділив такі [12, с. 169]:
– великі або довгі хвилі М.Д. Кондратьєва (близько 55 років) – періодичність довгих
хвиль пояснюється оновленням елементів промислової інфраструктури з тривалим періодом
користування (залізниць, магістралей, мостів
тощо);
– середні або цикли К. Жугляра (10 років) – вважається, що їх матеріальною основою
є оновлення основних засобів виробництва;
– малі або цикли Дж. Кітчина (3 роки), існування яких спочатку пов’язували з коливанням
світових запасів золота, грошовими потоками.
На сучасному етапі розвитку теорії циклічності
економіки причиною виникнення цих циклів
вважаються періодичні коливання вкладень у
товарні запаси, або оновлення споживчих товарів тривалого користування.
У сучасних умовах структура циклів змінюється між окремими фазами з періодом повторюваності криз спочатку з 10–14 до 5–7 рр.,
а потім можуть повторюватися через 1–2 рр. і
охоплювати нові галузі економіки [12, с. 177].
На те, що за останні 10–20 рр. виявляються
особливі фактори, які зумовлюють відхилення у класичному циклічному розвитку, вказує
О.Г. Агеєва. За її думкою, економічний цикл
набув нових характерних рис, що відбулися у
формах протікання криз, як в окремо взятих
країнах, так й у міжнародному масштабі, а
тому на цей процес більшою мірою вплинули
якісні зрушення у світовій і національній економіці [14, с. 13].
У випадку з Україною доречним є ствердження про ланцюгову реакцію кризових проявів. Витікає це з того, що Україна за період
свого незалежного існування пережила вже
дві структурні кризи. Перша криза належить
до 1990-х рр., коли вона була викликана процесами постсоціалістичної трансформації піс-
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ля виходу країни із складу колишнього СРСР.
У посткризовий період (з початку 2000-х рр.)
економіка України характеризувалася стійкою
позитивною динамікою, але відновлення економічного зростання здебільшого забезпечувалося
достатнім ще на той час промисловим потенціалом країни. Друга – це світова фінансово-економічна криза 2008–2009 рр., яка стала першою
для України циклічною кризою, що притаманна ринковому типу економіки [15, c. 4]. Вона
виявилася для України руйнівною, оскільки
українська економічна система набула за сучасних ринкових умов низько продуктивність,
енергозатратність, слабко диверсифікованість,
неконкурентоспроможність, залежність від
монопольних зовнішніх джерел сировини та
енергії [11, с. 25]. Отже, кризові процеси та їх
наслідки упродовж тривалого часу нагромаджувалися, що за відсутністю необхідних своєчасних змін та наявністю системних деформацій
призводили до виникнення нового поглибленого кризового явища та відсутності базових
умов для подальшого сталого розвитку. Відтак
у 2014 р. Україна не тільки потерпає від економічної кризи, а ще її вже класифікують міжнародні рейтингові агентства, як країну, що знаходиться в «переддефолтному» стані.
Як зазначає Л.А. Сибирка, структурні кризи співвідносяться з довгими хвилями економічного й технологічного розвитку, виникають
тоді, коли економічна структура знаходиться у
протиріччі з вимогами прогресивної техніки та
новітніх технологій, але ще інституційно не готова до змін. У зв’язку з цим кожна структурна криза виконує подвійну функцію: вона виступає як кінцева фаза попередньої хвилі і як
констатуюче начало нового циклу економічних
та соціальних перетворень. Відмінною особливістю структурних криз є наявність і потрійної
дії, коли одночасно акумулюються зламні зрушення не лише довгих, а й середніх та коротких циклів, що суттєвим чином ускладнює їх
перебіг [16, с. 73–34].
Висновки. На основі дослідження теоретичних положень провідних фахівців зі сфери макроекономіки з’ясовано, що основне підґрунтя
кризових процесів і явищ в економіці України
криється у соціальних, політичних, економічних, технологічних протиріччях, які виникають та нагромаджуються у межах національної
господарської системи, а також під впливом
глобальних тенденцій. Здійснений аналіз кризової динаміки макроекономічних показників
України порівняно з іншими країнами дозволив встановити негативні тенденції розвитку вітчизняної економіки і наявність загрози потенційних дефолтних ризиків. Оскільки кризові
явища в Україні тільки нагромаджуються і мають ланцюговий характер прогресування, тому
постає гостра необхідність глибинних структурних змін для подолання соціально-економічних
деструкцій та створення базових умов щодо сталого економічного розвитку країни.
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За умов переходу від одного циклу економічного розвитку до іншого особливої актуальності
набувають питання щодо механізмів сполучення відокремлених, спеціалізованих, технологічно і виробничо взаємопов’язаних економічних
суб’єктів, що і має стати предметом для подальших досліджень у перспективі.
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ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
PROBLEM OF IDENTIFICATION
OF THE INTELLECTUAL CAPITAL OF ENTERPRISE
АНОТАЦІЯ
Розглянуто проблему ідентифікації «невідчутної» складової капіталу підприємства, зумовлену необхідністю управління
нею як однією з найважливіших складових системи формування доданої вартості на підприємстві та вартості підприємства
загалом. Обґрунтовано необхідність дослідження питання інтелектуального капіталу в сучасній системі господарювання
для формування стійких конкурентних переваг. Досліджено
погляди різних науковців щодо необхідності аналізу «невідчутної» сфери функціонування підприємства. Розглянуто підходи щодо співвідношення понять інтелектуального капіталу,
нематеріальних активів та гудвілу. Запропоновано тлумачити
нематеріальні активи та гудвіл як визначено в бухгалтерських
стандартах, а поняття інтелектуального капіталу варто розглядати як результат інтелектуальної діяльності.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, нематеріальні
активи, гудвіл, невідчутні активи, інтелектуальні активи.
АННОТАЦИЯ
Рассмотрена проблема идентификации «неощутимой»
составляющей капитала предприятия, обусловлена необходимостью управления ею как одной из важнейших составляющих системы формирования добавленной стоимости
на предприятии и стоимости предприятия в целом. Обоснована необходимость исследования проблемы интеллектуального капитала в современной системе хозяйствования
для формирования устойчивых конкурентних преимуществ.
Исследованы взгляды различных учених, касающиеся необходимости анализа «неощутимой» сферы функционирования
предприятия. Рассмотрены подходы к соотношение понятий
интеллектуального капитала, нематериальных активов и гудвилла. Предложено толковать нематериальные активы и гудвилл как определено в бухгалтерских стандартах, а понятие
интеллектуального капитала следует рассматривать как результат интеллектуальной деятельности.
Ключевые
слова:
интеллектуальный
капитал,
нематериальные активы, гудвилл, неощутимые активы,
интеллектуальные активы.
АNNOTATION
The paper deals with the problem of identifying the “intangible”
component of enterprise capital caused by the necessity of managing it as one of the most important part of the system of formation of the enterprise price and value added at the enterprise. The
necessity of investigation of the issue of intellectual capital in the
modern economic system for formation of sustainable competitive
advantage is grounded. The approaches of different scholars to
necessity of analyzing the “intangible” part of enterprise functioning are studied. The approaches regarding the ratio between intellectual capital and intangible assets and goodwill are considered.
The author suggests to interpret the intangible assets and goodwill
as defined in the accounting standards. The concept of intellectual
capital should be seen as the result of intellectual activity.
Keywords: intellectual capital, intangible assets, goodwill, intangible assets, intellectual assets.

Постановка проблеми. Будь-які трансформаційні процеси в економічній сфері потре-

бують наукового осмислення, пояснення і, як
наслідок, появи можливості управляти новими процесами, явищами, формаціями з метою
отримання корисного ефекту. Перехід до нового витку розвитку економічних систем, до так
званої «економіки знань», зумовлює необхідність аналізу нового порядку функціонування
господарських систем, побудованих на концепції інформації та знань як основних ресурсівта
джерела багатства. Основою нової економічної
парадигми є поняття інтелектуального капіталу як нової економічної категорії, яка відображає досі мало вивчену сферу діяльності господарських формувань – невідчутну (intangible),
нематеріальну, але не менш важливу. Відтак
необхідність чіткої ідентифікації «невідчутної»
складової капіталу підприємства зумовлене необхідністю управління нею як однією з найважливіших складових формування конкурентних
переваг, доданої вартості продукції та вартості
підприємства загалом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Всезростаюча увага до поняття інтелектуального капіталу та нематеріальних активів
пов’язана зі зростанням їх важливості в процесі
функціонування підприємства і отримання позитивних економічних результатів. За свідченнями Є.В. Савельєва, лише від 6 до 30% вартості успішної компанії припадає на активи, які
відображаються в балансових звітах; інше – це
нематеріальні активи [16, с. 100].
Значний внесок у розвиток теорії інтелектуального капіталу зробили К. Багріновський [2],
Е. Брукінг [3], А. Вайлман [25], Д. Волков [4],
Т. Гараніна [4], Ф. Гу [20], І. Дурун [5], Л. Джойя [21], Л. Едвінсон [19], І. Кедді [18], А. Козирєв [7], Б. Лев [9], С. Легенчук [10], Б. Леонтьєв
[11], В. Макаров [7], Б. Марр [24], С. Махаматова [12], М. Мелоун [19], М. Молодчик [13],
Р. Петті [23], І. Просвіріна [14], І. Родов [22],
Д. Стравовіч [24], М. Пушкар [15], Ю. Чуб [16]
та багато інших.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Новизна концепції інтелектуального капіталу зумовлює потребу дослідження численних виявів його функціонування
в різних сферах, що наразі і відбувається в
наукових колах. Але основною проблемою, на
нашу думку, є формування чіткого, логічного
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з переходом до економіки, що базується на знаннях та інформації. Структура капіталу сучасного підприємства кардинально відрізняється від
структури капіталу підприємства, що функціонувало в доіндустріальний період (див. рис. 1).
Сучасна система бухгалтерського обліку,
хоча і має багато переваг, але, як зазначає
І.І. Просвіріна [14], доволі жорстко критикується менеджерами за те, що відображає лише
минулі події і результати, історичні аспекти
діяльності, а не перспективи зростання. Розробники системи збалансованих показників
Р. Каплан і Д. Нортон [6], вважаючи сучасний
бухгалтерський облік застарілим, вказують на
необхідність врахування нефінансових показників при діагностиці підприємства.
М.С. Пушкар [15], досліджуючи сутність інтелектуального капіталу, зазначає, що «поняття «активи» в сучасній економіці не відповідає
загальноприйнятому його тлумаченню, зокрема, ігнорується цінність такого фактору виробництва, як персонал, який має знання, навички, інтелект. Парадоксальним фактом є те, що
життєво необхідний елемент, що приводить в
рух виробництво і створює додаткову вартість,
не знаходить ніякого відображення в обліку»
[15]. Цим науковець підкреслює важливість фокусування на проблемі людського капіталу як
основи для формування інтелектуального капіталу, оскільки ядром будь-якої господарської
діяльності є людські ресурси.
С.Т. Махаматова [12], обґрунтовуючи необхідність ведення обліку невідчутних активів,
зокрема й інтелектуального капіталу, наводить
його переваги, суть яких зводиться до можливості:
– адекватного відображення вартості підприємства;
– вимірювання та аналізу всіх рушійних сил
підприємства, які підтримують його продуктивність;
– підвищення вимог до ефективного управління невідчутними активами як з боку керівництва сучасних підприємств, так і з боку інших зацікавлених сторін (зокрема, держави);
– забезпечити прискорене зростання інвестицій в підприємство за рахунок подолання
асиметричної інформації про підприінтелектуальний
ємство в системі звітності для інвестокапітал
інтелектуальний
рів (поточних та потенційних).
інтелектуальний
капітал
капітал
У сучасній економічній літературі
фінансовий
досі немає усталеного загальноприйкапітал
фінансовий
нятого категорійного апарату щодо пикапітал
тань, пов’язаних з інтелектуальним кафінансовий
фізичний
піталом. Деякі науковці ототожнюють
капітал
капітал
останній з нематеріальними активами,
фізичний
гудвілом, інші – чітко розмежовують
фізичний
капітал
капітал
ці поняття, вказуючи яке з понять
ширше. Аналіз літературних джерел
дозволив сформувати основні підходи
постіндустріальний період
доіндустріальний період
індустріальний період
щодо співвідношення між поняттями
Рис. 1. Динаміка структури капіталу підприємства
нематеріальних активів, інтелектуального капіталу та гудвілу (див. рис. 2):
Власна розробка
та науково-обґрунтованого категорійного апарату цієї концепції, оскільки часто в літературі
простежується підміна понять, що призводить
до неадекватних висновків дослідження.
Метою статті є визначення сутності таких
понять, як «інтелектуальний капітал», «нематеріальний капітал», «нематеріальності», «нематеріальні активи», «невідчутні активи», «інтелектуальні активи», «гудвіл» та порівняння
особливостей їх використання.
Виклад основного матеріалу. Світовий досвід господарювання вказує на те, що основою
багатства і конкурентоспроможності сучасних
економічних систем є інтелектуальний капітал,
чим і пояснюється зростаюча цікавість до його
ідентифікації, оцінки та управління. Результати емпіричних досліджень показують прямий
зв’язок між посиленням зусиль щодо управління інтелектуальним капіталом і продуктивністю праці та здатністю до інновацій. Зокрема, як
зазначає М.А. Молодчик [13, с. 7] збільшення
інтенсивності зусиль щодо управління інтелектуальним капіталом на 1% спричиняє підвищення здатності до інновацій на 4%, продуктивності праці – на 3%.
Природа інтелектуального капіталу наразі недостатньо вивчена, але дослідження цієї
проблематики є необхідною умовою для формування системи управління ним з метою забезпечення стійких конкурентних переваг підприємства, оскільки інтелектуальний капітал є
невід’ємною частиною підприємства, його надбанням, яке важко відтворити конкурентам.
Використовуючи принцип уподібнення умов
існування живої природи та умов функціонування бізнесу, Б.Б. Леонтьєв наводить паралелі між трьома фізичними станами матерії та
трьома видами капіталу, вказуючи, що фізичний капітал є аналогом твердої матерії, фінансовий – рідкої, а інтелектуальний – газоподібної. Якщо природа може розвиватися лише при
гармонічному поєднанню трьох станів матерії,
то і в економіці неможливий розвиток лише за
на основі двох видів капіталу – фізичного та
фінансового [11, с. 116–117].
На додачу можна лише зазначити, що значення інтелектуального капіталу невпинно зростає

Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки

319

НМАвід+НМАневід = ІК,
1) ототожнення нематеріальних активів та
інтелектуального капіталу (НМА = ІК);
де НМАвід – нематеріальні активи, що відо2) відокремлення поняття інтелектуально- бражені в звітності;
го капіталу від нематеріальних активів (ІК ≠
НМАневід – нематеріальні активи, що не відоНМА);
бражені в звітності.
3) поняття нематеріальних активів ширше,
Водночас буде порушуватися принцип балансового методу – рівність активу і пасиву,
ніж інтелектуального капіталу (НМА > ІК);
4) поняття інтелектуального капіталу шир- оскільки пасив буде перевищувати актив на
ше, ніж нематеріальних активів (ІК > НМА);
суму НМАневід, які фактично не відображаються
5) поняття інтелектуального капіталу ото- в активі балансу.
тожнюється з поняттям гудвілу (ІК = Гудвіл);
2. ІК ≠ НМА. Цей підхід, представниками
6) відокремлення поняття інтелектуального якого є А. Вайлман та І. Кедді [18; 25], передбачає, що всі активи можна розділити на два
капіталу від поняття гудвілу (ІК ≠ Гудвіл).
Розглянемо запропоновані підходи деталь- типи: ті, що можна виміряти (так звані «жорніше.
сткі»), і ті, що не піддаються вимірюванню (так
1. НМА = ІК. Представники цього підходу звані «м’які»). Причому до першого типу налевизначають поняття «нематеріальні активи» жать як відчутні (матеріальні), так і невідчутні
та «інтелектуальний капітал» як взаємозамін- активи (нематеріальні), тоді як до другого типу
ні, синонімічні дефініції. На думку Б. Лева відноситься інтелектуальний капітал. Відобра[9], терміни «нематеріальні активи», «запаси ження цього підходу можна і в МСБО, проте він
знань» та «інтелектуальний капітал» є вза- має суттєвий недолік, оскільки інтелектуальємозамінними в силу того, що всі три терміни ний капітал містить певну кількість елементів,
«…широко вживаються: нематеріальні активи які відображаються в бухгалтерській звітності.
в літературі з бухгалтерського обліку, запас Тому не можна говорити про повну неможлизнань – економістами, інтелектуальний капі- вість його вимірювання.
тал – у менеджменті та юридичній літературі;
3. НМА > ІК. Підкреслюючи неможливість
а загалом всі вони зводяться до одного: до не- включення до структури інтелектуального кавтіленого матеріально забезпечення майбутніх піталу деяких елементів нематеріальної прировигод». Крім того, автор зазначає, що «немате- ди, науковці схиляються до думки, що поняття
ріальний актив забезпечує майбутні вигоди, не нематеріальних активів ширше, ніж поняття
маючи матеріального чи фінансового (як акція інтелектуального капіталу. Представниками
чи облігація) втілення».
цього підходу є Р. Петті і Дж. Гутрі [23], які
Е. Брукінг [4, c. 30] розуміє інтелектуаль- вважають, що репутацію фірми не можна розний капітал як «термін для позначення нема- глядати як частину інтелектуального капіталу,
теріальних активів, без яких компанія тепер не оскільки вона становить лише «результат роможе існувати», цим підкреслюючи тотожність зумного використання інтелектуального капіцих понять.
талу фірми» [23].
Використовуючи балансовий підхід, Д.Л. Вол4. ІК > НМА. Представники цього підходу
ков і Т.О. Гараніна [5] вказують рівнозначність стоять на тих позиціях, що поняття інтелекта взаємозамінність понять
Підходи щодо співвідношення понять інтелектуального капіталу,
«нематеріальні активи» та
нематеріальних активів та гудвілу
«інтелектуальний капітал».
Як зазначають автори, сума
ідентифікованих бухгалтерським обліком нематеріальних активів і матеріальних НМА = ІК(Б. Лев, Е. Брукінг, Д.Л. Волков, Т.А. Гараніна)
та фінансових активів дорівнює сумі власного капі- ІК ≠ НМА (А. Вайлман, І. Кедді)
талу та зобов’язань. З цим
підходом важко погоди- НМА > ІК (Р. Петті, Дж. Гутрі)
тися, оскільки бухгалтерський облік враховує лише ІК > НМА (С.В. Комаров, А.Н. Мухаметшин, Д. Стравовіч Б. Марр,
В.Л. Макаров, А.М. Козирєв)
ті нематеріальні активи, що
відповідають
визначеним
ІК=Гудвіл (К.А. Багріновський, Л.А. Джойя)
для них критеріям, всі інші
нематеріальні активи не ві- ІК ≠Гудвіл (І.А. Дерун, Ю.В. Чуб, І. Родов,Ф. Лельєрт)
дображаються у звітності в
активі балансу. Якщо ж в ІК – інтелектуальний капітал;
пасиві балансу відображати НМА – нематеріальні активи.
інтелектуальний
капітал,
Рис. 2. Підходи щодо співвідношення понять
як пропонують згадані авто«інтелектуальний капітал», «нематеріальні активи», «гудвіл»
ри, тоді необхідною умовою
є виконання рівності
Сформовано автором на основі [2–5; 7–9; 17–18; 21–25]
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туального капіталу ширше, ніж нематеріальні
активи. Більшість з них обґрунтовують цю позицію, посилаючись на недосконалість чи обмеженість бухгалтерського підходу до оцінки
«невідчутної» складової власного капіталу. Зокрема, як стверджують С.В. Комаров і А.Н. Мухаметшин, «бухгалтерський підхід є об’єктивно
вужчим, ніж необхідно для адекватного розуміння інтелектуального капіталу» [7].
Як зазначають Д. Стравовіч та Б. Марр
[24, c. 6], наразі не існує єдиного визначення
нематеріальностей (intangibles), проте це поняття використовується як синонім інтелектуального капіталу. Нематеріальні активи відображають лише ту частину інтелектуального
капіталу, яка визначається в якості активів у
бухгалтерському обліку і звітності.
Зазначимо, що основою для виникнення
цього підходу є наявність певних критерії для
визначення нематеріального активу власне нематеріальним активом. Існують критерії, розроблені Комітетом щодо стандартів фінансового
обліку (FASB), яким мають відповідати нематеріальні активи. До них належать активи, що
не мають матеріальної форми, які з’явилися в
результатів минулих подій, створили вимірюваний ефект і можуть приносити вигоду в майбутньому.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 [1] нематеріальним активом є немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований.
Крім того, нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов’язаних
з його використанням, та його вартість може
бути достовірно визначена.
Для того, щоб облікувати нематеріальний
актив, він повинен відповідати певним критеріям. Нематеріальний актив, отриманий в
результаті розробки, слід відображати в балансі за умов, якщо підприємство/установа
має: намір, технічну можливість та ресурси
для доведення нематеріального активу до стану, у якому він придатний для реалізації або
використання;можливість отримання майбутніх
економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу; інформацію для
достовірного визначення витрат, пов’язаних з
розробкою нематеріального активу. Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям визнання, то витрати, пов’язані з його
придбанням чи створенням, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого
вони були здійснені без визнання таких витрат
у майбутньому нематеріальним активом [1].
Враховуючи досвід багаторічних спостережень, професори Вашингтонського та НьюЙоркського університетів Ф. Гу та Б. Лев
[20, с. 111] вказують на той факт, що бухгалтери відмовляються визнавати нематеріальний
капітал в якості активів у фінансових звітах
нарівні з фізичними і фінансовими активами.

Водночас відсутність корисної інформації значно перешкоджає можливості оцінки вартості
нематеріальних активів, особливо для інвесторів. Результати дослідження згаданих авторів
вказують, що інформаційний дефіцит щодо нематеріальних активів призводить до значних
втрат для інвесторів, оскільки облікова інформація спотворюється і вводить в оману, тоді як
інсайдери володіють більшим обсягом актуальної інформації.
Цікавим є зауваження, висунуте одними із
основоположників концепції інтелектуального
капіталу Л. Едвінсоном та М.С. Мелоуном [19],
які обґрунтовують об’єктивну необхідність відображення нематеріальних активів в активі, а
інтелектуального капіталу в пасиві балансу.
Російські науковці В.Л. Макаров та А.М. Козирєв [6] дотримуються думки, що поняття інтелектуального капіталу ширше, ніж нематеріальні активи та інтелектуальна власність і не
регламентується нормативними актами, натомість складові нематеріальних активів жорстко
регулюються правовими документами і бухгалтерськими стандартами.
5. ІК=Гудвіл. Прихильники даного підходу К.А. Багріновський [2] та Л.А. Джойя [21],
ототожнюють поняття інтелектуального капіталу з поняттям гудвілу. Зокрема, Л.А. Джойя
[21, с. 70] зазначає, що інтелектуальний капітал – це колишня назва гудвілу бухгалтерами. На нашу думку, цей підхід є помилковим,
оскільки відсутність можливості адекватно оцінити інтелектуальний капітал змусила списувати різницю між ринковою і балансовою вартістю підприємства на нематеріальні активи, а
все інше, що не підпадає під критерії бухгалтерського обліку для останніх – на гудвіл.
6. ІК ≠ Гудвіл. Противниками попереднього
підходу (І.А. Дерун [5], Ю.В. Чуб [17], І. Родов
[22], Ф. Лельєрт [22]) висунуто низку причини,
чому гудвіл не може бути адекватним відображенням інтелектуального капіталу: 1) гудвіл
може виникати лише при придбанні; 2) він є
розрахунковим показником, а отже не являється окремим активом; 3) величина гудвілу
залежить від оцінки матеріальних активів і
зобов’язань, а отже жодним чином не характеризує величину інтелектуального капіталу.
Крім того, Ю.В. Чуб підкреслює, що «гудвіл
є капіталом, який існує як окрема економічна
одиниця і може існувати тільки із підприємством, без можливості вилучення. А тому цей
об’єкт може належати до основного капіталу у
вигляді додаткового інтелектуального капіталу
(рахунок 42 «Додатковий капітал») як основне
майно – без можливості амортизації» [17, c. 2]
С.Ф. Легенчук наголошує на необхідності
використання в бухгалтерському обліку поняття інтелектуальних активів замість поняття
інтелектуального капіталу, оскільки в обліку
капіталом називають пасив бухгалтерського балансу. Цим автор розмежовує бухгалтерський
та економічний підходи до трактування сутВипуск 3. 2015
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ності досліджуваного поняття, зазначаючи, що
«доцільним є використання поняття «інтелектуальні активи», що зумовлює його відповідне
облікове відображення як активів та відповідає
економічному поняттю «інтелектуальний капітал» [10, с. 7].
І.І. Просвіріна [14] розглядає поняття інтелектуального капіталу, нематеріальних активів та гудвілу в широкому та вузькому сенсах.
У вузькому трактуванні інтелектуальний капітал – це активи, що відображають сукупність
знань персоналу компанії і результат втілення
цих знань в інших невідчутних активах. В широкому значенні інтелектуальний капітал – це
сукупність всіх невідчутних активів компанії,
в тому числі тих, що не є результатом розумової діяльності. Нематеріальні активи у вузькому значенні становлять сукупність невідчутних
активів організації, що відповідають критеріям
бухгалтерського обліку і відображаються у звітності підприємства. В широкому сенсі – це сукупність усіх невідчутних активів організації,
незалежно від того, чи відповідають вони стандартам бухгалтерського обліку. В широкому
сенсі гудвіл – це сукупність всіх невідчутних
активів підприємства. У вузькому – бухгалтерський актив, що відповідає критеріям стандартів фінансової звітності.
Крім згаданих понять існує й термін «нематеріальний капітал», під яким за визначенням
С.В. Комарова, А.Н. Мухаметшина [8], варто
розуміти всю сукупність невідчутних активів
в найбільш широкому значенні. Він охоплює:
1) інтелектуальний капітал та активи, що не є
результатом інтелектуальної діяльності; 2) вимірювані та не вимірювані прямими методами
активи; 3) нематеріальні активи, що відображаються у фінансовій звітності, і невідчутні активи, що не відповідають критеріям і не відображаються в балансі.
На нашу думку, поняття інтелектуального
капіталу, нематеріальних активів та гудвілу не
варто ототожнювати, оскільки: кожне з наведених понять характеризує лише окрему частину
«невідчутної» сфери діяльності підприємства;
поняття нематеріальних активів повинно використовуватися в значенні, що рекомендоване
бухгалтерським обліком; поняття гудвілу варто
використовувати при купівлі-продажу підприємства, а не як відображення інтелектуального капіталу; поняття інтелектуального капіталу слід
використовувати для характеристики сукупності
інтелектуальних ресурсів, втілених у людських
знаннях, здібностях, навичках, а також інтелектуальних продуктів (як власних, так і придбаних), які в процесі включення до господарського
обороту створюють додаткову вартість і надають
конкурентні переваги, тобто прямо пов’язувати
з інтелектуальною діяльністю.
Висновки. Відносна новизна концепції інтелектуального капіталу спричинила певну
дезорієнтацію в категорійному просторі, наслідком якої є підміна сутності понять. Різні
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підходи – бухгалтерський та управлінський –
зумовили виникнення різних трактувань
понять інтелектуального капіталу, нематеріальних активів та гудвілу. Дослідивши обґрунтування кожного з шести підходів щодо
співвідношення понять інтелектуального капіталу, нематеріальних активів та гудвілу,
нами запропоновано трактувати нематеріальні активи та гудвіл як визначено в бухгалтерських стандартах, тоді як поняття інтелектуального капіталу розглядати як сукупність
інтелектуальних ресурсів, втілених у людських знаннях, здібностях, навичках, а також інтелектуальних продуктів (як власних,
так і придбаних), які в процесі включення до
господарського обороту створюють додаткову
вартість і надають конкурентні переваги.
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МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКА
ПРОЦЕСНОГО УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
METHODOLOGY AND PRACTICE
OF PROCESS MANAGEMENT OF CONSTRUCTION COMPANY
АНОТАЦІЯ
Наведено результати наукового дослідження елементів методології процесного управління. Досліджено практику
застосування бізнес-процесів на підприємстві. Розроблено
принципи процесного управління підприємствами в умовах нестійкого розвитку. Зазначено вплив процесного управління на
підвищення результативності діяльності підприємства.
Ключові слова: процес, бізнес-процес, будівельне підприємство, управління підприємством, бенчмаркинг, реінжиніринг.
АННОТАЦИЯ
Приведены результаты научного исследования элементов
методологии процессного управления. Исследовано практику
применения бизнес-процессов на предприятии. Разработаны
принципы процессного управления предприятиями в условиях
неустойчивого развития. Указано влияние процессного управления на повышение результативности деятельности предприятия.
Ключевые слова: процесс, бизнес-процесс, строительное предприятие, управление предприятием, бенчмаркинг,
реинжиниринг.
АNNOTATION
The article provides results of scientific research of elements of
the process management methodology. The practice of business
processes across the enterprise has been investigated in the
article. Principles of enterprises process management in terms of
unsustainable development were developed in the paper. Influence
of process management on improvement of the efficiency of the
enterprise was given in the article.
Keywords: process, business process, construction company,
enterprise management, benchmarking, reengineering.

Постановка проблеми. В умовах ринкової
кон’юнктури, що різко змінюється, і жорсткої
конкуренції, а також глобалізації швидкість і
адекватність реакції усіх систем підприємства,
точність і ефективність операцій будівельних
підприємств набувають особливої значущості.
Нині зміни стратегічних пріоритетів діяльності
підприємств, зокрема і будівельних, обумовлені
істотною силою впливу і неоднозначністю зовнішнього середовища, призводять до того, що
вдосконалення методів і моделей управління
підприємством стає актуальним науковим напрямом. Виникає необхідність у нових інструментах і методах, здатних допомогти будівельним підприємствам вийти з кризової ситуації,
стати більш ефективними, знайти шляхи, які
забезпечать можливості досягнення економічної стійкості.
Сучасний ринок будівельних послуг, функціонування якого відбувається в середовищі
високої конкуренції, в умовах кризових явищ
зовнішнього і внутрішнього характеру, спрямо-

ваний передусім на досягнення високих якісних
показників та завоювання споживчої лояльності. В той же час високі загрози загальної нестабільності і неефективності, існуюча тенденція
зниження ділової активності будівельних підприємств нині роблять актуальними дослідження методології процесного управління.
Теорія сучасного управління будівельними підприємствами не повною мірою враховує
радикальні зміни, що відбуваються сьогодні.
У зв’язку з цим є актуальним використання
переваг процесного підходу до управління. Особливо актуальним він є для тих підприємств,
які вимушені досить часто змінювати основні
параметри і характеристики своїх бізнес-процесів з урахуванням потреб замовників.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Питання процесного підходу до управління
знайшло досить широке відображення у низці
наукових праць. Теоретичну базу досліджень у
сфері процесного управління підприємством становлять праці зарубіжних учених і практиків:
І. Ансоффа, Ед. Деминга, П. Друкера, Т. Дейвенпорта, М. Портера, М. Робсона, Ф. Уллаха,
М. Хаммера, Дж. Харрингтона, Дж. Чампи,
А. Чандлера, В. Шеера та ін.
Серед основних українських дослідників питання процесного підходу до управління слід зазначити роботи В. Верби, В. Вечерова, О. Криворучко, О. Лисенко, Т. Маматової, Ю. Пинди,
В. Скакун, С. Тупкало та інших.
Аналіз наукових праць з перерахованих питань виявив відсутність єдиного підходу до вибору моделі процесного управління, що застосовується для будівельних підприємств.
Мета статті. З огляду на все зазначене можна сформулювати головну мету статті, яка полягає у науковому обґрунтуванні методології
процесного управління та вивченні практики
його застосування в сучасних умовах.
Викладення основного матеріалу. Сукупність соціально-економічних стосунків, що
формуються між суб’єктами господарювання з
приводу створення умов, які забезпечують розширене відтворення товарів і послуг в цілях
задоволення потреб людини, відображаються у
стійкому розвитку.
Нестійкість є процесом порушення рівноваги між підприємством, внутрішнім і зовнішнім
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середовищами його функціонування в певний
момент (або періоді часу), коли стан вихідної
рівноваги порушений, а нова рівновага ще не
сформована. Своєю чергою, нестійкий розвиток підприємства – це розвиток, при якому існує брак ресурсних можливостей забезпечення
управлінських процесів, що зумовлює нестабільність, веде до зниження ефективності виробництва, рівня задоволення потреб і створює
загрози для стійкого соціально-економічного і
екологічного розвитку в майбутньому.
У сучасному менеджменті як науці вирізняють підходи до управління підприємством
на основі функціонального або структурного
та процесного управління. Принципи функціонального управління підприємством істотно
розходяться з вимогою сучасних економічних
умов розвитку щодо орієнтації бізнесу на потреби споживача, гнучкості і адаптивності результатів діяльності підприємства до потреб будівельного ринку і конкретного клієнта. Проте
дослідження методів управління, що використовуються на будівельних підприємствах, свідчить, що вони в основному формуються саме на
основі положень структурного підходу.
Також у роботах сучасних учених доведено,
що розуміння характеру праці як функціонально-орієнтованого застаріло, оскільки контингент замовників, конкуренція і технологічні
чинники і процеси істотно змінили макросередовище бізнесу [3, 5]. Враховуючи наведені
недоліки розглянутих підході варто зосередити
увагу саме на процесному підході до управління
будь-якою організацією.
У процесному підході, засновником якого
вважають А. Файоля, управління розглядається як серія безперервних взаємопов’язаних дій,
тобто як процес, який має початок, кінець, тривалість і розвиток у певному часовому просторі.
Відтак процес управління будь-якою організаційною системою може бути визначений як інтегрована сума (результат) усіх взаємопов’язаних
управлінських функцій. Загальновизнаними

в літературі з менеджменту вважаються такі
функції, як планування, організація, мотивація і контроль, які об’єднані сполучними процесами – функціями комунікації та ухвалення
рішень, а також включають і такі процеси, як
керівництво та лідерство [1].
На процесному підході ґрунтуються положення міжнародних стандартів управління
якістю ISO серії 9000. Саме процесний підхід
регламентовано ISO 9001:2008, що висуває вимоги до створення сучасних систем якості на
підприємствах України, і, як наслідок, надає їм
можливість після проведення відповідних перетворень та стандартизації стати повноцінним
учасником європейського ринку [11].
Технологічна складність виробництва, прагнення до стабілізації положення підприємства на
ринку, призводить до ускладнення виробництва
і управління. На нашу думку, для будівельних
підприємств у зв’язку з ускладненням структури і видів будівельної продукції, неухильним
зростанням вимог клієнтів до її якості необхідно
управляти не будівельною діяльністю загалом, а
окремим ланцюжком створення цінностей.
Процесний підхід до управління максимально реалізовує кооперацію функціональних ланок, спрямовану на досягнення результату.
Саме в цьому разі доречно говорити про поняття бізнес-процесу як процесу структуризації горизонтальних зв’язків підприємства [10].
Аналіз практики роботи будівельних підприємств, проведений нами, показав, що процесний
підхід в управлінні використовують небагато,
хоча уявлення про бізнес-процеси має більшість
фахівців. Проте нині процесний підхід завойовує все більше прибічників. Топ-менеджери
підприємств намагаються освоїти і впровадити
методи процесного підходу і за рахунок цього
підвищити ефективність своєї діяльності. Однак іноді декілька років, витрачених на впровадження, не дають очікуваного результату.
На наш погляд, однією з головних причин
невдач є існування великої різноманітності підТаблиця 1

Базові поняття процесного управління
Термін

Процес

Бізнес-процес
Процесне
управління
Бенчмаркінг
Реінжиніринг
бізнес-процесів

Визначення
Процес – послідовність певного набору видів діяльності, що проходить через
більш ніж один функціональний підрозділ підприємства для вирішення однієї з
його бізнес – задач. У монофункціональному розумінні процес – це послідовність
функціональних операцій (робіт), окремих виконавців потоку робіт, спрямованих
на досягнення певного результату в межах управлінської відповідальності одного
функціонального підрозділу.
Перетворення системи вхідних параметрів за допомогою певної технології в систему вихідних параметрів (продукції, послуг), шляхом задоволення потреб її
внутрішніх і зовнішніх споживачів в ресурсах і послугах, що мають цінність для
замовника і додану вартість для підприємства
Сукупність норм, правил, процедур і технологій, що застосовуються при управлінні
підприємством загалом і його бізнес-процесами
Дослідження досягнень діяльності, продуктів і послуг споріднених підприємств з
метою підвищення конкурентоспроможності шляхом вдосконалення власної діяльності, продукції, послуг.
Наукова методологія і практична технологія значної перебудови бізнес-процесів,
спрямована на досягнення суттєво кращого результату роботи підприємства, що
знаходить відображення в актуальних показниках його діяльності
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ходів до трактування процесного управління,
які нерідко суперечать один одному, і неправильно інтерпретуються. Існуючі трактування
виконані без урахування галузевої специфіки
функціонування підприємств, а їх принципова схема не відображає особливостей вхідних і
вихідних параметрів, а також засобів виконання, технології виробництва продукції, надання
послуг і управлінських дій, характерних для
окремого виду діяльності. Цей факт є основним
для формування і визначення базових для дослідження понять (табл. 1).
Найбільшу увагу під час реалізації процесного підходу приділяють бізнес-процесам. Як
зазначає С.В. Тупкало, виділення бізнес-процесів включає такі дії, як відособлення групи
пов’язаних дій; визначення істотних входів, виходів та зв’язків; встановлення власника і за
необхідністю учасників та завдання метрики
[9, с. 161].
Основним бізнес-процесом для будівельних
підприємств є сукупність процесів безпосередньо будівництва, виходом яких є проміжна або
кінцева будівельна продукція. До допоміжних бізнес-процесів належать процеси, які забезпечують ресурсні входи основного процесу,
а також проектно-організаційні процеси, що
не лише забезпечують, а й оптимізують входи основного бізнес-процесу шляхом розподілу ресурсів, та супроводжують сам процес,
сприяючи підвищенню якості продукції, раціональному використанню всіх видів ресурсів та
скороченню їх непродуктивних витрат. Супутніми бізнес-процесами є фінансові та частина
адміністративних процесів. До бізнес-процесів
розвитку будівельного підприємства, на нашу
думку, слід віднести ремонтно-відновлювальні
і маркетингові процеси. Маркетингові процеси,
пов’язані із вивченням попиту на проміжну і
кінцеву будівельну продукцію, пошук нових
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клієнтів, розширення ринкової ніші підприємства, формування його портфелю замовлень, у
кінцевому підсумку сприяють довготривалості
стадії прискореного розвитку будівельного підприємства та забезпечують його адаптацію до
вимог конкурентного оточення.
До параметрів, за допомогою яких можна
оцінити ефективність застосування методів процесного управління, ми відносимо такі (табл. 2).
Процесний підхід логічно призводить до
бенчмаркингу. У сучасному трактуванні бенчмаркинг – це метод порівняльного аналізу ключових факторів успіху підприємства та його
основних конкурентів з метою поліпшення бізнес-процесів. За визначенням Дж. Харрінгтона,
«поліпшення бізнес-процесів (Business-process
Improvement) – методологія, що розроблена для
проведення покрокових удосконалювань адміністративних та допоміжних процесів за допомогою таких підходів, як методика швидкого
аналізу рішення, бенчмаркінг процесу, перепроектування та реінжиніринг процесу» [8]. На
практиці для проведення робіт, пов’язаних із
моделюванням та реніжинірингом бізнес-процесів підприємства, використовується вітчизняний програмний продукт «Бізнес-конструктор».
Сукупно методологія процесного управління
в умовах нестійкості розвитку, крім базового
циклу Шухарта-Демінга (PDCA), охоплює методи вартісного аналізу (АВС-аналіз), методи
імітаційного моделювання та анімації (SADT,
ARIS, ВРМS), методи побудови та аналізу ланцюжків створення цінностей та методи регламентації та аудиту.
Нами розроблені принципи процесного
управління підприємствами в умовах нестійкого розвитку:
1. Принцип структуризації діяльності, який
означає, що діяльність підприємства розглядається як бізнес-процес або сукупність процесів.

Таблиця 2
Параметри оцінки застосування процесного управління будівельним підприємством
Бізнес-процеси (БП)
Відмінні риси
Основні
– результатом є основна продукція (послуги)
– забезпечують одержання доходу для підприємства
– додають цінність – споживчу вартість
– результати отримують зовнішні клієнти (споживачі)
– за своїм характером є горизонтальними процесами
Супутні
– результатом є створення необхідних умов для протікання основних процесів
Допоміжні
– забезпечують ресурсами всі бізнес-процеси організації
– додають лише вартість
– результати отримують внутрішні клієнти (споживачі)
Управління
– результатом є управлінська діяльність всієї організації як на рівні кожного бізнес-процесу так і
бізнес-системи в цілому
– забезпечують підвищення результативності та
ефективності основних та обслуговуючих процесів
Розвитку
– результатом є створення ланцюга цінності на новому рівні показників
– забезпечують отримання прибутку в довгостроковій перспективі через вдосконалення діяльності
підприємства

Параметри
максимальний прибуток від
вкладеного капіталу,
зростання доходу,
оцінка задоволення споживачів
Збереження споживчої бази
Використання активів

Задоволеність працівників,
Зростання доходу

Підвищення компетенції
працівників,
Зростання доходу
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За результатами проведеного дослідження
нами розроблена методологічна схема впровадження процесного управління (рис. 1), яка
дозволяє забезпечити проведення необхідних
процедур для діагностики чинників нестійкості
розвитку в діяльності будівельних підприємств,
оцінити міру кризового розвитку і можливостей застосування методів реінжинірингу для
вирішення антикризових завдань.
Схема містить елементи оцінки доцільності
реінжинірингу окремих бізнес-процесів і планування розподілу витрат. Крім того, важливим питанням є оцінка економічної ефективності впровадження цих методів управління.
На наш погляд, така оцінка повинна використовувати ті показники функціонування бізнеспроцесів, які найбільшою мірою чинять вплив
на результативність діяльності будівельного
підприємства, а також ті керовані параметри,
які підлягають істотним змінам.
Процесний підхід до управління будівельним
підприємством дозволяє: 1) врахувати такі важливі аспекти бізнесу, як орієнтація на кінцевий
продукт, зацікавленість кожного конкретного
виконавця в підвищенні якості кінцевого продукту і, як наслідок, зацікавленість в якісному виконанні своєї роботи;
Впровадження методів процесного управління будівельним підприємством в умовах
2) гнучкіше реагувати на
нестійкості розвитку
зовнішні і внутрішні зміни; 3) оптимізувати обмін
інформацією між функціоДіагностика
Оцінка впливу кризових явищ на діяльність будівельного
нестійкості
нальними підрозділами.
підприємства
розвитку
Але сьогодні існують і
будівельних
причини
неефективності
Ідентифікація кризових ситуацій будівельного
підприємств
впровадження процесного
підприємства
управління на вітчизняних
будівельних підприємствах:
Прогнозування стійкості стану будівельного
1. Неефективність випідприємства
користання найманих працівників, оскільки вони
Оцінка причин нестійкого стану будівельного підприємства
не забезпечують належної
якості виконуваних робіт.
2. Неефективність управОцінка можливостей застосування методів процесного управління будівельним
підприємством
ління важелями економічного механізму, оскільки
надмірні витрати на відтвоВиділення та класифікація бізнес-процесів будівельного підприємства,
рення трудового потенціалу
корегування його організаційної структури
не спричиняють підвищення
зарплатовіддачі, а рівень цін
на кінцеву будівельну проВизначення відповідальності бізнес-процесів за актуальні показники роботи
будівельного підприємства
дукцію, виявляється зависоким, порівняно із її цінністю для споживачів, що
Оцінка впливу бізнес-процесів на стійкість будівельного підприємства
зумовлює невисоку рентабельність будівництва.
3. Висока матеріаломістПланування
Визначення та розподіл бюджету витрат реінжинірингу
кість будівництва сприбюджету витрат та
чинена високою часткою
здійснення
Планування та оцінка економічної ефективності
реінжинірингу
вартості матеріалів і логісреінжинірингу
бізнес-процесів
тичних затрат, пов’язаних
із своєчасним забезпеченням входів основних бізнесРис. 1. Методологічна схема процесного управління
процесів [2].
будівельним підприємством в умовах нестійкості розвитку

2. Принцип компетенції в ухваленні рішень і
відповідальності за організацію роботи і результативність бізнес-процесу.
3. Принцип готовності до можливих порушень стабільності підприємства, який визначає
необхідність проведення постійного моніторингу і прогнозу зміни зовнішніх і внутрішніх чинників нестійкості розвитку.
4. Принцип диференціації бізнес-процесів,
які чинять різний вплив на різні аспекти і показники діяльності будівельного підприємства.
5. Принцип диференціації показників будівельного підприємства, які вказують на настання
кризових явищ в умовах нестійкості розвитку.
6. Принцип адекватності реагування на міру
виниклих погроз з боку кризових чинників в
умовах нестійкості розвитку.
7. Принцип чутливості до змін чинників зовнішнього середовища, що викликають нестійкість розвитку будівельного підприємства.
8. Принцип забезпечення прозорості відповідальності і результативності виконавців і технології виконання бізнес-процесів.
9. Принцип перенесення зусиль в насамперед
ті бізнес-процеси, які призводять до нестійкості
розвитку підприємства.
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Глобальні та національні проблеми економіки
При вирішенні зазначених проблем управління підприємствами в умовах кризи в сучасній науці недостатньою мірою враховувалася
галузева специфіка, що призвело до відсутності
єдиної методології процесного управління підприємством.
У будівництві першою характерною особливістю є вплив на бізнес-процеси природно-кліматичних умов, метеорологічних показників і
інших чинників та сезонність виробничого процесу. Другою особливістю є тривалий виробничий цикл, який у будівництві складається з
різних циклів послідовного ведення робіт (зведення фундаменту, обробка тощо) та неспівпадіння процесу будівництва об’єкту зі звітним
періодом, який перевищує тривалість періодів
сплати основних податків та формування й
здачі регулярної фінансової звітності. Третьою
особливістю є взаємозв’язок з партнерами (замовниками, інвесторами, постачальниками,
субпідрядниками) та специфіка ціноутворення.
Отже, впровадження процесного управління
на будівельних підприємствах сприятиме підвищенню ефективності їх функціонування, однак це стане можливим лише в разі врахування всіх особливостей їх діяльності, пов’язаних
з галузевою специфікою, та дасть можливість
через функції реагувати на зміни ситуації, що
може бути використано для управління в умовах нестійкого розвитку.
Висновки. Сучасні концепції управління
трактують головне завдання підприємства під
час досягнення ринкових цілей так: кожен
клієнт вимагає індивідуального відношення, з
кожною клієнтською групою потрібно працювати по-особливому, вибудовувати свій бізнеспроцес. Для підприємства, що реалізує новий
підхід у своїй діяльності в умовах нестабільності ринку, це головний інструмент досягнення
стійкості, що спирається на глибоку деталізацію процедур, операцій, робіт і процесів, що
чітко закріплює відповідальність і завдання за
кожним працівників колективу і групами працівників. Відтак перехід до процесного управління є необхідною умовою підвищення конкурентоспроможності на будівельному ринку,
що характеризується складною нестаціонарною
динамікою.
Крім цього, ми вважаємо за доцільне зазначити, що впровадження процесного підходу
дозволить отримати інструмент, за допомогою
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якого будівельне підприємство зможе більш
ефективно впливати на результативність своєї
діяльності, що є особливо актуальним для вітчизняних підприємств в сучасних умовах господарювання.
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АНОТАЦІЯ
Визначено склад комплексного механізму стратегічного
управління будівельним підприємством, представлено алгоритм поелементного формування складу і структури механізму стратегічного управління будівельним підприємством та
запропонована внутрішня структура варіанту моделювання
комплексного механізму стратегічного управління.
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АННОТАЦИЯ
Определен состав комплексного механизма стратегического
управления строительным предприятием, представлено алгоритм поэлементного формирования состава и структуры механизма стратегического управления строительным предприятием
и предложена внутренняя структура варианта моделирования
комплексного механизма стратегического управления.
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ANNOTATION
The article investigates the composition of strategic
management complex mechanism. It represents an algorithm
of piecemeal composition and formation of the structure of
mechanism of strategic management of construction enterprise
and proposes internal structure of a variant of modeling strategic
management complex mechanism.
Keywords: mechanism, strategic management, structure,
algorithm, construction company.

Постановка проблеми. Стратегічні цілі та
принципи, які їх підтримують, автоматично
повинні трансформуватися в якусь концепцію
діяльності підприємства, деталізувати його статус, виражати наміри власника і менеджменту
підприємства під час роботи зі споживачами і
громадськістю. Тому для реалізації стратегічних цілей і принципів має бути створена відповідна модель комплексного механізму стратегічного управління.
Розробка теоретичних, методичних і практичних питань, пов’язаних з формуванням і реалізацією механізму стратегічного управління підприємствами, знайшла відображення в роботах
таких вчених: Р. Акоффа, М. Алексєєвої, І. Ансоффа, М. Афанасьєва, І. Бланка, К. Боумена,
О. Віхінского, А. Градова, Ю. Гусєва, Б. Карлоффа, У. Кінга, Г. Мінцберга, Р. Ноздрьової, А. Петрова, Г. Райфа, А. Стерліна, І. Туліна, Р. Уотермана, С. Яровенко та багатьох інших [1–19].
Мета статті. На основі викладеного можна
сформулювати завдання дослідження, яке полягає у створенні моделі комплексного механізму стратегічного управління будівельними підприємствами.

Виклад основного матеріалу. Механізми
стратегічного управління підприємством можна
представити як набір факторів, як сукупність
організаційних, економічних, мотиваційних,
техніко-технологічних, правових і політичних
заходів впливу суб’єктів господарювання на
об’єкти стратегічного управління з метою їх переведення в новий, бажаний стан. На практиці
ці механізми настільки щільно взаємопов’язані,
що важко виділити який-небудь фактор однієї
природи, який б не належав до іншого механізму стратегічного управління і не ставився б до
факторів іншої природи (наприклад, фактори
були б «чисто» техніко-технологічними, не маючи риси економічної, організаційної або мотиваційної складової).
Тому подальше виділення механізмів стратегічного управління за принципом однорідності здійснюється тільки за наявністю в них
головних ознак: економічних, організаційних, мотиваційних, техніко-технологічних чи
правових. Корінна відмінність пропонованого
комплексного механізму стратегічного управління будівельним підприємством від механізму управління полягає в тому, що механізм
стратегічного управління модулюється з умовою досягнення майбутньої мети діяльності
підприємства, майбутнього виживання у мовах
жорстокої конкуренції.
З огляду на те, що до складу комплексного
механізму стратегічного управління будівельним підприємством було включено такі механізми стратегічного управління (рис. 1).
Змодельований нами варіант комплексного
механізму стратегічного управління будівельним підприємством здатний забезпечувати досягнення стратегічних цілей за різних умов
функціонування підприємства.
Реальний механізм стратегічного управління
підприємством завжди конкретний, оскільки
завжди спрямований на досягнення конкретних цілей через реалізацію конкретних стратегій. Він формується щоразу, коли ухвалюється
управлінське рішення шляхом узгодження всіх
елементів механізму управління. Одні механізми мають властивості довготривалої дії, властивості інших – більш короткочасні.
Оскільки стратегічне управління має справу
з довгостроковими цілями, то йому притаманне
формування механізмів довгострокової дії.
Випуск 3. 2015
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Глобальні та національні проблеми економіки
У сфері матеріального виробництва природа факторів управління різноманітна. Це
можуть бути взаємопов’язані між собою фактори виробничо-технічного, економічного,
соціального, правового і політичного характеру. Наскільки різноманітна природа факторів управління та природа впливу на них,
настільки різноманітна і природа механізмів
управління. Через це комплексність і системність механізму стратегічного управління є
об’єктивною закономірністю.
Якщо розглядати процедуру формування
конкретного механізму стратегічного управління, то першим кроком на шляху досягнення обраних цілей буде узгодження зазначених
елементів між собою і подальше напрацювання відповідних стратегій руху підприємства по
полю стратегічних подій.
На другому кроці з урахуванням обраних
критеріїв управління цілі трансформуються в
конкретні завдання, виконання яких буде оцінюватися за прийнятими критеріями управлін1.Соціально-економічна
політика керівництва
будівельного підприємства
2. Зовнішньоекономічна
діяльність підприємства
3. Науково-технічна
політика будівельного
підприємства

ня. У подальшому мають бути визначені фактори управління, на які необхідно впливати,
щоб виконати ці завдання. Якщо необхідна сукупність факторів не може бути сформована, то
уточнюється об’єкт управління або переглядається спочатку задана мета управління.
Далі відповідно до природи факторів управління вибираються методи стратегічного управління. На останньому кроці визначається
сукупність потрібних ресурсів управління (матеріальні ресурси, фінансові ресурси, соціальний та організаційний потенціал управління).
Отже, процес формування механізму стратегічного управління здійснюється імперативно відповідно до цілей і стратегій просування
підприємства до заданої мети. Результатом цих
впливів і буде приведення об’єкта управління
у відповідність з обраними цілями. Якщо не
може бути мобілізований потрібний об’єм ресурсів, буде потрібно або переглянути методи
управління, або знову змінити цілі управління
(рис. 2).

1.Механізм конкуренції та
ціноутворення
2. Механізм самоокупності
(відтворення факторів
виробництва)
3. Механізм
самофінансування
інвестицій в будівництво
4. Механізм державного
регулювання
5. Механізм кредитування,
лізінг, венчурне
фінансування

1.Структурні механізми
2. Організація планування
та управління
3. Організація технікотехнологічного управління

Економічні
механізми
Політичні
механізми

Організаційні
механізми

КОМПЛЕКСНИЙ
МЕХАНІЗМ
СТРАТЕГІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ
Правові
механізми

1.Норми та інститути
господарського права
2. Механізми арбітражного
розгляду господарських
суперечок
3. Норми та інститути
корпоративного права

Мотиваційні
механізми

1.Механізм мотивації управління
персоналом
2. Механізм мотивації науковотехнічного розвитку будівельного
підприємства
3. Механізм розвитку
підприємництва
4. Механізм мотивації
господарювання

Рис. 1. Комплексний механізм
стратегічного управління будівельним підприємством
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Споживачі продукції

Об’єкт стратегічного управління /
субʼєкт стратегічного управління
Система цілей, стратегій, крітеріїв
стратегічного управління

Система факторів і методів
стратегічного управління

Ресурси стратегічного управління

Рис. 2. Алгоритм поелементного формування
складу і структури механізму стратегічного
управління будівельним підприємством

На практиці ця комплексність досягається
узгодженням конкретних механізмів управління за допомогою синтезу та аналізу базисних
категорій управління, таких як об’єкт і суб’єкт
управління, цілі і стратегії управління, фактори управління, методи і ресурси управління.
Така координація та узгодження різнорідних
механізмів страгічного управління неминуче
призводить до формування нової і складної категорії управління – комплексу взаємопов’язаних
механізмів стратегічного управління.
Отже, саме підприємство як об’єкт управління не може формуватися довільно. Структура
і діяльність підприємства насамперед визначаються її цілями і об’єктивними факторами виробничого процесу. Такими факторами є фактори виробництва, життєвий цикл продукції

та технології, системні властивості технології,
можливості, надані підприємству зовнішнім
середовищем. Закономірності впливу цих факторів на виробничий процес утворюють організаційно-економічні концепції виробничої діяльності підприємства. Впливаючи на фактори
виробництва за допомогою механізмів стратегічного управління можна цілеспрямовано переводити систему з одного стану в інший. Внутрішня структура запропонованого варіанту
моделювання комплексного механізму стратегічного управління показана у табл. 1.
Висновки. Всі зазначені механізми стратегічного управління з довгостроковості впливу
диференціюються на стратегічні та тактичні
(контур середньострокового управління), операційні (контур поточного управління), універсальні (діючі у всіх контурах управління).
При перекладі управління з одного контуру в
інший об’єкт управління диференціюється, позначається більш точно, а ухвалені маркетингові рішення стають все більш передбачуваними і
реальними.
Приміром, механізм кредитування (один з
фінансово-економічних механізмів) може диференціюватися на стратегічне, тактичне і операційне кредитування.
Такі механізми стратегічного управління,
як «внутрішня мотивація праці» та заробітна
плата (один з механізмів зовнішньої мотивації – спонукання до праці), є універсальними,
оскільки захоплюють всі сфери діяльності підприємства і всі соціальні групи.
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Види механізмів
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2. Організаційні

3. Мотиваційні

4. Правові
5. Політичні

Склад механізмів управління
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МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ФАКТОР СТИМУЛЮВАННЯ
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
SMALL BUSINESS PROMOTION AS A FACTOR OF RURAL DEVELOPMENT
АНОТАЦІЯ
Описано сучасний стан сільської території, зайнятість населення, рівень заробітної плати та показники виробництва
валової продукції. Встановлено, що мале підприємництво на
сільських територіях має стихійний характер. Перспективним
для підвищення рівня доходності сільських жителів є диверсифікація малого підприємництва, а також подано цифровий
матеріал за певними їх видами. Окреслено основні проблеми,
з якими зіштовхуються малі підприємства на сільських територіях. Констатовано, що активізація створення і функціонування
цього виду діяльності пов’язано з його соціально-економічним
потенціалом, сприяє його стійкому розвитку аграрного виробництва, росту обсягів товарного виробництва, підвищенню зайнятості та фінансового стану місцевого населення, вирішення
соціальних проблем розвитку сільських територій. Отже, все
очевиднішим стає те, що мале підприємництво виконує важливу роль в розвитку сільських територій. Воно не тільки ініціюватиме появу нових робочих місць, але й розширить поле ділової
активності, залучаючи до трудової діяльності і тих громадян,
які не мають високої конкурентоздатності на ринку праці. Мале
підприємництво на сільських територіях у процесі подальшого
формування сприятливих умов для його розвитку все більше
буде впливати на економічне зростання, стимулювати структурну перебудову економіки держави.
Ключові слова: мале підприємництво, розвиток, сільські
території, диверсифікація, стратегія державної підтримки.
АННОТАЦИЯ
Очерчено современное состояние сельских территорий,
занятость населения, уровень заработной платы и показатели производства валовой продукции. Установлено, что малое предпринимательство на сельских территориях имеет
стихийный характер. Перспективной для повышения уровня
доходности сельских жителей является диверсификация малого предпринимательства, а также подан цифровой материал по определённым их видам. Описаны основные проблемы,
с которыми сталкиваются малые предприятия на сельских
территориях. Констатировано, что активизация создания и
функционирование данного вида деятельности связано с его
социально-экономическим потенциалом, способствует его
устойчивому развитию аграрного производства, роста объёмов
товарного производства, повышению занятости и финансового состояния местного населения, решения социальных
проблем развития сельских территорий. Следовательно, все
очевиднее становится то, что малое предпринимательство
играет важную роль в развитии сельских территорий. Оно будет не только инициировать появление новых рабочих мест,
но и расширит поле деловой активности, привлекая к трудовой
деятельности и тем гражданам, которые не имеют высокой
конкурентоспособности на рынке труда. Малое предпринимательство на сельских территориях в ходе дальнейшего формирования благоприятных условий для его развития все больше
будет влиять на экономический рост, стимулировать структурную перестройку экономики государства.
Ключевые слова: малое предпринимательство, развитие, сельские территории, диверсификация, стратегия государственной поддержки.

ANNOTATION
Small business is one of the factors stimulating the development
of rural areas, which is not possible without the involvement of
redundant manpower. Agricultural production today is unable to
provide full employment and adequate standard of living of the local
population. Therefore, every technical, organizational or economic
project or any innovation must be fully studied. Therefore, the
article describes the current state of rural employment, wages
and rates of gross production. Established that small businesses
in rural areas are spontaneous. Promising to improve wage rates
of villagers is diversification of small business. Digital material
regarding their certain types is provided. The basic problems, small
businesses face in rural areas, are described. It is noted that the
activation of the creation and operation of the activity is related to
its social and economic potential, it contributes to the sustainable
development of agriculture, growth of volumes of commodity
production, increase of employment and financial status of local
people, solution of social problems of rural development. Thus,
it is obvious that small business plays an important role in rural
development. It not only initiates the growth of new jobs, but also
expands the field of business activity, providing with workplaces
those citizens who do not have high competitiveness in the labor
market. Small businesses in rural areas in the subsequent creation
of favorable conditions for its development will increasingly affect
economic growth, promote economic restructuring of the state.
Keywords: small business, development, rural development,
diversification, strategy of state support.

Постановка проблеми. Одним із результатів
ринкового реформування аграрного сектору є
становлення і розвиток різних форм господарювання, зокрема і на сільських територіях малого
підприємництва. До цієї категорії господарств
належать підприємства різних форм власності із
кількістю працюючих до 50 осіб та обсягом річного валового доходу не більше 70 млн. грн. [1].
Тобто, сюди належать фермерські господарства,
підсобні господарства, споживчі кооперативи
та інші господарства населення, які згідно з
чинним законодавством належать до непідприємницької діяльності. Варто зазначити, що значна частка з перерахованих підприємств є високотоварним.
Село і сільські території – не тільки місце
проживання значної частини населення нашої
країни, а і середовище соціально-культурного
розвитку, місце роботи і відпочинку. Сільські
території становлять основу сільського виробництва, тут зосереджено 41,6 млн. га. сільськогосподарських угідь, з яких 20,5 млн. грн. є у
володінні сільськогосподарських підприємств,
16,0 млн. га – у власності громадян, 5,1 млн. га –
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у користуванні інших землекористувачів. Тут
налічується близько 28,5 тис. сіл, де проживає
14,3 млн. жителів, із них 8,5 млн. осіб працездатного віку [2].
Сільськогосподарське виробництво сьогоднішні не в змозі забезпечити повну зайнятість
та належний рівень життя сільських жителів,
тому виникає необхідність пошуку нових шляхів зайнятості та покращення добробуту своїх
родин.
Питання розвитку малого підприємництва
на сільській території є актуальним, проте недостатньо вивчене. Варто зазначити, що саме
цей вид діяльності має бути одним із вирішальних чинників на шляху до вирішення основних
проблем сільських територій (низький рівень
розвитку, старіння та занепад сільських територій).
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Сутність і особливості розвитку малого підприємництва досліджувати такі науковці, як
З. Варналій, Ю. Губені, В. Збарський, М. Малік,
В. Масель-Веселяк, П. Саблук та інші, які зазначають важливу роль малого підприємництва.
Проте багато аспектів розвитку малого підприємництва, зокрема на сільських територіях залишилися не вивченими і вимагають проведення
подальших досліджень, особливо за умов кризи,
яка сьогодні виникла в економіці країни.
Метою статті є аналіз особливостей малого
підприємництва на сільських територіях, а також розробка методичних підходів до формування організаційно-економічного механізму
активізації розвитку в умовах наявних економічних реалій.
Виклад основного матеріалу. Розвиток малого підприємництва є важливим аспектом відродження сільських територій в Україні. Водночас
воно виступає важливим сектором економіки,
виконує особливу роль у створенні конкурентоспроможної продукції, оскільки є основою для
подальшого розширення виробництва і покращення добробуту сільського населення.
Кількість діючих сільськогосподарських підприємств з року в рік зменшується. Відтак,
якщо у 2002 році діяло 61178 підприємств то у
2013 році – 55858 підприємств. Що стосується
організаційно-правових форм господарювання,
то частка малих форм господарювання залишається значною і у 2013 році становить 73,2% [3].
Аналіз зайнятості сільського населення за
останні роки свідчить, що частка залучених
у сільськогосподарське виробництво з року
в рік зменшується з 721,8 тис. осіб у 2010 до
659,9 тис. осіб – 2013 році, це дає можливість
говорити про вивільнення трудових ресурсів.
Заробітна плата залишається нижчою від доходів селян, які працюють в інших сферах зайнятості. Відтак середньомісячна заробітна плата у
сільському господарстві у 2013 році становить
68,6% від зарплати в економіці [3].
Проте виробництво валової продукції на малих підприємствах в загальному обсязі вало-
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вої продукції сільського господарства щорічно
зростає і в 2013 році становило 71,6% проти
34,7% у 1990 році [3]. Варто зазначити, що
таке зростання питомої ваги валової продукції
господарств малого підприємництва на сільських територіях є нестабільним і коливається
за роками. Водночас продовжується зростання
земельних площ малого підприємництва і середній розмір малого підприємства на сільських
територіях. Це свідчить про концентрацію землі та виробничих запасів у малих формах господарювання та пристосування їх до умов ринкової економки.
Значна частка малих підприємств (21,4%)
є збитковими, а рентабельність виробництва
більшості видів сільськогосподарської продукції недостатня для забезпечення розширеного
відтворення.
Діяльність малого підприємництва на сільських територіях має стихійний характер виробництва. Сільське господарство Україні, як і
в інших країнах світу, як і раніше залишилося
не привабливим для потенційних інвесторів.
Значною мірою це пов’язано з із особливістю
галузі, а саме складністю виробництва і великою залежністю від об’єктивних факторів (природних, економічних, технічних історичних та
інших).
До переваг малого підприємництва на сільських територіях можна віднести малі внутрішньогосподарських витрат; простіший процес
управління виробництвом, більший контроль за
самим процесом виробництва; невеликий розмір земельних ресурсів; можливість займатися
немасштабними видами виробництва, які можуть бути рентабельними в межах саме малого підприємництва (бджільництво, садівництво,
виноградництво) [4].
Стратегія розвитку сільського господарства
України на період до 2020 року передбачає
збільшення: кількості суб’єктів малого підприємництва в розрахунку на 10 тис. сільського
населення; кількості зайнятих у підприємницьких структурах різних галузей, що функціонують на селі – у 1,5 рази; частки доходів сільських домогосподарств від підприємницької
діяльності та самозайнятості – до 15% [2].
Отже, можна говорити про визнання важливої ролі малого підприємства в системі багатоукладної аграрної економіки. Вони сприяють
вирішенню проблем продовольчого забезпечення населення сільських територій і цим сприяють забезпеченню продовольчої безпеки загалом. Все частіше власники малих підприємств
на сільських територіях із основним видом діяльності диверсифікуються у несільськогосподарські види, а саме – переробка сільськогосподарської продукції, заготівля сировини, ремонт
сільськогосподарської продукції, а також надання різноманітних видів послуг.
Здійснивши аналіз діючих і перспективних
напрямів диверсифікації в Україні, можна виокремити такі пріоритети розвитку диверси-
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– недостатня участь місцевих адміністрацій
та органів місцевого самоврядування у формуванні сприятливого економіко-правового середовища комерційної господарської діяльності на
сільських територіях;
– погіршення людського капіталу, брак навичок, необхідних для започаткування і здійснення підприємницької діяльності, низький
рівень престижності праці на селі, обмеженість
доходів сільського населення, високий рівень
безробіття.
Стратегія державної політики, щодо розвитку, створення та функціонування малого підприємництва на сільських територіях повинна
здійснюватися у двох напрямах. Перший – реалізація державної поведінки спрямована на
реформування політики доходів та системи їх
оподаткування. Доцільність цього напряму
сприятиме розширенню ємності споживчого
ринку і подолання бідності на сільських територіях. Зменшення рівня доходів населення
призводить до скорочення обсягів споживання
населення, а відтак до звуження ємності аграрного ринку.
Підвищення рівня платоспроможності населення є гарантією зростання ліквідності
сільськогосподарської продукції, а відтак і
розширення попиту на неї, що призведе до покращення умов розвитку малого підприємництва на сільських територіях.
Другий напрям формується з таких складових:
– переорієнтація податкового закону на потреби розвитку підприємництва на сільських
територіях;
– розширення видаткової частини програми
сприяння розвитку малого підприємництва з
окремим виділення сільських та міських блоків
зі спрямуванням коштів відповідно до пріоритетів територіального розвитку;
– створення при органах місцевої влади спеціальних підрозділів з питань стосовно влади і
бізнесу;
– кооперація виробників для створення мережі переробних та збутових потужностей;
– формування мережі кооперативних банків;
– визначення дигресиворганічне виробництво
них та інвестиційно-приванадання соціальних послуг
рекреаційна діяльність
бливих територій;
– розробка
заходів
щодо підготовки та переДиверсифікація
народні, ремесляні
агро- та екологічний
підприємницької діяльності
підготовки кадрів у відпопромисли
туризм
на сільських територіях
відності до потреб територій;
– оцінка
потенціалу
створення нових видів дідіяльність у сфері культури, мистецтва
організація обслуговуючих
та національно-етнічної спадщини
яльності малого підпривиробництв на селі
ємництва на сільських територіях того чи іншого
Рис. 1. Диверсифікація підприємницької діяльності
регіону;
на сільських територіях
– забезпечення нормативно-правового врегулюУзагальнено автором
фікації видів підприємницької діяльності на
сільських територіях, які зображені на рис. 1.
Вважаємо, що немає доцільності описувати кожен з видів, проте охарактеризуємо деякі з них
цифровим матеріалом.
Останніми роками все більшої популярності набуваю екологічно чисті та органічні продукти харчування. Такий напрям діяльності є
перспективним для малого підприємництва на
сільських територіях. Нині в Україні діє 160
сертифікованих органічних господарств, які у
своєму користуванні мають 370 тис. га сільськогосподарських угідь (з яких 76,4% – рілля) [5].
Перспективним видом диверсифікації підприємницької діяльності на сільських територіях є агро- та зелений туризм. Цей вид діяльності є дієвим засобом стабільного соціального
розвитку села. Сьогодні в Україні діє 150 туристичних садиб [6].
Ознайомившись з наведеним матеріалом,
можна говорити про великі можливості для
здійснення підприємницької діяльності на сільських територіях, проте, із позитивними тенденціями існують і проблемні моменти функціонування.
Основними проблемами, з якими зіштовхнулися малі підприємства на сільських територіях, є:
– низький рівень дієвості та ефективності
регіональних і місцевих стратегій та програм
підтримки;
– несприятливість економіко-правового середовища комерційної господарської діяльності
на сільських територіях (обмеженість попиту,
ресурсів, інвестицій, занедбаність інфраструктури, недостатність соціально-побутових умов)
та несформованість дієвих економічних стимулів до формування і розвитку інвестиційної діяльності малих підприємств на сільських територіях;
– відсутність ефективних інституцій та механізмів фінансово-кредитного, інвестиційного та інформаційного забезпечення становлення та розвитку кооперативних відносин між
суб’єктами малого підприємництва на сільських територіях;
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вання процесу стимулювання та розвитку нових
видів диверсифікації малого підприємництва на
сільських територіях.
Висновки. Все очевиднішим стає те, що мале
підприємництво виконує важливу роль в розвитку сільських територій. Воно не тільки ініціюватиме виникнення нових робочих місць, але й
розширить поле ділової активності, залучаючи
до трудової діяльності і тих громадян, які не
мають високої конкурентоздатності на ринку
праці.
Реалізація запропонованих заходів з розвитку малого підприємництва в сільській місце і їх державної підтримки будуть сприяти
досягненню стратегічних цілей: підвищенню
конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції на основі інвестиційної спрямованості й модернізації галузі; стійкому розвитку сільських територій,
підвищенню зайнятості та рівня життя сільського населення. Мале підприємництво на
сільських територіях у процесі подальшого
формування сприятливих умов для його розвитку все більше буде впливати на економічне
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зростання, стимулювати структурну перебудову економіки держави.
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MECHANISMS FOR DETERMINING OF THE STATISTICAL AGGREGATE
SPLIT POINTS INTO CLUSTERS IN ABC ANALYSIS
МЕХАНІЗМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧОК РОЗПОДІЛУ
СТАТИСТИЧНОЇ СУКУПНОСТІ НА КЛАСТЕРИ В АВС-АНАЛІЗІ
АNNOTATION
The article provides the definition of MdSPSA-mechanisms
for determining of the split points of a statistical aggregate.
The main mechanisms of the statistical aggregate split points
(MdSPSA) into clusters were revealed and were also defined
specific features of each of those mechanisms; and the contrastive
analysis concerning the labour intensity and procedure validity was
made. The brief review of the basic methods for determining of
the statistical aggregate split points is given in the range of the
commodity stocks, such as the empiric method (“Pareto rule” or
“80:20 rule”); the sum method; the differential method; the method
of the polygon; the loop method (according to A. M. Gadzynskyi);
the triangle method (according to S. V. Afanasiev); the analytic
method (or the tangent method) (according to V. S. Lukinskyi); the
method of average without a cumulative curve (author’s method).
Keywords: commodity stocks, retail, ABC approach, clusters,
mechanisms of the statistical aggregate split points (MdSPSA) into
clusters.
АНОТАЦІЯ
У статті подано поняття МвТРСС-механізм визначення
точок розподілу статистичної сукупності. Зібрано (виявлено)
основні механізми визначення точок розподілу статистичної
сукупності (МвТРСС) на кластери та визначено специфічні
особливості кожного з механізмів, а також проведено їх порівняльний аналіз щодо трудомісткості й коректності процедур.
Подано короткий огляд основних методів визначення точки
розподілу статистичної сукупності в асортименті товарних запасів, таких як емпіричний метод («правило Парето» або «правило «80:20»); метод суми; диференціальний метод; метод
багатокутника; метод петлі (за А.М. Гаджинським); метод трикутника (за С.В. Афанасьєвим); аналітичний метод (або метод
дотичних, за В.С. Лукинським); метод середніх без кумуляти
(авторський метод).
Ключові слова: товарні запаси, ритейл, АВС-підхід, кластери, механізм визначення точки розподілу статистичної сукупності (МвТРСС) на кластери.
АННОТАЦИЯ
В статье дано понятие МоТРСС-механизм определения
точек разделения статистической совокупности. Собраны
(выявлены) основные механизм определения точек разделения статистической совокупности (МоТРСС) на кластеры и
определены специфические особенности каждого из механизмов, а также проведен их сравнительный анализ касательно
трудоемкости и корректности процедур. Представлен краткий
обзор основных методов определения точки разделения статистической совокупности в ассортименте товарных запасов,
таких как эмпирический метод («правило Парето» или «правило 80:20»); метод суммы; дифференциальный метод; метод
многоугольника; метод петли (по А.М. Гаджинскому); метод
треугольника (по С.В. Афанасьеву); аналитический метод (или
метод касательных, по В.С. Лукинскому); метод средних без
кумуляты (авторский метод).
Ключевые слова: товарные запасы, ритейл, АВС-подход,
кластеры, механизм определения точки разделения статистической совокупности (МоТРСС) на кластеры.

Problem statement. Retailer, to maximize
meeting of customer demand, needs a focused attention and clear, correct management of commodity flow, which provides a faultless sale process and represents a practical proposition.
Volume and quantity of merchandise line
group (supply) of a retail depends directly on
its format and sales area rate. It is considered
that, on average, retail can include up to 50–100
thousands of stock keeping units (SKU) or, items
of one merchandise line, trade mark, commodity
grade in one packing type of one intensity and
stock numbers, of commodity stocks.
It is necessary to manage each of SKU stocks
that is to set clear targets, form strategies and
tactics, choose definite methods and ways of control.
Nowadays large arrays of information in network business and retails of different formats
demand obligatory implementation of special
modern methods and mechanisms of commodity
stocks management.
ABC method, according to many scientists,
theorists and specialists – practitioners, refers
to such modern mechanisms of commodity stocks
management.
Analysts mention that ABC method is a simple and powerful analysis tool, which allows to
reveal objects that need paramount attention and
this is really relevant in the deficit of managerial
resources. However it is important to point out
that there are some problems in using of this analytical approach and that they relate to the practice of clustering stocks into classes. The main
problem is in the scientific sphere: today there is
no common mechanism of dividing assortment of
goods into relevant classes for the further relevant management of them. The economical literature does not give due consideration to the basis
of correct using of specific mechanisms of dividing the whole into clusters in ABC analysis. In
connection with this it is necessary to find the
ways of this problem solution.
Analysis of recent research and publications.
Nowadays the question of ABC-analysis is widely
covered in thematic literature by both national
and foreign scholars. Despite considerable interest of national and foreign scholars and practi-
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tioners to ABC-analysis it should be pointed out
that the existing development is mainly devoted
to its relevance, general description, questions of
possibility of using in the enterprises of different
fields, and much lesser – to algorithm analysis,
namely to distributing methods of statistical aggregate into three unequal parts A, B and C. The
rationale for choosing distributing method of line
of goods into groups A, B and C is absent at all
in many works.
An exception is the research of the following
authors: S.V. Gryshko and Ye.V. Peresada [1] –
they suggest variants of economic mathematical
models for stocks classification according to the
criteria of ABC-analysis; S.V. Afanasiev [2] –
presents an author’s method of clustering – “triangle method”, A.O. Fisher [3], T.Ya. Lagotskyi [4],
V.S. Lukinskyi [5] and A.M. Gadzynskyi [6] – in
their works they fully reveal essence and mechanism of the method, describe algorithms of different ways of ABC-analysis (for instance, empirical,
graphical, and various types of analytical).
Therefore the question of choosing the effective distributing method of line of goods into
clusters within ABC-analysis, taking into account
the specific character of retail, needs more details
and refinement.
Statement of a problem. The aim of the article is to find out the main mechanisms for determining of the statistical aggregate split points
(MdSPSA) into clusters and identify the specific features of separate mechanisms, as well as a
comparative analysis of their complexity and correctness of procedures.
The study used methods of theoretical generalization and comparison, analysis and synthesis,
as well as systematization.
Results. In the last decade of XX century method of ABC-analysis has been widely used in practice due to the sharp increase of logistic systems
development and due to the start of implementation of category management: there is a need
solving complex management problems involving
a large number of parameters for the effective
management of commodity stocks throughout the
whole supply chain.
The end of the last century became a new stage
in the development of the ABC-analysis method.
If earlier the empirical abstract principle was
mainly used – the proportion of the aggregate
distribution of 20: 80, in the 90th of the twentieth century the foundations of scientifically
based formalized mechanism of differentiation of
statistical sampling to separate clusters began to
be laid. The main element of this mechanism is
the method of determining the position measurement or value of the cluster boundaries. Further
propose to call it the “split point of a statistical
aggregate (SPSA)”.
At the beginning of the XXI century plenty
of different modifications and variations of the
ABC-analysis method and its mechanisms has appeared.
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However, so far as in scientific, educational
and so in the business literature you can see a material, which refers to the “Pareto law or rule with
a proportion of aggregate distribution of 20:80”.
And there is practically no evidence of the mechanism(s) of the SPSA (MdSPSA) definition.
Therefore it is necessary to prove the incomplete correctness of a statement about the existence of “law 20:80, and provide an overview of
MdSPSA methods.
ABC-analysis, as already was mentioned, is
widespread. However, even today many of the
analysts – practitioners perceive, and some of
the authors – theorists describe ABC-analysis as
a fairly simple (if not primitive) method of research, abstract theorems of which are simple and
obvious: “take an aggregate of objects and simply
divide them in the propotion of 20:80 according
to Pareto law”.
But it should be noted that the generally known
proportion of 20:80 has never been proven by anybody and does not belong to the scientific form of
the established law. Actually, none of the authors
of this approach has never claimed to do it. Therefore, consideration of this particular proportion
distribution as a set digital pair and recommended
as “empirical variant” (proposed by many authors
with lack of options, almost as a proven pattern) –
is insufficiently correct in fact . Authors of many
scientific and educational works interpret the proportion as the “Pareto law” only because of not
clear understanding of the essence of this proportion (as a result of ignorance of the history of its
origin). The range of variation of parameters value of so-called “law” is quite considerable: for the
point A – 50% and 15%, for B – 30% and 40%,
for C – respectively 15% and 50%.
Offered in a variety of sources variants of
SPSA borders of empirical values are the result
of specific studies, by authors, of non-representative local aggregate which do not have and can not
have a theoretical justification for the correctness
of disseminating values for all other aggregates.
Therefore the values of parameters can be applied
(used) in practice only as local recommendations
for those enterprises on the information base of
which these authors conducted the study.
Of course, depending on the urgency of the
task, and the degree of understanding of the research object DMP can a priori (analog method,
intuition), use one of the following proportions
(ie SPSA) referred to in the literature for rapid distribution of the aggregate of its object of
study into clusters.
It should be noted that in the theoretical arsenal of the ABC analysis method, there are not
only a priori intuitive and empirical, but also
special scientifically based mechanisms for determining the split points of statistical aggregates
(MdSPSA) into clusters.
In [3-6] the authors, practitioners and scholars, research and discuss methodological features
of ABC-analysis, considering the important and
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unresolved in its final form such a problem as the
search for mechanisms of correct and easy-to-use
method to detect edges (split dots) clusters or,
as stated earlier, the mechanisms for determining
the split points of statistical aggregates (MdSPSA) to the corresponding clusters.
The study showed that the main methods of
determining the SPSA and clustering in large statistical aggregates, for example in the range of
commodity stocks are: the empiric method, the
sum method; the differential method; the method of the polygon; the loop method ( according
to A.M. Gadzhinskyi); the triangle method (by
S.V. Afanasiev); the analytic method (or the tangent method) (by V.S. Lukinskyi); the method of
average without a cumulative curve.
The first method – empiric (often is called “Pareto rule” or “80:20 rule”) is seen almost in all of
the investigated sources, including [1–10, etc.].
When applying the empiric method of Pareto
(or the law 20:80) determination of the limit point
of serial number іА (to determine the boundaries
of the group A) involves finding in the sequence
of ranked values such a cumulative value, which
corresponds to 80% (or close to it value). All commodity groups located in a row above the number
of the found product group (ie, the value of which
0.01 to 79%), shall be referred to group A.
Further, in the remaining 20% of the cumulative characteristics values, it is necessary to determine the limit point of the serial number of SPSA
іВ of the group B. Remaining after splitting of
the cluster A series of cumulative values, in turn,
divide into two groups in a ratio of 80% to 20%.
Considering that 80% of 20 is 16%, we obtain the
corresponding number SPSA іВ with a value of
96% (at the same time is often referred to in the literature value of 95% [11, p. 196; 12, p. 195–196].
Thus, the commodity groups, with numbers located
between SPSA іА (80%) and SPSA іВ (96%) make
up group B. The value of the commodity group of
numbers, which exceeds the SPSA іВ 96%, indicates that it belongs to the group C.
Except of purely experimental results, exist
the theoretical ones justifying the principle of
empirical method of ABC-analysis. One of them is
presented in a paper by Razgulyaev [13]: it is necessary to obtain such a grouping, when the sum of
the contribution of the objects in the grand total
(cumulative, cumulative total), and the proportion of the number of these objects from the total
number of objects will be equal to 100%.
The second – the sum method is recognized in [3]
as a modification of the classical empiric method. It
allows the selection of groups on the amount of the
contribution of these objects share the common result: the boundary of A and B will be in the SPSA,
the sum of the shares which will be equal to 100%,
and SPSA groups B and C – where the sum of the
corresponding indexes will be equal to 145%.
In the literature there are also other values of
SPSA, for example, in [10], write that method
SPSA amounts of A and B passes through the

point of the diagram, the sum of coordinates of
which is equal to the 80% (≈ 10% +70%), while
in the SPSA groups B and C – the point with the
amount of coordinates 120% (≈ 30% +90%).
The third method – differential. The basis of
the differential method, according to [3], is the
average (for all objects), the value factor. Objects
whose value factor of six or more times greater than the average value for all objects belong
to the group A. Group C includes those objects
whose value factor of two or more times less than
the average factor of the whole aggregate. The
remaining objects belong to the group B.
These are the most common limiting factors.
Nevertheless, there are other variants thereof.
Should be noted that, in practice, the differential method gives too small group A (B – between
40–50% A – less than 5%) and a large group C.
Fourth – the polygon method or the method of
double tangent. Its essence, according to [3; 10] is
as follows: in the curve ABC-analysis of the polygon must be entered so that the area between the
curve and polygon was minimal. Results for the
application of this method are similar to the results of differential method: A group is too small
and very large group C.
The fifth – loop method is suggested by
A.M. Gadzhinskyi [6, p. 120–125]. It is designed
to solve the problem of optimal allocation of two
groups – high and low values – based on the notion
of curvature of the curve, which is defined by its
radius. For this it is necessary to select a part on
the Pareto chart that has the greatest curvature
(smallest radius of curvature), i. e. the transition
between the more vertical (steep) part of the diagram to a horizontal (sloping). Algorithm of the
method is to construct the trajectory of the end of
the segment perpendicular to the tangent in the
Pareto chart. The advantage of this method, according to many experts, there is a more precise
definition of boundaries of the group, as well as
the ability to automate the process.
The sixth method of the triangle is mentioned
in the S.V. Afanasiev’s article [2] and [3; 10].
This method, just like the loop method also solves
the problem of optimal allocation of two clusters
in the diagram Pareto: groups of high and low
values are distinguished. The method is based on
a mathematical feature by which the set of all
Pareto charts that pass through one of the Pareto
points, lies in an area that is bounded by two limiting Pareto charts, which have a shape of twolinked polygonal curves. The main advantage of
the triangle is its flexibility – the method shows
a high accuracy in both the average values of the
Pareto point, and in the region of the boundary
values. It is noted that in the mean values this
method loses in precision to the polygon method.
Seventh is the analytical method or the method
of tangents is considered in [3; 5; 10]. This method can be implemented in two ways: analytical
and geometric (graphical) and analytical – calculating.
Випуск 3. 2015
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Analytical method (graphical method). In its
application the graphical construction is performed according to the progressive total of the
serial number of commodity groups in the ordered
sequence of descending values of the analyzed parameters – volume of commodity stocks.
The average value of the analyzed aggregate
parameter of commodity groups in % can be calculated as
% % 100%
ÒТ
=
(1)
N,
where N is the total number of commodity
groups in the given set.
Group B includes commodity groups, the value
of which exceeds the average value for a truncated set of product groups, of which the group A is
excluded.
In [5, p. 32–34] V.S. Lukinskiy gives an implementation algorithm of the graphical method. The
algorithm consists of six steps, using the method
of ordinary least squares (OLS) to obtain a system
of normal equations, and Lagrange’s method to
calculate the abscissa of the point of tangency.
It should be noted that this method of implementation of the ABC method does not depend on
empirical relationships, such as “80%:20%” more
objectively and consider the nature of growth of
the total parameter ∑% depending on the index i.
However, this approach does not allow to identify any groups in the case where the curve is not
convex.
Analytical method (calculating way). In this
case, the numerical values of the indexes iA and
iВ, defining partition of the aggregate of commodity groups, are determined by calculations. To use
this method, first the normalization of raw data
is carried out, leading them to the interval 0 – 1.
To do this, use the value as an argument
(2)
xi = i .
N
where N – total number of commodity groups
in the given set.
And as a analyzed function share inventory
(turnover) commodity groups are used cumulatively.
Further, based on the type of functional dependence approximation of a type is carried out
y = f ( x, a p ) .
(3)
where a p – some constant coefficients.
Values of these coefficients are selected from
the best approximation by using OLS.
This method is a formalization of the graphical method. And so, apparently, will retain its
shortcomings.
Eighth – graphical analytical method of average without a cumulative curve is elaborated by
authors of this paper and will be explained and
described more fully.
This graphical analytical method is offered
as an alternative scientifically based and simpler
(without using the Lagrangian, OLS, etc.) to use a
method for identifying SPSA ABC-analysis.
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Analytical study correctness of the suggested
method is given in [14]. Method is proposed as an
alternative and more simple methodological tool
to determine the SPSA. The offered method provides the following algorithm for the formation
of groups A, B and C:
1) ranking of values of the main factors/ indicators in descending order (but, unlike other
methods, without calculating of the cumulate) is
carried out;
2) the arithmetic mean of the proportion of all
product groups in the final index (in%) is calculated. Group A includes all commodity group, the
unit weight of which exceeds the average value;
3) the second average unit weight for a new set
of product groups ( those that are not included in
the group A) is defined in the same way. Group
B includes those commodity groups that will be
between the bottom of Group A and above second average unit weight for a new set of product
groups;
4) commodity groups that remained after the
separation of the groups A and B (ie, below the
second average unit weight for a new set of product groups) are included into group C.
Thus, the method of average without a cumulate (descending) allows the formation of groups
A, B and C without formation depending funded
share turnover for various commodity groups as
a percentage of the commodity group numbers after sorting descending own share. This method allows to be limited by sorting commodity groups in
descending order of their proportion in the total.
Conclusions. The main element of science –
based formalized mechanism of differentiation of
statistical sampling to separate clusters mechanism is correct and easy to use method to detect
edges (split points) clusters.
In the theoretical arsenal of the ABC analysis method, there are not only a priori intuitive
and empirical, but also special scientifically based
mechanisms for determining the split points of
statistical aggregates (MdSPSA) into clusters.
The main methods of determining the SPSA
and clustering in large statistical aggregates, for
example in the range of commodity stocks are:
the empiric method, the sum method, the differential method, the method of the polygon, the
loop method (according to A.M. Gadzhinskyi), the
triangle method (according to S.V. Afanasiev),
the analytical method (or the method of tangents)
(according to V.S. Lulinskyi), the method of average without a cumulate.
The results of this study may be defined not
only of theoretical interest, but also in practice to
promote the correct division of the aggregate of
commodity stocks of retail into clusters for the
further appropriate management.
Prospects for further research in this direction
is to develop recommendations for strategic and
tactical management of clusters identified with
the help of MdSPSA using ABC analysis.
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РОЗВИТОК СИСТЕМ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНИМ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
DEVELOPMENT OF OPERATIONAL MANAGEMENT
OF INNOVATIVE INDUSTRIAL ENTERPRISE
АНОТАЦІЯ
Розглянуто основні проблеми та особливості організації
оперативного управління інноваційним виробництвом з метою підвищення ефективності його функціонування. Вирішено
питання побудови системи оперативного управління виробництвом щодо попиту на продукцію. Проаналізовано базові системи оперативного управління виробництвом.
Ключові слова: оперативне управління, організація виробництва, підприємство, планування, система, продукція.
АННОТАЦИЯ
Изложены основные проблемы и особенности организации оперативного управления инновационным производством
с целью повышения эффективности его функционирования.
Решен вопрос построения системы оперативного управления производством относительно спроса на продукцию.
Проанализированы базовые системы оперативного управления производством.
Ключевые слова: оперативное управления, организация производства, предприятие, планирование, система,
продукция.
ANNOTATION
The article reflects the main problems and peculiarities of innovative production operating management system creation, which
aims to raise the production functioning efficiency. The task of
production operating management system creation regarding the
demand for the product is solved. Basic systems of production operating management are properly analyzed.
Keywords: operating management, organization of production, enterprise, planning, system, product.

Постановка проблеми. Управління підприємством становить взаємодію трьох підсистем – виробниче управління, організаційне
управління, економічне управління. Водночас
парадигма економічного управління заснована
на формуванні системи узгодження показників
діяльності підприємства, на основі активізації
інноваційного процесу та використання економіко-математичних методів (ЕММ), стимулювання розробки нововведень та їх реалізації.
Саме використання ЕММ сукупно з певним
системним підходом до розглянутої проблеми
дозволяє істотно підвищити ефективність системи оперативного управління виробництвом
(ОУВ). Тут представлений методологічний підхід до створення самоналагоджуваної системи
оперативного управління, яка в міру вдосконалення технологій і виробничих структур, можливостей підприємства наближається до системи типу «канбан» [3], побудованої на основі
реалізації технологічного процесу на окремих
предметно замкнутих ділянках. Фактично в подібних виробництвах процесний принцип орга-

нізації виробництва був реалізований задовго
до того, як про це широко заговорили в науковій літературі як про виробничі процеси реінжинірингу [10].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням розвитку систем оперативного
управління на підприємствах машинобудування присвятили свої роботи В.І. Захарченко [1],
Й.М. Петрович [4], В.В. Титов [9] та інші вчені.
У цих роботах акцентовано на тому, що основою економічного розвитку країни є промислові підприємства. Саме тут здійснюється процес
виробництва продукції (і надання послуг), вирішуються питання ефективного використання капіталу та інших ресурсів. Забезпечує цей
процес система управління підприємством.
Недостатньо розкритими є питання системного підходу до проблеми визначення труднощів організації оперативного управління виробництвом на промислових підприємствах з
метою підвищення ефективності.
Мета статті. Виклад основних особливостей
оперативно-виробничого планування та управління на промислових підприємствах з погляду підвищення економічної ефективності цього
процесу в умовах ринкових відносин.
Виклад основного матеріалу. В системі оперативно-виробничого планування (ОВП) та
управління план-графік процесу виробництва
будується щодо обов’язкового виконання термінів і обсягів поставок продукції споживачам
(тобто з урахуванням маркетингової інформації) з мінімізацією рівня незавершеного виробництва загалом по підприємству. Якщо дві суміжних за технологічним ланцюжком ділянки
(цеху) виробництва взаємодіятимуть за своїми
планами, відмінним від міжцехового графіка,
побудованого з огляду на можливості всіх підрозділів підприємства, то це може призвести
до збільшення незавершеного виробництва загалом (а отже, до відволікання коштів) або до
зриву термінів і обсягів поставок готової продукції. Отже, необхідна координуюча система
оперативного управління, що забезпечує оптимізацію процесу виробництва і певний ступінь свободи для цехів і дільниць. Це особливо
важливо в умовах економічних відносин між
ними (при економічній відповідальності за результати виробництва). Тоді система відносин
має бути доповнена договірними економічними
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санкціями за зрив графіка робіт і заходами,
стимулюючими усунення збоїв процесу виробництва. В межах промислових підприємств аналогічна ситуація виникає при взаємовідносинах
підприємств з технологічними ланцюжками виробництва. У такій ситуації також необхідна
координуюча система оперативного управління.
Однак це тільки одна сторона проблеми організації оперативного управління виробництвом.
Необхідно вирішити питання про те, як будувати систему оперативного управління щодо попиту на продукцію: з орієнтиром на прогнозний
або поточний попит. Проблема тут виникає через те, що за тривалості виробничого циклу, наприклад, більше тижня, вже неможливо одразу
відреагувати на поточний попит без наявності
запасів готової продукції. Коли ж тривалість виробничого циклу перевищує місяць, квартал, то
або договір на поставку продукції складається з
урахуванням таких затримок (водночас втрачається частина обсягу продажів), або підприємство працює на прогнозний попит, що дозволяє
йому оперативно відреагувати на поточний попит (особливо за наявності певних запасів готової продукції), але понести певні втрати від
змісту додаткових запасів. Перейти на систему
реагування на фактичний поточний попит можна тільки при короткостроковості виробничого
циклу. На фактичний попит працюють (хоча це
і не зовсім вірно) підприємства з системою оперативного управління «канбан», в якій реалізується принцип «точно в строк» [3]. Як правило,
такі підприємства спеціалізовані, автоматизовані. Для переходу до подібної організації виробництва і системі оперативного управління необхідні великі капітальні вкладення. На українських
підприємствах вони відсутні. Тому, на наш погляд, може йтися про розробку самоналагодженої системи оперативного управління, яка в міру
вдосконалення технологій і виробничих структур наближатиметься до системи типу «канбан»
[3]. Забезпечити ж таке наближення можна тільки за допомогою застосування ЕММ і ЕОМ. Крім
цього, буде йтися про розробку системи ОУВ для
промислових підприємств машинобудування.
У багатьох інших галузях промисловості є свої
особливості в управлінні виробництвом.

Успішне функціонування промислового підприємства багато в чому залежить від ефективності діючої на заводі системи оперативного
управління виробництвом. Жодна інша галузь
виробництва не несе настільки значних втрат
від порушення ритмічності, як машинобудування [1]. Саме тому в системі управління промисловими підприємствами завжди приділялася
велика увага цій проблемі. Підвищені вимоги
до системи оперативного управління виробництвом пред’являються і в бізнес групах тому,
що йдеться не про ОУВ окремого заводу, а про
узгоджену в межах групи підприємств систем
ухвалення рішень, спрямованих на виконання
договорів про постачання продукції. Вибір найбільш ефективної системи повинен науково обґрунтовуватися, базуватися на досвіді існуючих
розробок.
Результатом теоретичних досліджень, проведених у другій половині ХІХ століття, узагальнення практичного досвіду в машинобудуванні стали розробки різних систем і методів
оперативного управління виробництвом як у
нашій країні, так і за кордоном. Перша спроба
систематизації форм і методів ОУВ здійснена в
1950 р. [5].
У роботі Н.І. Слодкевіча (1996 р.) [5] ОУВ
(в термінах того часу – ОВП – оперативно-виробниче планування) представлено вісьмома
типовими системами. Вони не охоплюють всі
різновиди систем ОУВ в машинобудуванні (в
металообробці, приладобудуванні та інших галузях), але розглядаються як базові [6; 7] у таблиці 1.
Розробка системи ОУВ [7] передбачає наукову обґрунтованість вибору її елементів і підсистем: планово-облікових одиниць продукції і
часу, календарно-планових нормативів і їх розрахунку (періодичності та розміру партій, тривалості виробничого циклу і випереджень запуску та випуску партій деталей і складальних
одиниць, незавершеного виробництва та ін.);
створення об’ємних і оперативно-календарних
планів; системи контролю та регулювання; забезпечення достовірності вихідних даних. Для
створення системи ОУВ необхідно широке використання обчислювальної техніки та економіТаблиця 1

Базові системи оперативного управління виробництвом
№
п\п

Система ОВП

Планово-облікова одиниця
продукції

Тип виробництва

1

За замовленням

Замовлення

Одиничне
Малосерійне

2

Серійна на випередження

Серія виробів

3
4
5
6
7
8

Складська
Комплектно-групова
Машинокомплектна
За заділами
Партійно-періодична
За ритмом випуску

Партія поповнення запасу
Комплект деталей (цикловий)
Виріб
Комплект забезпечення випуску
Виріб
Виріб

Середньосерійне

Крупносерійне
Масове
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ко-математичних моделей і методів, системного
підходу. Тому вибір системи ОУВ найдоцільніше розпочати з аналізу базових варіантів [1; 6;
7 та ін.]. Виділяючи в них ті елементи, які забезпечують ефективність в управлінні, щоб за
необхідності використовувати оригінальні підходи під час розробки більш досконалої системи оперативного управління.
Отже, в масовому виробництві найчастіше використовуються порційно-періодична і
по ритму випуску (запуску) системи. Система
управління по ритму запуску (випуску) дозволяє здійснювати вирівнювання продуктивності
всіх виробничих ланок дільниці, цеху. Планово-обліковими одиницями є виріб, складальна
одиниця, деталь. Відповідно до вимог збірки
порційно-періодичною системою встановлюється певна періодичність виготовлення (подачі
на складання) партій деталей або складальних
одиниць продукції, що фіксує стандартний календарний розклад роботи дільниць цеху.
У серійному виробництві використовуються системи ОУВ: за цикловими комплектами
(комплектно-групова), випередження, комплектувальними номерами (машинокомплектна), заділами, складська.
Планування за цикловими комплектами пов’язано з об’єднанням деталей в групи
(комплекти) по періодичності виготовлення,
тривалості виробничого циклу (ТВЦ) і маршруту руху. Тому планово-обліковою одиницею
продукції в цій системі є цикловий (груповий)
комплект деталей (різних найменувань). Ця
система застосовується, коли випуск виробів
значний і здійснюється протягом декількох місяців року, збірка виробів триває більше місяця
і трудомістка, що і призводить до диференціювання термінів подачі деталей на складання.
При плануванні за випередженням для кожної партії (серії) виробів, виготовлених в цеху
(на ділянці) щодо наступного (згідно технологічних переходах) цеху (дільниці), встановлюється випередження по запуску випуску.
Планово-обліковою одиницею є комплект однойменних виробів. Ця система найбільш широко
поширена у виробництві.
Машинокомплектна система характеризується виготовленням деталей і складальних
одиниць для виробу кожним наступним цехом
тільки після поставки попереднім цехом всіх
вхідних в нього деталей і складальних одиниць.
При цій системі планування терміни одночасного запуску і випуску всього комплекту не
можуть бути дотримані (або виникають нерівномірні завантаження потужностей, використання трудових і матеріальних ресурсів). Доводиться збільшувати незавершене виробництв
(щоб не зірвати терміни складання машини),
тобто частина деталей і складальних одиниць
повинна приходити на збірку з випередженням.
Система використовується в серійному виробництві, коли кількість деталей, що входять у
машинокомплект, невелика.
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Система ОУВ за заділами заснована на створенні нормативного заділу по кожній деталі і
складальній одиниці (подетальна система). Рівень заділів визначається нормативом випередження. Розрахунок нормативних заділів і
випереджень проводиться на основі графіків роботи дільниць, ТВЦ, добових потреб у деталях.
Цехам встановлюються завдання, виражені в
умовних комплектах. Різниця між фактичним
і нормативним заділами по деталі на фіксовану
дату визначає кількість деталей, призначених
для комплектації. Планово-обліковою одиницею продукції є умовний комплект деталей і
складальних одиниць, виготовлення якого забезпечує випуск продукції в заданому обсязі за
певний період (добу, п’ятиденку та ін.).
Однією з перших розробок системи ОУВ по
заділам, що сприяє підвищенню ступеня безперервності процесу виробництва і планування,
слід вважати роботу [8], в якій була представлена система «Р – Г» (у 1964 р.). Для забезпечення
нормального процесу виробництва має виконуватися умова: Р> Г, де, Р – розряд забезпеченості виробництва, що характеризує фактичний
заділ деталей у штуках, наприклад, добової або
п’ятиденної потреби, Г – група випередження,
що визначає величину мінімально необхідних
заділів. Величина добової або п’ятиденної потреби змінюється зі зміною плану випуску продукції. Норматив Г враховує ТВЦ виготовлення
партії деталей, час міжцехових передач і створення страхових заділів. Якщо Р = Г, то випускається чергова партія деталей. Коли Р<Г, для
випуску готової продукції використовуються
заділи і виникає необхідність у випуску чергової партії комплектуючих деталей. Ця система
ефективна при безперервній збірці і випуску
деталей. Простота і чіткість складання оперативних планів, регулювання процесу виробництва; значне зменшення рівня незавершеного
виробництва при підвищенні комплектності заділів – такі основні елементи ефективності цієї
системи ОУВ.
Важливу роль у розвитку теорії та практики оперативного управління виробництвом виконала розроблена і впроваджена на Новочеркаському електровозобудівному заводі (НЕВЗ)
система, названа тоді «системою безперервного
оперативного планування» [8]. Система є різновидом систем ОУВ – машинокомплектної і по
заділу. Планово-облікова одиниця продукції –
умовний виріб або добокомлект. Умовний виріб охоплює всю продукцію, що випускається
підприємством у плановому періоді. Ідея цієї
розробки полягає в тому, що кожній деталі надається однакова значимість, на кожну з них
заводиться облікова картка, в якій в міру виготовлення записується номер укомплектованого
виробу. Картки розташовуються в «картотеках
пропорційності». В них фіксовані робочі дні
місяця (або декількох місяців) і план (наростаючим підсумком) випуску добокомплектів.
Нормативний заділ деталей (створюється зазда-
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легідь) або так зване випередження знімається
з обліку і в оперативному плануванні участі не
бере. У міру виготовлення деталей і надходження здавальних, накладних, в картках, роблять
відповідні позначки і визначають новий номер
умовного виробу, а картку перекладають в іншу
секцію картотеки, відповідну новому номеру
умовного виробу. Відтак моделюється рух предметів праці у виробництві, водночас у картотеці
пропорційності видно які деталі (вузли, вироби)
і наскільки відстають або випереджають графік. Картотека є одночасно плановою та обліковою. Застосування єдиного наскрізного графіка
дає можливість забезпечувати пропорційність в
роботі цехів. Зміна обсягів випуску продукції
спричиняє перерахунок умовних комплектів.
Для уніфікованих і нормалізованих деталей,
які регулярно використовуються на збірці, застосовують складську систему планування. Ця
подетальна система використовується для планування термінів запуску у виробництво партій
деталей при зменшенні рівня їх запасів до «точки замовлення».
В одиничному і дрібносерійному виробництві
найбільшого поширення набули показна і комплектно-складальна системи ОУВ. При показній
системі для кожного замовлення (комплекту
деталей на замовлення) будується наскрізний
графік технічної підготовки виробництва і виконання замовлення. Ця система планування
призводить до тривалого невикористання деталей і складальних одиниць.
У комплектно-складальній системі планування подача деталей на складання здійснюється в декілька черг у вигляді складальних комплектів (тобто кілька комплектів різних деталей
і складальних одиниць на замовлення). Для
кожної черги встановлюється склад комплекту
і випередження подачі на складання щодо терміну випуску виробу.
У системах ОУВ здійснюється вибір планово-облікової одиниці часу – періоду, який визначає масштаб розрахунків завантаження груп
робочих місць при побудові календарних планів
виробництва (доба, п’ятиденка, декада, місяць).
Основним календарно-плановим нормативом
у системах ОУВ є розмір партії деталей. Знаходження оптимального розміру партії деталей
доволі складне завдання. Від розміру партії
деталей залежать багато техніко-економічних
показників і календарно-планових нормативів:
витрати виробництва, ТВЦ обробки деталей і
випередження запуску випуску, рівень незавершеного виробництва та ін. Визначенню оптимального розміру партій деталей присвячені багато досліджень (вітчизняні та зарубіжні), але з
них слід виділити системний підхід до проблеми в роботі [2].
Як вже було розглянуто, під час використання комплектних систем ОУВ за обліково-планову одиницю продукції приймається комплект
деталей цикловий (деталей з приблизно однако-

вою тривалістю виробничого циклу), машинокомплект (деталей одного виробу), комплект деталей забезпечення випуску готової продукції за
період (система по замовленнях). Процес планування в комплектній системі ОУВ простий: він
визначається ритмом випуску готової продукції
та нормативами випереджень. Водночас виникають труднощі з урахуванням завантаження
устаткування в часі, розміри партій деталей не
відповідають нормативним, оптимальним значенням. Розробникам комплектних систем доводиться йти на певні їх ускладнення.
Висновки. Розглянуті базові системи ОУВ
об’єднує єдиний методологічний підхід до їх
організації: планування здійснюється за випередженням щодо термінів випуску готової
продукції. Відмінність полягає у використанні
різних планово-облікових одиниць продукції,
ступені обліку деталізації процесу виробництва
та завантаження обладнання. Більш того, виділено три основні системи ОУВ [4]: позамовну, комплекту, подетальну, які найбільш повно
відповідають як «прив’язці» кожної системи до
певних виробничих умов, так і рівню вдосконалення форм організації їх виробництва. В умовах же застосування обчислювальної техніки та
ЕММ і методів майбутнє – за подетальною системою ОУВ [2; 4].
Саме використання ЕММ і обчислювальної
техніки визначило подальший розвиток систем
ОУВ, дозволило перейти до реалізації концепції
інтегрованого автоматизованого виробництва.
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОЛЬОРІВ РЕКЛАМИ
В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF ADVERTISEMENT COLORS
IN MARKETING ACTIVITIES OF ENTERPRISES
АНОТАЦІЯ
Охарактеризовано вплив основних кольорів на споживача в контексті реклами, систематизовано їхні характеристики.
Доведено, що вдале рішення щодо грамотного застосування
кольорів при введенні товару чи його рекламі дає значні економічні результати. Проаналізовано колірне оформлення напоїв на ринку, та, як наслідок, розроблено карту кольорів напоїв. Запропоновано узагальнену формулу ефекту залучення
та підвищення лояльності споживачів від правильної колірної
реклами для цільового сегменту на основі даних соціологічних
досліджень.
Ключові слова: психологія кольору, маркетингова діяльність, просування, поведінка споживача, візуальне сприйняття
реклами, ефективність реклами, карта кольорів, лояльність
споживача.
АННОТАЦИЯ
Охарактеризовано влияние основных цветов на потребителя в контексте рекламы, систематизированы их характеристики. Доказано, что удачное решение в случае грамотного применения цветов при введении товара или же его рекламе дает
значительные экономические результаты. Проанализировано
цветовое оформление напитков на рынке, и как следствие,
разработана карта цветов напитков. Предложена обобщенная
формула эффекта привлечения и увеличения лояльности потребителей от правильной цветовой рекламы для целевого
сегмента на основе данных социологических исследований.
Ключевые слова: психология цвета, маркетинговая деятельность, продвижение, поведение потребителя, визуальное
восприятие рекламы, эффективность рекламы, карта цветов,
лояльность потребителя.
ANNOTATION
The influence of primary colors on the consumer in the
context of advertising is characterized. Their characteristics are
systematized. It is proved that a good decision on the competent
use of colors introducing the product or its advertising provides
significant economic results. A color of drinks in the market is
analyzed and, as a result, map of drinks’ color is developed. A
generalized formula of effect of attracting and increasing loyalty
of consumers given the correct color of advertising for the target
segment based on sociological research is suggested.
Keywords: color psychology, marketing activities, promotion,
consumer behavior, visual perception of advertising, advertising
effectiveness, map of colors, customers’ loyalty.

Постановка проблеми. У сфері реклами психологія допомагає розробити таке повідомлення
для споживача, щоб не просто впливати на людський розум, але і, що найголовніше, на відчуття та емоції. Колір є найпростішим засобом
привернення уваги і, одночасно, найсильнішим
подразником. На жаль, багато українських фахівців з реклами продовжують відноситись до
кольору як до другорядного елементу і частіше віддають перевагу власним уподобанням,
уявленням чи стереотипам, ніж звертаються до

такої категорії, як психологія кольору. Колір –
це елемент, який за професіонального використання може забезпечити надзвичайну ефективність реклами, і як наслідок збільшити віддачу
від інвестицій в маркетинг.
Адже маркетинг переплітатиметься із колористикою та поведінковою економікою. Звісно,
що сприйняття кольору може частково змінюватися залежно від стану спостерігача, наприклад, посилюватися в небезпечних ситуаціях,
зменшуватися при втомі. Іноді колірне відчуття виникає по уявній асоціації з іншого виду
відчуттями (звуку, тепла тощо) та в результаті
роботи уяви.
Все це підтверджує той факт, що колірний
зір – дуже складний фізіологічний і психічний
процес, механізми якого дотепер ще не вивчені
до кінця, хоча, звісно вплив окремих кольорів
та їх відтінків були протестовані, після чого використовувалися більш цілеспрямовано: у сфері
моди, фільмах і на телебаченні, журналах і фотографіях, але насамперед у рекламі, оскільки
кольорова реклама діє значно сильніше, ніж
чорно-біла.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток теорії використання
кольору в рекламі внесли такі вчені: Д. Аакер,
М. Айзенберг, Р. Батра, М. Бобилева, Д. Джугенхаймер, М. Люшер, Д. Маєрс, Н. Ольшанська, Ф. Панкратов, К. Флехінгаус та інші.
Метою статті є дослідження ефективності
використання психологічних аспектів впливу
кольорів реклами на сприйняття її споживачами в маркетинговій діяльності підприємств.
Виклад основного матеріалу. Згідно з Законом України «Про рекламу» реклама – специфічна інформація про осіб чи продукцію, яка
поширюється в будь-якій формі та в будь-який
спосіб з метою прямого чи опосередкованого
одержання прибутку [1, c. 183].
В той же час колір – одна з властивостей
об’єктів матеріального світу, що сприймається
як усвідомлене зорове відчуття. Колір впливає
через гіпофіз на вегето-судинну систему людини, викликаючи відповідні емоційні реакції.
Перше серйозне дослідження в цій сфері провели психолог Карл Флехінгаус і психіатр Макс
Люшер. Саме вони розробили доктрину фізіологічності кольору і довели, що абсолютно всі
люди однаковою мірою сприймають вісім осно-
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вних кольорів – червоний, синій, жовтий, зелений, фіолетовий, коричневий, чорний, сірий
(три основних, їхні основні комбінації та насичену концентровану менше чи більше суміш
усіх відповідно) [2, c. 23].
Творці реклами та психологи, використовуючи свої знання способів впливу різних кольорів, роблять сильний вплив на споживача. Вони
допомагають виробникам за допомогою кольору
переконати споживача купити їх товар.
Знаючи особливості кожного кольору, можна сформувати певний образ, викликати певні

емоції, асоціації.
За багаторічну історію реклами, звичайно,
з’явилися якісь готові поєднання кольорів, визнані найбільш успішними, наприклад:
червоний на білому;
жовтий на чорному;
зелений на жовтому.
білий на синьому;
чорний на жовтому;
білий на чорному;
синій на жовтому;
синій на білому [3].
Таблиця 1

Опис психологічного впливу кольорів
Колір

Асоціації
Вплив
Теплий, проте може дратувати: збудження, Стимулює мозок, поліпшує настрій. Колір
енергія, пристрасть, бажання, швидкість,
Червоний
чоловічий колір, цей колір також
міцність, потужність, тепло, любов, агресія, лідерства,
збудливо діє на нервову систему
небезпека, вогонь, кров, війна, насильство
Мир, спокій, стійкість, гармонія,
Під впливом цього кольору у людини змендовіра, істина, консерватизм,
Блакитний / об’єднання,
рівень тривожності, знижується
безпека, чистота, порядок, лояльність, небо, шується
синій
напруга і кров’яний тиск. При занадто доввода, холод, технологія, депресія, інколи
гому впливі виникають стомлення та втома
означає розчарування і підозрілість
Найяскравіший колір спектру, життєрадісний колір: радість, щастя, оптимізм,
Сприяє вирішенню завдань і проблем, стиідеалізм, уява, надія, сонячне світло, літо, мулює мозок, викликає збудливу напругу,
Жовтий
золото, філософія, шахрайство, малодушяка потребує розрядки, вельми гнучкий і
ність, зрадництво, ревнощі, жадібність,
легко пристосовується, всюди проникає
обман, хвороба, ризик.
Символізує природу, здорове середовище,
Заспокоює нервову систему. Сприяє конвідновлення, молодість, бадьорість, весна,
центрації уваги. Зелений є тихим і заспоЗелений
щедрість, родючість, ревнощі, недосвідчекійливим. Сприймається впевненими в собі,
ність, заздрість, невдачу. Означає інколи
врівноваженими людьми
недовіру і врівноваженість
Найдинамічніший, молодіжний і веселий
почуття й прискорює серцебиття,
колір, життєрадісний й імпровізований, що Стимулює
загострює сприйняття і сприяє вирішенню
символізує енергію, баланс, тепло, ентускладних ситуацій. Надає сприятливий поПомаранчевий/ зіазм. Жвавий, експансивний, пишний,
на працездатність, за умови періоранжевий
що вимагає уваги. Характер, що викликає штовх
одичного
від нього, тому при
збудження, менш сильний, ніж від червоно- триваломувідпочинку
сприйнятті помаранчевого може
го, тому більш приємний. Колір створює
з’явитися стомлення і навіть запаморочення
відчуття благополуччя і щастя.
Асоціюється із землею, вогнищем, будинКолір консервативних людей, які не баКоричневий ком, надійністю, зручністю, витривалістю, жають нічого змінювати. Асоціюється зі
стійкістю.
стабільністю
Колір внутрішньої зосередженості. Він
колір люблять люди з нестійсприяє внутрішньому поглибленню: допома- Фіолетовий
Фіолетовий
ким характером, він добре стимулює роботу
гає абстрагуватися від усього непотрібного
мозку й сприяє вирішенню творчих завдань
й сконцентруватися на головній проблемі.
Означає безпеку, надійність, інтелектуальність, статечність, скромність, гідність,
Сірий
завершеність, твердість, консерватизм,
Основною якістю білого кольору є рівність.
практичність, старість, сум
Чорний – хороший техно-колір.
Сірий, чорний і білий (тони) – є сполучною
Описує мотивоване застосування сили, творення, навчання, здатність до передбачення, ланкою для кольорів. Не володіють явним
змістовність, приховані скарби, руйнівність, ефектом. Є фоном для інших кольорів й
депресія, порожнеча, стриманість, обмежен- підвищують інтенсивність, коли знаходяться поруч іншого кольору, підвищують світЧорний
ня. А також: потужність, сексуальність,
лість (світло-сірий, білий) або насиченість
складність, формальність, елегантність, ба(темно-сірий, чорний) кольору
гатство, таємниця, страх, зло, анонімність,
невдоволення, глибина, стиль, печаль, каяття, гнів, траур, смерть (західні культури)
Символізує незайманість, повноту, самовіддача, єдність, легкість, виявлення прихованого
і помилкового, ізоляцію, задубіння, розчарування, манірність, нудьгу.
Білий
Асоціативний ряд: вшанування, чистота, простота, мир, сумирність, точність, невинність, молодість, народження, зима, сніг, добро, стерильність, шлюб (західні культури),
смерть (східні культури); білий – холодний, клінічний, стерильний
Джерело: складено автором на основі [2, c. 50; 3; 4, c. 18]
Випуск 3. 2015
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Глобальні та національні проблеми економіки
Адже психологічний вплив на людину надають ні тільки окремі кольори, але й їхні поєднання. І тут дуже велике значення має розташування кольорів в просторі. Наприклад,
червоний колір збуджує, а зелений заспокоює,
але розташовані поруч однаковими площами
вони повністю врівноважуються і досягається
спокій та гармонія.
Узагальнені значення, властивості та вплив
використання колірних асоціацій подано в таблиці 1.
У поданій таблиці згадані основні кольори із
«пом’якшуючими» білим й сірим, які підвищують світлість зображення, проте варто згадати,
що в рекламній індустрії є ще досить поширені
кольори: бірюзовий, пурпуровий, а також – рожевий, який, увібравши в себе характеристики
червоного та білого, є основним для цілих категорій споживачів (сегментованих, в основному,
за статевовіковою ознакою).
Усі ці асоціації та характеристики здавна використовуються професіоналами при формуванні реклами чи зовнішнього виду товару, але не
варто забувати, що кольори варто використовувати, формуючи імідж підприємства, установи
чи організації. Це варто робити і в очевидних
речах (дизайн логотипу), і в технічних (візитівки, корпоративний стиль одягу тощо).
Також робота з кольором є важливим компонентом новітніх видів реклами – Ambientреклами та Продакт-Плейсменту. В першому
випадку вона має органічно підходити до місця встановлення, в чому і допомагає робота над
кольором. Щодо другого варіанту – одним із
критеріїв є важливість цільового продукту Продакт-Плейсменту для сценарію, їхня взаємна
інтегрованість. Адже різниця між рекламним
щитом на задньому плані, та головним доказом у детективній історії є колосальною, проте
ув’язати рекламу й візуальний продукт допомагає рішення щодо освітлення, кольорів експозиції, композиційного центру, адже пункт 1 статті 9 Закону України «Про рекламу» стверджує:
«Реклама має бути чітко відокремлена від іншої інформації, незалежно від форм чи способів
розповсюдження, таким чином, щоб її можна
було ідентифікувати як рекламу» [1, с. 189;
5 с. 208 ].
Колір насамперед впливає на емоції людини.
Психологи стверджують, що 80% впливу кольору обробляється нервовою системою, і тільки решту 20% зоровою. Тому природнім є те,
що дуже важливо скласти правильне колірне
оформлення товару: сам продукт, його упаковка, гама рекламної кампанії; найменші ж прорахунки в цих сферах можуть катастрофічно
вплинути на вибір споживача [6, с. 219].
Окремо хочеться зазначити приклад, як гама
одного і того ж кольору (до прикладу синього)
може виокремлювати різні психологічні аспекти емоцій, що викликаються за допомогою реклами, щоб вселити довіру до того чи іншого
продукту (рис. 1).

2. Благородство,
аристократичність

1. Свіжість

3. Свобода

Популярні психологічні
аспекти відтінків синього
кольору, які
використовуються в рекламі

4. Протест,
молодість

5. Мрія,
таємниця,
романтика

Рис. 1. Популярні психологічні аспекти синього
кольору, які використовуються в рекламі
Джерело: розроблено автором за матеріалами [7]

Щоб докладніше зрозуміти ефекти відображення наведених якостей, доцільно їх розібрати та описати на конкретних прикладах, отож:
– якості свіжості, натуральності, іскристості
подаються в рекламі мінеральної води, певних
алкогольних напоїв, засобів гігієни і передаються світлим, прозорим бірюзовим кольором,
кольором морської хвилі;
– благородство, аристократичність, ексклюзивність передається в рекламі сигарет, страхових компаній й віскі за допомогою насиченого
яскраво-синього кольору;
– свобода, пов’язана з відпусткою, курортні місця і креми від і для засмаги асоціюються
нами з небесно-блакитним кольором;
– також протест, молодість, воля виражається блакитним джинсовим кольором в рекламі джинсів і сигарет.
– мрія, таємниця, романтика, туга, властиві
рекламі фільмів, книг, парфумів вечірнього туалету – все це відображається в темно-синьому
кольорі нічного неба.
Окрім власне кольорів та їх комбінацій,
важливим є також їхнє взаємне розташування,
геометрія, композиційний центр, насичення,
розмір фрагментів тощо. От, наприклад, якщо
знизу подати темні кольори, а зверху – світлі,
то це викличе відчуття стабільності. Навпаки
ж – нестійкості.
Колір є потужним інструментом позиціонування. Підприємство може мати різноманітний
асортимент за своїм характером та сегментами
на ринку в межах одного виду виробництва.
Тому вміння застосовувати правильні кольори
та їх співвідношення буде вагомим чинником
успішності реалізації товару. Проілюструємо
це на ринку підприємств пивоварної галузі за
основними продуктами (табл. 2).
Використовуючи цю схему, підприємство
зможе чіткіше позиціонувати свій товар для обраних категорій споживачів, та, як наслідок,
краще простежувати тенденцію своїх результатів на ринку. Також необхідно зазначити, що
окрім вибору кольору щодо асортименту, варто
окремо підкреслити певні особливості того чи
іншого продукту, до прикладу, екологічність
того чи іншого напою відповідними відтінками зеленого чи синього, або елітність певного
сорту продукту (для подарункового варіанту),
використавши комбінацію чорного й золотого.
Хоча, після вибору кольорів не варто забувати
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Таблиця 2

Рожевий

Фіолетовий

Коричневий

Оранжевий

Білий

Сірий

Чорний

Зелений

Блакитний

Синій

Жовтий

Екзотичне пиво
(рисове тощо)
Темне пиво, ель
Світле пиво, сидр
Енергетики
Слабоалкогольні
тоніки
Безалкогольне пиво
- часто
використовується
- інколи
використовується
- рідко
використовується
- зазвичай не
використовується

Червоний

Основна продукція
пивоварних
підприємств

Карта кольорів продукції пивоварного підприємства

Розповсюджені кольори

про їхнє розташування та геометрію упаковки
і реклами.
Зазвичай колір, що розташований по вертикалі, сприймається легким, по діагоналі –
динамічним, по горизонталі – стійким. Також
кольори поділяють на «активні» і «пасивні».
Звідси випливає, що певні кольори володіють
більшою або меншою силою емоційного впливу, наприклад, щоб взаємонейтралізувати помаранчевий і синій кольори, потрібно значно
більше синього, ніж оранжевого. Концентрація активного кольору в правому верхньому
куті активізує композицію, все збільшується
в розмірі. Навпаки, у лівому нижньому створює ілюзію пасивності, рух назад. Колір, представлений кругом, збільшує площину і стимулює рух вперед, враження посилюється, якщо
це жовтий, червоний або оранжевий круг.
Квадрат зафарбований в холодні тони навпаки створює враження увігнутості, стиснення
[8, с. 115].
Найелементарніші постулати для оформлення кольором того чи іншого рекламного продукту є такими:
– у рекламі небажано використовувати більше двох різних (із зазначених вище восьми)
кольорів: надто строката картинка може викликати «перевантаження» і, як наслідок, відторгнення рекламованого продукту. Але урізноманітнити рекламу спорідненими відтінками
навіть рекомендується, оскільки в цьому разі
виникає приємне для ока відчуття колірної послідовності;
– обидва з використаних кольорів повинні
бути або основними, або додатковими. Наприклад, червоний прекрасно сполучається з білим
і погано – з рожевим, тоді як рожевий приємний в сполученні з блакитним;
– для посилення колірного контрасту можна використати взаємодоповнюючі кольори, наприклад, червоний і зелений, синій і жовтогарячий, жовтий і фіолетовий;
– тло рекламного модуля і фігура, зображе-

на на цьому фоні, повинні бути добре помітні. Фігура (чи елемент) має бути яскравішою
за фон, інакше реклама не здійснить бажаного
ефекту;
– кольорова гама рекламного звернення не
повинна викликати негативних емоцій, з цієї
причини не рекомендується максимально реалістично зображати негативні/неприємні речі [9].
Остання позиція може розкритися у своєрідному абстракціонізмі, до прикладу, під час реклами ліків зображення симптомів, тобто комбінації кольорів, можуть слугувати візуальним
евфемізмом реального елемента рекламного повідомлення.
Також кольори важливі не лише для реклами, а й для формування бренду, маркетингу
фірми загалом. Вони часто міняють емоційний
зміст відносин споживача і компанії.
Якщо ж говорити про комунікаційні канали, то американські психологи, своєю чергою,
провели низку досліджень, в процесі яких
з’ясували, що колір у рекламі займає одне з
найважливіших місць в той момент, коли людина складає свою думку про продукт.
Отже, згідно з відомостями, отриманими від
американських психологів:
– під впливом кольору (в 60% випадків) людина вирішує, чи варто ознайомлюватися з продуктом;
– правильне поєднання кольорів може підвищити шанси рекламного оголошення бути поміченим серед споживачів на 38%;
– грамотне поєднання кольорів здатне поліпшити на 40% сприйняття споживачем рекламного повідомлення;
– колір може навіть підвищити позитивне
ставлення до продукції, що рекламується (орієнтовно – в 22% випадків) [10, с. 417].
Лояльність покупців та факт повторної купівлі продукту фірми напряму залежить від
емоцій, на які, як ми вже довели, колір має
значний вплив. Використовуючи наведену статистику, ми можемо запропонувати формулу
Випуск 3. 2015
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для визначення ефекту від використання грамотної колірної реклами за наявності товару
на ринку, проте із незначним рівнем лояльності та усвідомленості покупців, низьким рівнем
розпізнавання бренду, результатом якого буде
приблизне число залучених покупців, в яких
буде сформоване позитивне уявлення про товар та бажання його придбати повторно (формула 1).
QЛ=((Q-QН)*0,6*0,38*0,4+ QН)*0,22,
(1)
де, QЛ – кількість лояльних споживачів продукції,
Q – загальна кількість потенційних клієнтів,
QН – наявна кількість клієнтів.
Звісно, ця формула дає приблизні результати, адже реклама буде ефективною лише у разі
прийнятної цінової політики, інших вдалих
аспектах маркетингу, конкурентного середовища, та, що є головним – належної якості товару
(яку власне і має теж відображати колір, і яка
має залишатися в свідомості споживача в асоціації із колірною рекламою).
Також доцільно зазначити, що, окрім згаданих чинників та основних якостей кольорів, вагому роль виконують статевовікові уподобання,
а також національні та культурні особливості
споживчих ринків.
Висновки. В результаті проведеного дослідження визначено:
– колір – це потужний психологічний засіб
впливу на споживача, один із основних інструментів маркетингової політики. Знання особливостей того чи іншого кольору, основи їх поєднань, розташування при розробці рекламного
повідомлення чи упаковки товару допомагає
найбільш ефективно його позиціонувати для обраного цільового сегменту ринку;
– кольори важливі також для формування
бренду, маркетингу фірми загалом, вони часто
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міняють емоційний зміст відносин споживача і
компанії;
– розроблено карту кольорів на прикладі
певного виду продукції, та пропонується її використання у контексті її заповнення професіоналами під час формування комплексу маркетингу підприємства. Очікувані вигоди при
грамотному використанні кольорів у рекламі
та оформленні продукції (за незмінності інших
чинників) пропонується розраховувати розробленою формулою.
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АНОТАЦІЯ
Визначено відмінності зведеної та консолідованої фінансової звітності. З’ясовано організаційні аспекти складання таких
видів звітності. Надано організаційно-правові форми об’єднань
підприємств України. Досліджено нормативно-правову базу,
яка регламентує складання та подання зведеної та консолідованої фінансової звітності. Визначено основні принципи та
аспекти складання консолідованої фінансової звітності.
Ключові слова: зведена фінансова звітність, консолідована фінансова звітність, організація, принципи, процедури,
складання звітності.
АННОТАЦИЯ
Определены отличия сводной и консолидированной финансовой отчетности. Выяснено организационные аспекты составления таких видов отчетности. Приведены организационно-правовые формы объединения предприятий Украины. Исследовано
нормативно-правовую базу, которая регламентирует составление и представления сводной и консолидированной финансовой
отчетности. Определены основные принципы и аспекты составления консолидированной финансовой отчетности.
Ключевые слова: сводная финансовая отчетность,
консолидированная финансовая отчетность, организация,
принципы, процедуры, составление отчетности.
АNNOTATION
The article defines the differences between combined and
consolidated financial statements. The author found organizational aspects of preparation of such types of statements. The paper
provided the organizational and legal forms of business combinations in Ukraine. The author investigated the regulatory framework
that governs the preparation and presentation of combined and
consolidated financial statements and defined the main principles
and aspects of the consolidated financial statements.
Keywords: combined financial statements, consolidated
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Постановка проблеми. Останнє десятиріччя
визначено створенням та розвитком великих
фінансово-господарських проектів. Суб’єктам
господарювання в ринкових умовах та для глобального розвитку недостатньо функціонувати
у межах окремих господарських одиниць. Для
здійснення бізнес-проектів та розширення діяльності необхідною умовою стає об’єднання
підприємств та створення груп суб’єктів господарювання, крім того, такі зміни позитивно впливають на економіку країни загалом.
В зв’язку з цим безпосередньо держава та власники підприємства і суспільство потребують інформації про фінансово-господарський стан та
результати діяльності об’єднаних підприємств.
Таке становище визначає необхідність складання та оприлюднення фінансової звітності
об’єднаних підприємств та їх груп.

Сьогодні існують окремі дискусійні питання
щодо визначення, принципів та методики складання різних форм звітності об’єднаних груп
суб’єктів господарювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблеми організації бухгалтерського обліку в
об’єднаннях підприємств і методику складання консолідованої фінансової звітності в Україні вивчали такі науковці, як: Р.Є. Грачова,
О.М. Гурська, Є.В. Калюга, В.М. Костюченко,
Р.С. Коршикова, Н.М. Малюга, Г.В. Уманцев
та інші.
У зв’язку із розвитком об’єднання підприємств, формами звітування яких є консолідована та зведена фінансова звітність, існує необхідність визначення чіткого усвідомлення
відмінностей та особливостей складання зведеної і консолідованої фінансової звітності.
Мета статті. Дослідити структуру суб’єктів
господарювання як організаційно-економічної бази звітування зведеної та консолідованої
фінансової звітності. Визначити особливості
складання консолідованої фінансової звітності.
З’ясувати нормативно-правову базу, яка регламентує складання зведеної та консолідованої
фінансової звітності. Навести та розглянути
принципи та методику складання консолідованої фінансової звітності.
Виклад основного матеріалу. У сучасній економічній літературі та законодавчо-нормативних документах з бухгалтерського обліку щодо
фінансової звітності існують ще поняття «зведена» та «консолідована».
Сьогодні в Україні встановлено вичерпаний
перелік видів економічної діяльності суб’єктів
господарювання, а також вимоги щодо складання та подання як зведеної звітності так і консолідованої фінансової звітності.
Законом України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність» (ст. 12) [2] встановлено
суб’єкти господарювання, які повинні складати
і подавати консолідовану та зведену фінансову
звітність, що наочно зображено на рисунку 1.
Також необхідно зазначити, що перелік видів
діяльності, щодо яких підприємствами складається зведена фінансова звітність, наведено
у Наказі Міністерства фінансів України від
24.04.2000 р. № 37 «Питання складання фінансової звітності» [3].
Випуск 3. 2015
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Консолідована
фінансова звітність

Зведена фінансова
звітність

1. Підприємства, що
мають дочірні підприємства

1. Міністерства, інші
органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства, засновані
на державній власності
та органи, які здійснюють управління
майном підприємств,
заснованих на комунальній власності.
2. Об’єднання підприємств.





Рис. 1. Суб’єкти господарювання України,
які складають та подають зведену
та консолідовану фінансову звітність

Як зведена, так і консолідована фінансова
звітність мають певні особливості стосовно законодавчо-нормативної регламентації, складання
та подання. Для чіткого усвідомлення різниці
та особливостей цих видів фінансової звітності
необхідно з’ясувати їх визначення.
Зведена фінансова звітність – це система показників, що відображають фінансовий стан і
фінансові результати групи взаємопов’язаних
організацій на звітну дату.

Консолідована фінансова звітність – це звітність, яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства та його дочірніх підприємств як єдиної
економічної одиниці [2].
Отже, поняття «зведена звітність» і «консолідована звітність» не є тотожними. Крім того,
ці форми звітності відрізняються метою, призначенням та технікою складання.
Метою складання зведеної фінансової звітності є статистичне узагальнення даних, а консолідованої – надання повної неупередженої
інформації інвесторам та інших користувачам
фінансової звітності про результати фінансовогосподарської діяльності групи на звітну дату.
Зведені звіти складають по всіх показниках
форм, передбачених для суб’єктів господарювання як по типових так ї внутрішньовідомчих
формах. Така звітність організацій складається
шляхом підсумовування звітів всіх підвідомчих
підприємств.
Перш ніж з’ясувати особливості складання
консолідованої фінансової звітності необхідно
розглянути процес об’єднання підприємств.
Відповідно до ст. 70 Господарського кодексу
України підприємства мають право на добровільних засадах об’єднувати свою господарську
діяльність (виробничу, комерційну та інші вили
діяльності) [1]. В об’єднання суб’єктів господарювання можуть входити підприємства, утворені за законами іншим держав. Таким же способом підприємства України можуть входить
Таблиця 1

Організаційно-правові форми об’єднань підприємств
Тип підприємства

Визначення за Господарським кодексом України
договірне об’єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що
об’єдналися, шляхом централізації однієї або кількох
виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціАсоціація
алізації і кооперації виробництва, організації спільних
виробництв на основі об’єднання учасниками фінансових
та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації
договірне об’єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств,
Корпорація
що об’єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з
учасників органам управління корпорації
тимчасове статутне об’єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети
Консорціум
(реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо)
статутне об’єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або
Концерн
групи учасників об’єднання, з централізацією функцій
науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності
група суб’єктів господарювання – юридичних осіб,
Асоційоване під- пов’язаних між собою відносинами економічної та/або
приємство
організаційної залежності у формі участі в статутному
капіталі та/або управлінні.
публічне акціонерне товариство, яке володіє, користуа також розпоряджається холдинговими корпораХолдингова ком- ється,
тивними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше
панія
корпоративних підприємств (крім пакетів акцій, що перебувають у державній власності)

Вид фінансової звітності

Кожне підприємство
складає власну фінансову
звітність

Зведена

Зведена

Зведена

Або зведена, або консолідована

Консолідована
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в об’єднання підприємств, створених на інших
державних територіях.
Стаття 118 Господарського кодексу України
(ГКУ) визначає, що об’єднання підприємств –
це господарська організація, утворена у складі
двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності
для вирішення спільних економічних та соціальних завдань [1].
Необхідно зазначити, що статями 120 і 126
ГКУ визначено організаційно-правові форми
об’єднань підприємств, які наочно зображені
в таблиці 1. Крім цього, в таблиці 1 з’ясовано
види фінансової звітності, які складають визначені групи підприємств України.
Розкриття інформації про об’єднання підприємств та порядок відображення в обліку і складання звітності придбання інших підприємств
визначає П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств»
[6]. Також в П(С)БО 19 наведено визначення
контролю, яке необхідне для усвідомлення понять пов’язаних з консолідацією, а саме: «материнське» та «дочірнє» підприємство.
Крім того, існує відмінність між юридичним та економічним розумінням об’єднання
суб’єктів господарювання. З юридичного погляду – материнська компанія не володіє активами дочірньої компанії, а має права та володіє
акціями або частками дочірньої компанії. В такому разі материнська і дочірня (дочірні) компанії є окремими юридичними особами. З бухгалтерського боку – існує один господарюючий
суб’єкт та всі ресурси і фінансово-господарська
діяльність дочірніх компаній перебувають під
контролем материнського підприємства.
Отже, в об’єднанні суб’єктів господарювання велика увага та значення надається терміну
«контроль».
Контроль – це вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства або підприємництва з метою одержання вигод від його діяльності [6].
Законом України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні» визначено, що
підприємства, які мають дочірні підприємства,
крім фінансових звітів про власні господарські
операції, повинні складати та подавати консолідовану фінансову звітність [2].
Порядок складання консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги до розкриття
інформації щодо її складання регламентується
НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність»
[5]. НП(С)БО 2 п. 5 визначає, що консолідовану
фінансову звітність подає материнське підприємство. Критеріями, необхідними для подання
консолідованої фінансової звітності материнським підприємством, є:
– наявність контролю та владними повноваженнями материнського над дочірнім підприємством;
– результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства безпосередньо
призведуть до зміни у складі вартості активів,

зобов’язань та власного капіталу материнського
підприємства.
Консолідована фінансова звітність повинна
відповідати принципам та якісним характеристикам, які висуваються до фінансової звітності
суб’єктів господарювання.
Відповідно до НП(СБО) 2, крім існуючих загальноприйнятих принципів бухгалтерського
обліку та фінансової звітності, виділимо основні
принципи консолідованої фінансової звітності:
1. Подання звітності: подає звітність материнське підприємство.
2. Єдина дата: фінансова звітність, що використовується для складання консолідованої фінансової звітності має бути за той самій період
і на ту ж дату балансу.
3. Єдина облікова політика: консолідована
фінансова звітність складається з використанням єдиної облікової політики для подібних
операцій та інших подій за схожих обставин.
За неможливістю застосування єдиної облікової
політики цей факт слід повідомляти у примітках із поясненням і розкриттям статей до яких
застосовується різна облікова політика.
4. Визначення та відокремлення: материнське підприємство визначає неконтрольовану
частка у власному капіталі, чистому прибутку
(збитку) та сукупному доході, що в консолідованій фінансовій звітності наводиться окремо.
5. До консолідованої фінансової звітності
включають показники фінансової звітності материнського та всіх його дочірніх підприємств.
Якщо показники фінансової звітності дочірнього підприємства не включено до консолідації,
причини повинні розкриватись у примітках до
консолідованої фінансової звітності.
Відповідно по НП(С)БО 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності» консолідована фінансова звітність складається з таких форм [4]:
– Форма 1-к – Консолідований баланс (Звіт
про фінансовий стан);
– Форма 2-к – Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
– Форма 3-к – Консолідований звіт про рух
грошових коштів (за прямим методом);
– Форма 3-кн – Консолідований звіт про рух
грошових коштів (за непрямим методом);
– Форма 4-к – Консолідований звіт про власний капітал.
Процедури підготовки консолідованої фінансової звітності можна умовно поділити на три
узагальнених етапи:
1. Підготовка, складання та подання власної
фінансової звітності як материнської, так і дочірніх компаній а також підготовка фінансових
звітів до процесу консолідації.
2. Здійснення відповідних коригувань та виключень при складанні консолідованої звітності. Зі звітності виключають:
– балансову вартість фінансових інвестицій
материнського підприємства в кожне дочірнє
і частки материнського в капіталі кожного дочірнього підприємства;
Випуск 3. 2015

353

Глобальні та національні проблеми економіки
– суми внутрішньогрупових операцій та
внутрішньогрупового сальдо;
– суму нереалізованих прибутків та збитків
від внутрішньогрупових операцій, облік яких
ведеться за П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».
3. Підготовка, складання та подання консолідованої фінансової звітності материнським
підприємством.
На підставі зазначених етапів підготовки
консолідованої фінансової звітності розглянемо
більш розгорнуто методику її складання.
Консолідована фінансова звітність складається шляхом впорядкованого додавання показників фінансової звітності материнського
підприємства до аналогічних показників материнського підприємства за всіма формами фінансової звітності.
Зазвичай підприємства використовують робочі трансформаційні таблиці, приклади яких
наведено в таблиці 2 і таблиці 3.
Залежно від власних потреб та з метою ухвалення управлінських рішень можливо застосовувати будь-яку з наведених трансформаційних
таблиць.
Методику складання консолідованої фінансової звітності розглянемо на прикладі складання трансформаційних робочих таблиць, які
складають в такій послідовності:
1. Внесення показників статей окремих фінансових звітів у відповідні стовпчики «Материнська компанія» і «Дочірня компанія» (зазначений етап 1).
2. Виявлення та розрахунок відповідних виключень (зазначений етап 2).
3. Виявлення та розрахунок відповідних коригувань:
– визначення гудвілу у разі, коли материнське підприємство придбало акції дочірнього за
ціною, яка вища від номінальної вартості;
– нарахування амортизації гудвілу згідно з
П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств»;
– визначення та нарахування суми дооцінки
необоротних активів, що підлягають амортизації.
4. Внесення виключень та коригувань у
трансформаційні таблиці за стовпчиком «Коригувальні проведення».

5. Визначення та відокремлення неконтрольованої частки у власному капіталі, чистому
прибутку (збитку) та сукупному доході дочірніх підприємств. Внесення відповідних сум до
трансформаційної таблиці стовпчик «Неконтрольована частка» (табл. 3) або до окремої статті «Неконтрольована частка» при застосування
таблиці 2.
6. Визначення та відображення дивідендів за
випущеними дочірніми підприємствами привілейованими акціями.
7. Визначення та відображення відстрочених
податкових активів і зобов’язань відповідно до
П(С)БО 17 «Податок на прибуток».
8. Визначення та відображення курсових
різниць, які виникають в процесі консолідації
фінансової звітності за умови, що материнське
підприємство має дочірні підприємства за межами України (П(С)БО 21 «Вплив зміни валютних курсів»).
9. Розрахунок консолідованих сум, враховуючи коригування, внесення відкоригованих сум
до стовпчику «Консолідована сума (звітність)»
за відповідними статтями звітів (зазначений
етап 3).
Необхідно зазначити, що коригування та
виключення, які здійснюються в процесі складання консолідованої фінансової звітності, не
впливають на власну фінансову звітність материнського і дочірнього підприємств, а результати трансформаційних робочих таблиць використовуються тільки для формування та складання
консолідованої фінансової звітності.
Отже, консолідована фінансова звітність
складається за сукупністю всіх показників фінансових звітів контрольованих підприємств.
Така звітність повинна: відображати фінансовий стан групи, результати її господарської
діяльності; задовольняти потреби зовнішніх
і внутрішніх користувачів; надавати можливість ухвалювати неупереджені управлінські
рішення.
Висновки. В процесі дослідження виявлено
відмінні та спільні риси зведеної та консолідованої фінансової звітності та з’ясовано організаційно-правові групи підприємств України, які
Таблиця 2

Робоча трансформаційна таблиця консолідації 1
Форма
Стаття
звітності

Материнська компанія
Дебет

Кредит

Дочірня компанія
Дебет

Кредит

Коригувальні
проведення
Дебет

Кредит

Консолідована
сума

Таблиця 3
Робоча трансформаційна таблиця консолідації 2
Форма
Стаття
звітності

Фінансові звіти підприємств
групи
Материнська
компанія

Дочірня
компанія

Коригувальні
проведення
Дебет

Кредит

Неконтрольована
частка

Консолідована
звітність
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складають таку звітність. Визначено та наведено етапи, принципи та процедури підготовки
консолідованої фінансової звітності.
Необхідно зазначити, що процес консолідації має розрахунковий характер, а складання
консолідованої фінансової звітності відбувається на підставі власних фінансових звітів підприємств групи. З приводу цього на підставі
загальноприйнятої методики консолідації необхідно розробляти та застосовувати на внутрішньогруповому рівні єдину методику складання
консолідованої фінансової звітності враховуючи
особливості діяльності підприємств групи.
У процесі дослідження виявлено, що недостатньо уваги приділено методиці повної та
пропорційної консолідації, що має бути метою
подальших досліджень.
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МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ
ТА ПОТЕНЦІЙНИХ ПАРТНЕРІВ ПІДПРИЄМСТВА
METHODS OF INVESTIGATION OF EXISTING
AND POTENTIAL BUSINESS PARTNERS
АНОТАЦІЯ
Розглянуто та проаналізовано можливі критерії вибору
партнера для співпраці. Охарактеризовано фактори, які доцільно розглядати при виборі партнера для спільного ведення бізнесу. Партнерство – це оптимальний варіант стосунків
рівноправних суб’єктів, які прагнуть до організації спільної
діяльності. Глобалізація економічних процесів та інтернаціоналізація ринків, активізація бізнесу, інтенсивність розвитку
світового ринкового середовища, розмивання економічних і
географічних меж призвели підприємства до переорієнтації
основних концепцій управління. Уникнути протистояння в
діяльності на спільному ринку та побудови нових підходів в
управлінні підприємством допоможе налагодження партнерських відносин. Головним моментом в цьому процесі є розуміння того, хто насправді є партнером підприємства з яким
необхідно формувати партнерські відносини. Стаття присвячена вибору сучасних методів формування партнерських відносин.
Ключові слова: партнерські відносини, бізнес-партнер,
співробітництво, партнерство, інтеграція, потенційний партнер.
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены и проанализированы возможные критерии
выбора партнера для сотрудничества. Охарактеризованы
факторы, которые целесообразно рассматривать при выборе
партнера для совместного ведения бизнеса. Партнерство – это
оптимальный вариант отношений равноправных субъектов,
стремящихся к организации совместной деятельности. Глобализация экономических процессов и интернационализация
рынков, активизация бизнеса, интенсивность развития мирового рыночного среды, размывание экономических и географических границ привели предприятия к переориентации
основных концепций управления. Избежать противостояния в
деятельности на общем рынке и построения новых подходов
в управлении предприятием поможет налаживанию партнерских отношений. Главным моментом в этом процессе является
понимание того, кто на самом деле является партнером предприятия по которым необходимо формировать партнерские
отношения. Статья посвящена выбору современных методов
формирования партнерских отношений.
Ключевые слова: партнерские отношения, бизнес-партнер, сотрудничество, партнерство, интеграция, потенциальный
партнер.
ANNOTATION
The article reviewed and analyzed the possible criteria for
selecting a partner for cooperation. The factors appropriate to
be considered when choosing a partner for joint business were
revealed. Partnership is the best option of relations of equal entities
seeking to organize joint activities. Globalization of economic
processes and the internationalization of markets, boosting of
business and intensity of the global market environment, erosion
of economic and geographic boundaries of the enterprise led to
reorientation of the basic concepts of management. Partnerships
and the construction of new approaches in the management of
the company will help avoid confrontation in the activities of the
common market. The main point in this process is understanding
of who is actually a partner of the company to form partnership

relations. Article deals with the choice of modern methods of
forming partnerships.
Keywords: partnerships, business partner, cooperation,
integration, potential partner.

Постановка проблеми. В умовах інноваційного розвитку економіки України та інтенсивного розвитку світового ринкового середовища
відбувається зміна концепції управління національним підприємством і іншими вітчизняними підприємствами. Тому виникає необхідність
пошуку підходів, щодо підвищення ефективності управління підприємством та забезпечення конкурентних переваг у перспективі. Через
необхідність підвищення ефективності функціонування виникає потреба у формуванні партнерських відносин з іншими підприємствами.
Глобалізація економічних процесів та інтернаціоналізація ринків, активізація бізнесу, розмивання економічних і географічних меж – це
основні напрями, що змусили підприємства замислитись над налагодженням партнерських
відносин. Це можливість встановити зв’язки з
зацікавленими сторонами, переслідуючи спільні цілі та використовування вміння, навиків та
ресурсів інших підприємств. Але насамперед
необхідно зрозуміти, хто є партнером підприємства, з яким необхідно формувати такі відносини. Тому необхідним є удосконалення методів, за якими можна підібрати партнера для
співпраці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблемі пошуку та обґрунтуванню методів
та підходів до вибору потенційного партнера
для співпраці присвячено багато робіт, а саме:
Я.Ю. Криворучко, Н.І. Чухрай [1, с. 27–31]
розглянули партнерські відносини, як інтеграційний процес, який ґрунтється на цінності
відносин; С.П. Кущ, Л.В. Балабанова, Н. Струк
стверджують, що організацію партнерських
відносин потрібно розглядати з погляду теорії
маркетингових відносин [2–4]; Р.Х. Іванова
вважає, що партнерські відносини слід формувати за декількома напрямами: з постачальниками послуг, з покупцями, з персоналом підприємства та з конкурентами [5, c. 76; 81].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Питання вибору партнера
по бізнесу для довгострокових відносин зали-
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шається недостатньо розробленим, зокрема, не
в повному обсязі вирішеними є питання вибору критеріїв оцінки потенційних партнерів
для державних підприємств. Це обумовлює
необхідність вирішення наукового завдання,
пов’язаного із формуванням принципів, щодо
вибору потенційного партнера для співпраці.
Тому це завдання обрано як напрям дослідження у цій статті.
Мета статті. Аналіз можливих критеріїв для
вибору потенційних партнерів. Формування
принципів вибору партнерів для співпраці.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Нестабільна політична ситуація в Україні, недостатньо ефективне економічне законодавство,
відсутність розвиненої ринкової інфраструктури, економічні, фінансові і соціальні чинники
призвели до скрутного функціонування українських підприємств [6]. Таке становище вітчизняних підприємств, зокрема і національних,
змусило замислитись над пошуком нових способів виживання та забезпечення конкурентних
переваг у перспективі. Особливо важко виживати національному підприємству, оскільки
капітал підприємства належить підприємцям
своєї країни і засноване на державній власності. Новим підходом в управлінні є налагодження партнерських відносин. Термін партнерські
відносини останнім часом вжився у політичних
і правових колах, а також засобах масової інформації. Підприємства зазвичай підтримують
відносини з суб’єктами ринку, але особливо популярними є довготривалі взаємовигідні відносини – партнерство.
В умовах поширення процесів глобалізації
використовуються різні форми партнерства (рисунок 1). С.І. Паріонов у своїх роботах зазначає
необхідність в формуванні партнерських відносин [7, c. 76; 81].

Ключовим чинником успіху підприємства
стають ефективно працюючі відносини. Для
підвищення ефективності роботи підприємства
найбільш перспективним є вибір надійного бізнес-партнера. Партнерство можливе лише на
основі взаємної довіри і полягає у рівноправності її учасників, що спрямоване на досягнення спільних результаті. Порівняння партнерських відносин з традиційними представлено в
таблиці 1 [8].
Партнерство – це оптимальний варіант стосунків рівноправних суб’єктів, які прагнуть до
формування єдиної позиції з певних питань та
організації спільних дій. Але виникає питання, як оцінити свого потенційного партнера,
щоб надійно з ним співпрацювати. Зробити це
не так просто, потрібно витратити деякий час.
Насамперед бажано познайомитись з його репутацією, що кажуть про нього клієнти та інші
бізнес-партнери. Бажано, щоб бізнес-партнер
мав солідне фінансове становище, відмінно орієнтувався на ринку.
Охарактеризуємо деякі критерії вибору
партнерів для співпраці. Надійність вбачає в
собі виконання всіх договірних зобов’язань та
достойне сервісне обслуговування. Визначається надійність наданням послуг у зазначений
термін та за узгодженою ціною. Тривалі відносини є свідченням довіри. За критерієм стійкості проводиться оцінка фінансів та управління
підприємством. Стійкість підприємства означає
здатність їх пристосуватись до змінних умов,
протистояти внутрішнім і зовнішнім впливам,
зберігати свій працездатний стан, щодо досягнення поставлених завдань. Якість послуг,
відносин, відповідність необхідним стандартам
охоплює критерій якості. Без якісного обслуговування підприємство не можу досягти своїх
основних цілей і вижити в конкурентному се-

партнерство

взаємодія
Відображає процеси впливу
різних об’єктів один щодо
одного,
їх
взаємну
обумовленість, а також
виникнення одного об’єкта
через інший

Це юридична форма організації
спільної економічної діяльності деяких
фізичних або юридичних осіб; термін
«взаємодія»- це взаємний зв’язок між
предметами в дії, а також погоджена дія
між ким-,чим-небудь

Основні поняття
партнерських відносин

співробітництво
Спільна діяльність, спільні дії;
процес взаємодії двох або кількох
учасників у якому виключається
застосування «примушеності» і
домінують
спільні
пошуки
реалізації загальних інтересів

інтеграція
Це одночасно і процес, і стан, що мають тенденцію замінити роздрібні
відносини, що складаються з незалежних одиниць, новими більш-менш
широкими об’єднаннями наділеними мінімальними повноваженнями рішень,
або в усіх областях, що входять до компетенції базових одиниць. Інтеграція
покликана породити лояльність і прихильність до нового об’єднання.

Рис. 1. Основні поняття, що розкривають зміст партнерських відносин
Випуск 3. 2015
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редовищі. Цей перелік показників не є остаточним, він може доповнюватись.
Сьогодні в економічній теорії не існує єдиного науково-обґрунтованого підходу для вибору
підприємством партнера для здійснення партнерських відносин. Багато вчених пропонують
різні підходи.
Р. Уоллес рекомендує проводити ретельну
самооцінку та оцінку підприємства-партнера
для того, щоб встановити довготривалі та результативні партнерські відносини [9, с. 184].
С. Карделл пропонує розробити схему відбору
партнерів, до якої можна віднести: стратегічну
спрямованість, об’єктивність, опору на критерії,
адекватність ресурсного забезпечення, багатоетапність та фактологічну основу [10, с. 203].
Оцінювання перспективності потенційних
партнерів має ґрунтуватися на системному
принципі багатоваріантності – вважають інші
спеціалісти цієї галузі [11, с. 85, 89].
На думку Дж. Ігана, приймаючи стратегічне рішення про формування довготривалих
відносин, підприємство має проаналізувати всі
переваги та недоліки таких відносин, а також
провести підготовчі дії [12, с. 127]. Головним
критерієм при виборі потенційного партнера є
власна готовність до таких відносин – так вважає автор.
У результаті дослідження літературних джерел було виявлено два типи заходів, які дають
можливість визначитись з готовністю підприємства до партнерських відносин.
Перший тип – це внутрішні дії, направлені на
підбір підприємства та зацікавлених осіб. Водночас підприємство визначається з показниками,
які бажає отримати, потім проводиться самодіагностика – аналіз стану підприємства за напрямом
діяльності та оцінка ресурсів та власних можливостей досягнення запланованих результатів.
Зовнішні дії – це другий тип. Дозволяє визначати потенційного партнера за різними критеріями та показниками. Керівництво підприємства, приймаючи рішення про партнерські
відносини, може розглядати як партнерів старих суб’єктів, з якими уже були партнерські

відносини, і нових учасників з метою побудови
нових відносин для співпраці [13, с. 295–297].
Розглянемо декілька факторів, які доцільно
враховувати при виборі партнера для співпраці [14]:
1. Найбільш важливим фактором, що впливає на партнерські відносини є цінність. Кожна людина має свій власний набір цінностей,
які вона накопичувала упродовж свого життя.
І тому потенційні партнери по бізнесу повинні
поділяти спільні цінності, щоб завоювати повагу один до одного. Через різні погляди на цінності часто між партнерами виникає конфлікт,
коли хтось вважає, що він правий, а хтось – ні.
2. Другим, не мало важним фактором, є загальна ціль. Щоб уникнути конкуруючих розбіжностей в бізнесі партнери повинні визначити, що їх спільна мета – це їхнє підприємство, і
повинна бути у них єдина мета, тобто чого вони
хочуть досягти.
3. Взаємні зобов’язання. Кожен з партнерів
повинен бути зацікавлений в досягненні загальної цілі, щоб не виникало конфліктів. Бо часто
буває, що один з партнерів працює цілодобово,
а інший до 5 годин і вільний, тоді один з партнерів може відчути, що його «колега» не достатньо вносить вклад в їх спільну справу.
4. Загальні очікування. Особистий інтерес ніхто не відміняв, кожен з партнерів бажає
отримати фінансовий результат, але будьте чесними спочатку.
5. Важливий момент в партнерстві – фінансове становище майбутніх партнерів. Звісно,
добре мати партнера, який має досвід і гроші,
що може надати фінансову допомогу. Але є і
негативна сторона, якщо бізнес розпадеться, то
той, хто має досвід, отримає гроші, а недосвідчений партнер – лише набереться досвіду.
6. Додаткові можливості. Виявляйте сильні
сторони майбутнього партнера і вирішуйте наскільки добре вони збігаються з вашими, щоб
утворився яскравий тандем.
Щоб вибрати компанію-партнера для інтеграції в роботі запропоновано скористатись такими критеріями (таблиця 2).
Таблиця 1

Порівняння типів взаємовідносин підприємства
Критерії порівняння
Форма взаємовідносин
Урахування інтересів
постачальника й покупця
Політика цін
Тривалість бізнес-відносин

Традиційні відносини
Конкуренція
Акцент на власних інтересах
постачальника й покупця
Акцент на «ціну за одиницю
продукції», основна мета
покупця – найнижча ціна
Короткочасні бізнес-відносини

Здійснення вхідного контролю
Політика у сфері контролю якості якості
Кількість постачальників
Взаємовідносини з
постачальниками

Робота з великою кількість
постачальників
Відносини невизначеності між
постачальником і покупцем

Партнерські відносини
Співробітництво
Акцент на спільних інтересах
постачальника й покупця
Акцент на загальну вартість
закупівлі
Тривалі бізнес-відносини
Гарантована якість на основі
концепцій TQM (Total Quality
Management)
Робота з 1-2 постачальниками
Відносини довіри між
постачальником і покупцем
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Таблиця 2
Критерії вибору компанії – партнера для інтеграції

№
Критерії
з/п
1 Надійність партнера
об’ємів
2 Відповідність
бізнесу

Задовольняється, бали
Висока надійність – 2
Об’єми бізнесу
відповідають – 2
Напрямок бізнесу
збігається – 2
Незначні
інвестиції –2

Частково
задовольняється, бали
Середня надійність – 1
Часткова
відповідність – 1

Не задовольняється,
бали
Низька надійність –0

Частково збігається – 1

Не збігається – 0

Істотні інвестиції – 1

Значні інвестиції – 0

Не відповідають – 0

3

Напрямок бізнесу

4

Вартість операції

5

Співвідношення цілей
компанії
Наявність досвіду
в організації
інтеграційного бізнесу

Цілі співпадають – 2

Частково співпадають – Не співпадають – 0
1

Є позитивний
досвід – 2

Є негативний
досвід – 1

Досвід відсутній – 0

7

Територіальне
розташування

Переважний збіг
філіальної
мережі – 2

Частковий збіг
філіальної мережі – 1

Не відповідність збіг
філіальної мережі – 0

8

Імідж і репутація
компанії

Хороший імідж і
репутація – 2

Наявність не значної
імідж і
негативної інформації – Негативний
репутація – 0
1

6

Таблиця 3
Аспекти аналізу діяльності потенційного партнера
Аспект діяльності
Науково-технічний
та технологічний
Соціально-культурний
та організаційний
Економічний
Політико-правовий

Сутність аналізу
аналіз технічного рівня продукції фірми, перевірка технологічної бази та виробничих можливостей, організація науково-дослідницьких робіт і витрати на них
Вивчається організація управління фірмою, організаційна структура, корпоративна культура, лояльність персоналу, психологічний клімат в колективі
Проводиться аналіз фінансового стану підприємства, витрати, плинність кадрів
Вивчаються норми та правила партнерства

У цій таблиці бали відповідають ступеню
задоволеності кожним критерієм. Бали отримані методом експертних оцінок. Збирається
група спеціалістів компетентних у цій сфері
дослідження і проводять порівняння критеріїв, де кожному об’єкту присвоюється бал, що
який-небудь об’єкт переважає іншого щодо
якогось критерію [15]. Опитування проводиться методом групового анкетування в декілька
турів. Результати кожного туру обробляються статистичним методом і повідомляються
експертам. У подальших турах експерти аргументують свої відповіді. Від туру до туру
відповіді експертів стають більш стійкими і
перестають змінюватись. Тому опитування
припиняється. На практиці проводять тричотири тури опитування. У нашому випадку
найбільша кількість балів може бути 16, це
ідеальний варіант вибору потенційного партнера. Якщо хоч один з важливих критеріїв
не виконується, то рішення про інтеграцію не
приймається.
Однакову кількість балів може мати декілька потенційних партнерів, тому потрібно провести порівняльний аналіз діяльності партнерів
[16] (таблиця 3).
Якщо з однаковим балом ми отримали декілька підприємств, то за аспектами діяльності проводимо порівняння нашого підприємства
з підприємствами для інтеграції. І вибираємо

підприємство де наша діяльність найбільше
збігається. Проведення такого аналізу дасть
можливість вивчити напрями діяльності потенційного партнера незалежно від напряму
формування партнерських відносин та сфери
економічної діяльності. Щоб досягти довготривалих відносин необхідно постійно вивчати потреби споживача, застосовувати психологічні
підходи до кожної особи індивідуально. Такі
відносини повинні формуватись на довірі, співробітництві та постійному контакті із споживачами.
Висновки. Стійкий розвиток підприємств
на основі встановлення партнерський відносин
стає сьогодні поширеним. Запропоновані критерії вибору потенційних партнерів дадуть можливість підприємствам посилити конкурентні
переваги на основі раціонального використання
власних можливостей. Щоб партнерські відносини були довготривалими потрібно постійно
вивчати потреби споживачів. Проведене дослідження основних підходів щодо вибору партерів для співпраці дає рекомендації підприємствам, які розглядають питання партнерських
відносин і можуть бути втілені в практичній
діяльності.
В подальших дослідженнях планується провести оцінку ефективності партнерства та удосконалення методів вибору потенційного партнера.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ
MODERN STATE AND PROSPECTS
OF DEVELOPMENT OF INSTRUMENT-MAKING INDUSTRY IN UKRAINE
АНОТАЦІЯ
Досліджено сучасний стан та перспективи розвитку приладобудування в умовах нестабільного розвитку економіки України. Проаналізовано основні показники діяльності та виявлено
проблеми, з якими стикаються приладобудівні підприємства,
що уповільнюють їх розвиток, та окреслено можливі перспективи розвитку приладобудування країни.
Ключові слова: приладобудування, стан, тенденції розвитку, продукція, інноваційна активність,зовнішня торгівля,
індекс цін.
АННОТАЦИЯ
Исследовано состояние и перспективы развития приборостроения в условиях нестабильного развития экономики
Украины. Проанализированы основные показатели деятельности и выявлены проблемы, с которыми сталкиваются
приборостроительные предприятия, замедляют их развитие,
и намечены возможные перспективы развития приборостроения страны.
Ключевые слова: приборостроение, состояние, тенденции развития, продукция, инновационная активность, внешняя
торговля, индекс цен.
ANNOTATION
The article explores the modern state and prospects of
development of instrument-making industry in an unstable
economy of Ukraine. The activity of instrument-making industry
was analyzed, the development trends of instrument-making
were defined; some problems which the instrument-making
enterprises face and which slow down their development process
were assessed and probable prospective of country’s instrumentmaking development were defined.
Keywords: instrument-making industry, modern state, trends,
products, innovative activity, foreign trade, price index.

Постановка проблеми. Однією з важливих
ознак сучасного розвитку української держави є спрямованість економіки на підвищення
конкурентоспроможності підприємств, модернізацію виробництва, впровадження нових технологій та устаткування. Провідна роль у цих
процесах належить галузі приладобудування,
що випускає засоби вимірювання, аналізу, обробки і представлення інформації, пристрої регулювання, автоматичні і автоматизовані системи управління. За рівнем наукомісткості ця
галузь повинна залишатись провідною галуззю
вітчизняного виробництва. Виробництво сьогодні у сфері приладобудування в загальному
експорті сьогодні не перевищує 5%.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед наукових досліджень останніх років щодо приладобудування можна назвати
праці Ю.М. Барташевської, Ю.В. Великого,
С.В. Войтка, Б.М. Данилишин, В.О. Занори,

М.К. Колісник, О.Г. Мельник, М.Г. Чумаченко, С.Б. Романишин, О.Г. Литвиненко. Проте
багато питань є досі не вирішеними, тому стан
приладобудівної галузі потребує постійного моніторингу та аналізу з метою пошуку нових
шляхів подолання її проблем для забезпечення
подальшого розвитку.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Питання визначення завдань
та необхідних заходів для перетворення приладобудування на конкурентоспроможну галузь,
що динамічно розвивається, потребує подальшого вивчення. Це і актуалізує мету нашого дослідження.
Метою статті є аналізування стану, проблем
та перспектив розвитку приладобудівної галузі
в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Приладобудування є високотехнологічною та
найбільш наукомісткою галуззю машинобудування, що спеціалізується на виробництві засобів виміру, аналізу, обробки і представлення
інформації, автоматичних та автоматизованих
систем управління, а також пристроїв регулювання [4].
За часів СРСР приладобудування було представлене державними потужними заводами,
науково-дослідними інститутами, конструкторськими бюро, проектними інститутами, лабораторіями, які здійснювали проектування,
виробництво та випробування приладів. Підпорядкування приладобудівних підприємств
різним державним відомствам перешкоджало широкому розповсюдженню інновацій, науково-технічних ідей, досвіду, накопиченого
вченими і виробниками. Внутрішньогалузева
таємність і монополізм обмежували плідність
співробітництва, виключали конкуренцію галузевої науки з академічними і вузівськими її
секторами. Не відбувалося обміну досвідом із
закордонними представниками галузі приладобудування. Технічна відсталість промисловості
України, високий рівень фізичної праці у галузі стали наслідком недалекоглядної політики, а
не відсутності інтелектуального потенціалу чи
новітніх технологій.
Після здобуття Україною незалежності та
переходу до ринкової економіки в приладобудівній галузі відбулися такі зміни:
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– багато великих підприємств розпалися через відсутність попиту на їх продукцію;
– деякі підприємства продовжують працювати, але випускають значно менший товарний
асортимент, часто здійснюють серійне виробництво продукції на замовлення чи тільки сервісне обслуговування раніше випущеної продукції,
яка в умовах ринкової економіки не завжди є
конкурентоспроможною;
– за допомогою колишнього кадрового потенціалу створилися малі та середні приватні підприємства, ТОВ, акціонерні товариства, які значною мірою мають напрямок науково-виробничої
діяльності, володіють інтелектуальним потенціалом для розробки і впровадження інновацій.
На рисунку 1 показано частку основних підсекцій приладобудування у загальному товарообороті машинобудування в Україні. Найменшу
частку приносять побутові прилади, найбільшу – виробники електродвигунів, генераторів
і трансформаторів. Сьогодні перспективним є
виробництво побутових приладів, зокрема пилососів та електропрасок.

Рис. 1. Частки основних підсекцій
приладобудування у загальному обсязі реалізованої
продукції машинобудування в Україні у 2013 р., %

Нині підприємства приладобудування характеризуються:
– неефективністю виробництва;
– низькою якістю продукції, яка не може
конкурувати з іноземними виробниками;

– застарілістю технічного та технологічного
забезпечення;
– низьким рівнем рентабельності;
– відсутністю власних коштів для фінансування діяльності та недостатністю обігових коштів;
– недосконалістю механізмів середньо- та
довгострокового кредитування;
– високою вартістю кредитних ресурсів;
– нерозвиненістю ринкової інфраструктури;
– низьким кадровим потенціалом [3].
Все це зумовлює низький рівень капітальних
інвестицій та відсутність оборотних коштів, необхідних для розвитку підприємств.
Аналіз статистичних даних свідчить про стабільність діяльності основних підсекцій галузі,
проте у кризовий 2010 рік спостерігалася спадаюча динаміка в показниках інноваційної активності та прибутковості.
Зниження обсягів господарських операцій
підприємств виявляється в зростанні боргів, нестачі грошових засобів, зростанні простроченої
кредиторської заборгованості, зростанні кількості збиткових підприємств (таблиця 1).
Як видно з наведених даних, питома вага
збиткових підприємств машинобудування є досить вагомою і становить більше третини від загальної кількості підприємств галузі. Найбільш
збитковими є підприємства з виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів
та інших транспортних засобів, найменш збитковими – з виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції та з виробництва
електричного устаткування.
Зазначимо, що згідно з даними таблиці 1
найбільш успішною діяльність підприємств
приладобудування була у 2011–2012 роках,
коли кількість збиткових підприємств становила в середньому 30%, тоді як у попередніх
роках частка збиткових підприємств була значно більшою. Відповідно до статистичних даних [2] така негативна тенцендія збереглася
і у 2013 році, а питома вага збиткових підприємств приладобудівної галузі становила близько 33%. Зменшенню прибутковості
підприємств приладобудівної галузі України
сприяло і зменшення обсягу виробництва продукції.
Таблиця 1

Частка збиткових підприємств машинобудування за 2010–2013 роки, %
Галузь (підгалузь) / Роки
2010
промисловість
41,3
машинобудування
39,8
У тому числі:
виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції
36,4
виробництво електричного устаткування
38,3
виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших
39,9
угруповань
виробництво автотранспортних засобів, причепів і
46,3
напівпричепів та інших транспортних засобів
Складено за даними Державної служби статистики України [2]

2011
37,4
32,7

2012
37,6
33,0

2013
36,7
34,8

31,4
30,3

28,6
30,0

33,9
32,3

33,8

34,3

35,5

33,7

37,6

37,0

362

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

2010 рік вважається періодом подолання
кризових явищ, відновлення виробничих потужностей та збільшення обсягів виробництва.
Про інноваційний розвиток галузі свідчить і
зростання кількості інноваційно-активних підприємств (таблиця 2) протягом 2008 та 2010 років, коли їх кількість поступово збільшувалась.
У 2009 році ситуація дещо погіршилася, але у
2010 році почали відбуватися позитивні зрушення в цій ситуації, хоча з боку держави належної інноваційна підтримка не було.
Про відсутність державної допомоги у підтримці інноваційного розвитку підприємств
свідчить кількість коштів, що виділяє держава – 1–2% від загального обсягу коштів. Основна частина коштів, що йде на впровадження
інновацій – власні кошти підприємств (53–73%)
[2]. Основною статтею інновацій сучасних приладобудівних підприємств є придбання нових
машин, обладнання та програмного забезпечення – приблизно 70% від загальної кількості
коштів, спрямованих на інноваційний розвиток
підприємств.
На проведення та стимулювання науководослідних робіт виділяється близько 10% коштів [2].
Така недосконалість інноваційної політики в
машинобудуванні та приладобудуванні гальмує
процес створення конкурентоспроможної продукції і, як наслідок, – неспроможність забезпечити інші галузі економіки високоефективною власною продукцією, зайняти певну нішу
світового машинобудування. Щоб змінити ситуацію на краще потрібні великі кошти, більшість яких повинна бути інвестиціями.
Сучасному машинобудівному комплексу
України доводиться функціонувати в умовах
воєнно-політичної та економічної нестабільності і для виходу з цього кризового становища
необхідно застосовувати ефективні механізми
господарювання. Слід акцентувати на діях,
спрямованих на поліпшення структури ресурсного потенціалу машинобудівних підприємств,
зокрема приладобудівних. Насамперед це стосується його інноваційної складової, що може
надати значну допомогу в підвищенні конкурентоспроможності підприємств і їх продукції,
інвестиційній привабливості.
Проведені нами дослідження показують, що
кількість приладобудівних підприємств, які за-

ймаються інноваційною діяльністю постійно
зменшується; частка реалізованої інноваційної
продукції загалом – лише 3,5–4%; обсяг імпорту високотехнологічної продукції перевищує в
рази розміри власного виробництва; наукомісткість промислового виробництва знаходиться
на рівні 0,3%.
Для подолання труднощів та нестабільності на підприємствах приладобудівної галузі
необхідно застосовувати ефективний механізм
регулювання фінансової діяльності, який дозволить покращити фінансовий стан, збільшити вартість підприємства в умовах обмеженості
власних ресурсів та високої вартості позикових
коштів.
Для розвитку побутового приладобудування
потрібні інвестиції, які можуть бути одержані
з дотацій держави, пільгових кредитів банків
для вітчизняних підприємств, або від іноземних інвесторів. Останнім необхідно створити
сприятливий інвестиційний клімат через пільгове оподаткування, або звільнення від певних
видів податків на деякий час для розвитку галузі.
Перспективним є виробництво контрольновимірювальних приладів. Підприємства цієї
підгалузі мають стабільні індекси виробництва
і цін в динаміці, що є позитивним, враховуючи
економічну кризу, наслідки якої ми досі відчуваємо.
Для активізації інноваційної діяльності приладобудівних підприємств необхідно:
– залучити кваліфіковані інженерно-конструкторські кадри для досягнення високого
рівня НДДКР та продуктивності виробництва;
– підвищити рівень вищої технічної освіти
в інноваційному напрямі, відновити престижність та фаховість середньої технічної освіти,
що стане основою для забезпечення майбутнього кадрового потенціалу підприємств;
– забезпечити роботою молодих спеціалістів, які б вносили креативне мислення в колектив та бажання проводити зміни;
– оновити асортимент продукції, що допоможе підприємствам досягти високої конкурентоспроможності на внутрішньому і на зовнішньому ринках. Для цього підприємствам потрібно
залучити до НДДКР фахових конструкторів,
інженерів, винахідників, науковців, які б створювали інновації в лабораторіях, та менеджерів
Таблиця 2

Кількість підприємств машинобудування,
що займаються інноваційною діяльністю протягом 2008–2013 років, %
Галузь (підгалузі)/ Роки
2008
2009
Машинобудування
21,2
21,1
у тому числі:
виробництво машин та устаткування
17,8
18,4
виробництво електричного, електронного
25,3
23,8
та оптичного устаткування
виробництво транспортних засобів та
23,8
24,3
устаткування
Складено за даними Державної служби статистики України [2]

2010
22,2

2011
24,5

2012
24,7

2013
28,8

19

21,5

21,5

35,7

24,1

26,2

26

28,5

28,7

30,7

31,5

30,8
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Глобальні та національні проблеми економіки
з інноваційної діяльності, маркетологів, логістів, які б адаптували її до потреб ринку та можливостей підприємства.
Для ефективного використання інноваційного потенціалу приладобудування України варто
здійснити таке:
– вдосконалити методологію управління
ефективністю інноваційних проектів;
– забезпечити привабливість інноваційних
проектів на регіональному, державному та світовому рівнях;
– збільшити обсяги інвестування проектів із
внутрішніх джерел;
– провести подальшу децентралізацію інноваційної діяльності;
– застосувати лізинг при реалізації окремих
проектів;
– підвищити конкурентоспроможність продукції та технічного рівня виробництва;
– забезпечити вихід інноваційної продукції
на внутрішні та зовнішні ринки;
– здійснити заміщення імпортної продукції
та переведення інноваційного виробництва у
стадію стабільного зростання [1, c. 231].
Із зазначеного розуміємо, що основними
чинниками, які сприяють розвитку інноваційної сфери приладобудування, є:
– джерела ресурсів (інвестиції, реалізація
ноу-хау, державне фінансування, трудові та матеріальні ресурси);
– умови (рівень технічного розвитку суспільства, наявність ринку, фахівці);
– обмеження (міжнародна конкуренція, ресурсне забезпечення).
Приладобудування в Україні характеризується високою зовнішньою залежністю – імпорт
цієї продукції у три рази перевищує експорт
(табл. 3).
Особлива залежність існує від поставок з ЄС
та інших країн світу (передусім азійських), імпорт з яких перевищує експорт відповідно у 8,7 і
8,5 рази. Внаслідок цього сальдо зовнішньої торгівлі за цими групами країн є від’ємним. Водночас продукція вітчизняного приладобудування
користується попитом у країнах СНД, що забезпечує Україні на цьому ринку статус нетто-експортера та позитивне торговельне сальдо.
Географічна структура зовнішнього попиту
на продукцію вітчизняного приладобудування
розподіляється нерівномірно по країнах світу.
Основна його частина припадає на країни СНД
(на ринках яких реалізується 58–65% від су-

купного експорту), менша частина – на ЄС (до
20%) і решту країн світу (до 25%).
Проте загалом експортний потенціал приладобудівної галузі України майже не розвивається. Про це свідчить динаміка експорту зазначеної продукції (в 2013 році експорт скоротився
більше ніж на 7% порівняно з 2012 роком), а
також його товарна структура.
Найбільша частка в обсязі українського експорту припадає на прилади та апарати для автоматичного регулювання або керування, контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та
машини, осцилоскопи, спектроаналізатори та
інші прилади і апаратура для вимірювання або
контролю за електричними величинами. Абсолютні обсяги експорту зазначених товарних
груп становили у 2012 році відповідно 132,9,
76,1 та 26,2 млн. дол., що в сумі складає понад
80% від сукупного експорту продукції приладобудування.
Натомість основними постачальниками продукції приладобудування до України є країни
ЄС та інші країни світу, які забезпечують відповідно 40–54% і 43–65% від сукупного імпорту. У країнах СНД Україна закуповує невелику
частину приладобудівної продукції (до 15%) через її невисоку якість.
Підвищений попит Україна є передусім на
високотехнологічні прилади та пристрої, що використовуються у медицині, хірургії, стоматології або ветеринарії, включаючи сцинтографічну апаратуру та іншу електромедичну апаратуру
та апаратуру, що використовує рентгенівське,
альфа-, бета- або гамма-випромінювання, призначену або не призначену для медичного, хірургічного, стоматологічного або ветеринарного
використання. Імпорт цих товарів становив відповідно 510,1 та 231,8 млн. дол., що становить
62,5% від сукупного обсягу 2012 році.
Останнім часом імпорт продукції приладобудування має тенденцію до зменшення. Особливо помітно зменшилася у 2013 році закупівля в
країнах СНД – на 33%, тоді як у країнах ЄС та
інших країнах світу – лише на 7%. Зазначене
свідчить про посилення географічної диференціації експортно-імпортних відносин України
за цією групою промислової продукції.
Слід зазначити, що слабка диверсифікованість ринків збуту українських товарів машинобудівних підприємств і приладобудівних,
зокрема, за сучасних обставин ускладнення
відносин України з Російською Федерацією

Таблиця 3
Основні показники зовнішньої торгівлі продукцією приладобудування в Україні
млн. дол.
Регіони

2011
Країни СНД
161,7
Країни ЄС
55,9
Інші країни
70,2
Усі країни
278,2
Складено за даними Державної

Експорт
Імпорт
2012
2013
2011
2012
186,7
178,3
156,6
159,8
40,6
50,3
546,2
471,5
66,6
60,7
441,9
555,7
292,9
273,5
1019,1
1187,0
служби статистики України [2]

2013
105,0
437,0
516,1
811,6

2011
5,1
-490,2
-371,7
-740,9

Сальдо
2012
26,9
-131,0
-489,1
-894,2

2013
73,3
-386,7
-455,4
-538,1
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може провокувати загроЧинники гальмування розвитку приладобудівних підприємств
зи для економіки України,
пов’язані з політикою Росії
Внутрішні
Зовнішні
щодо запровадження обмежень на імпорт окремих
Неадаптованість до роботи
Недостатній рівень розвитку
видів товарів машинобудівв ринкових умовах
ринкової інфраструктури
них підприємств, а також
активною реалізацією нею
Орієнтація на задоволення
Низький рівень бюджетного
зовнішнього попиту
фінансування
власних імпортозаміщуючих проектів.
Відсутність ефективних механізмів
Висока вартість кредитних ресурсів
Щоб простежити тенденмоніторингу та оцінки ринкових
(18−20% річних)
тенденцій
ції зміни цін на вироблену
Висока вартість виробничих
промислову продукцію, виНизький рівень диверсифікації
ресурсів
користовують індекс цін
виробництва
виробників
промислової
Низький рівень платоспроможного
Незадовільний рівень якості та
продукції, що відображає
попиту
конкурентоспроможності
продукції
зміну цін продукції у часі
Недосконалість діючої системи
без урахування податку та
Високий ступінь зносу виробничого
оподаткування, особливо у сфері
додану вартість та акцизноустаткування
інноваційної та
зовнішньоекономічної діяльності
го податку. Наприклад, за
даними Державної служби
Відсутність ресурсозберігаючих
технологій
Відсутність державних програм
статистики [2], наведенизахисту, підтримки та розвитку
ми на рисунку 2, значення
Високий рівень матеріаломісткості
приладобудування
та
енергомісткості
продукції
індексу цін підприємств
машинобудування у 2010–
Недостатній рівень внутрішніх та
Низький рівень спеціалізації і кооперації
зовнішніх інвестицій
2013 рр. зменшувалось.
виробництва
Що стосується підгалузей
машинобудування, то серед
Відсутність державних програм
Дефіцит власних фінансових ресурсів
підтримки розвитку інноваційної
них також спостерігаєтьдіяльності приладобудівних
ся загальна тенденція до
підприємств
Низький рівень кадрового потенціалу
коливання цього показниЗакриття великої кількості науковока, і найгіршим періодом
Низький рівень інноваційної активності
дослідних та дослідностав 2013 р.: індекс цін
конструкторських бюро
машинобудівної продукції
становив 86,8 %, виробниРис. 3. Чинники гальмування розвитку
цтва машин та устаткуванприладобудівних підприємств України
ня – 95 %, електронного та
оптичного устаткування – 88,7 % та виробни- гативною дією внутрішніх та зовнішніх чинництва транспортних засобів та устаткування – ків (рис. 3), основними із яких є нерозвиненість
79,6 %, що є найнижчим значенням за аналізо- антикризового управління як на макрорівні,
ваний період.
так і на рівні окремих підприємств.
Звичайно, перелік наведених чинників
гальмування розвитку приладобудівних підприємств не є вичерпним, зокрема в умовах
сьогодення їх дія значно підсилюється фінансово-економічною кризою та військовою ситуацією в Україні.
Висновки. Приладобудування України нині
перебуває у складному фінансовому становищі.
Відсутність належної державної підтримки галузі, налагоджених внутрішніх ринків збуту,
інвестицій в основний капітал приладобудівних
підприємств, низькі темпи розроблення, освоєння і випуску нової продукції є одними з причин
зростання частки збиткових підприємств з кожРис. 2. Динаміка індексу цін продукції
ним роком. Сьогодні розроблено програму розвимашинобудування в Україні за 2008–2013 рр.
тку високих технологій, де за підтримки держави у вигляді фінансових вливань, здійснюються
Аналізування основних показників розвитку видатки на прикладні дослідження, розробку та
приладобудування України свідчить, що, незва- науково-технічні послуги. Тому можна вважати,
жаючи на покращення багатьох із них, на кі- що нині Україна має значний науковий потеннець аналізованого періоду, докризового рівня ціал, який вона розвиває з метою підняття провони не досягли. Насамперед це пов’язано із не- дуктивності приладобудівної галузі.
Випуск 3. 2015
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ
МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION AND MANAGEMENT
OF MARKETING ACTIVITIES AT UKRAINIAN ENTERPRISES
АНОТАЦІЯ
Визначено проблем впровадження та управління маркетинговою діяльністю на вітчизняних підприємствах. Проаналізовано основні етапи історії становлення маркетингу в
Україні. Визначено основні перешкоди у розвитку маркетингу
на українських підприємствах. Досліджено обсяг медійного рекламного ринку України у 2014 році. Визначено перспективні
напрями розвитку реклами. Окреслено основні шляхи підвищення ефективності маркетингової діяльності вітчизняних підприємств.
Ключові слова: стратегічне планування, маркетинговий
аналіз, SWOT-аналіз, концепція маркетингу, управління маркетингом.
АННОТАЦИЯ
Определены проблемы внедрения и управления маркетинговой деятельностью на отечественных предприятиях.
Проанализированы основные этапы истории становления
маркетинга в Украине. Изучены основные препятствия в развитии маркетинга на украинских предприятиях. Проведены исследования объема медийного рекламного рынка Украины в
2014 году. Определены перспективные направления развития
рекламы. Очерчены основные пути повышения эффективности маркетинговой деятельности отечественных предприятий.
Ключевые
слова:
стратегическое
планирование,
маркетинговый анализ, SWOT-анализ, концепция маркетинга,
управления маркетингом.
АNNOTATION
The article is devoted to defining the problems of implementation and management of marketing activities for domestic enterprises. The main stages of marketing history formation in Ukraine
have been aba\nalyzed. The main obstacle in the development
of marketing in Ukrainian enterprises has been determined. The
volume of media advertising market in Ukraine in 2014 was investigated. Promising areas of advertising were identified. The main
ways of improving the marketing of domestic enterprises was determined.
Keywords: strategic planning, marketing analysis, SWOTanalysis, marketing concept, marketing management.

Постановка проблеми. Суспільство постійно
розвивається. Потреби людей змінюються, тому
слід вивчати нові наукові підходи до проблем
маркетингової діяльності підприємства. Економічні перетворення у нашій країні не будуть

успішними, якщо докорінно не буде змінена
система управління на підприємствах, а саме,
управління маркетингом.
Аналіз основних досліджень і публікацій.
Професор В. Решетнікова вважає, що головною
проблемою розвитку маркетингу в Україні є те,
що споживач з його смаками і звичками досі
залишається за межами уваги маркетологів підприємства; вони рідко проводять дослідження
поведінки споживачів. Маркетингові підрозділи досі не мають відповідного статусу і повноважень у структурі управління підприємством.
В. Решетнікова пропонує підвищити інтерес до
професійної навчальної маркетингової літератури та кваліфікаційних програм для фахівців
маркетингу [8].
А. Длігач вважає, що головною проблемою
маркетингу на підприємствах є відсутність уявлення керівництва про завдання відділу маркетингу, тобто відсутність участі маркетингу
в майбутньому успіху компанії [2]. Важливо
пам’ятати, що основа стратегії більшості компаній – це саме маркетингова, ринкова стратегія. Від неї формуються і фінансові, і організаційно-кадрові, і виробничі плани. Саме тому
дуже важливим є маркетингова поінформованість керівника, вміння розуміти маркетологів
на підприємстві і коректність у постановці завдань для них.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Розробка маркетингової програми діяльності підприємства є особливо актуальною сьогодні насамперед тому,
що перехід української економіки на ринкові основи відбувся зовсім недавно. Тому у вітчизняних підприємств спостерігається певна
відсутність досвіду роботи у нових ринкових
умовах, зокрема, щодо здійснення маркетингової діяльності.
Випуск 3. 2015
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Мета статті полягає в аналізі проблем впровадження та управління маркетинговою діяльністю на українських підприємствах.
Виклад основного матеріалу. Маркетинг –
це теорія і практика ухвалення управлінських
рішень щодо продуктово-ринкової стратегії організації на основі дослідження факторів зовнішнього маркетингового середовища з метою
якомога повнішого задоволення потреб споживачів і реалізації інтересів виробника.
Історія становлення маркетингу в Україні
налічує декілька етапів. Перший етап охоплює
період до 1991 р. У цей період маркетинг використовували, як правило, поставляючи товари вітчизняного виробництва на експорт:
здійснювали сегментування ринків зарубіжних
потенційних споживачів, створювали рекламу,
робили спроби прогнозування збуту й попиту.
Ставлення ж до маркетингу в середині країни
залишалось негативним. Другий етап розпочався після 1991 р. та тривав до кінця 90-х років.
Цей етап характеризується поступовим переходом від концепції вдосконалення виробництва
до концепцій вдосконалення товару та інтенсифікації комерційних зусиль. На зміну цим двом
концепціям прийшла концепція маркетингу,
що починає розвиватись в Україні у середині
90-х років. Це зумовлено загостренням конкуренції з іноземними виробникам, які значно раніше упроваджували концепцію маркетингу у
свою діяльність. Цей період характеризувався
гострою нестачею професійних маркетологів,
слабкою маркетинговою підготовкою керівників підприємств [3].
Сьогодні можна говорити про третій етап
розвитку маркетингу в Україні, коли, враховуючи набутий досвід, фахівці з маркетингу
здійснюють спроби узагальнити отримані ре-

зультати попередньої діяльності та перейти на
якісно новий рівень маркетингової діяльності.
Останніми роками зростання витрат на маркетинг супроводжується зниженням ефективності маркетингових програм. Як зауважують
фахівці, більшого значення набула швидкість
виходу нового продукту на ринок, а не фактична потреба споживачів у ньому. Спостерігається
також тенденція до зниження ефективності реклами [9, с. 64]. Одним із чинників цього стала
її інтенсивність. За оцінками фахівців, лише
10% людей позитивно ставляться до рекламних повідомлень. Зростає важливість точного
визначення свого споживача з використанням
методів зворотного зв’язку, зокрема в мережі Інтернет. Всеукраїнська рекламна коаліція
19 серпня 2014 року опублікувала оновлені
прогнози розвитку рекламно-комунікаційного
ринку України на 2014 рік. Очевидно, що політична і економічна ситуація в країні вплинула
і на рекламний ринок (табл. 1).
Аналіз таблиці 1 свідчить про те, що нестабільна ситуація у суспільстві має негативний
вплив на обсяги рекламного ринку України.
Падіння загалом по ринку становить у гривні
близько 12%. Єдиний медіа канал, що показує зростаючий попит як рекламоносій, незважаючи на кризу, це Інтернет [4]. У зв’язку зі
складною політичною і економічною ситуацією
в країні складно давати якісь прогнози, адже
ситуація змінюється фактично щодня.
Для визначення тенденції розвитку маркетингу в Україні, компанія Міжнародна маркетингова група щорічно проводить опитування
керівників відділів маркетингу українських
компаній. Відтак з вересня 2008 року до
2013 року було проведено 8 хвиль опитування
керівників відділів маркетингу підприємств
Таблиця 1

Обсяг медійного рекламного ринку України на 19 серпня 2014 року [4]
Елементи маркетингових
комунікацій
ТВ – реклама, всього
Пряма реклама
Спонсорство
Преса, всього
Газети
Журнали
Радіо реклама
Національне радіо
Регіональне радіо
Спонсорство
Зовнішня реклама
(ООН Advertising)
Щитова зовнішня реклама
Транспортна реклама
Indoor реклама
Digital OOH
Реклама в кінотеатрах
Інтернет-реклама
РАЗОМ МЕДІА РИНОК

Обсяг витрат
у 2013 році, млн. грн.
4940
4440
500
2497
1143
1354
340
229
49
62

Прогноз
на 2014 рік, млн. грн.
4360
3960
400
1982
855
1127
296
206
34
56

Відхилення (+,-) 2014 р.
від 2013 р., %
-12
-11
-20
-21
-26
-17
-13
-10
-30
-10

1613

1242

-23

1250
125
110
128
40

1000
70
82
90
35

11480

10176

-20
-44
-26
-30
-13
+10
-17
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різних сфер діяльності з метою виявлення ролі
і місця відділу маркетингу у компаніях, його
функцій, критеріїв оцінки ефективності роботи,
планів розвитку. Методи дослідження: електронне, персональне, телефонне опитування. Джерело: власна панель компанії у 1200 респондентів, члени клубу Marketing Jazzz, відвідувачі
галузевих маркетингових ресурсів. Критерії
відбору: керівники відділу маркетингу великих
і середніх підприємств, директори середніх і
невеликих підприємств. Кількість опитаних в
8-й хвилі: 122 респондента (жовтень 2013 року)
(рис. 1).
Інтернет просування

18%

масова реклама

22%

Виставки

24%

Програмао лояльності

5%

Дизайн продукту, упаковки

12%

POS матеріали

17%

Персонал відділу маркетингу

14%

PR

30%

Промо і BTL

24%

Маркетингові дослідження

25%

Indoor реклама

25%

Лояльність власного персоналу

26%

Директ-маркетинг

26%
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Рис. 1. Напрями бюджетування маркетингової
діяльності підприємств України у 2013 р. [5]

Аналіз рис. 1 свідчить про те, що у 2013 році
більшість компаній збільшили бюджет на Інтернет-просування (28% відповідей), масову рекламу (27%), виставки (25%) програми лояльності (25%). Зменшити бюджет збираються на
PR (30%) та побудову бренду (29%) [5].
Сьогодні все частіше підприємства ведуть
боротьбу за свою частку на ринку в умовах
швидкої зміни смаків та уподобань споживачів,
загострення конкуренції, буму інформаційнокомунікаційних технологій тощо. Ці нові виклики ускладнюються вимогами з боку суспільства
щодо необхідності підвищити рівень соціальноетичної відповідальності підприємств. Водночас
розвиток концепції маркетингу на українських
підприємствах можна окреслити як перехід від
орієнтації на збут до орієнтації на споживача.
Аналіз функцій маркетингу, який впроваджують вітчизняні підприємства, показав, що стимулювання збуту все ще розглядається як найважливіший аспект маркетингової діяльності,
водночас вивченню потреб споживачів не приділяється достатньої уваги. Більшість досліджень
ринку, що проводять українські підприємства,
є простим збиранням фактів чи, у кращому
разі, функціональним моніторингом. Лише деякі підприємства намагаються використовувати маркетингові дослідження як підґрунтя для
операційного планування своєї маркетингової
діяльності.
Актуальною все ще залишається і проблема
кадрового забезпечення маркетингової діяльності. На багатьох підприємствах сформувалася тенденція до «вирощування» кадрів. Багато

керівників надають перевагу працівникам з досвідом роботи на певному ринку, хоча й без відповідної освіти.
Підприємствами України й надалі відособлено застосовуються елементи комплексу маркетингу. У більшості компаній рішення щодо
окремих елементів комплексу маркетингу залишається повністю поза увагою відділу маркетингу.
Сьогодні термін «управління маркетингом»
визначається як аналіз, планування, реалізація і контроль за виконанням програм, спрямованих на створення, підтримку і розширення вигідних відносин з цільовими покупцями
для досягнення цілей організації. Управління
маркетингом має на меті досягнення бажаного
рівня обміну з цільовими ринками. Однак дуже
часто в процесі реалізації цього завдання, інтереси компанії і клієнтів суперечать один одному.
Конфлікт можна вирішити, використовуючи
одну з наведених п’яти концепцій, що є в основі ведення ефективної маркетингової діяльності
підприємства [1, c. 107]:
– концепція удосконалення виробництва ;
– концепція удосконалення товару;
– концепція інтенсифікації комерційних зусиль;
– концепція маркетингового підходу;
– концепція соціально-етичного маркетингу.
Негативною тенденцією розвитку маркетингу на українських підприємствах є його короткострокове планування. Керівникам підприємств слід розробляти довгострокові стратегії,
що дозволили б оперативно реагувати на мінливі умови ринку у перспективі.
Висновки. У результаті проведеного дослідження можна зробити висновки, що в практиці вітчизняних підприємств існує низка
недоліків, які знижують ефективність маркетингової діяльності. До них належать: хаотичне
використання окремих елементів маркетингу,
зведення функцій маркетингу лише до стимулювання збуту, орієнтація на короткострокову
перспективу, відсутність гнучкості та незнання
власних споживачів. Така діяльність спрямована на максимізацію прибутку незалежно від
рівня задоволення та подальшої зацікавленості
споживачів у продукції підприємства. Сучасні
тенденції розвитку світової економіки вимагають і від вітчизняних підприємств постійної
адаптації до змін у зовнішньому середовищі.
Це, своєю чергою, знижує ефективність широко застосованих українськими підприємствами
традиційних засобів впливу на ринок. Такі зміни умов діяльності підприємств спровокували
у світі активний розвиток як ніколи раніше великої кількості концепцій маркетингової діяльності. Обґрунтоване поєднання елементів нових
маркетингових концепцій, застосування сучасних інтегрованих підходів до проведення маркетингових досліджень, відведення маркетингу
належної ролі у стратегічному плануванні на
Випуск 3. 2015
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підприємстві сприятимуть підвищенню ефективності діяльності вітчизняних підприємств.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
DEFINITION OF EFFICIENCY OF INTRODUCTION
OF INNOVATIVE PROJECTS
АНОТАЦІЯ
Визначено основні проблеми, які виникають під час впровадження інноваційного проекту «Електронний уряд». Наведено
основні види ефективності, яка існує в процесі реалізації цього
проекту, а саме економічна, науково-технічна, фінансова, ресурсна, соціальна та екологічна. Зазначено основні чинники
виникнення синергетичного ефекту від впровадження проекту.
Ключові слова: сфера зв’язку та інформатизації, інноваційний проект, ефективність, синергетичний ефект.
АННОТАЦИЯ
Определены основные проблемы, с которыми сталкивается внедрение инновационного проекта «Электронное правительство». Приведены основные виды эффективности, которая имеет место в процессе реализации данного проекта,
а именно экономическая, научно- техническая, финансовая,
ресурсная, социальная и экологическая. Выделены основные
факторы возникновения синергетического эффекта от внедрения проекта.
Ключевые слова: сфера связи и информатизации,
инновационный проект, эффективность, синергетический
эффект.
ANNOTATION
The basic problems which introduction of the innovative
project “Electronic government” faces are defined. Principal views
of efficiency which takes place in the course of realization of the
given project, namely economic, scientifically-technical, financial,
resource, social and ecological are provided. Major factors of
occurrence of synergetic effect from project introduction are
allocated.
Keywords: communication and information sphere, innovative
project, efficiency, synergetic effect.

Постановка проблеми. Реалії сучасного розвитку провідних країн світу доводять, що одним з визначальних чинників сталого розвитку
сфер економічної діяльності і підприємств є
впровадження інноваційно-інвестиційних проектів. Саме вони багато в чому забезпечують
стійкість мікро- і макроекономічних систем, їх
конкурентоспроможність як на внутрішньому,
так і на світовому ринках.
Інноваційні процеси, поширення високотехнологічних виробництв стали неодмінним
атрибутом стратегії сучасного економічного
зростання. Вони безпосередньо пов’язані з динамікою інвестиційної та загальної економічної активності. Витрати на інноваційні про-

екти у розвинених країнах сягають позначки
3–5% ВВП [1]. В Україні, за даними Державної служби статистики [2], ці витрати становили 0,81% ВВП у 2013 р. Причому питома
вага реалізованої інноваційної продукції з загальної суми реалізованої продукції становить
лише 3,3% та за останні роки скоротилася
вдвічі. Тобто лише незначна частка інноваційних проектів в Україні отримують комерційну
реалізацію, тобто мають економічну ефективність. Тому проблема впровадження інноваційних проектів та оцінка їх ефективності є
актуальним науково-прикладним завданням
на сучасному етапі розвитку економічних систем. Актуальною ця проблема є і для однієї з
провідних сфер економічної діяльності України – сфери надання послуг зв’язку та інформатизації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У науковій літературі питання визначення
ефективності інноваційних проектів досліджують вчені Л.А. Лисенко, Н.В. Поліщук,
Р.В. Скалюк, А.А. Чулок, П. Друкер, Б.В. Буркінський та інші [3–5]. У цих наукових доробках для оцінки ефективності впровадження інновацій пропонується застосовувати сумарний
та середньорічний прибуток, який одержують
у результаті реалізації проекту, рентабельність
інвестицій, період окупності інвестицій (строк
повернення інвестиційних коштів) тощо.
Оцінці економічної ефективності функціонування підприємств сфери зв’язку та інформатизації за умов ринково-конкурентної економіки
та оцінці інноваційного потенціалу підприємства присвячені праці вчених, які працюють
над вирішенням питання підвищення економічної ефективності діяльності підприємств
зв’язку [6–8]. В цих роботах визначено методи
оцінки економічної та фінансової ефективності
діяльності підприємств.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Слід зазначити, що питання оцінки соціальної, економічної та інВипуск 3. 2015

371

Глобальні та національні проблеми економіки
шої ефективності впровадження інноваційних
проектів у сфері надання послуг зв’язку та
інформатизації у науковій літературі досліджено недостатньо повно. Тому актуальності
набуває наукове завдання, пов’язане із визначенням ефективності впровадження інноваційних проектів у цієї сфері, що ї обумовлює
мету роботи.
Виклад основного матеріалу. Сучасна економіка характеризується інтенсивними процесами глобалізації. В таких умовах все більшого
значення набувають інформаційно-телекомунікаційні технології (ІКТ) та інформаційні ресурси. Їх роль настільки велика, що їх виокремлюють як п’ятий фактор виробництва із працею,
капіталом, природними ресурсами і технологіями. За даними [2] у 2014 р. понад 50% дорослого населення України користувалися Інтернет.
Частка підприємців, що користуються Інтернет, становила 95,1%. Ці дані свідчать про галопуючи темпи зростання користувачів Інтернет в Україні, що спричиняє актуальність та
практичну необхідність виникнення різних сервісів (від соціальних та торгівельних до сервісів
державного управлення) на мережевій основі.
Одним з виявів таких сервісів є поява та розвиток у низці країни проекту «Електронний уряду (ЕУ)» – мережевого сервісу з надання послуг
державного управління.
Відомо, що термін «Електронний уряд»
з’явився в результаті прямого перекладу англійського слова electronic government або
e-government. В англійській мові «government»
позначає не тільки уряд як центральний орган виконавчої влади, але й державу загалом,
а electronic government ставитися скоріше до
форм і методів діяльності органів державної
влади, ніж до уряду як суб’єктові цієї діяльності. У буквальному значенні – це «електронне правління» або «електронне державне керування».
Впровадження ІКТ у всіх сферах державної діяльності, включаючи взаємодію державних органів між собою, з організаціями й
громадянами, має за мету підвищення ефективності, економічності й прозорості уряду й
можливості суспільного контролю над ним.
Впровадження ЕУ на основі ІКТ дає змогу легше здійснювати моніторинг дієвості й
ефективності уряду у сфері надання послуг,
спрощує й робить прозорим фінансовий менеджмент, управління персоналом, програмами, змінами тощо.
В Україні існує нормативно-правова основа
та програма впровадження ЕУ [9]. Вона дозволяє розширити можливості нового українського
уряду й стимулювали до змін, які раніше не
передбачалися. Це може зробити проект «Електронний уряд» в Україні політичною стратегією
переходу до нових принципів взаємодії суспільства із владою, а не просто технологічним рішенням, що оптимізує роботу структур державного управління.

За статистичними даними [10, с. 199–203],
станом на початок 2015 р. рейтинг країн за
рівнем впровадження ЕУ має такий вигляд
(табл. 1).
Таблиця 1
Рейтинг країн за рівнем впровадження ЕУ
Країна

Рейтинг

Південна Корея
Австралія
Сінгапур
Франція
…
Бруней
Україна
Сальвадор

1
2
3
4
…
86
87
88

EGDI (E-Government
Development Index,
індекс розвитку ЕУ)
0,9462
0,9103
0,9076
0,8938
…
0,5042
0,5032
0,4989

Таке становище України в рейтингу пов’язано
з тим, що впровадження проекту ЕУ у соціально-економічне та політичне життя країни стикається з низкою проблем, серед яких авторами
визначено найсуттєвіші:
– соціальні – неготовність громадян до переходу до опосередкованого спілкування з представниками влади, недостатньо високий рівень
комп’ютерної грамотності, низький рівень життя та неможливість деяких прошарків населення купувати ПК та сплачувати доступ до Інтернет тощо;
– технологічні – нестача у низки органів
управлінця (наприклад, ЖКГ у місті та сільських рад у селі) технічних засобів та засобів
підключення до мережі Інтернет, застаріле обладнання та відсутність кваліфікованого персоналу, залежність від енергоносіїв;
– економічні – відсутність у державному та
місцевих бюджетах коштів на повномасштабне
впровадження проекту ЕУ;
– політичні – внутрішня то зовнішньополітична нестабільність призводить до скорочення
попиту на послуги зв’язку з боку населення та
бізнес-сектору внаслідок розриву особистих та
підприємницьких зв’язків;
– проблема кіберзлочинності, яка полягає
у можливості розповсюдження недостовірної
або конфіденційної інформації, загрозі проникнення шкідливого програмного забезпечення у персональний комп’ютер, можливості
здійснення виробничого шпіонажу та різноманітних злочинів з використанням соціальних
мереж тощо;
– проблема «права власності», яка виявляється у тому, що деякі регіони досить активно
захищають свої розробки та бази даних. Це не
дозволяє встановлювати ефективні партнерські
відносини між центральними та регіональними
органами влади в цій сфері, що перешкоджає
розвитку проекту, оскільки з технічного боку
місцеві органи влади в будь-якому випадку потребують доступу до централізованих і скоординованих баз даних.
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Також до проблем, які виникають у процесі
впровадження ЕУ, можна віднести проблему
нерівномірності розвитку телекомунікацій, або
проблему цифрового розриву («digital divide»),
яка стосується одночасно техніко-економічних
і соціальних аспектів розвитку телекомунікацій. Ця проблема виявляється в слабкому
або нерівномірному розвитку телекомунікацій у країні, що особливо яскраво проявляється в сільській та малонаселеній місцевості
[11, с. 80].
Проте, як і будь який інший проект, проект впровадження ЕУ – це насамперед інноваційно-інвестиційний проект, який має свої соціальні, технічні та фінансові характеристики
і має бути економічно та соціально доцільним
з погляду існування певного економічного та
соціального ефекту. Економічні та соціальні
результати у їх єдності та взаємозв’язку відображаються в категорії соціально-економічної
ефективності. Тому виникає необхідність розробки підходів щодо оцінки соціально-економічної ефективності впровадження цього проекту.
Ефективність характеризує причинно-наслідковий зв’язок між суспільними потребами,
попитом та пропозицією, суспільною користю
результатів виробництва та суспільно необхідними витратами праці. У загальному вигляді
ефективність виробництва відображає результативність виробничих процесів, співвідношення між результатами, які досягненні у процесі
виробництва (ефектом) та витратами живої й
упредметненої праці чи ресурсами.
Відтак до результуючих показників соціально-економічної ефективності використання ЕУ
на рівні підприємства можна віднести [12–14]:

– економію робочого часу персоналу підприємства, що сприяє зниженню трудомісткості;
оптимізацію використання робочого часу;
– умовну економію штату, що сприяє зменшенню втрат на виробництві, зменшенню собівартості продукції;
– зменшення паперового документообігу.
Соціально-економічна ефективність для громадян може виражатися у таких чинниках:
– створення життєвих зручностей – можливість отримання будь-яких документів у зручному місці та часі, легкість отримання послуги,
спрощення доступу до послуги широкого кола
населення (зокрема, осіб з обмеженими можливостями), відсутність черг;
– розширення можливостей отримання послуги, наприклад, можливість отримання послуги дистанційно в іншому населеному пункті;
– підвищення інформованості суспільства –
можливість отримання у будь-який час новин
з будь-яких сфер діяльності уряду, отримання
швидкого доступу до державних актів (електронні реєстри, законодавча база тощо);
– більш раціональне використання вільного часу, а також можливість додаткових розваг
у вільних час, тобто відбувається конвергенція
традиційного кола розваг із застосуванням Інтернет-технологій.
Отже, залежно від рівня погляду на проблему визначення ефективності розрізняються
і показники ефективності. Авторами опрацьовано літературні джерела з цього питання та
здійснено визначення та угрупування видів
ефективності із урахуванням показників, що
характеризують кожен з видів ефективності на
різних рівнях (табл. 2).
Таблиця 2

Види ефективності впровадження інноваційного проекту ЕУ
Вид
ефективності

Змістовне наповнення

Соціальна

Враховує у вартісному вираженні усі види результатів і
витрат, обумовлених впровадженням проекту
Відображає новизну послуги, простоту, корисність,
естетичність, екологічність,
компактність
Вибиває показники фінансової ефективності впровадження послуги
Показує вплив проекту на
обсяг виробництва і споживання того або іншого виду
ресурсу
Враховує нові соціальні результати реалізації проекту

Екологічна

Показує вплив проекту на
довкілля

Економічна

Науковотехнічна
Фінансова

Ресурсна

Рівень виникнення
Населення
Підприємства
Скорочення витрат на поПідвищення прибутку, рентаїздки
бельності, зростання продуктивності праці
Підвищення комп’ютерної
грамотності населення, зростання освіченості громадян

Відповідність технологій вимогам НТП та ринку, відповідність світовим стандартам

Скорочення витрат домогосподарств, перерозподіл
коштів
Більш ефективне використання інформаційних ресурсів у
побуті

Покращення фінансових показників за рахунок економії

Соціальний захист громадян,
зростання довіри населення
до влади, скорочення корупційної складової
Підвищення рівня ергономічності, скорочення шкідливих
впливів на людину

Оптимізація власної ресурсної бази, більш ефективне використання ІКТ
Підвищення іміджу підприємства, розвиток соціальної
відповідальності бізнесу
Скорочення паперового
документообігу та рівня забруднення довкіллі автотранспортом
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
Як видно з наведених даних, ефективність
реалізації інноваційних проектів відображають
не лише економічні результати. Ці проекти
можуть зменшувати потребу в поновлюваних
ресурсах, поліпшувати умови життя і праці,
формувати нові напрями науково-технічного
розвитку, тобто мати значну соціальну ефективність.
Зазначимо, що соціальна ефективність призводить до виникнення вторинного економічного ефекту, який впливає на величину економічного результату на підприємствах. Такою
ефективністю може бути покращення умов
праці та мотивації на підприємстві, що призводить до підвищення продуктивності праці та
доходів підприємства, що, своєю чергою, призводить до виникнення додаткових надходжень
до бюджету та зростання ВВП. Тобто, між усіма складовими ефективності від впровадження
інноваційних проектів може простежуватися
взаємозв’язок. Наприклад, від впровадження
на підприємстві нових технологій (зокрема,
проекту ЕУ) можуть виникати такі явища:
– збільшується рівень інформатизації виробництва та прискорюються технологічні та бізнеспроцеси (технологічна ефективність), що потребує залучення висококваліфікованих працівників
та призводить до зростання рівня зайнятості (соціальна ефективність), що, своєю чергою, призводить до підвищення продуктивності праці та
доходів (економічна ефективність);
– підприємство, впроваджуючи інноваційні
проекти, збільшує обсяги продажу та розширює
номенклатуру своїх послуг, здійснюючи економію паперових та інших ресурсів (ресурсний
ефект), що відображається на скороченні витрат та збільшенні доходів підприємства (економічний ефект).
Тобто, можна говорити про наявність синергетичного ефекту від впровадження інноваційних проектів на підприємствах.
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Ефект синергії – це ефект від спільної дії
всіх елементів системи, що призводить до
збільшення якісних показників функціонування без збільшення кількісних. Синергетичним
ефектом більшість вчених вважає збільшення
показників ефективності діяльності підприємства в результаті об’єднання, інтеграції, злиття
окремих частин в єдину систему, де ефект від
взаємодії елементів системи підприємства перевищує суму ефектів діяльності кожного елементу окремо [15].
На нашу думку, під час оцінки ефективності впровадження інноваційних проектів
необхідно враховувати те, що процес впровадження цих проектів формується з елементів, які мають функціональні та синергетичні зв’язки взаємодій. На підставі емпіричних
досліджень авторами висунуто гіпотезу, що
впровадження інноваційного проекту ЕУ
може призвести до виникнення синергетичного ефекту, який буде утворюватися завдяки комплексної взаємодії низки чинників.
На наш погляд, до найбільш значущих чинників утворення синергетичного ефекту слід
віднести такі:
1. Оптимізація витрат на оплату праці – виникає за рахунок оптимізації складу працівників, які практично вивільняються з процесу
паперового документообігу та в змозі сполучати
декілька видів діяльності (наприклад, обслуговувати різні види устаткування, надавати довідкові послуги тощо).
2. Підвищення якості та сучасності обслуговування – виникає за рахунок більшої зацікавленості співробітників у результатах своєї праці завдяки підвищенню мотиваційних чинників
(оплата праці за основним та суміжним видом
діяльності) та впровадженню новітніх технологій (підвищення цікавості праці).
3. Зростання задоволеності споживачів – виникає завдяки наданню повного спектру новітТаблиця 3

Змістовне наповнення чинників утворення синергетичного ефекту
Чинники утворення ефекту
Оптимізація витрат на оплату
праці

Без урахування синергії
Скорочення витрат на ФОП із
нарахуваннями

З урахуванням синергії
Оптимізація штату за рахунок освоєння суміжних професій при одночасному
зростанні середньої заробітної плати
працівників
Підвищення якості та сучасСкорочення скарг, збереження Залучення нових споживачів традиційності обслуговування
постійних споживачів
них та новітніх послуг
Зростання задоволеності споВідсутність відтоку споживаПідвищення наповненості пакету надаваживачів
чів
них послуг, поява нових сервісів, зростання довіри до підприємства
Підвищення ділової активності Зростання показників ділової Зростання фінансово-економічних показпідприємства
активності та прибутковості
ників, ринкової долі, іміджу та інвестиційної привабливості
Підвищення рівня добробуту
Швидке отримання державних Вихід на новий рівень якості життя, донаселення
послуг, оптимізація витрат до- бробуту та сервісу, підвищення довіри до
могосподарств
влади, соціальна стабільність
Вивільнення часу у населення Зростання життєвих зручнос- Можливість додаткового заробітку у
та економія часу підприємців тей населення та швидкості
вільний час чи підвищення якості дозвілведення бізнесу
ля, зростання прибутковості підприємств
за рахунок підвищення продуктивності
праці
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ніх послуг ЕУ, що дозволяє одночасно економити і гроші, і час, а також підвищувати обсяги
обміну інформацією.
4. Підвищення ділової активності підприємства – виникає завдяки прискоренню технологічних та бізнес-процесів, що надає змогу
підприємству працювати у різних сегментах
ринку, що логічно призводить до зростання
його ділової активності та фінансово-економічної ефективності.
5. Підвищення рівня добробуту населення –
виникає завдяки скороченню витрат на листування та поїздки до органів державної влади та місцевого самоврядування, що у підсумку дозволяє
більш ефективно керувати витратами та економити вільний час, який може бути спрямований на
виконання додаткової оплачуваної роботи.
6. Вивільнення часу у населення та економія часу підприємців – цей чинник виникає
у вигляді поліхромного ефекту, тобто економії часу за рахунок одночасного отримання
різних послуг в одному місці чи отримання
послуг без відриву від робочого місця (наприклад, отримання працівниками послуг ЕУ в
обідню перерву засобами Інтернет без виходу з
підприємства чи надання звітності підприємства із застосуванням мережевих технологій
без необхідності відрядження працівників).
Визначимо, що чим більше синергетичний
ефект, тим глибше соціальна відповідальність
підприємства та ступінь економічної взаємодії
із суспільством. Підвищення ефективності від
одного чи низки джерел призводить до зростання загального синергетичного ефекту. У таблиці 3 наведено визначення змістового наповнення
чинників утворення ефекту як із урахуванням
синергії, так і без неї.
Для отримання кількісної оцінки синергетичного ефекту зазначені чинники потребують
свого числового вираження через відповідні показники. Це доцільно здійснювати на підставі
формування системи коефіцієнтів, оскільки
(виходячи із різноплановості показників) доволі складно визначати їх за допомогою абсолютних значень, які їм притаманні. Проте це
окреме наукове завдання, яке виходить за межі
завдань цієї статті та потребує окремих наукових розробок.
Висновки. Сучасні ІКТ є важливою складовою господарчого комплексу країни, одним зі
значних джерел забезпечення сталого функціонування та поступового зростання економічної
та соціальної сфери держави. Вони строюють
нові можливості для ведення бізнесу та отримання послуг населенням.
Однією з таких можливостей є впровадження інноваційного проекту «Електронний уряд»,
який підвищує значення сфери зв’язку та інформатизації в житті суспільства, вирішує
важливі соціальні завдання, в змозі найбільш
повно задовольнити соціально-правові та культурно-побутові потреби населення, підвищити
освітній рівень населення тощо.

До проблем, з якими стикається провадження проекту ЕУ, авторами віднесено такі: соціальні, технологічні, економічні, політичні, проблема кіберзлочинності та цифрового розриву
тощо.
Впровадження проекту ЕУ призведе до підвищення різних видів ефективності (економічної, науково-технічної, фінансової, ресурсної,
соціальної та екологічної) та загального синергетичного ефекту від впровадження інноваційного проекту.
У подальших дослідженнях планується
формування системи коефіцієнтів для розрахунку синергетичного ефекту від впровадження ЕУ.
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АНОТАЦІЯ
Акцентовано на важливості стратегічно орієнтованого
управління кадровим потенціалом організації. Виявлено особливості розробки стратегічного плану управління кадровим
потенціалом залежно від конкурентної стратегії організації.
Запропоновано схему розробки стратегічного плану управління кадровим потенціалом шляхом здійснення SWOT-аналізу,
аналізу конкурентного середовища, визначення основних конкурентних переваг організації, вибору конкурентної стратегії та
стратегії управління кадровим потенціалом.
Ключові слова: стратегічний план управління кадровим
потенціалом, конкурентна стратегія, SWOT-аналіз, аналіз конкурентного середовища, конкурентні переваги.
АННОТАЦИЯ
Акцентировано на важности стратегически ориентированного управления кадровым потенциалом организации.
Выявлены особенности разработки стратегического плана
управления кадровым потенциалом в зависимости от конкурентной стратегии организации. Предложена схема разработки стратегического плана управления кадровым потенциалом
путем осуществления SWOT-анализа, анализа конкурентной
среды, определения основных конкурентных преимуществ организации, выбора конкурентной стратегии и стратегии управления кадровым потенциалом.
Ключевые слова: стратегический план управления
кадровым потенциалом, конкурентная стратегия, SWOTанализ, анализ конкурентной среды, конкурентные преимущества.
ANNOTATION
Authors focused on the importance of strategic human
resources management in the organization. This study provides
the development features of strategic plan of human resources
management based on competitive strategy. The paper proposes a
scheme of strategic plan of human resources management through
SWOT-analysis, competitive environment analysis, identification
of basic competitive advantages, selection of competitive strategy
and strategy of human resources management.
Keywords: strategic plan of human resources management,
competitive strategy, SWOT-analysis, competitive environment,
competitive advantage.

Постановка проблеми. В умовах соціальноекономічних змін, підвищення рівня конкуренції та під впливом загальносвітових закономірностей відбувається трансформація сфери
стратегічного управління кадровим потенціалом організацій. Стратегія стає важливою визначальною
характеристикою
управління
кадровим потенціалом організації. Ця характе-

ристика виражається в комплексному підході
до розробки стратегічного плану управління кадровим потенціалом, який спрямований на досягнення організаційних цілей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Відповідно до змісту останніх досліджень і публікацій найважливішим активом організації
є кадровий потенціал, який має бути стратегічно орієнтованим для росту і розвитку з організацією. Надано численні й переконливі
аргументи на підтримку цього погляду та здійснено вагомий внесок у дослідження стратегічного управління кадровим потенціалом такими вченими економістами: Г.А. Дмитренко,
В.М. Клолпаков, Є.В. Маслов, M.A. Арнстронг,
К. Хендрі, С. Хатчінсон, A. Петтігрю, Дж. Перселл, С. Куїнн та іншими [1; 3; 4; 5; 7; 8].
С. Куїнн вважає, що організація може мати
найкраще обладнання, найсучасніші технології
та стабільне фінансове становище, але це все не
є запорукою ефективної діяльності, якщо немає стратегічно зорієнтованих кваліфікованих
кадрів [8, с. 10]. К. Хендрі й A. Петтігрю виділяють чотири стратегічні аспекти в управлінні кадровим потенціалом: кадрове планування;
послідовний підхід до розробки та управління
кадровим потенціалом на основі існуючих політик в області зайнятості, кадрових стратегій
і «філософії кадрового управління»; відповідність практики управління кадровим потенціалом загальній меті організації; розгляд кадрів
як стратегічного ресурсу для досягнення конкурентних переваг організації [5, с. 4]. Дж. Перселл та С. Хатчінсон вважають, що стратегічно
зорієнтоване управління кадровим потенціалом
становить цінний ресурс організації, адже в її
розпорядженні наявний більш високий рівень
кадрового потенціалу, ніж у конкурентів та унікальний інтелектуальний капітал спрямований
на організаційний розвиток [7, с. 5].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Невирішеним аспектом загальної проблеми залишається питання розробки стратегічного плану управління кадровим
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потенціалом в організаціях. Водночас до останнього часу не обґрунтовано взаємозв’язок конкурентної стратегії та стратегії управління кадровим потенціалом організації.
Метою статті є виявлення особливостей розробки стратегічного плану управління кадровим потенціалом залежно від конкурентної
стратегії організації.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Розробка, ухвалення важливих рішень з управління кадрами та вирішення стратегічних кадрових питань – основна мета стратегічного
управління кадровим потенціалом. Впровадження стратегічних рішень має великий і довготерміновий вплив на поведінку працівників
і успіх організації загалом та спрямовує кваліфікованих, вмотивованих працівників на досягнення стійкої конкурентної переваги. Розробка
та реалізація таких рішень повинні враховувати особливості кадрової стратегії в довгостроковій перспективі. Філософія стратегічного
управління кадровим потенціалом орієнтується
на постійний розвиток працівників, залучення
їх до ухвалення рішень, гарантує зайнятість
і високу якість праці, дотримується етичних
норм поведінки та інвестує в кадри в інтересах
організації.
Стратегічний план управління кадровим потенціалом становить інтеграцію стратегій і систем управління кадрами для досягнення мети
організації. Стратегічний план має відповідати
керівним принципам управління кадровим потенціалом, корпоративним цінностям та бути
гнучким щодо змін організації. Ефективність
стратегічного плану залежить від його спрямованості на динамічне зовнішнє середовище.
Динаміка зовнішнього середовища визначається змінами ринку праці, економіки, технології,
поведінки споживачів та акціонерів, суспільних та політичних аспектів [6, с. 13]. Крім того,
стратегічний план управління кадровим потенціалом необхідно узгодити з місією і цілями
організації загалом. Наприклад, якщо місією
організації є сприяння соціальній відповідальності, то стратегічний план управління кадровим потенціалом має вирішити цю проблему в
умовах найму. Необхідно залучати менеджерів
з управління кадровим потенціалом та кадровий відділ в розробку стратегічного плану. Використання технологій щодо програмного забезпечення можуть зробити процеси управління
кадровим потенціалом швидшими, простішими, гнучкішими й ефективнішими.
Під час розробки стратегічного плану управління кадровим потенціалом необхідно дотримуватись таких цілей [1; 3]:
– створення перспективного резерву для задоволення майбутніх кадрових потреб організації;
– управління рівнем заробітної плати відповідно до завдань відбору, утримання та стимулювання працівників;
– розвиток управлінських та лідерських
якостей на провідних посадах;
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– планування тренінгів для підвищення
професійного рівня працівників, створення відповідної кадрової динаміки всередині організації;
– розвиток якісних систем взаємозв’язку
між відділами, адміністративним персоналом,
топ менеджерами та іншими працівниками;
– розробка механізмів подолання психологічного неприйняття змін.
Стратегічний план управління кадровим потенціалом формується на таких принципах [1; 3]:
– довгостроковий аналіз перспектив;
– орієнтованість на зміну кадрового потенціалу;
– забезпечення реалізації кадрового потенціалу;
– багатоваріантний вибір відповідно до змін
та особливостей внутрішнього стану організації;
– відстеження статусу та динаміки змін зовнішнього середовища, своєчасне реагування на
такі зміни і модифікація управлінських рішень.
Для розробки стратегічного плану управління кадровим потенціалом необхідно здійснити
SWOT-аналіз, аналіз конкурентного середовища,
визначити основні конкурентні переваги організації, необхідні для вибору конкурентної стратегії, від якої буде залежати обрана та чи інша
стратегія управління кадровим потенціалом.
SWOT-аналіз – це процес встановлення
зв’язків між найхарактернішими для підприємства можливостями, загрозами, сильними
та слабкими сторонами, результати якого в подальшому можуть бути використані для формулювання і вибору конкурентних стратегій
підприємства. Він проводиться з метою дослідження підприємства як господарюючої системи у певному ринковому середовищі. SWOTаналіз дає змогу формувати загальний перелік
стратегій підприємства з урахуванням їхніх
особливостей – адаптації до середовища або
формування впливу на нього. Широке застосування та розвиток SWOT-аналізу пояснюються
тим, що стратегічне управління пов’язане з великими обсягами інформації, яку потрібно збирати, обробляти, аналізувати, використовувати,
а відтак виникає потреба пошуку, розробки та
застосування методів організації такої роботи
[2, с. 5].
Аналіз конкурентного середовища дає змогу
визначити поточний стан ринку, оцінити ринкову стратегія та реакцію на зміну стратегічного курсу організації, порівняти організаційні
структури, товари і цілі категорії товарів з продукцією конкуруючих організацій. Аналіз конкурентного середовища виконує важливу роль
у визначенні основних конкурентних переваг
організації. Такими перевагами можуть бути
інновації, продукти та послуги, кадри, витрати
на маркетингову діяльність, цінова чи збутова
політика та інше.
Стратегічний план управління кадровим потенціалом залежить від конкурентної стратегії
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організації. Відтак, якщо організація спрямовує свої конкурентні переваги на інновації, то
в управлінні кадровим потенціалом має орієнтуватись на залучення та утримання інноваційно-спрямованих працівників і працівників
з високим рівнем інноваційного потенціалу; на

підвищення інноваційних навичок працівників
та інтелектуального капіталу організації; на заохочення до успішних інновацій та надання фінансових стимулів.
Для досягнення конкурентних переваг шляхом підвищення якості продукції та послуг

SWOT-аналіз
Аналіз конкурентного середовища
Визначення основних конкурентних переваг
Вибір
конкурентної
стратегії

Вибір стратегії управління кадровим потенціалом
Кадрове забезпечення

Навчання та розвиток

Мотивація та
стимулювання

Досягнення
конкурентних
переваг шляхом
впровадження
інновацій

Залучення та утримання
інноваційно
спрямованих
працівників і
працівників з високим
рівнем інноваційного
потенціалу.

Підвищення
інноваційних навичок
працівників та
інтелектуального
капіталу організації.

Заохочення до
успішних інновацій та
надання фінансових
стимулів.

осягнення
конкурентних
переваг шляхом
підвищення
якості продукції
та послуг

Використання складних
процедур відбору і
набору кадрів. Залучення
та утримання
працівників, які
спрямовані на
забезпечення високої
якості продукції та
високого рівня надання
послуг.

Організаційний
розвиток. Розробка,
впровадження процесів
управління знаннями,
вміннями і навичками
щодо підтримання,
покращення загальної
якості продукції та
надання послуг.

Збільшення винагороди
за якість праці,
досягнення високих
стандартів надання
послуг.

Підготовка, навчання
кадрів спрямована на
підвищення
продуктивності праці для
оптимізації витрат.

Перегляд попередніх
практик винагороди для
оптимального
співвідношення доходів
та витрат організації.
Врахування досвіду для
виключення
непотрібних витрат.

Організаційний
розвиток. Навчання в
межах процесу
управління
ефективністю. Сприяння
саморозвитку
працівників.

Розробка процесів
управління
ефективністю.
Використання
фінансових та не
фінансових стимулів
для підвищення
компетенції
працівників.
Забезпечення
конкурентоспроможного рівня оплати
праці.

Досягнення
конкурентних
переваг шляхом
скорочення
фінансових
витрат

Досягнення
конкурентних
переваг за
рахунок кадрів

Планування відбору та
набору кадрів,
оптимальне кадрове
забезпечення.

Використання складних,
багатоетапних процедур
відбору та набору кадрів
на основі ретельного
аналізу спеціальних
здібностей, необхідних
організації.

Рис. 1. Схема розробки стратегічного плану управління кадровим потенціалом організації
Джерело: складено автором за даними [4]
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
необхідно: використовувати складні процедури відбору і набору кадрів, залучати та утримувати працівників, які спрямовані на забезпечення високої якості продукції та високого
рівня надання послуг; розробляти, впроваджувати процеси управління знаннями, вміннями
і навичками щодо підтримання, покращення
загальної якості продукції та надання послуг;
збільшувати винагороди за якість праці та забезпечувати досягнення високих стандартів надання послуг.
Для досягнення конкурентних переваг за
рахунок скорочення фінансових витрат необхідно: забезпечити шляхом відбору та набору
кадрів оптимальне кадрове забезпечення; підвищувати продуктивність праці для оптимізації
витрат шляхом підготовки, перепідготовки та
навчання кадрів; переглянути попередні практики винагороди для оптимального співвідношення доходів та витрат, виключення непотрібних витрат організації.
Використання складних, багатоетапних процедур відбору та набору кадрів на основі ретельного аналізу компетенцій, організаційний
розвиток, навчання в у межах процесу управління ефективністю, сприяння саморозвитку
працівників, розробка процесів управління
ефективністю, використання фінансових та не
фінансових стимулів, забезпечення конкурентоспроможного рівня оплати праці є складовими стратегії управління кадровим потенціалом
в умовах досягнення конкурентних переваг за
рахунок кадрів.
Схема розробки стратегічного плану управління кадровим потенціалом проілюстрована на
рисунку 1.
Стратегічне управління кадровим потенціалом має бути конгруентне з існуючими організаційними особливостями, орієнтоване на
зовнішні фактори та направлене на підтримку
змін у зазначених напрямах. Це необхідні чинники на стадії розробки і реалізації стратегічного плану управління кадровим потенціалом.
Реалізація стратегічного плану управління кадровим потенціалом охоплює три етапи:
впровадження плану, стратегічний контроль за
його реалізацією і координація всіх дій за результатами контролю. Впровадження стратегічного плану управління кадровим потенціалом
охоплює розподіл необхідних ресурсів, визначення засобів і методів його реалізації, строків
виконання та відповідальних виконавців. Метою стратегічного контролю є визначення від-
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повідності або відмінності реалізованого плану
управління кадровим потенціалом. Координація дій за результатами контролю передбачає
зміни в стратегічному плані та вибір альтернативних рішень.
Висновки. Під час розробки стратегічного
плану управління кадровим потенціалом необхідно враховувати результати SWOT-аналізу,
аналізу конкурентного середовища, основні
конкурентні переваги організації та всі аспекти конкурентної стратегії організації. Відтак
відповідність стратегічного плану управління
кадровим потенціалом конкурентній стратегії
організації дасть змогу вдосконалити роботу
з кадрами в таких напрямах, як: перерозподіл кадрового забезпечення; відбір та набір кадрів; планування підготовки, перепідготовки,
навчання та розвитку працівників; мотивація
та стимулювання; підвищення продуктивності праці; покращення політики оплати праці.
Оптимально розроблений та успішно реалізований план управління кадровим потенціалом
максимально підвищить довгострокову ефективність та здійснить глибокий, позитивний
вплив на всю організацію.
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МОДЕЛЮВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР НА ТРАНСПОРТІ
З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕОРІЇ ГРАФІВ
MODELING TRANSPORT NETWORK STRUCTURE WITH ELEMENTS
OF GRAPH THEORY
АНОТАЦІЯ
Вивчено застосування основних положень теорії графів
для моделювання мережевої взаємодії підприємств транспорту. Встановлено, що теорія графів у дослідженні мережевих
структурах на транспорті виявляє взаємозв’язки між їх учасниками, поведінка яких досліджується з врахуванням обмежень
та можливостей, накладених мережами з метою подальшої
оптимізації структури останніх.
Ключові слова: теорія графів, мережі, підприємства транспорту, моделювання, конкурентоспроможність.
АННОТАЦИЯ
Изучено применение основных положений теории графов
для моделирования сетевого взаимодействия предприятий
транспорта. Установлено, что теория графов в исследовании
сетевых структур на транспорте обнаруживает взаимосвязи
между их участниками, поведение которых исследуется с учетом ограничений и возможностей, наложенных сетями с целью
дальнейшей оптимизации структуры последних.
Ключевые слова: Теория графов, сети, предприятия
транспорта, моделирование, конкурентоспособность.
ANNOTATION
This article is devoted to the application of the basic tenets of
the graphs theory for modeling networking transport enterprises.
Graph theory in the study of network structures in transport reveals
the relationship between the parties whose behavior is investigated
taking into account the constraints and opportunities imposed by
the network in order to further optimize of them structure.
Keywords: graph theory, network, transport companies,
modeling, competitiveness.

Постановка проблеми. Транспорт,будучи одним з головних національних ресурсів, виконує
суттєву роль у розвитку виробничого та економічного потенціалу країни. Саме розуміння системоутворюючої ролі транспорту і його впливу
на розвиток бізнесу, зовнішньоекономічної діяльності є запорукою економічного зростання
держави і окремих адміністративно-територіальних одиниць. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та посилення конкуренції на ринку транспортно-логістичних послуг
спонукає підприємства транспорту до пошуку
нових інноваційних форм ведення бізнесу, заснованих на використанні основних положень
теорії складних мереж.
Практичне застосування цієї теорії для вирішення проблем мережевої взаємодії підприємств транспорту між собою та іншими економічними агентами неможливе без розгляду
інструментарію теорії графів, яка є розділом
дискретної математики, має міждисциплінарний характер та широко використовується в
різних сферах наукової діяльності.

На транспорті ця теорія зазвичай використовується для пошуку оптимальних маршрутів
перевезення пасажирів та доставки вантажів,
планування мережі доріг. Виникнення теорії графів опосередковано пов’язано з розвитком транспорту, а саме пошуком оптимального маршруту. Відомий математик Леонард
Ейлер в 1736 році сформулював та запропонував розв’язання задачі про існування маршруту обходу семи мостів у м. Кенігсберзі, яка
потім стала класичною задачею теорії графів.
Саме Л. Ейлеру належить ідея використовувати графічні зображення для пошуку оптимальних рішень різноманітних задач, особливо під
час дослідження взаємовідносин різноманітних
об’єктів.
Розвиток мережевих взаємовідносин підприємств транспорту є запорукою підвищення
конкурентоспроможності та вирішення значної
кількості системних проблем в їх діяльності.
З огляду на це формування мережевих новоутворень на транспорті потребує відповідного теоретико-методологічного обґрунтування застосування основних положень теорії графів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Особливості використання теорії графів для
оптимізації процесів вантажо- і пасажироперевезень в розрізі різних видів транспорту досліджені в наукових працях О.В. Гаснікова,
І.О. Євіна, С.Л. Кленова, Д.О. Ломаша, В.Я. Негрея, Є.О. Нурминського, В.О. Подкопаєва,
М.В. Правдіна, Є.М. Ульяницького, О.І. Філоненкова, Я.О. Холодова, Н.Б. Шамрай та ін.
Не дивлячись на значну кількість проведених досліджень, залишаються не вирішеними
питання використання елементів теорії графів
для моделювання діяльності транспортних підприємств, що належать до складу мережевих
структур.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Як вже зазначалося, теорія
графів є потужним інструментом дослідження
мережевих взаємовідносин на рівні підприємств різних видів транспорту.
Перші спроби графічної оптимізації транспортного обслуговування проводились в напрямах пошуку кращих маршрутів перевезення
вантажів та пасажирів, взаємодія транспортних
підприємств зазвичай розглядалась як співпВипуск 3. 2015
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Глобальні та національні проблеми економіки
раця відправника, посередника та отримувача
вантажу, а алгоритми оптимізації передбачали
багатоітераційні ручні розрахунки.
Метою статті є дослідження можливості застосування елементів теорії графів для моделювання процесів мережевої взаємодії підприємств транспорту.
Виклад основного матеріалу. Основи математичного обґрунтування використання теорії
графів в економіці були закладені Дж. Авондо-Бодіно ще на початку 60-х років минулого
століття [1]. Автором запропоновано топологічний підхід для вирішення низки виробничих
завдань, зокрема і метод вирішення відомого
транспортного завдання. Для транспортної галузі наводились абстрактні математичні алгоритми вирішення завдань оптимізації транспортної мережі, транспортного потоку.
Більш практичний погляд на моделювання
транспортних потоків на залізниці реалізували
Є.М. Ульяницький, О.І. Філоненков, Д.О. Ломаш [2], які використовували для дослідження
неорієнтований граф G (S, E), де вузлами (акторами) була неупорядкована множина транспортних вузлів, серед яких виділені початкові, транзитні та кінцеві вузли вантажопотоку
S{S1,S2,S3, …, Sn}. Кожній дузі графа Е відповідає певна швидкість проходження та довжина
ділянки між вузлами. Для кожного вузла задаються надходження вагонів до вузла, час обробки вантажу, простоювання вагонів на транзитних станціях з переробкою вантажу та без
неї (рис. 1).
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ли відстань перевезення (швидкість або час).
Для пошуку рішення пропонувалося використовувати методи мультиагентної оптимізації,
що ґрунтуються на евристичних алгоритмах,
однак оптимізація перевезень за наведеним в
роботі алгоритмом можлива тільки за однією
вхідною величиною [2].
Теорія графів використовується для завдання початкових умов під час моделювання транспортних потоків та систем, де моделюванню
підлягають транспортні потоки автомагістралей. Для моделювання використовуються орієнтовані графи, задаються певні початкові умови,
густина транспортного потоку на кожній дузі
графу, а пошук оптимального рішення здійснюється за допомогою розв’язання системи нелінійних диференціальних рівнянь [3].
М.В. Правдін, В.Я. Негрей, В.О. Подкопаєв
[4] пропонують використовувати потокові орієнтовані графи обробки вантажів на залізниці і
на автомобільному та річковому транспорті, де
вузли – станції перевалки вантажів, а дуги орієнтованого графа – кількість вантажу (рис. 2).
2
а3
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а1

а4

а5
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Рис. 2. Потоковий граф обробки вантажів
1, 2, 3 – транспортні вузли;
а1, а2, а3, а4, а5 – обсяги вантажу між вузлами.

Для більш масштабних перевезень авторами
пропонується використовувати полігон транспортної мережі, де вузли – пункти виробництва, перевалки, споживання, а дуги – відстань
між ними (рис. 3).
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Рис. 1. Приклад полігону для розрахунку
вантажообігу на залізниці
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S10

Для оптимізації автори рекомендують використовувати такі системи імітаційного моделювання, як GPSS World Student Version for
Windows, Extend, Arena, Sym Process.
Колектив зазначених авторів на прикладі
моделювання взаємодії залізниці з морськими портами також розглядали неорієнтований граф G (N, E), де, N – кінцева множина
транспортних вузлів, Е – кінцева множина
дуг графу; в якості вхідних величин задава-

167

Рис. 3. Приклад полігону транспортної мережі

В цьому разі використовується неорієнтований граф. Також за умови визначеної вартості
перевезень наводиться алгоритм пошуку оптимального плану перевезень [4].
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Розширюючи сферу використання теорії
графів на управління транспортом, М.В. Правдін та В.Я. Негрей на прикладі системи управління міськими пасажироперевезеннями пропонують використовувати теорію графів для
побудови ієрархічної системи планування та
організації перевезень пасажирів (рис. 4) та
визначення показників інтегральної ефективності перевезень, які мають багаторівневу ієрархічну структуру та вигляд деревовидного
графу [5].
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Рис. 4. Граф ієрархічної структури управління
міськими пасажироперевезеннями
0 – Оперативний план роботи міського пасажирського транспорту; 1.1–1.2 – складання плану розподілу пасажиропотоку; 2.1–2.n – побудова оперативних
планів роботи окремих видів міського транспорту;
3.1–3.m – плани роботи по окремих маршрутах;
4.1–4.k – плани роботи окремих одиниць рухомого
складу.

Отже, використання теорії графів для вирішення завдань покращення транспортного
обслуговування заслуговує на увагу, однак запропоновані моделі графів не відображають особливостей взаємодії транспортних підприємств
у складі великих мереж.
Досліджуючи теорію складних мереж,
І.О. Євін зазначає, що вони мають незначну кількість вузлів з великою чисельністю
зв’язків, які мають назву хабів, саме останні і
визначають властивості таких мереж. Локальну
характеристику складних мереж надає коефіцієнт кластеризації, який характеризує ступінь
взаємодії між собою найближчих сусідів цього
вузла [6].
На основі дослідження широкого кола прикладних завдань застосування теорії графів на
транспорті розглянемо можливості їх застосування під час моделювання мережевих структур.
Мережі транспорту характеризуються наявністю вузлів (акторів) з великою кількістю
зв’язків (хабів) між підприємствами різних
видів транспорту, постачальниками, посередниками, споживачами тощо. У процесі моделювання мережевої взаємодії транспортних підприємств важливими є найближчі партнери по

мережі. Ступінь взаємодії мережевих партнерів
визначається за допомогою коефіцієнта кластеризації, який наочно ілюструє можливості
встановлення прямих зв’язків між ними. Для
мережевих структур на транспорті дуже важливими є зв’язки кожного вузла з найближчими
партнерами для швидкого та ефективного взаємообміну ресурсами, технологіями, досвідом;
взаємодопомоги у пошуку споживачів, реалізації спільних інвестиційно-інноваційних проектів; взаєморозуміння під час відстоювання
власних інтересів тощо.
У процесі дослідження транспортних потоків
важливою характеристикою мережі є навантаження її вузлів, яке показує частку найкоротших шляхів, що проходять через цей вузол.
У цьому разі під шляхом розуміють послідовність взаємозв’язків між вузлами мереж, до
складу яких належать підприємства транспорту. Навантаження вузла з позицій теорії графів
характеризує важливість вузла (актора) у мережі. Відтак, що більше навантаження на вузол,
то вище його важливість для мережі та ступінь
довіри до нього.
В основу комп’ютерного моделювання мережевих транспортних структур покладено
зв’язки між вузлами, а саме підприємствами
транспорту, які наводяться у вигляді матриць
суміжності та матриць інциденцій з використанням булевої алгебри.
Висновки. Теорія графів допомагає моделювати взаємозв’язки між підприємствами та
оптимізувати їх, є науковим підґрунтям для
отримання мережевого ефекту від партнерської
співпраці. Дуги орієнтованих графів ілюструють вплив одних підприємств транспорту на
інші, доступ до інформації та ступінь повноважень у мережі. За рахунок застосування інформаційно-комунікаційних технологій відбувається віртуалізація мережевих взаємовідносин,
яка призводить до зменшення важливості просторових зв’язків, підвищуючи цим якісні характеристики надання транспортних послуг.
Відтак теорія графів у дослідженні мережевих
структур на транспорті виявляє взаємозв’язки
між їх учасниками, поведінка яких досліджується з врахуванням обмежень та можливостей,
накладених мережами з метою наступної оптимізації структури останніх.
Подальші дослідження з цієї тематики будуть стосуватися графотеоретичного обґрунтування вибору мережевих партнерів, оцінки
стійкості мережевих взаємовідносин між ними,
розподілу мережевого капіталу, ресурсів, ризиків, визначення мережевих ефектів.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
PECULIARITIES OF THE ENTERPRISE
FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT
АНОТАЦІЯ
Розглянуто функцію безпеки з позиції необхідності забезпечення дієздатності суб’єкта господарювання, проаналізовано методичне забезпечення фіксування стану економічної безпеки. Визначено теоретико-методологічну базу для вивчення
базових аспектів організації управління фінансово-економічною безпекою на підприємстві. Представлено інструментарій
управління фінансово-економічною безпекою підприємства.
Ключові слова: фінансово-економічна безпека, організація, управління, інструментарій, методичне забезпечення.
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены функции безопасности с позиции необходимости обеспечения дееспособности предприятия, проанализировано методическое обеспечение фиксирования состояния
экономической безопасности. Определена теоретико-методологическая база для изучения базовых аспектов организации управления финансово-экономической безопасностью на
предприятии. Представлен инструментарий управления финансово-экономической безопасностью предприятия.
Ключевые слова: финансово-экономическая безопасность, организация, управление, инструментарий, методическое обеспечение.
ANNOTATION
The article considers the security functions from the perspective
of the need to ensure the viability of the enterprise, analyzes the
methodological support of fixing the state of economic security.
Theoretical and methodological framework of the basic aspects
of the organisation of financial and economic security of the
enterprise is defined. The toolkit of financial and economic security
is presented.
Keywords: financial and economic security, organization,
management, tools, methodological support.

Постановка проблеми. Кризові явища в діяльності вітчизняних підприємств на сучасному етапі пов’язані насамперед з недостатньою
їхньою захищеністю від дестабілізуючих факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.
Функція безпеки є невід’ємною з урахуванням
необхідності забезпечення дієздатності суб’єкта
господарювання, що стає передумовою її врахування під час здійснення стратегічного планування, особливо беручи до уваги нестабільні
умови політичного, економічного та правового
середовища підприємницької діяльності. При
встановленні сутності та наданні характеристики безпеки суб’єкта господарювання слід враховувати негативні наслідки фінансово-економічної кризи, інфляційні процеси та зменшення
купівельної спроможності населення, «викривлене» конкурентне середовище внаслідок
«співпраці» бізнесу і влади, що створює інколи

нездоланні перешкоди доступу підприємства до
ринків та господарських ресурсів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Теоретико-методологічну базу для вивчення
основних аспектів організації управління фінансово-економічною безпекою на підприємстві
становлять здобутки іноземних та вітчизняних науковців, серед яких: О.І. Барановський,
Т.Г. Васильців, І.О. Бланк, К.С. Горячева
С.С. Куперівська, І.П. Отенко, Р.С. Папєхін,
П.Я. Пригунов, О.І. Захаров та інші. Теоретичні та практичні результати у дослідженні
цього питання значні, але необхідно відмітити,
що проблеми організації управління фінансово-економічною безпекою на підприємстві залишаються недостатньо вивченими. Основною
причиною цього є розбіжності у думках науковців щодо інструментарію та методів управління
фінансово-економічною безпекою на підприємстві, розподілення управлінських функцій та
делегування повноважень.
Метою статті є розробка науково-методичних рекомендацій та практичних пропозицій
щодо організації управління фінансово-економічною безпекою на підприємстві.
Виклад основного матеріалу. Концепція економічної безпеки є однією з найпопулярніших
у межах сучасної економічної думки в країнах,
що розвиваються. Але ця концепція вже давно відома і широко вивчається в західних країнах. Відтак з часів Великої депресії, коли був
створений Комітет з економічної безпеки в Сполучених Штатах Америки, економічна безпека
є традиційним та широковідомим поняттям.
Зміст цього поняття визначається для суб’єктів
господарювання та домогосподарств як «такий
стан, за яким наявне стабільне джерело фінансових надходжень, що дозволяє підтримувати
достатній рівень функціонування в даний час і
в найближчому майбутньому».
Крім того, економічна безпека кожного окремого суб’єкта впливає на економічну безпеку
країни, наприклад, американські вчені та практики аналізують стан фінансової безпеки домогосподарств через показник, який відображає
відчуття американськими домогосподарствами
своєї економічної безпеки (Country Financial
Security Index).
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Започаткований у лютому 2007 р., індекс забезпечує точне фіксування стану економічної безпеки американських домогосподарств в масштабі
всієї національної економіки та в розрізі окремих
регіональних ринків, виступаючи індикатором
національної фінансової безпеки [1].
В Україні у 2013 р. на законодавчому рівні
було затверджено наказ Міністерства економіки «Методичні рекомендації щодо розрахунку
рівня економічної безпеки України». Терміни,
що вживаються в цій Методиці, мають таке
значення [2]:
– економічна безпека – це такий стан національної економіки, який дає змогу зберігати
стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз і
здатний задовольняти потреби особи, сім’ї, суспільства та держави;
– загрози економічній безпеці України – це
сукупність наявних та потенційно можливих
явищ і чинників, що створюють небезпеку для
реалізації національних інтересів у економічній
сфері;
– критерії економічної безпеки – це реальні
статистичні показники, за якими здійснюється
оцінка стану економіки країни з погляду забезпечення її сталого розвитку;
– індикатори економічної безпеки – це реальні статистичні показники розвитку економіки країни, які найбільш повно характеризують
явища і тенденції в економічній сфері;
– оптимальні значення індикаторів – це інтервальні величини, у межах яких створюються найбільш сприятливі умови для відтворюваних процесів в економіці;
– порогові значення індикаторів – це кількісні величини, порушення яких викликає несприятливі тенденції в економіці;
– граничні значення індикаторів – це кількісні величини, порушення яких викликає загрозливі процеси в економіці.
Складовими економічної безпеки є: макроекономічна, фінансова, зовнішньоекономічна,
інвестиційна, науково-технологічна, енергетична, виробнича, демографічна, соціальна, продовольча безпека.
Фінансова безпека – це такий стан бюджетної, грошовокредитної, банківської, валютної
системи та фінансових ринків, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних загроз, здатністю
забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та економічне
зростання.
Фінансова безпека, своєю чергою, містить
такі складові:
– бюджетна безпека – це стан забезпечення платоспроможності держави з урахуванням
балансу доходів і видатків державного й місцевих бюджетів та ефективності використання
бюджетних коштів;
– валютна безпека – це такий стан курсоутворення, який створює оптимальні умови для
поступального розвитку вітчизняного експорту,
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безперешкодного припливу в країну іноземних
інвестицій, інтеграції України до світової економічної системи, а також максимально захищає від потрясінь на міжнародних валютних
ринках;
– грошово-кредитна безпека – це такий стан
грошово-кредитної системи, який характеризується стабільністю грошової одиниці, доступністю кредитних ресурсів та таким рівнем інфляції, що забезпечує економічне зростання та
підвищення реальних доходів населення;
– боргова безпека – це такий рівень внутрішньої та зовнішньої заборгованості з урахуванням вартості її обслуговування й ефективності використання внутрішніх і зовнішніх
запозичень та оптимального співвідношення
між ними, достатній для вирішення нагальних
соціально-економічних потреб, що не загрожує
втратою суверенітету і руйнуванням вітчизняної фінансової системи;
– безпека страхового ринку – це такий рівень забезпеченості страхових компаній фінансовими ресурсами, який дав би їм змогу в разі
потреби відшкодувати обумовлені в договорах
страхуванні збитки їх клієнтів і забезпечити
ефективне функціонування;
– безпека фондового ринку – це оптимальний обсяг капіталізації ринку (з огляду на
представлені на ньому цінні папери, їх структуру та рівень ліквідності), здатний забезпечити
стійкий фінансовий стан емітентів, власників,
покупців, організаторів торгівлі, торгівців, інститутів спільного інвестування, посередників
(брокерів), консультантів, реєстраторів, депозитаріїв, зберігачів та держави загалом.
Серед майже сорока показників, які характеризують фінансово-економічну безпеку України, запропонованих в Методиці розрахунку
рівня економічної безпеки, фінансовій безпеці
сектору домогосподарств та підприємств не відведено жодного індикатору. Отже, доцільним
є вивчення і запозичення закордонного досвіду для удосконалення аналізу стану фінансової
безпеки в Україні.
Існує велика кількість підходів до розуміння
поняття «фінансово-економічна безпека» підприємства, але досі немає унітарного концептуального визначення цієї складної, багатоаспектної та міждисциплінарної категорії. Однак
водночас не спостерігається фундаментальних
розбіжностей в підходах до інтерпретації економічного змісту цього поняття.
Фінансово-економічна безпека може бути
трактована й як захист підприємства від негативних впливів (загроз). За цим підходом
під фінансово-економічною безпекою науковці розуміють стан захищеності життєво важливих інтересів підприємства від реальних і
потенційних джерел небезпек та економічних
загроз.
Фінансово-економічна безпека може розглядатися як стан стійкості, рівноваги або ефективного використання ресурсів підприємства.
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ах кон’юнктури міжнародних ринків, виникненням нових для вітчизняної господарської
практики фінансових технологій і інструментів та іншими чинниками. Метою адаптації
підприємства до змін зовнішнього середовища його функціонування повинна бути організація управління фінансово-економічною
безпекою шляхом підвищення ефективності
використання ресурсів, доступу до ринків, належного рівня взаємодії з суб’єктами зовнішнього середовища та забезпечення конкурентоспроможності підприємства.
Під організацією управління системи фінансово-економічної безпеки суб’єкта підприємницької діяльності, суб’єкта господарювання
розуміють сукупність заходів організаційноправового та організаційно-економічного характеру, що передбачає визначення основних
завдань, методів, інструментів, засобів, об’єктів
та суб’єктів економічної безпеки, а також створення нормативного та інформаційного забезпечення для комплексної протидії загрозам
з метою забезпечення стійкої реалізації економічних інтересів суб’єкта господарської діяльності. Зрозуміло, що підприємства різних
розмірів, типів, обсягів діяльності володіють
неоднаковими організаційними та фінансовими
можливостями. Крім того, різним є рівень ризику, в умовах якого здійВиконавець –
Управління фінансово-економічною
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Рис. 1. Інструментарій управління
оцінок допомагає кращому
фінансово-економічною безпекою підприємства
Розробка заходів

Прихильники такого підходу розуміють економічну безпеку підприємства як такий стан його
корпоративних ресурсів (капіталу, персоналу,
інформації, технологій, техніки та устаткування) і підприємницьких можливостей, за якого
гарантується найбільш ефективне їхнє використання, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам), стабільне
функціонування та стійкий розвиток. У межах
цього підходу також слід виокремити розуміння економічної безпеки підприємства як такого стану використання його ресурсів, за якого
мінімізуються негативні впливи на нього. Тобто ймовірність небажаної зміни суб’єкта, майна, яке належить йому і зачіпає його зовнішнє
середовище, невелика (менша від певної межі)
або існуючі та (або) можливі збитки нижче
встановлених підприємством меж.
Головна мета управління фінансово-економічною безпекою діяльності підприємства
полягає в ефективному управлінні ризиками та мінімізації загроз і нівелюванні впливу зовнішніх деструктивних факторів, дія
яких прямо не залежить від зусиль підприємств. Зростання рівня загроз і їх негативний
вплив на результати діяльності підприємства
пов’язане зі швидкою мінливістю економічної ситуації на національному рівні і у меж-
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Глобальні та національні проблеми економіки
сприйняттю і характеризує не тільки поточний
стан підприємства, але і той стан безпеки, до
якого варто прагнути.
Цей підхід дає можливість провести аналіз
різнорідних факторів, що визначають стан підприємства і тенденцій його розвитку. Відповідно до фактичних значень показників і величини їхнього відхилення від граничних значень
стан підприємства можна характеризувати як:
нормальний, коли індикатори фінансово-економічної безпеки знаходяться в межах граничних
значень; передкризовий, коли перевищуються
граничні значення хоча б одного з індикаторів;
кризовий, коли спостерігається бар’єрне значення більшості основних індикаторів; критичний, коли порушуються всі бар’єри.
Інструментарій управління фінансово-економічною безпекою підприємства представлено на
рисунку 1.
Висновки. Впровадження найбільш обґрунтованих заходів щодо управління фінансовоекономічною безпекою на підприємстві передбачає використання методів експертних оцінок,
які дозволяють перевести якісні показники в
кількісні.
За визначеним рівнем безпеки робиться висновок щодо фінансової стійкості та захищеності фінансових інтересів підприємства. Рекомендований комплекс заходів для підвищення
рівня фінансово-економічної безпеки охоплює:
мінімізацію фінансово-інвестиційних загроз,
удосконалення виробничої програми, удосконалення організаційної структури, підвищення
кадрового потенціалу управління фінансовоекономічною безпекою на підприємстві. Впровадження запропонованих рекомендацій надасть можливість підвищити якість організації
управління фінансово-економічною безпекою
на підприємстві.
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ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УПРАВЛІННЯ
НА КАПІТАЛІЗАЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ
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АНОТАЦІЯ
Проведено дослідження щодо впливу належно сформованої структури корпоративного управління на ринкову капіталізацію підприємств. Наведено основних п’ятнадцять принципів
організованої системи корпоративного управління, ефективна
реалізація яких сприятиме збільшенню вартості корпорації.
Визначено взаємозв’язки ринкової вартості капіталізації та
корпоративної культури підприємств.
Ключові слова: корпоративна культура, капіталізація,
ринкова капіталізація, фінансові результати, структура корпоративного управління.
АННОТАЦИЯ
Проведено исследование влияния должным образом
сформированной структуры корпоративного управления на
рыночную капитализацию предприятий. Приведены основные
принципы организованной системы корпоративного управления, эффективная реализация которых будет способствовать
росту стоимости корпорации. Определены взаимосвязи рыночной стоимости капитализации и корпоративной культуры.
Ключевые слова: корпоративная культура, капитализация, рыночная капитализация, финансовые результаты, структура корпоративного управления.
ANNOTATION
The article is devoted to the study of influence of properly
formed corporate management structure on the market capitalization of companies. The basic fifteen principles of organized system
of corporate governance are presented. Their effective implementation will contribute to the growth of the corporation. Relationship
between market value capitalization in companies and corporate
culture are defined.
Keywords: corporate culture, capitalization, market capitalization, financial performance, corporate management structure.

Постановка проблеми. Заклики до підвищення якості корпоративної культури управління
чути скрізь, але фактичної інформації про його
вплив на фінансові показники компанії часто
не вистачає або вона зовсім відсутня. За останні роки низка провідних аналітичних компаній
проводили в різних регіонах світу дослідження
щодо встановлення зв’язку між рівнем корпоративного управління компаній та їх ринковою
капіталізацією, тобто ціною, яку ринок готовий
сплатити за підприємство [4].
Ефективне корпоративне управління в будьякому разі позитивно впливає на капіталізацію компанії. Зокрема, прозорість фінансо-

вих результатів діяльності дає змогу компанії
встановлювати чіткі орієнтири розвитку, формувати почуття відповідальності по всій вертикалі управління [5]. Впровадження ефективної системи корпоративного управління може
допомогти компанії в конкурентній боротьбі,
забезпечити раціональне використання фінансових ресурсів, збалансувати взаємовідносини
широкого кола учасників бізнесових проектів,
включаючи засновників фінансово-кредитних
установ, акціонерів і менеджерів, а також підтримувати довіру населення до політики уряду
і корпорацій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблемами капіталізації підприємств займались низка провідних українських та зарубіжних вчених, зокрема: Жан Батіст Сей, Адам
Сміт, Давід Рікардо, Карл Маркс, Уільям Петі,
Фішмен Джей, Пратт Шеннон, Гриффіт Кліффорд, Уілсон Кейт, А. Маршал, В.Г. Андрійчук, М.Я. Дем’яненко, Ю.С. Ратушна, П.Т. Саблук, М.Й. Хорунжий, В.В. Юрчишин та інші.
Результати основних досліджень проблем розвитку корпоративних відносин відображено в
працях вітчизняних учених-економістів, зокрема С. Румянцева, Г. Астапової, О. Амоші,
М. Прокопенка, Є. Іванова та ін.
Метою статті є дослідження впливу ефективного корпоративного управління на зміну ринкової капіталізації підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Ринкова капіталізація корпоративних підприємств становить ринкову ціну на фондовій
біржі зареєстрованих акцій підприємства або
всіх його акцій, тобто це вартість, яка може
значно перевищувати вартість активів по балансу підприємства. Це пов’язано з тим, що не
всі активи, які мають цінність включаються
в баланс підприємства, наприклад кваліфіковані працівники, ділова репутація, попит на
продукцію тощо [4]. Організація ефективного
корпоративного управління вимагає створення
належних і міцних юридичних, регуляторних
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Глобальні та національні проблеми економіки
та інституційних засад. На цілісність ринку та
загальні економічні показники може вплинути низка різноманітних чинників – від загальної макроекономічної ситуації та законодавчої
бази, до системи бухгалтерського обліку та аудиту. Відтак можна припустити, сформована
модель корпоративного управління корпорації
з чітко визначеною структурою, перевагами,
умовами та цілями має значний вплив на її
капіталізацію.
Представники вісника Mc Kinsey провели
дослідження, аби з’ясувати, що акціонери думають про ситуацію з корпоративним управлінням в різних регіонах світу і, головне, скільки вони готові платити за добре корпоративне
управління на розвинених ринках і ринках, що
розвиваються для підвищення ринкової капіталізації своїх компаній. Відтак 3/4 інвесторів зазначили, що при обранні компанії, в яку б вони
вносили інвестиції, значна увага із фінансовими показниками, приділяється належній роботі
ради директорів. Понад 80% респондентів зазначили, що за різних фінансових показників
двох компаній вони заплатять більше за акції
компанії з добрим корпоративним управлінням.
Майже всі інвестори готові платити за якісне корпоративне управління, що відображає і
підвищення якості фінансової звітності, яка в
компаній, що розвиваються часто недосконала
і недостовірна. За таких умов інвестори особливо зацікавлені у вкладеннях у компанії, рівень
корпоративного управління яких вищий, ніж
у середньому по регіону. Вони переконані, що
в таких компаніях їхні кошти будуть захищені краще і за цю безпеку вони готові платити.
Розмір премії, яку інвестори готові платити за
добре корпоративне управління, змінюється від
країни до країни.
Відтак у США та Великій Британії інвестори
готові платити на 18% більше за акції компаній з ефективним корпоративним управлінням,
ніж за папери компаній з аналогічними фінансовими показниками, але менш довершеною
практикою управління. В Італії аналогічний
показник сягав 22%, в Індонезії – 27% [3].
При обговоренні ролі корпоративного управління в країнах, що розвиваються, дедалі частіше чути думку про непридатність англо-американської моделі, орієнтованої на зростання
акціонерної власності. В Азії цими причинами
називають велику частку компаній, контрольованих сім’ями або кланами, в пострадянських
країнах як приклад наводять великі компанії,
які контрольовані одним власником, який і займається оперативним керівництвом.
Однак результати проведеного Mc Kinsey дослідження корпоративного управління на ринках, що розвиваються, свідчать, що створення чіткої системи корпоративного управління
приносить пряму фінансову вигоду. Глобальні
та локальні інвестори готові платити значно
більше за акції компаній, де прийнято жорсткі
стандарти корпоративного управління.
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Отже, відповідно до тверджень та дій інвесторів можна стверджувати про існування зв’язку
між ринковою капіталізацією компанії і рівнем
її корпоративного управління.
Для підтвердження нашого припущення
виокремлено 188 компаній, що працюють на
ринках шести країн з економікою, що розвивається. Кожну компанію було оцінено відповідно до принципів корпоративного управління,
прийнятим Організацією економічної співпраці
і розвитку. Для порівняння результатів рейтингів нами були розробили критерії рейтингових
оцінок [3]. У результаті проведеного дослідження гіпотеза про прямий зв’язок між рівнем корпоративного управління і капіталізацією компанії була підтверджена. Оскільки корпорації,
які отримали високі показники в нашому рейтингу, мають і вище співвідношення ринкової
ціни акції компанії до балансової вартості її
активів.
Наше припущення залишалось правильним і
після того, як нами було проаналізовано фінансову результативність (прибутковість) компанії
її розмір та інші показники діяльності. Відтак
інвестори більше довіряють компаніям, які захищають права акціонерів, публікують фінансові звіти і мають незалежну раду директорів,
яка контролює роботу менеджерів. Вони готові
платити премію за ці переваги.
Наше дослідження засвідчило, що компанія
будь-якої галузі і будь-якої країни може розраховувати зростання капіталізації на 10–12%
за умови ефективної реалізації принципів організованої системи корпоративного управління.
Адже підвищення ефективності корпоративного управління може розглядатися як основна
стратегія компаніями, які прагнуть обійти своїх конкурентів на фінансових ринках [3].
На нашу думку, варто виокремити 15 принципів організованої системи корпоративного
управління:
1. Власність не сконцентрована – що більше
акціонерів, то більша довіра інвесторів.
2. Прозорість структури власності – доступна інформація про склад власників, акціонерів
тощо.
3. Принцип «одна акція – один голос».
4. Захист від можливого поглинання.
5. Повідомлення про збори акціонерів – не
пізніше як за 28 днів до дати проведення кожних загальних зборів акціонерів.
6. Розмір ради директорів – не більше 5–9
осіб.
7. «Зовнішні» директори та поєднання посад.
Менеджери компанії мають займати не більше
половини місць у раді директорів.
8. Незалежні директори – мають займати
більше половини членів ради, які не мають
управлінських посад.
9. Функціонування ради директорів. Стимулювання та винагорода праці директорів і менеджерів має залежати від успіху роботи компанії.
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10. Комітети ради директорів – незалежні
для контролю за виконанням функцій.
11. Розкриття інформації – компанія має
дотримуватися принципу прозорості бізнесу.
12. Стандарти бухгалтерської звітності – US
GAAP, UK GAAP або LAS.
13. Незалежний аудит.
14. Різні шляхи доступу до інформації.
15. Своєчасність розкриття інформації.
Ефективне корпоративне управління в будьякому разі позитивно впливає на фінансові показники компанії. Зокрема, прозорість фінансових результатів діяльності дає змогу компанії
встановлювати чіткі орієнтири розвитку, формувати почуття відповідальності по всій вертикалі управління.
Такий захід, як формування комітету з аудиту, робить підконтрольною роботу фінансового
директора, і допомагає визначити методи управління ризиками, адекватні ситуації на ринку, а
також виробити стратегію бізнесу відповідно до
змін у зовнішньому середовищі. Комітет з компенсацій менеджерів надзвичайно важливий
для формування точних стимулів. Нарешті, незалежні зовнішні директори можуть принести в
компанію нові неординарні ідеї, здатні вивести
компанію на новий рівень.
Дотримання чітко визначених принципів
дає можливість компаніям укріплювати свої
позиції на світовому ринку. За підрахунками
провідних зарубіжних дослідників, найбагатші
компанії світу ведуть контроль щодо не порушення зв’язку «корпоративна культура управління – капіталізація».
Приведемо аналітичні дані щодо рейтингів та капіталізації провідних компаній світу.
Отже, загальний обсяг капіталізації 100 найбагатших компаній світу становить 13 трильйонів
597 мільярдів доларів. Число компаній США
в цьому рейтингу представлено найбільше –
43, а їхня сукупна ринкова вартість становить
49,6% або 6 трлн. 740 млрд. дол. від вартості
усіх 100 компаній. Також значна вартість компаній припадає на Велику Британію та Китай,
які мають по 10 та 7 корпорацій з капіталізацією 9,4% (1 трлн. 278 млрд. дол.) та 8,4%
(1 трлн. 145 млрд.) від загальної ринкової вартості ТОП-100. Капіталізація компаній інших
країн, які увійшли до рейтингу, становить менше 5%.
Найбільш успішні компанії розташовані в
Бельгії, Колумбії, Данії та Південній Кореї,
Австралії та Канаді, динаміка приросту капіталізації компаній цих країн протягом останніх 5 років перевищує 50%, а Бельгійська
компанія «ANHEUSER-BUSCH», яка є єдиною
в ТОП-100, продемонструвала один з максимальних показників зростання ринкової вартості з 54 до 159 млрд. дол., що забезпечило
її країні лідерство за відносним показником
росту 194,44%. Найбільший сукупний абсолютний приріст належить компаніям США –
1 трлн. 300 млрд. [6].

Найменш успішні компанії зі ста найбагатших розташовані в Росії, Італії, Саудівській
Аравії та Мексиці. Лідером за відносним показником падіння стала Росія – 53,90%, з числа
22 країн падіння ринкової вартості ста найбагатших компаній світу зафіксовано в 11 країнах, а в 11 країнах відповідно приріст.
З 2008 до 2013 року сукупна вартість 100 найбагатших компаній світу зросла з 12 трлн.
191 млрд. дол. до 13 трлн. 597 млрд. дол., що
становить 1 трлн. 406 млрд. дол. (11,53%).
З числа нових 17 компаній, які з’явилися
протягом останніх 5 років у ТОП-100, найбільше зі США та Австралії – по 6 та 4 відповідно, а за сферою діяльності у фінансах та
наданні послуг, по 8 та 4. Загальний обсяг капіталізації нових компаній з США становить
522 млрд. дол.
Найуспішнішою новою компанією є американська «AMAZON.COM», що здійснює діяльність у сфері послуг, ринкова її вартість оцінюється в 121 млрд. дол. (43 місце), також
цій компанії належать лідируючі позиції за
відносним ростом капіталу протягом останніх п’яти років – +303,33% (30 млрд. дол. – у
2008 р.). Цікавим є той факт, що усі 4 нових
компанії, які походять з Австралії здійснюють
діяльність у фінансовій сфері, одна з яких продемонструвала другий рейтинговий результат –
114 млрд. дол. (46 місце), а на тлі падіння капіталізації корпорацій нафтогазового сектору,
в число трьох нових з найвищою капіталізацією увійшла колумбійська «ECOPETROL» –
114 млрд. дол. (47 місце), яка й забезпечила
Колумбії найбільший відносний приріст нових
компаній у ТОП-100, що, своєю чергою, становив 147,83% (46 млрд. дол. – у 2008 р.) [6].
У процесі проведення аналізу прослідковується вплив найбільш та найменш успішних
компаній світу на позиції країн та цілих галузей, тому необхідно визначити п’ять компаній,
які мали найбільше нагромадження або втрату
капіталів.
Найбільш успішні компанії належать до
сфери нових технологій, серед яких «Apple»
та «Google», сукупний приріст активів протягом останніх п’яти років становив по 290
та 125 млрд. дол. Станом на березень цього року ринкова вартість цих компаній становила 416 та 263 млрд. дол., а в 2008 по 126 та
138 млрд. дол., в результаті чого вони піднялися на 41 та 38 позначок відповідно, зайнявши 1 та 3 позицію найбагатших у ТОП-100.
За величиною капіталізації друга позиція належить також компанії нафтогазового сектору
зі США – «EXXON MOBIL», яка поступилася
«Apple», втративши з 2008 року 49 млрд. дол.
У першій п’ятірці за абсолютним приростом
розташувалися південнокорейська «Samsung»,
бельгійська «ANHEUSER-BUSCH», та американська «WELLS FARGO & CO».
У нашій країні ступінь впливу корпоративної культури управління на ринкову капіталіВипуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
зацію підприємств залежить від законодавчої
бази, власників акцій та запровадженої моделі
корпоративного управління.
Структура власності типового українського
АТ характеризується наявністю великого акціонера, який володіє понад 50% акцій; одного
або кількох акціонерів з доволі великими пакетами; а також великої кількості дрібних акціонерів. Для великого акціонера за такої структури власності все корпоративне управління
зводиться до здійснення корпоративного контролю над компанією.
І сьогодні більшість українських компаній є
саме на такій стадії розвитку. Однак зміни у бік
підвищення якості корпоративного управління
можуть бути проведені державою (у вигляді законодавчих актів) і власниками (акціонерами),
які вбачають економічну вигоду від таких змін
для свого бізнесу. Водночас держава забезпечує: різкий приплив інвестицій у промисловість; підвищення керованості та ефективності
управління компаніями з державною часткою в
структурі власності; забезпечує захист прав 19
мільйонів своїх громадян (саме стільки українців сьогодні є власниками акцій); вступ до Європейських і світових економічних структур.
Акціонерним товариствам впровадження
механізмів ефективного корпоративного управління дасть змогу отримати кошти, необхідні
для реалізації агресивної політики динамічно зростаючої компанії. Структурувати бізнес,
розділити стратегічний та операційний рівні
управління компанією, повністю легалізувати
стосунки власник-керівник, замінивши неформальні домовленості докладно розробленим трудовим контрактом.
Як стверджує Д. Леонов, директор Українського Інституту Розвитку Фондового Ринку, –
рівень корпоративного управління в компанії
має значення тільки там, де акції перебувають
у вільному обігу на ринку. А за наших умов,
коли інвестиційні ресурси різко обмежені, акції
продаються та купуються переважно з метою
встановити контроль над підприємством, змінити власника. Зрозуміло, що у цьому разі покупця цікавить не структура управління компанією, а, власне, саме підприємство, його активи.
Підвищення якості корпоративного управління можна вважати роботою компанії на перспективу, коли на ринку з’явиться достатній
обсяг фінансових ресурсів. І, звичайно, підвищенням корпоративної культури насамперед
займуться ті, хто бажає залучити інвестиції на
своє підприємство. Оскільки побудова якісної
структури корпоративного управління – процедура досить дорога, а в деяких випадках і ризикована.
Скажімо, найманий топ-менеджер водночас є і власником частини акцій підприємства
(що у нас трапляється досить часто). Очевидно, якщо для створення прозорішої структури
управління підприємством знадобиться обмеж-
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ити повноваження директора, то й поки цього
не сталося може змінити напрям фінансових
потоків компанії з вигодою для себе. Тобто, відвести гроші з підприємства, поки його не позбавили необмеженої влади.
За словами О. Васильченко, старшого консультанта з правових питань проекту FMI/
USAID «Міжнародні стандарти бізнесу – корпоративне управління», – в Україні при прийнятті інвестиційних рішень враховуються більше
фінансові показники, потенціал зростання, ніж
корпоративне управління в компанії, під яким
у дослідженні розуміють ефективну наглядову
раду, розкриття інформації, однакове ставлення до акціонерів, забезпечення їх прав». Одна
з причин такого ставлення до корпоративного
управління в тому, що названі в дослідженні
елементи належного корпоративного управління в Україні не закріплені законодавчо. Наприклад, ефективність роботи в ньому багато в
чому залежить від повноважень, які він має,
від того, як представлені в Раді різні групи акціонерів.
Це сьогодні не закріплене в законі, а залишено на розсуд статуту кожного АТ. Аналогічно
щодо забезпеченням прав акціонерів. Недостатнє закріплення на рівні закону прав акціонерів
призводить до того, що для захисту своїх прав
акціонери вимушені звертатися до судових органів. Тому, передусім необхідно створити законодавчу основу для належного корпоративного
управління.
Висновки. Узагальнюючи проведене дослідження та досвід провідних світових компаній,
варто зазначити, що високий рівень корпоративної культури підприємства робить його більш
стійким в умовах ринку, більш привабливим
та надійним для інвесторів, більш захищеним
від конкурентів, коливання цін, вартості акцій тощо. Зрозуміло, що ринкова капіталізація
корпорації завжди буде вищою у тих компаній,
які мають прозорість у структурі власності, у
ведені фінансово-господарської діяльності, дотримуються етики ведення бізнесу тощо.
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АНАЛІЗ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ
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АНОТАЦІЯ
Досліджено аналіз та удосконалення організаційно-управлінської структури виробництва цукру та переробки відходів.
Висвітлено сутність організаційно-управлінської структури як
економічної та обліково-економічної категорії в умовах трансформаційної економіки. Розкрито загальні методи аналізу стану та динаміки витрат на оплату праці на цукровому заводі.
Розглянуто основні методики оцінки ефективності організаційно-управлінської структури на цукровому заводі та визначені
шляхи її удосконалення.
Ключові слова: переробка відходів, організаційно-управлінська структура, ефективність, факторний аналіз.
АННОТАЦИЯ
Исследованы анализа и улучшение организационно-управленческой структуры производства сахара и переработки
отходов. Освещены сущность организационно-управленческой структуры как экономической и учетно-экономической категории в условиях трансформационной экономики. Раскрыты
общие методы анализа состояния и динамики расходов на
оплату труда на сахарном заводе. Рассмотрены основные
методики оценки эффективности организационно-управленческой структуры на сахарном заводе и определены пути ее
усовершенствования.
Ключевые слова: переработка отходов, организационноуправленческая структура, эффективность, факторный анализ.
ANNOTATION
The article is devoted to the analysis and improvement of the
organizational and management structure of the sugar production
and waste recycling. In particular, it highlights the essence of the
organizational and management structure as an accounting and
economic category in the transformational economy conditions.
In addition, the common methods of analyzing the state and the
dynamics of the labor costs at a sugar plant are revealed. The basic
techniques for assessing the organizational and management
structure of the sugar factory and the ways of its improvement are
determined.
Keywords: waste management, organizational and
management structure, efficiency, factor analysis.

Постановка проблеми. У розвитку виробництва і підвищенні його ефективності головну
роль виконують трудові ресурси. Розвиток виробничих відносин взаємопов’язаний із станом
продуктивних сил суспільства, елементом яких
є трудові ресурси, а від їхньої якості залежить
рівень виробництва і економіка країни загалом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Значний вклад в опрацювання теоретичних та
методичних аспектів аналізу організаційноуправлінської структури виробництва цукру та
переробки відходів внесли вітчизняні вчені, а
саме: П.Й. Атамас, Н.С. Барабаш, М.Т. Білуха,
Ф.Ф. Бутенець, А.Д. Бутко, В.В. Вітлінський,

С.Ф. Голов, О.А. Грішнова, Н.І. Дорош, Г.Г. Кірейцев, Г.І. Купалова, Є.В. Мних, П.П. Саблук,
Л.К. Сук, М.Г. Чумаченько, В.О. Шевчук,
О.А. Шевчук, О.Л. Шерстюк, а також вчені
країн ближнього зарубіжжя: А.П. Васильєв,
Г.І. Грінман, А.І. Крамаровський, І.А. Ламикін, М.З. Пізенгольц, С.С. Сергєєв, П.В. Смекалов та інші.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У сучасних умовах розвитку
економіки та лібералізації соціально-трудових
відносин в Україні заробітна плата зазнала значних деформацій та диспропорцій. У зв’язку
з цим система бухгалтерського обліку, зокрема праці та її оплати, також перебуває в процесі реформування відповідно до міжнародних
стандартів і наразі є недосконалою. Значною
мірою це пов’язано з тим, що праця як об’єкт
обліку, аналізу, контролю та аудиту є однією
з найскладніших та найвагоміших економічних категорій, оскільки покликана виконувати
життєво необхідні для людини відтворювальну,
регулюючу, стимулюючу та соціальну функції.
Метою статті є аналіз організаційно-управлінської структури виробництва цукру та переробки відходів, а також дослідження продуктивності праці, виявлення та розгляд факторів,
які впливають на неї. Тому для досягнення вказаної мети необхідно вирішити такі завдання:
– визначити основні напрями удосконалення організаційно-управлінської структури
виробництва цукру та переробки відходів на
основі узагальнених теоретичних, методичних
підходів на підприємстві;
– обґрунтувати принципи та методи комплексної оцінки організаційно-управлінської
структури виробництва цукру та переробки відходів;
– визначити основні напрями поліпшення
формування та використання фонду оплати
праці та організаційно-управлінської структури виробництва цукру та переробки відходів
для виявлення резервів та ухвалення управлінських рішень.
Виклад основного матеріалу. Трудові ресурси – основна виробнича сила будь-якого виробництва. Серед факторів виробництва вирішальне значення належить трудовій діяльності
людини. Своєю чергою рівень ефективності праВипуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
ці колективу, виробничого підрозділу, окремого
працівника залежить від повноти використання
факторів організації і мотивації праці, важливими складовими яких є розмір оплати праці.
Суб’єктами трудових відносин у сучасному суспільстві є держава, трудові колективи, окремі
особи. Матеріальну основу та об’єкт відносин
становлять праця, її умови і результати.
На кожному підприємстві нашої держави
реальну та достовірну інформацію про витрати
праці на кожній виробничій ділянці, використання робочого часу і його відповідної оплати
повинен забезпечити бухгалтерський облік.
Правильний і повний їх облік, вивчення складу
і руху в господарствах, раціональне її використання є важливою умовою підвищення ефективності виробництва [5, с. 132].
Перехід України до ринкової системи господарювання призвів до реформування національного бухгалтерського обліку, який виконує
важливу роль у здійсненні заходів щодо переходу до ринкових відносин. Система бухгалтерського обліку в Україні має охопити кращі традиції і правила застосування світової практики
ведення та організації бухгалтерського обліку,
водночас зберігаючи його національні особливості [2, с. 14].
Основи нової системи бухгалтерського обліку закладено в Законі України «Про бухгалтерській облік і фінансову звітність в Україні»
від 16.07.1999 р. № 996 та конкретизовано у
відповідних Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. Важливим інструментом реалізації міжнародних принципів і методів бухгалтерського обліку є новий План рахунків,
розроблений на виконання Програми реформування бухгалтерського обліку, затвердженої
Постановою Кабінету Міністрів України від
28.10.1998 р. № 1706.
В умовах переходу України до ринкової економіки й водночас в умовах економічної кризи,
спаду виробництва, зниження продуктивності
праці, звільнення значної кількості працівників відбуваються і значні зміни в організаційно-управлінській структурі виробництва цукру
та переробки відходів. Успіх діяльності компанії визначається їх конкурентоздатністю, яка
може бути підвищена за рахунок скорочення
затрат на виробництво і здешевлення продукції,
раціонального функціонування виробничого потенціалу, однією із складових якого є праця та
її носій – людина. Оскільки лише жива праця
у процесі виробництва створює нову вартість,
то раціональне її використання є вирішальним
фактором ефективного функціонування будьякого сектора економіки і об’єктом постійної
підвищеної уваги до цієї проблеми з боку держави.
Важлива роль у вирішенні цих проблем належить удосконаленню організаційно-управлінської структури виробництва цукру та переробки відходів, реальному визначенню обсягів
затрат живої праці на виробництво всіх видів
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продукції та наданні послуги, раціональному
використанню трудового потенціалу господарства. У зв’язку з цим значно зростає значення
бухгалтерського обліку і аудиту як складової
управління. Зміни в організації виробництва
потребують і нових підходів до вирішення проблем обліку [8, c. 24].
Нині в основному розроблена система аналізу організаційно-управлінської структури
виробництва цукру та переробки відходів, що
характеризують ефективність її використання. Характер поєднання основної оплати з доплатами і преміями на кожному підприємстві
визначається системою оплати праці, а вибір
залежить від рівня та стану організаційно-економічних перетворень та інших реформатських
реструктуризацій, які відбуваються сьогодні.
Тому на сучасному етапі в економічній системі, галузі, підприємстві доцільно застосовувати, такої думки дотримуються багато науковців
і практиків, такі системи оплати праці: відрядну, погодинну, акордну та їх різновиди –
відрядно-преміальну,
погодинно-преміальну,
акордно-преміальну.
Усі ці системи мають певні переваги і недоліки. Важливо, щоб у кожному окремому випадку оплата праці, прийнята в колективі, відповідала конкретним умовам господарювання,
організаційним формам праці і сприяла подальшому розвитку виробництва. Основою організації оплати праці є тарифна система оплати праці, яка включає тарифні сітки, тарифні ставки,
схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики.
Під час проведення аналізу організаційноуправлінської структури виробництва цукру та
переробки відходів насамперед виникає питання відповідності розміру оплати праці з її продуктивністю. Загальну концептуальну схему
аналізу організаційно-управлінської структури
виробництва цукру та переробки відходів наведено на рисунку 1.
Ця схема аналізу дозволить всебічно розглянути та комплексно підійти до проблем, які виникають при господарюванні у сфері виробництва цукру та переробки відходів.
Використання трудових ресурсів, ріст продуктивності праці необхідно розглядати у
взаємозв’язку з оплатою праці. З ростом продуктивності праці складаються реальні передумови підвищення її оплати. Водночас засоби на
оплату праці необхідно використовувати так,
щоб темпи росту продуктивності праці випереджали темпи росту її оплати. Тільки при такій
умові складаються реальні можливості для нарощування темпів розширеного відтворення та
ефективного господарювання.
В аналітичній діяльності вітчизняних цукрових заводів практично не здійснюється оцінка ефективності організаційно-управлінської
структури виробництва цукру та переробки відходів. У більшості випадків обмежуються традиційним аналізом фонду заробітної плати. До
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фонду оплати праці включаються: основна, додаткова зарплата, інші компенсаційні та заохочувальні виплати.
Завданнями аналізу фонду оплати праці є:
1) систематичний контроль за використанням фонду зарплати;
2) виявлення можливостей економії коштів
за рахунок росту продуктивності та зниження
трудомісткості продукції.
Приступаючи до аналізу організаційноуправлінської структури виробництва цукру та
переробки відходів найперше розраховують абсолютне і відносне відхилення фактичної величини фонду заробітної плати від планової (попереднього року).
Абсолютне відхилення – це різниця між
фактично виплаченим фондом зарплати і плановим.
Фактичний фонд > Планового фонду – перевитрати.
Фактичний фонд < Планового фонду – економія.

Відносне відхилення це – різниця між фактично виплаченим фондом зарплати та плановим, скоригованим на % виконання плану по
продукції (плановий фонд помножити на %
виконання плану) визначений у відсотках. Відносне відхилення в загальному характеризує
вплив використання фонду зарплати на рівень
собівартості продукції. Безпосередню участь у
виробництві продукції беруть тільки робітники, тому при аналізі фонду зарплати робітників непромислових господарств та неспискового складу, їх плановий фонд не коригують
на % виконання плану виробництва, а для їх
характеристики визначають питому вагу промислово-виробничого і непромислового персоналу [8, c. 237].
У процесі аналізу необхідно вивчити причини відхилень фактичних показників від планових, структуру фонду зарплати за категоріями працюючих, а також проаналізувати вплив
факторів на абсолютне і відносне відхилення
фонду оплати праці.

Об’єкти аналізу
Персонал

Система оплати праці та
преміювання

Продуктивність
праці

Фонд оплати праці

Первинні документи
з о/п

Розрахунки з о/п

Регістри обліку з о/п

Відхилення по о/п

Джерела інформації для проведення аналізу
Законодавчі акти
Трудове законодавство

Регістри
бухгалтерського обліку
з оплати праці та
звітність

Бухгалтерська та
статистична звітність

Акти перевірок
розрахунків з оплати
праці

Первинна документація
з обліку праці, оплати,
вимоги щодо її
складання

Нормативно-довідкова інформація з
обліку оплати праці

Методичні прийоми аналізу
Порівняння

Елімінування

Індексний

Ряди динаміки

Аналітичне групування

Програмування

Матричний спосіб

Графічний

Балансовий та
сальдовий

Абсолютні, відносні
та середні величини

Експертних оцінок,
соціологічний

Кореляційний та
регресійний аналіз,
прогнозування

Ухвалення управлінського рішення
Рис. 1. Загальна схема аналізу організаційно-управлінської структури
виробництва цукру та переробки відходів
Розроблено автором
Випуск 3. 2015
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Глобальні та національні проблеми економіки
На абсолютне відхилення фонду зарплати
впливає два фактори:
1) чисельність робітників;
2) середньорічна заробітна плата одного робітника.
Для визначення впливу чисельності на абсолютне відхилення фонду зарплати необхідно
відхилення від планової чисельності помножити на середню планову зарплату одного робітника у звітному періоді.
Для визначення впливу зміни середньої зарплати на абсолютне відхилення фонду зарплати необхідно суму відхилень від планової середньорічної
зарплати помножити на фактичну чисельність робітників. Розглянемо приклад у таблиці 1.
Абсолютне відхилення заробітної плати – перевитрати +211,8 тис. грн. На абсолютні перевитрати фонду оплати плати вплинули 2 фактори:
– зменшення середньоспискової чисельності працівників на 80 чол. призвело до

економії фонду заробітної плати на – 51,6
(–80*645) тис. грн.;
– підвищення середньорічної зарплати одного робітника призвело до перевитрат фонду заробітної плати на 263, 4(+701*376) тис.грн.
Перевірка +263,4(–51,6) = +211,8 тис. грн.
Відносне відхилення фонду зарплати залежить
від:
– виконання плану виробництва продукції;
– середньої зарплати одного працюючого;
– чисельності працюючих.
Щоб знайти вплив ступеню виконання плану виробництва на відносне відхилення фонду
зарплати необхідно плановий фонд зарплати
помножити на % перевиконання планових завдань та помножити на 100 %. Методика розрахунку впливу зміни 2 інших факторів на відносне відхилення фонду зарплати аналогічна
розрахунку впливу змін цих факторів на абсолютне відхилення [7, c. 45].

Таблиця 1
Показники фонду заробітної плати цукрового заводу (умовні дані)
5277
506,1

% виконання
плану
202,4
172,0

Абсолютне
відхилення
+2669,4
+211,8

456

376

82,5

–80

645

1346

208,7

+701

Показники

За планом

Фактично

1.Товарна продукція, тис. грн.
2.Фонд заробітної плати, тис. грн.
3.Сердньоспискова чисельність,
чол.
4. Середньорічна з/п 1-го
робітника

2607,6
294,3

Загальний обсяг товарної продукції

Середній виробіток на 1-го працюючого

Наявність робочої сили

Виконання плану підготовки та
перепідготовки кадрів

Чисельність
персоналу
за
категоріями

за
професіями

Склад
персоналу,
робітників
за
розрядами
кваліфікації

Повного укомплектування робочою
силою
Поліпшення структури персоналу
Ліквідації позапланових втрат
робочого часу
Ліквідації непродуктивних витрат
робочої сили
Зниження трудомісткості продукції

з організаційного набору
робочої сили

з робочого
навчання

з підвищення
кваліфікації

за стажем
роботи

Підрахунок
резервів за
рахунок
підвищення
ефективності
використання
трудових
ресурсів
зокрема:

Вплив відхилення від плану структури
персоналу
Вплив відхилення від плану у
використанні часу
Вплив відхилення від плану з
трудомісткості продукції
Вплив непродуктивних витрат
робочого часу (брак, доробки тощо)

Рис. 2. Загальна схема аналізу продуктивності праці при виробництві цукру
та переробки відходів, знаходження резервів
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тини фонду оплати праці
праціг одного робітзм ( ФОП 1 )∗ за
ФОП1 =
вою величиною, перерахованою
100 на процент ви- ника. Модель має вигляд:
конання плану з обсягу виробництва продукції
ВП = ЧП ∗ Д з ∗ Т ∗ П пр ,
(10)
ФОП1зм ∗( І вп п):
при плановій структурі
де,
ЧП
–
загальна
чисельність
працівнизм
ФОП1 = ФОП зм = ВП ф ∗ ЗП пл
ків, тис. грн.;
і
і
1002 ∑
ФОП1ізм=1 ∗ І вп ,
(1)
Дз – кількість відпрацьованих днів 1-м праФОП1зм =
п
100
п
цівником,
днів;
ф
ф
пл
зм
ф
пл
зм
ФОП
ФОП 2 = ∑
ВП і 3 ∗=ЗП
∑і ВПі ∗ Т і ∗ Зі
і =1
зм
п2

п

і =1

пл
ФОП = ∑ змВП іф ∗ ЗПзм
∆ФОП = ФОП і − ФОП плзм
ФОП 3зм = ∑ ВПііф=1 ∗0 Т іф ∗ Зіпл 1

і =1

зм
зм
п зм
∆
ф 2 −
плФОП1
змФОП стр =фФОП
ФОП
3 =∑
змВП і ∗ Т ізм ∗ Зі
зм
∆ФОП 0 = ФОПі =1
1 − ФОП пл
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Таблиця 2
Розрахунок впливу чисельності працівників, кількості робочих днів, тривалості робочої зміни,
середнього виробітку працівника за 1 годину на випуск товарної продукції
№
з/п

Показники

1

Товарна продукція,
тис. грн.
Чисельність працівників,
чол.
Число робочих днів, дн.
Тривалість робочої зміни,
год.
Продуктивність праці
1 працівника за 1 год.,
тис. грн.

2
3
4
5

Ум.
позн.

План

N

2607,6

5277

2669,4

R

465

376

-89

D

255

258

3

t

7,2

7,5

0,3

b

0,0031

0,0073

0,004199

Т – тривалість робочого дня, год.;
Ппр – продуктивність праці одного працівника [7, c. 45].
Розглянемо приклад ефективності використання трудових ресурсів та розрахуємо вплив
факторів на обсяг реалізації в таблиці 2.
Як видно з таблиці на випуск товарної продукції всі фактори, окрім чисельності працівників, мали позитивний вплив. Зміна числа відпрацьованих робочих днів 1-м працівником (+3
дні) вплинула позитивно збільшивши обсяг товарної продукції на +24,8 тис. грн. Зміна тривалості робочої зміни (+0,3 години) та продуктивність праці 1-го працівника (+4,2 грн.) призвело
до позитивних зрушень випуску товарної продукції на 88,9 та 3054,8 тис. грн. У зв’язку з
фінансовою кризою необхідним було скорочення
штату (89 чол.), що і вплинуло досить негативно
на випуск товарної продукції на – 499,1 тис.грн.
Висновки. Оплата праці зростала синхронно
з продуктивністю. Але все ж темпи росту оплати праці випереджали темпи росту продуктивності праці. Тому адміністрації підприємства
необхідно направити свої дії на підвищення
продуктивності праці. Для цього необхідно
впроваджувати інтенсивні технології виробництва, механізацію та автоматизацію, що дасть
змогу підвищити продуктивність праці робітників. Необхідно виявити резерви щодо зниження
трудомісткості, а відповідно і можливості вивільнення працівників з виробничого процесу.
Кризові явища, якими супроводжувались
трансформаційні процеси в економіці, завдали
відчутних збитків. Заробітна плата працівників
та робітників у різних галузях коливається: в
одних висока, а в інших найнижча, порівняно з
іншими галузями економіки. Крім того, рівень
реальної заробітної плати, незважаючи на певні
позитивні зрушення в економіці, що відбулися
протягом останніх років, продовжує знижуватися. Неодмінною умовою успішного вирішення завдань розвитку соціальної сфери та підвищення матеріального добробуту населення є
систематичний аналіз об’єктивної інформації,
що характеризує їх стан.

Факт

Загальне

Відхилення (+/–)
у т.ч. за рахунок
R
D
t
–499,1

24,8

88,9

b
3054,8
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ЦІНОУТВОРЕННЯ
НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ РИНКУ
IMPROVEMENT OF THE METHODIC APPROACHES TO PRICING
AT THE NATIVE INDUSTRIAL ENTERPRISES
CONSIDERING MARKET DEMANDS
АНОТАЦІЯ
Проаналізовано підходи до маркетингового ціноутворення,
основні переваги та недоліки використання концепцій ціноутворення для вітчизняних промислових підприємств. Удосконалено узагальнену модель маркетингового ціноутворення з урахуванням підходів та типів цінової політики. Надано пропозиції
щодо етапів формування ціни для промислових підприємств
машинобудівної галузі.
Ключові слова: маркетингова цінова політика, підходи до
ціноутворення, типи цінової політики, модель ціни, промислові
підприємства.
АННОТАЦИЯ
Проанализированы подходы к маркетинговому ценообразованию, основные преимущества и недостатки использования концепций ценообразования для отечественных
промышленных предприятий. Усовершенствована обобщенная модель маркетингового ценообразования с учетом подходов и типов ценовой политики. Даны предложения по этапам
формирования цены для промышленных предприятий машиностроительной отрасли.
Ключевые слова: маркетинговая ценовая политика,
подходы к ценообразованию, типы ценовой политики, модель
цены, промышленные предприятия.
ANNOTATION
The article deals with approaches to the marketing pricing,
main advantages and disadvantages to use pricing conceptions
for native industrial enterprises. The generalized model of the
marketing pricing is improved, considering price policy approaches
and types. The propositions concerning pricing for machinebuilding industrial enterprises are given.
Keywords: marketing price policy, approaches to pricing,
types of the price policy, price model, industrial enterprises.

Постановка проблеми. Діяльність промислового підприємства зорієнтована на одержання
максимально можливого прибутку від реалізації продукції. У сучасних конкурентних умовах
досягнення обраних цілей вимагає від підприємства реалізації маркетингової політики ціноутворення, відповідної поведінки на ринку та
виконання тактичних кроків.
Серед основних теоретико-методичних питань, що розглядаються сучасними науковцями, актуальними є дослідження методичних
підходів до формування ціни. Залежно від інтенсивності використання ціни як стратегічного маркетингового інструменту підприємства
обирають відповідний тип цінової політики
та модель встановлення ціни. Але в сучасних умовах нестабільності зовнішнього середовища, окремі складові потребують глибокого
аналізу закономірностей і тенденцій їх змін.

Тому подальший розгляд цієї теми вважаємо
актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Огляд сучасної літератури з проблеми формування ціноутворення підприємств реального
сектора економіки загалом і промислових вітчизняних підприємств зокрема свідчить про
те, що сучасна наукова думка ще не визначилась із сутністю основних понять і особливостей маркетингового процесу ціноутворення.
Теоретичним аспектам маркетингової цінової
політики присвячено чимало робіт відомих вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як
А.Ф. Павленко та А.В. Войчак [1], Я.В. Литвиненко [2], Ю.Г. Тормоса [3], М.А. Окландер,
О.П. Чукурна [4], О.Є. Мазур [5], Ф. Котлер [6],
С.І. Дугіна [7], Л.О. Шкварчук [8], С.М. Ілляшенко [9], В.Е. Єсипов [10] та інших.
Виділення невирішенних раніше частин загальної проблеми. Не зважаючи на низку наукових праць, присвячених досліджуваній темі,
у публікаціях є термінологічна та методична
неоднозначність, виявлено різну спрямованість
методичних підходів до формування ціни. Тому,
вважаємо за доцільне у подальшому теоретичному аналізі з’ясувати можливості досягнення
однозначного розуміння зазначених категорій
та структури їх елементів.
Метою статті є аналіз підходів до ціноутворення в сучасних умовах, дослідження моделі
маркетингового ціноутворення з урахуванням
підходів та типів цінової політики, удосконалення процесу формування ціни для вітчизняних промислових підприємств.
Виклад основного матеріалу. Дослідження
літературних джерел свідчить, що історично
першим був запропонований витратний підхід
до ціноутворення, в основою якого є ідеї вартісних теорій цін. Проте витратні методи ціноутворення не відображають і не враховують
всі чинники, які впливають на ціну в умовах
ринкової економіки. Пізніше було запропоновано ціннісний підхід, в основу якого покладено
визначення ціни через суб’єктивне сприйняття
споживачем корисності товару. Еволюція цих
класичних підходів до ціноутворення створила теоретичні засади сучасного ціноутворення,
системна інтеграція яких з концепцією маркеВипуск 3. 2015
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тингу знайшла своє втілення у маркетинговому
підході до формування цін.
Маркетинговий підхід до ціноутворення передбачає встановлення ціни з урахуванням витрат виробника, корисності товару і реальної
ринкової ситуації.
Різні науковці диференційовано підходять
до конкретизації маркетингових методів ціноутворення. Відтак одні автори характеризують
деталізований перелік цих методів, а інші, навпаки, їх узагальнене групування.
Проте основні сучасні методики ціноутворення ґрунтуються на сукупності:
– витратних методів, побудованих на обліку
фактичних витрат на виробництво і реалізацію
продукції [1–9];
– ринкових, орієнтованих на споживачів та
конкуренцію [1–9];
– параметричних методів, що враховують в
ціні техніко-економічні характеристики продукції [4, 5, 9, 10].
За результатами попередніх досліджень
[11, с. 77], виокремлені науковцями [1; 7] методи у межах товарної номенклатури, методи
встановлення ціни за географічним принципом та на основі узаконених умов, пропонуємо
об’єднати їх в групу методів «адаптації до ринкових умов». Звичайно, глибший та детальніший розгляд методичного інструментарію процесу ціноутворення, на нашу думку, є більш
вагомим аргументом щодо варіативності та доцільності його застосування при формування
цінової політики підприємства.
Використання комплексу методів ціноутворення також розглядалося авторами.
Наприклад, витратні методи дозволяють відобразити фактичні витрати продукції, методи, орієнтовані на попит, визначають очікувану
оцінку вартості товару споживачами, орієнтовані
на конкуренцію – на поточні ціни конкурентів,
а параметричні методи оцінюють комплексність
поліфункціональність продукту. Необхідно зазначити, що найбільш прийнятними для машинобудівної галузі є витратні методи в поєднанні
з ринковими, спрямовані на розширення частки
ринку і максимізацію прибутку.
Проте сучасні підприємства не мають достатніх практичних рекомендацій і методичних
підходів щодо процесу ціноутворення у довгостроковому періоді. Тому дослідження теоретичних підходів до ціноутворення повинні не
абстрагуватися від реальної ситуації, коли промислові підприємства здійснюють господарську
діяльність в умовах постійного пристосування
або виживання, а знайти оптимальне рішення
поєднання теоретичних і практичних підходів
до ціноутворення.
Пропонуємо групи методів маркетингового
ціноутворення доповнити комбінованим методом з урахуванням інтегрального показника
цінності товару, як можливість коригування
ціни, що дасть змогу оцінити споживчо-мінову
вартість товару (рис. 1).

Витратні
методи

Ринкові
методи

Комбінований метод

з урахуванням інтегрального
показника цінності товару

Адаптації
до
ринкових
умов

Параметричні
методи

Рис. 1. Графічне зображення методів
маркетингового ціноутворення

Комбінований метод полягає в розрахунку
ціни за витратним методом і коригується з урахуванням ринкових чинників, використовуючи
ринкові методи, параметричні, методи адаптації до ринкових умов, а також застосування інтегрального показника цінності.
У практиці ціноутворення вітчизняних промислових підприємств витратний підхід залишається найпоширенішим. Його рекомендують
використовувати в галузях зі стабільним попитом і конкуренцією, в інших випадках витратна
модель більш придатна для визначення базової
ціни. Недоліком всіх модифікацій витратних
методів ціноутворення є те, що не враховується
споживча і мінова вартість товарів, проте при
використанні вартісного підходу до формування ціни її структура має чітко виражену форму,
а при ціннісному – дещо завуальовану.
Ціннісний підхід передбачає процес формування ціни у сфері обігу, а не в сфері виробництва. Основна увага приділяється сприйняттю
товару покупцем. Ця модель ціноутворення втілює метод встановлення ціни з орієнтацією на
економічну цінність товару, складовими якої
є ціна байдужості та цінність відмінних властивостей товару, виражену в економії витрат
покупця або вигоді від отримання додаткового
результату при же витратах на купівлю.
Параметричні методи широко застосовуються для розрахунку цін серійних товарів споживчого та виробничого призначення, ціноутворенні нових товарів, які розширюють існуючий
параметричний ряд конструктивно аналогічних
виробів, одного призначення, але з кращими
техніко-економічними параметрами і практично не застосовуються для розрахунку цін унікальних виробів тому, що в цьому разі важко
підібрати статистичний матеріал для розрахунку залежностей між ціною виробу та його параметрами.
Встановивши базову ціну, підприємство має
коригувати її залежно від різних факторів, які
діють на ринку. Для цього пропонуємо застосовувати методи адаптації до ринкових умов.
Мета цих методик ціноутворення зводиться до
звуження діапазону цін, у межах якого і буде
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Тоді, удосконалена узагальнена модель маркетингового ціноутворення для промислових
підприємств машинобудівної галузі з урахуванням інноваційної політики ціноутворення матиме такий вигляд (рис. 2).
Слід зауважити, що активне й пасивне ціноутворення не завжди виключають одне одного, вони можуть бути взаємодоповнювальними.
А їх поєднання створює ефект солідарності ринкових суб’єктів, що на конкурентному ринку
утримує ціни на певному рівні.
З урахуванням усього зазначеного можна
перейти до безпосереднього розрахунку ціни.
Розрахунок ціни на товар припускає виконання низки послідовних етапів, які вже висвітлювалися науковцями з питань ціноутворення
[13–18]. У результаті було уточнено і доповнено
підхід до визначення ціни як складової системи
стратегічного управління та інструмента маркетингового комплексу, що дозволяє забезпечити
задоволення потреб споживачів та інтереси товаровиробників (рис. 3).
Розглянемо детальніше основні складові
процесу маркетингового ціноутворення.
Найголовніше – це вибір мети та визначення
завдань ціноутворення. Найефективнішим є вибір цільової політики ціноутворення, за якого
всі дії керівництва заздалегідь продумані. За
умов постійних змін економічної ситуації, необхідно враховувати обмеження, які виникають
на макро- і мікрорівні підприємства.
Вивчення підходів різних науковців [6; 15;
19] щодо цілей цінової політики дає підстави
об’єднати підходи в чотири групи: цілі, орієнтовані на забезпечення збуту; цілі, орієнтовані на
максимізацію прибутку; цілі, орієнтовані на завоювання лідерства на ринку; цілі, орієнтовані
на захист позицій підприємства.
Забезпечення збуту передбачає заниження
ціни, іноді до рівня собівартості для збільшення об’ємів збуту. Максимізація прибутку забезпечується шляхом призначення певної ціни
на основі оцінки попиту і витрат. Завоювання
лідерства на ринку передбачає формування ціни
Модель маркетингового
(максимально
можливе
ціноутворення
зниження) з метою завоювання більшої частки ринку за охопленням кількості
Пасивна політика
Активна політика
Інноваційна політика
споживачів. Аналіз ситуаціноутворення
ціноутворення
ціноутворення
ції на ринку, спостереження за виникнення нових
товарів, проведення заходів
Орієнтоване на
Витратне
Параметричне
споживачів (на основі
щодо запобігання зменшенцінності товару)
ня збуту, залучення висококваліфікованих кадрів,
Орієнтоване на ціни
зниження витрат виробниАдаптаційне
конкурентів
до ринкових умов цтва у розрахунку на довгоОрієнтоване на попит
строкове успішне функціонування підприємства.
Аналіз факторів ціноРис. 2. Удосконалена узагальнена модель маркетингового ціноутворення
утворення зводиться до
для промислових підприємств машинобудівної галузі
визначення всіх факторів,
з урахуванням інноваційної політики ціноутворення

обрана остаточна ціна товару. Водночас враховуються додаткові умови, не тільки економічні,
а й психологічні чинники, тобто психологія ціносприйняття та вплив ціни на інших учасників ринкової діяльності.
Значне місце в управлінні підприємством займає розроблення моделі ухвалення рішень з
цінової політики. Залежно від позиції підприємства на ринку, науковці виокремлюють активну та пасивну (інколи активно-пасивну) політики ціноутворення.
Необхідно зазначити, що описані в економічній літературі окремі концептуальні моделі ціноутворення не завжди повністю придатні
для використання на практиці в конкретних
галузях. Тому маркетинговий підхід для виробників товарів, зокрема, машинобудівної галузі
повинен мати специфічні ознаки, що базуються на комплексі сучасних підходів і методів до
створення конкретних маркетингових заходів.
Але, замість впровадження системи маркетингу, що ґрунтується на потребах ринку, вітчизняні підприємства-виробники товарів виробничо-технічного призначення продовжують
виробляти й намагаються збути неконкурентну
продукцію, що вказує на нехтування маркетинговими дослідженнями, недостатній розвиток
та ігнорування яких на практиці призведе до
втрати підприємством своїх конкурентних позицій на ринку [12, с. 6].
Дослідження інноваційної політики підприємства дає підстави стверджувати, що вона формується з позицій: наявність нових технічних
рішень, специфічних споживчих властивостей
тощо. Тому, нами запропоновано доповнити модель маркетингового ціноутворення групою методів адаптації до ринкових умов, які б враховували специфічні споживчі властивості товару
та групою параметричних методів, які б враховували в ціні нові технічні рішення.
Пропонуємо виокремити інноваційних підхід
щодо визначення ціни продукції з урахуванням
її галузевих особливостей в системі маркетингу.
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Глобальні та національні проблеми економіки
що впливають на рівень цін, і виявити ті з
них, які недооцінюються або не враховуються
повною мірою. Водночас необхідно розглядати
такі важливі в умовах ринку фактори, як попит та конкуренція.
Аналіз цінової чутливості споживачів із фактором цінової еластичності попиту має враховувати граничний діапазон цін для покупця, а
також вплив зміни ціни на імідж підприємства
з боку споживачів та зв’язок ціни та якості. Рівень попиту задає максимальну ціну товар.
Дослідження витрат виробництва передбачає
аналіз структур витрат за її елементами, вивчення потенційних виробничих можливостей
підприємства з орієнтацією на задоволення потреб ринку у продукції. Валові витрати виробництва визначають рівень
мінімальних цін.
Етап 1
Ретельний аналіз цін, товарів конкурентів, порівняння їх якості може використовуватися як початок для
Етап 2
власного ціноутворення.
Контроль та аналіз цих
чинників дає змогу підприємству відповідно реагувати на їх дію, легко
адаптуватися до змін своЕтап 3
го положення на ринку та
мати постійні переваги в
конкурентній боротьбі.
Етап 4
На етапі аналізу ризику
важливо
ідентифікувати
усі можливі ризики, їх оцінити (якісно, кількісно),
Етап 5
проаналізувати рівні ризику та визначити заходи
щодо оптимізації ризиків.
Етап 6
Відповідно до цілей підприємства необхідно здійснювати вибір базової стратегії і відповідного методу
Етап 7
ціноутворення. Під час кризи та високого рівня інфляції посилюється роль цінових стратегій та інформації
в ухваленні оперативних рішень. Економічною теорією
Етап 8
пропонується багато методів
визначення цін, доцільність
застосування яких залежить
Етап 9
від загальної політики ціноутворення підприємства та
виду продукції. Використовуючи витратні методи, підприємство визначає прогнозЕтап 10
ну ціну на продукцію.
У процесі адаптації ціни
до ринкових умов підприЕтап 11
ємство оцінює реакцію споживачів та конкурентів і
навіть держави, робить висновки щодо встановлення
Рис. 3. Етапи

або зміни ціни на товар, щоб передбачити усі
можливі ризики і мінімізувати їх вплив. Також
вважаємо доречним формування ціни для промислових підприємств машинобудівної галузі
на етапі адаптації ціни до ринкових умов з використанням комбінованого методу з урахуванням інтегрального показника цінності.
Здійснення контролю під час впровадження
цінової політики підприємства дозволяє підвищити ефективність процесу реалізації продукції. Планування контролю цінової діяльності
підприємства повинно охоплювати весь процес
формування та реалізації цінової політики.
Згідно з запропонованими етапами процесу
ціноутворення порівняємо типи цінових політик (табл. 1).
Вибір мети та визначення задач ціноутворення
забезпечення збуту (виживання), максимізація
поточного прибутку, завоювання лідерства на
ринку, захист позицій підприємства тощо

Аналіз факторів попиту
оцінка підприємством рівня попиту,
його еластичності за ціною,
оцінка споживчих властивостей та якості товару,
місткість ринку

Оцінка витрат виробництва
підрахунок виробничих витрат для визначення
собівартості товару й орієнтовної його ціни

Аналіз факторів конкуренції
вивчення ціни і якості товарів конкурентів,
визначення частки ринку конкурентів

Аналіз цінових ризиків
зміни у державному регулюванні, підвищення
рівня податків, підвищення цін на матеріали і ін

Вибір стратегії ціноутворення
вибір найбільш прийнятної стратегії залежно від
співвідношення "ціна-якість"товару, від періоду
існування підприємства чи товару на ринку

Вибір методу ціноутворення
застосування такого методу встановлення ціни,
який забезпечить підприємству покриття витрат
виробництва та отримання прибутку або
реалізацію стратегічних рішень

Розрахунок прогнозної ціни
визначається можливий рівень цін для даного
сегменту цільового ринку

Процес адаптації ціни до ринкових умов
облік додаткових чинників (реакції конкурентів,
споживачів), застосування стратегій цінової
адаптації та відповідних методів

Встановлення остаточної ціни
Оформлення відповідних документів

Постійний контроль ціни
Контроль витрат, обсягів виробництва, збуту
стимулювання збуту і т.д.

формування ціни з урахуванням вимог ринку
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика активного, пасивного та інноваційного ціноутворення
для промислових підприємств машинобудівної галузі
Параметр
Пасивна політика

Активна політика

Інноваційна політика ціноутворення

Незначна влада над ринком

Влада на ринку
Достатня ринкова сила для встановлення на свої товари ціни,
відмінної від конкурентів
Орієнтир на

Помірна сила для коригування
своєї ціни на товар

Фактичні витрати продукції та
підприємства–конкуренти

Споживчі переваги покупців, попит

Комплексність і поліфункціональність продукту, мінливість
ринкових умов

Стратегії ціноутворення
Зосередження уваги на наслідування цін конкурентів або відшкодуванні витрат

Орієнтація на стратегії на основі
«ціна-якість» товару

Застосування стратегій цінової
адаптації

Використання витратних методів
та методів з орієнтацією на конкурентів

Методи ціноутворення
Використання методів з орієнтацією на споживачів (на основі
цінності товару, попиту)
Результат застосування

Використання параметричних
методів та методів адаптації до
ринкових умов

Інформація про конкурентоспроможність товару, ціну і про її
вплив на фінансові результати
підприємства

Оцінка позиціонування товару
з урахуванням співвідношення
«ціна–цінність»

Комплексне визначення найбільш значущих чинників та
взаємозв’язку між ними й ціною

Встановлення ціни на досить тривалий термін

Періодичність розрахунку ціни
Постійний процес урахування
ціноутворюючих факторів, що
змінюються
Роль ціни

Коригування ціни в період адаптації до ринкових умов та впровадження інноваційної продукції

Оцінка результатів діяльності підприємства

Ціна є інструментом та об’єктом управління

Отже, узагальнено можна зазначити, що сучасний методичний інструментарій процесу ціноутворення є досить варіативним, різноінтересовим та науково-обгрунтованим.
Висновки. Проведений аналіз методичних
підходів маркетингового ціноутворення дозволяє нам стверджувати, що ціноутворення є не
кінцевим результатом, а безупинним процесом,
який включає збір даних, аналіз, прийняття
оптимальних стратегічних рішень на основі цього аналізу, розрахунок прогнозної ціни, її коригування та постійний контроль. Основою успішного ціноутворення є його інтеграція у загальну
систему прийняття рішень на підприємстві.
Методика встановлення ціни на продукцію
вітчизняних промислових підприємств має свої
особливості, які залежать від обраних цілей
підприємства. Існування багатьох факторів, які
прямо чи опосередковано впливають на ефективність цінової політики машинобудівного
підприємства пояснюють необхідність поєднання одразу декількох методів ціноутворення.
За результатами аналізу переваг і недоліків
застосування методів ціноутворення та власними дослідженнями можна зробити висновки,
що здебільшого обмеження є у таких сферах:
1) надмірному врахуванні внутрішніх чинників;
2) недостатньому врахуванні ринкових, які
не пов’язані з конкретним виробництвом;

3) використанні економічних моделей, що не
повністю відображають господарські процеси
підприємства і науково-технічний розвиток машинобудування в цілому.
Отже, формування маркетингової цінової політики потребує індивідуального підходу до її
розробки. Надання маркетологам всебічної та
детальної інформації забезпечить правильну
цінову політики підприємства. Ринковий механізм ціноутворення повинен бути таким, щоб
він сприяв конкуренції та ліквідації монополізму в промисловості.
Результати цього дослідження можуть бути
використані у подальших наукових розробках
процесу формування ефективної цінової політики вітчизняних промислових підприємств.
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АНОТАЦІЯ
Проведено оцінку існуючих методів та підходів, що використовуються у діагностуваннірівня економічної безпеки
підприємств, визначено їх переваги та недоліки, наведені обмеження у використанні. Виокремлено складові діагностики
економічної безпеки підприємства. Розглянуто способи діагностування ринкової, інтерфейсної та політико-правової безпеки підприємства в умовах обмеженості інформації.
Ключові слова: діагностика, економічна безпека підприємства, складові діагностики, ринкова безпека, інтерфейсна
безпека, політико-правова безпека, експрес-аналіз.
АННОТАЦИЯ
Проведена оценка существующих методов и подходов,
используемых в диагностике уровня экономической безопасности предприятий, определены их преимущества и недостатки, приведены ограничения в использовании. Выделены
составляющие диагностики экономической безопасности
предприятия. Рассмотрены способы диагностики рыночной,
интерфейсной и политико-правовой безопасности предприятия в условиях ограниченности информации.
Ключевые слова: диагностика, экономическая безопасность предприятия, составляющие диагностики, рыночная
безопасность, интерфейсная безопасность, политико-правовая безопасность, экспресс-анализ.
ANNOTATION
The paper provides the evaluation of existing methods
and approaches used in diagnosing the level of the enterprise
economic security, outlines their advantages and disadvantages
as well as application limitations. The components of the enterprise
economic security diagnostics are singled out. The paper also
deals with the methods of the enterprise market, interface, political
and legal security diagnostics with limited information available.
Keywords: diagnostics, economic security, diagnostics
component, market security, interface security, political and legal
security, express analysis

Постановка проблеми. Мінливе зовнішнє
оточення підприємств, посилення внутрішньої
та зовнішньої конкуренції спричиняють зростання ризиків та вимагають постійного діагностування рівня економічної безпеки суб’єктів
господарювання. Своєчасне виявлення загроз
та небезпек у діяльності підприємств є важливим завданням сьогодення. За результатами
діагностики рівня економічної безпеки ухвалюються управлінські рішення, що перешкоджають поглибленню кризових явищ, допомагають
вчасно відреагувати на ситуацію.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У науковій та навчальній літературі подані різні методики визначення рівня економічної безпеки підприємств, які можна розглядати в розрізі індикативного, економіко-математичного,

ресурсно-функціонального та програмно-цільового підходів.
Індикативний підхід, що передбачає здійснення узагальнюючої оцінки економічної безпеки підприємства на підставі зіставлення граничних (нормативних) та фактичних значень
індикаторів, пропонують застосовувати більшість вчених, серед яких О. Ареф’єва, І. Бланк,
І. Булєєв, Н. Брюховецька та ін. [1]. Складність
застосування цього підходу полягає в необхідності кількісного визначення значної кількості
індикаторів, що не завжди можливо щодо окремих складових безпеки, та в неоднозначності у
виборі граничних значень.
Економіко-математичний підхід для оцінювання рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання передбачає використання математичних моделей, що показують вплив окремих
показників (факторів) на рівень безпеки підприємства та дозволяють передбачити різні сценарії розвитку підприємства за умови зміни того
чи іншого фактора. Наприклад, В.М. Вартанян,
О.М. Скачков, Д.С. Ревенко [2] пропонують використовувати модель оцінювання рівня економічної безпеки для випадку параметричної невизначеності вихідних даних, яка ґрунтується
на інтегральній моделі оцінювання економічної безпеки підприємства. Як засіб візуалізації
складових оцінки економічної безпеки підприємства в інтервальному вигляді запропоновано
використовувати радіальні метричні діаграми.
І.Б. Медведєва, М.Ю. Погосова пропонують
лінійну модель факторного аналізу фінансової
безпеки суб’єктів господарювання, що показує
вплив факторів, які визначають систематичну
варіацію та кореляційний зв’язок між ними, та
факторів, що враховують варіацію, яка не пояснюється загальними факторами [3].
Недоліком більшості методичних підходів,
які передбачають застосування моделювання
економічної безпеки підприємства, є складність
розрахунків та низьке практичне застосування.
Представники
ресурсно-функціонального
підходу [4; 5; 6 та ін.] пропонують визначити
рівень фінансово-економічної безпеки на основі
оцінки ступеня використання ресурсів суб’єктів
господарювання за кожною функціональною
складовою економічної безпеки. Проте немає
однозначності авторів у визначенні складових
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безпеки, різняться показники оцінки кожної відображають загрози, що є результатом внутрішньої організації діяльності, використання
складової.
Програмно-цільовий підхід ґрунтується на ресурсів та ефективності управління підприємінтегруванні показників, які визначають рівень ством (рис. 1).
Під час діагностування ринкової, політикоекономічної безпеки підприємства. Значну увагу під час використання цього підходу приділя- правової та інтерфейсної безпеки, що належить
ють відбору показників та визначенню методів до зовнішніх складових економічної безпеки
їх інтегрування. Також складності виникають підприємства, виникає складність в отриманні
при встановленні вагових коефіцієнтів. Для повної та достовірної інформації. Неоднозначпідвищення об’єктивності результатів Т.Г. Ва- ними є підходи до розгляду цієї проблеми вісильців робить висновок про необхідність засто- тчизняними та зарубіжними науковцями.
Діагностування економічної безпеки підприсування експертного оцінювання часткових так
і інтегральних індексів факторів економічної ємства варто виконувати у такій послідовності:
1. Обґрунтування концепції діагностики.
безпеки підприємництва [7, с. 185].
2. Виявлення внутрішніх і зовнішніх факІ.В. Кривов’язюком запропонований інноваційний підхід до оцінювання безпечності функ- торів, що визначають економічну безпеку підціонування промислових підприємств на основі приємства в розрізі кожної з функціональних
моделі К-маятника, що дозволяє швидко та сво- складових.
3. Оцінка ступеня впливу факторів на рівень
єчасно здійснювати діагностику стану підприємств за різними видами промислової діяльнос- економічної безпеки підприємства.
4. Розробка системи показників аналізу рівті та промисловості загалом без трудомістких
розрахунків за допомогою наглядної графо- ня економічної безпеки за функціональними
складовими.
аналітичної моделі [8].
5. Розрахунок узагальнених показників екоАналіз існуючих підходів показує численність методів і прийомів діагностування еконо- номічної безпеки для кожної з функціональних
мічної безпеки, а також наявність в них переваг складових.
6. Аналіз загроз зовнішнього та внутрішньой недоліків, певних обмежень у використанні.
Не всі способи оцінки рівня економічної без- го середовища підприємства.
7. Оцінка рівня економічної безпеки підприпеки можна застосовувати в умовах закритості
інформації про конкурентів, партнерів, що ви- ємства.
8. Ухвалення управлінських рішень щодо
магає поглиблених досліджень альтернативних
комплексного забезпечення економічної безпеметодів оцінки.
Метою статті є розробка методичних та ки підприємства.
Щодо внутрішніх функціональних складопрактичних рекомендацій щодо діагностування
економічної безпеки підприємства в умовах об- вих економічної безпеки, то інструментарій
діагностики зрозумілий, інформація для корисмеженості інформації.
Виклад основного матеріалу. Діагностика тувачів підприємства щодо окремих видів реекономічної безпеки підВНУТРІШНІ СКЛАДОВІ
приємства – це аналітична
оцінка всіх функціональДіагностика
Діагностика
Діагностика техніконих складових безпеки з
фінансової
інтелектуальнотехнологічної
позицій досягнення максибезпеки
кадрової
безпеки
безпеки
мально можливого рівня захисту від внутрішніх та зовнішніх загроз, спрямована
на ухвалення ефективних
Діагностика
управлінських рішень та
Діагностика
Діагностика силової
інформаційної
розробку стратегії еконоекологічної безпеки
безпеки
безпеки
мічної безпеки.
Насамперед варто зазначити, що діагностування економічної безпеки
повинне мати системний
Діагностика економічної безпеки
характер, тобто здійснюпідприємства
ватися в розрізі таких
функціональних складових:
фінансової, інтелектуальнокадрової,технікотехнологічної, інформаційДіагностика
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політико-правової
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інтерфейсної
ринкової, політико-правобезпеки
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безпеки
вої та інтерфейсної безпеки. Більшість складових
Рис. 1. СкладовіЗ діагностики
О В Н І Ш Некономічної
І С К Л А безпеки
Д О В І підприємства
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конкурентоспроможності та конкурентоспроможності продукції (послуг).
Аналіз конкурентного середовища пропонуємо проводити в певній послідовності:
1. Відбір і розрахунок основних економічних
показників (параметрів), які найбільш повно
характеризують галузь.
2. Визначення конкурентних сил, що діють
у галузі, і їх впливу на ситуацію, проведення
конкурентного аналізу.
3. Виявлення чинників, рушійних сил, які
викликають зміни в структурі конкурентних
сил у галузі.
4. Визначення підприємств, які мають найсильніші і найслабші конкурентні позиції у
галузі.
5. Прогнозування найбільш імовірних кроків
стратегічних конкурентів.
6. Визначення ключових факторів успіху
підприємства у конкурентній боротьбі.
7. Виокремлення загроз конкурентного середовища.
Діагностику конкурентоспроможності підприємства проводять з використанням різноманітних методів і прийомів. У розрізі ринкової
безпеки конкурентоспроможність підприємства
варто визначати методом експертних оцінок:
обираються критерії діагностування; прово-

сурсів (фінансових, кадрових, технологічних,
інформаційних тощо) є доступною для аналітичного опрацювання. У працях [1; 3; 4; 6] подано систему показників для оцінки часткових
індикаторів функціональних складових економічної безпеки, описано способи інтегрування
даних.
Розглянемо детальніше особливості діагностування зовнішніх складових: ринкової, політико-правової та інтерфейсної безпеки підприємства. Наголосимо, що поділ складових на
внутрішні й зовнішні є умовним.
Ринкова складова економічної безпеки відображає захист від неефективно обраної моделі
поведінки на ринку, помилок у товарній, ціновій та збутовій політиці, виготовлення неконкурентоспроможної продукції. До загроз ринкової
безпеки належать:
– зменшення частки ринку підприємством;
– ослаблення
конкурентних
позицій,зменшення конкурентних переваг;
– втрата конкурентоспроможності продукції;
– невідповідність внутрішньої політики підприємства тенденціям ринкового середовища.
В основі діагностування ринкової безпеки
підприємства лежить аналіз та оцінка конкурентного середовища підприємства, рівня його

Таблиця 1

Показники
конкурентоспроможності

1.
2.
n.
Загальний рейтинг
Інтегральний показник
ринкової безпеки

Вага
показників

Розрахунок інтегрального показника ринкової безпеки підприємства
Підприємство 1
Оцінка,
балів

Зважена
оцінка

Підприємство 2
Оцінка,
балів

Зважена
оцінка

Підприємство n
Оцінка,
балів

Зважена
оцінка

1

Таблиця 2
Експрес-аналіз ринкової складової економічної безпеки підприємства
Перелік запитань
Чи здійснює підприємство
маркетингове дослідження
ринку?
Чи проводиться аналіз продуктового портфелю?
Яка якість продукції порівняно з товарами конкурентів?
Яка ціна продукції порівняно
з товарами конкурентів?
Яка частка інноваційної продукціїза останні 5 років, %?
Яка ефективність маркетингових заходів?
Загальна оцінка (середній бал)

Оціночна шкала (бали)
4,1-6
6,1-8

0-2

2,1-4

8,1-10

Ні

Одноразово

Рідко

Періодично

Так, постійно

Ні

Одноразово

Рідко

Періодично

Так, постійно

Значно
нижча
Значно
вища

Нижча

Вище

Значно вища

Вище

Майже
однакова
Майже
однакова

Нижча

Значно нижча

10

20

30

40

50

Дуже
низька

Низька

Середня

Висока

Дуже висока

Оцінка,
балів

Випуск 3. 2015

407

Глобальні та національні проблеми економіки

Таблиця 3
Інтерпретація результатів оцінки
рівня ринкової безпеки
Значення
інтегрального
показника

Результат
Рівень ринкової
експрес-аналізу
безпеки

0,4

0–2

0,4–0,59

2,1–4

0,6–0,79

4,1–6

0,8–0,99

6,1–8

1

8,1–10

Кризовий
рівень
Передкризовий
стан
Нестійкий стан
Достатній
рівень безпеки
Абсолютний
рівень безпеки

Підприємства усіх форм господарювання та
видів діяльності залежать від політичного становища в країні, особливостей державної політики в сфері регулювання підприємництва. З
огляду на це діагностування рівня політикоправової складової економічної безпеки має
важливе значення.
Основними загрозами політико-правової
складової безпеки є:
– недостатня правова захищеність інтересів
підприємства;
– порушення юридичних прав підприємства
та його працівників;
– збільшення кількості судових справ, де фігурує підприємство;

– недоліки в законодавстві (наприклад, податковому, митному тощо);
– неефективне державне регулювання економіки;
– несприятлива політична ситуація в країні
тощо.
Діагностику політико-правової безпеки за
ступенем політичної стабільності та правового
захисту підприємства доцільно здійснювати,
використовуючи матричний підхід (рис. 2).
Правовий захист підприємства
низький
середній
високий
Політична стабільність

диться бальне оцінювання конкурентів групою
експертів; обґрунтовуються вагові коефіцієнти; розраховується зважена оцінка конкурентоспроможності та інтегральний показник, що
при об’єктивності критеріїв слугує показником
ринкової безпеки (табл. 1).
Інтегральний показник ринкової безпеки
приймається рівним одиниці для того підприємства, яке має найбільшу сумарну оцінку за
всіма інтегрованими факторними показниками. Для інших підприємств він розраховується як відношення загального рейтингу до
найвищого рівня сумарної оцінки підприємства-лідера.
Необхідно зазначити, що під час оцінки можуть враховуватись характеристики зовнішнього середовища і самого підприємства, які
характеризують його внутрішній потенціал.
В умовах відсутності достовірної інформації
щодо підприємств-конкурентів доцільніше застосовувати експрес-аналіз ринкової складової
економічної безпеки підприємства, що передбачає заповнення анкети-опитувальника та формування на основі цього висновків про рівень
загроз та небезпек (табл. 2).
Запитання, що виносяться на експрес-аналіз
можуть бути іншими, залежно від ситуації, що
виникла, та мети діагностування.
Висновок про рівень безпеки можна зробити
на основі ранжування значень наведених у таблиці 3.

низька

НН

НС

НВ

середня

СН

СС

СВ

висока

ВН

ВС

ВВ

Рис. 2. Матриця «Правовий захист підприємства –
Політична стабільність» для діагностування
рівня політико-правової складової
економічної безпеки підприємства

На основі запропонованої матриці, що включає дев’ять полів, виділяємо 5 рівнів політикоправової безпеки підприємства:
НН – кризовий рівень безпеки;
СН, НС – передкризовий стан;
ВН,СС, НВ – нестійкий стан;
ВС, СВ – достатній рівень безпеки;
ВВ – абсолютний рівень безпеки.
Загрозу економічній безпеці підприємства
становлять також можливі непередбачені зміни
умов співпраці з економічними контрагентами:
постачальниками, посередниками, інвесторами,
споживачами, фінансовими структурами тощо,
що характеризує інтерфейсну складову безпеки.
До негативних проявів інтерфейсної безпеки
належать: зрив укладених договорів; відмова
від співпраці; невідповідна заявленій якість сировини; зміна умов постачання; затримка в поставці сировини, матеріалів чи виконанні робіт;
відмова у кредитуванні, зміна умов банківського обслуговування; відмова від відвантаженої
продукції; зміна смаків споживачів; затримка в
оплаті дебіторської заборгованості тощо.
З метою діагностики необхідно виявити вплив
кожного з факторів, порівняти вплив групи факторів, визначити загрози й можливості та оцінити загалом ступінь впливу інтерфейсної складової на рівень економічної безпеки підприємства.
Дослідження інтерфейсної безпеки пропонуємо проводити за такими напрямами:
1. Оцінка впливу на підприємство споживачів (необхідно провести сегментацію, визначити
мотивацію споживачів).
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2. Оцінка впливу на підприємство постачальників (проаналізувати здатність фірмпостачальників підтримувати необхідний рівень
якості продукції в межах укладених контрактів, здійснювати постачання в терміни, потрібні
для споживання, тощо).
3. Оцінка впливу на підприємство посередників (проаналізувати ефективність використання непрямих каналів збуту й постачання).
4. Оцінка впливу на підприємство партнерів
(партнерів поділяють на групи, залежно від рівня їх зацікавленості у розвитку підприємства
та можливостей їх впливу).
Після характеристики факторів важливо
кількісно оцінити їх вплив на рівень інтерфейсної безпеки. Для аналізу впливу факторів визначається оцінка спрямованості впливу, оцінка ступеня впливу фактора та загальна оцінка
впливу факторів на безпеку підприємства. Для
цього пропонуємо завершити аналіз заповненням аналітичної таблиці 4.

Загальна
оцінка впливу
фактору,
балів

Оцінка впливу
фактору,
балів

Оцінка
спрямованості
впливу
фактору, -1/+1

Група факторів
інтерфейсної
безпеки

Фактор

Таблиця 4
Діагностування інтерфейсної
безпеки підприємства

Споживачі
Постачальники
Посередники
Партнери

Спрямованість впливу може бути позитивна – «+1» чи негативна – «-1». Вплив на підприємство визначають експертним шляхом за
шкалою: 3 – сильний, 2 – помірний, 1 – слабкий, 0 – відсутність впливу. Загальну оцінку впливу факторів отримують як інтегральну оцінку шляхом перемноження експертних
оцінок на спрямованість впливу. На підставі
отриманої інтегральної оцінки ступеня впливу

роблять висновки, які з факторів інтерфейсної
складової мають важливіше значення і заслуговують на більшу увагу.
Висновки. Діагностування складових економічної безпеки є основою для розроблення комплексу заходів протидії загрозам та підвищення
рівня захищеності підприємства. Запропоновані
методи експертного оцінювання, побудови матриць доцільні в умовах обмеженості та неповноти інформації. Використання наведених підходів
може бути використане для діагностики будь-якої
зі складових економічної безпеки підприємства.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФУНКЦІОНУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
І ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СЕЛА
THE INTERCONNECTION OF FUNCTIONING
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
AND THE APPLICATION OF HUMAN POTENTIAL OF RURAL AREAS
АНОТАЦІЯ
Обґрунтовано теоретичні та методичні засади функціонування сільськогосподарських підприємств та використання
людського потенціалу села. З використанням системного підходу щодо вирішення проблеми уточнено систему показників
людського розвитку села: природно-екологічних, демографічних, економічних та соціальних. Розглянуто взаємозв’язок
функціонування сільськогосподарських підприємств і використання людського потенціалу села.
Ключові слова: трудове життя, сільськогосподарське підприємство, людський потенціал, демографічний потенціал,
трудовий потенціал, трудові стимули.
АННОТАЦИЯ
Обоснованы теоретические и методические основы функционирования сельскохозяйственных предприятий и использование человеческого потенциала села. С использованием
системного подхода к решению проблемы уточнено систему показателей человеческого развития села: природно-экологических, демографических, экономических и социальных. Рассмотрена взаимосвязь функционирования сельскохозяйственных
предприятий и использование человеческого потенциала села.
Ключевые слова: трудовая жизнь, сельскохозяйственное
предприятие, человеческий потенциал, демографический потенциал, трудовой потенциал, трудовые стимулы.
АNNOTATION
Theoretical and methodological principles of functioning of the
agricultural enterprises and use of human potential of rural areas
are substantiated. Using a systematic approach, the author specified system of indicators of human rural development: natural and
environmental, demographic, economic and social. Intercommunication of operation of agricultural enterprises and use of rural
human potential is examines.
Keywords: working life, agricultural enterprise, human capital,
demographic potential, employment potential, employment incentives.

Постановка проблеми. Трудова діяльність
сільськогосподарських працівників розглядається як активна і продуктивна частина людського потенціалу, коли працівники реалізуються в корисній формі людського потенціалу
і заробляють кошти для забезпечення своїх потреб і потреб сім’ї. Процес трудової діяльності
людського потенціалу в науковій літературі відображається в категорії «трудове життя», яку
ввів у 60-х роках ХХ століття американський
учений Л. Девіс. Під трудовим життям він розуміє взаємозв’язок між персоналом підприємства, матеріально-речовими чинниками виробництва і соціальним середовищем.
Від якості трудового життя працівників залежить їх інтерес до роботи, а відповідно зацікавленість в індивідуальних і колективних

результатах роботи підприємства. Адже економічні вигоди є стимулом працівників до праці.
Інтерес до праці сприяє зацікавленості працівників у підвищенні кваліфікації та вдосконаленні професійних знань і навичок.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Накопичення проблем використання і відтворення людського потенціалу обумовило становлення та розвиток вітчизняних наукових шкіл.
Їх здобутком є розкриття сутності людського потенціалу, його основних характеристик
і компонентів, обґрунтування окремих етапів
відтворення людського потенціалу, вирішення
проблем зайнятості та визначення шляхів його
ефективного використання. Зокрема, питанням
розвитку людського потенціалу присвячені праці таких вітчизняних учених і практиків: О. Бородіної, Л. Безтелесної, О. Біттера, К. Васьківської, В. Галанця, О. Кузьмака, І. Михасюка,
Л. Семів, О. Щокіна, К. Якуби та ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значне коло наукових
досліджень з окресленої проблематики досі ще
немає значних успіхів у створенні дієвого механізму збереження та розвитку людського потенціалу села, що вказує на актуальність подальшої розробки теоретичних та прикладних
аспектів цієї проблеми.
Мета статті. Основним завданням статті є
уточнення системи показників людського розвитку села: природно-екологічних, демографічних, економічних та соціальних, використовуючи системний підхід щодо вирішення проблеми,
а також розгляд взаємозв’язку функціонування
сільськогосподарських підприємств і використання людського потенціалу села.
Виклад основного матеріалу. В економічній
літературі наукові дослідження вчених-економістів щодо трудового життя працівників
відійшли на другий план, а пріоритетними є
дослідження в галузі безробіття, розвитку підприємництва тощо. Ми вважаємо, що саме соціальний інтерес до праці є основою економічного
зростання підприємства. На якість трудового
життя працівників впливають трудові стимули
(екзогенні та ендогенні).
Під трудовими стимулами розуміють набір
благ, які роботодавці, реалізуючи свої соціаль-
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ні інтереси, надають працівникам в обмін на
працю [1, с. 223]. Але блага, які роботодавці
надають працівникам, повинні відповідати соціальним інтересам самих робітників.
Для практичного дослідження зазначеного
питання, у підприємствах за допомогою опитування працівників слід вивчити соціальну обстановку та виробити необхідні заходи з удосконалення менеджменту.
Серед основних чинників, які впливають на
формування соціальних інтересів працівників,
зокрема сільськогосподарських, можна виділити зовнішні (екзогенні) і внутрішні (ендогенні)
(рис. 1).
Отже, соціальний інтерес сільськогосподарських працівників формується під впливом зазначених чинників. Але слід розглядати ті з
них, які безпосередньо впливають на використання людського потенціалу села. Це, зокрема,
природно-екологічні, демографічні, економічні
та соціальні.
До групи природно-екологічних чинників
належать:
– місцезнаходження сіл, їх географічне положення, враховується його вигідність;
– віддаленість від райцентру, тут слід враховувати залізничне та автобусне сполучення
з райцентром, тривалість проїзду, що безпосередньо впливає на процеси міграції сільського
населення «із села в місто», а також не можна
залишити поза увагою човникову міграцію;
– наявність природних ресурсів, що впливає
на спеціалізацію підприємств сіл, а відповідно
створення робочих місць і працевлаштування
населення;
– забрудненість навколишнього середовища
сіл.

форма власності
підприємства та вид
діяльності

місцезнаходження
підприємства

Збереження сприятливих екологічних умов
проживання на селі є надзвичайно важливим у
сучасних умовах, адже залежність фізичного стану людини (тобто стану людського капіталу) від
екологічної ситуації є надзвичайно великою. Зміни в навколишньому середовищі зумовлені насамперед територіальною організацією виробництва.
Це все призводить до погіршення навколишнього
середовища, що негативно впливає на здоров’я
сільського населення, на людський капітал, який
є основою людського потенціалу сільських територій. Тому проблема збереження належних природних умов у сільській місцевості й надалі є актуальною і вимагає державного втручання.
При територіальній організації сільськогосподарського виробництва слід враховувати стан
навколишнього середовища, це стосується насамперед тих сільськогосподарських підприємств, які вирощують ранні овочі тощо.
Друга група чинників – демографічні:
– кількість населення;
– статево вікова структура;
– чисельність активної частини сільського
населення;
– природний рух населення;
– механічний рух населення, у тому числі
човникова міграція;
– тривалість життя.
Вагомий вплив на демографічний стан населення сільської території має природний рух
населення, зокрема показник смертності. Проаналізувавши показник тривалості життя, можна вирішити низку проблем, а саме обґрунтувати резерви зниження смертності на сільській
території. А територіальна організація виробництва впливає безпосередньо на механічний
рух сільського населення. Тому її правильність
заробітна плата

кар’єрний
ріст
сезонність
праці

рівень
безробіття на
селі

зовнішні
(екзогенні)

внутрішні
(ендогенні)

прожитковий
мінімум

сільський
ринок праці
соціальний
захист
населення

постійне місце праці

соціальне
середовище в
колективі

Чинники формування
соціальних інтересів
сільськогосподарських
працівників

диверсифікація сільськогосподарського
виробництва

період і тривалість
відпустки

можливість одержання
роботи за спеціальністю
можливість підвищення кваліфікації та
перекваліфікації працівників

Рис. 1. Чинники формування соціальних інтересів сільськогосподарських працівників
Власна розробка автора
Випуск 3. 2015
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Глобальні та національні проблеми економіки
з урахуванням статево вікової структури населення, його освітнього рівня, позитивно впливає на збереження та використання власного
людського потенціалу села.
Третя група чинників – економічні:
– заробітна плата;
– диверсифікація сільської економіки;
– сільський ринок праці;
– безробіття;
– інвестиції у розвиток виробництва;
– інвестиції в освіту;
– середньодушовий дохід сім’ї;
– доступність кредитів;
– можливість працевлаштування, у тому
числі відповідно до кваліфікації;
– можливість перекваліфікації.
Серйозну проблему для ефективної політики
села становить безробіття.
На селі, по суті, немає середнього класу, а
тільки середній клас є основною рушійною силою соціально-економічних перетворень. На
селі є тільки бідні та багаті. Серед багатих переважають ті сім’ї, в яких член сім’ї емігрував на заробітки до країн Європи. Серед таких
емігрантів переважають жінки, що негативно
вплинуло на народжуваність, збереження та
зміцнення сім’ї, виховання дітей.
А це процеси, які не є зворотними, це шлях
до зменшення кількості населення, деградації
сіл і всього суспільства. Це найбільша проблема
не тільки для села, а й для держави загалом.
Сільський ринок праці повинен забезпечити
роботою всіх тих, хто бажає і має здатність працювати, а заробітна плата повинна забезпечувати інтереси сільських жителів. Місцеві органи
влади мають сприяти в організації підприємств
тих видів діяльності, які б відповідали освітньому та кваліфікаційному рівню жителів села, що
позитивно впливатиме на збереження та використання людського потенціалу села [2, с. 10].
Людський потенціал села

Четверта група чинників – соціальні:
– наявність і розвиток об’єктів соціальної
інфраструктури;
– соціальний захист населення;
– рівень життя;
– можливість одержання освіти;
– традиції та звичаї;
– рекреація і туризм;
– рівень культури населення;
– духовний стан людини;
– віросповідання;
– національний менталітет.
Ситуація, яка виникла в Україні, вимагає
врахування демографічного потенціалу загалом
під час визначення пріоритетних напрямів розвитку сільських територій, створення відповідних умов для збереження й використання людського потенціалу.
Отже, для подолання процесу деградації сіл
вважаємо за необхідне зосередити зусилля на
таких моментах:
– розширення можливостей органів місцевого самоврядування у вирішенні питань щодо
забезпечення життєдіяльності села;
– диверсифікація сільської економіки, що
дозволить створити нові робочі місця для активної частини населення;
– створення умов для постійного використання наявного людського потенціалу та умов
для його розвитку і вдосконалення;
– створення робочих місць для сільських
жінок працездатного віку, що відповідатиме їхньому освітньому рівню та кваліфікації, а це,
своєю чергою, позитивно вплине на механічний
рух населення, збереження та зміцнення сім’ї;
– вкладання коштів у розвиток соціальної
інфраструктури, яка б відповідала потребам і
задовольняла інтереси сільських жителів.
Водночас розвиток сіл належить розглядати відповідно до ефективного використання

Сукупний потенціал с.-г. підприємств

Кадровий
потенціал
Фінансовий
потенціал

Інформаційний
потенціал

Виробничий
потенціал

Управлінський
потенціал
Ефективність с.-г. підприємств

Рис. 2. Взаємозв’язок ефективності сільськогосподарських підприємств
і людського потенціалу села
Власне опрацювання автора
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власних природних ресурсів, забезпечення належних умов досягнення доходів і громадських
благ, які б відповідали вимогам часу.
Спробуємо
теоретично
обґрунтувати
взаємозв’язок ефективності функціонування
сільськогосподарських підприємств і людського
потенціалу села. Основу сукупного потенціалу
сільськогосподарського підприємства становлять виробничий, кадровий, фінансовий та інформаційний потенціали [3, с. 41]. А відповідно
основою для формування кадрового потенціалу
сільськогосподарського підприємства є людський потенціал села (рис. 2).
Виробничий потенціал формується на основі
наявних ресурсів, які забезпечують виробничий
процес. Фінансовий потенціал забезпечує функціонування процесу виробництва і є основою
формування ефективності підприємства.
Особлива роль у розвитку сільськогосподарських підприємств відводиться управлінському
потенціалу, який формується на основі людського потенціалу села: людський потенціал
села – кадровий потенціал – управлінський потенціал.
За допомогою управлінського потенціалу
сільськогосподарських підприємств приводиться в дію виробничий, фінансовий, інформаційний та інші потенціали. В особливих зв’язках
він перебуває з виробничим і фінансовим потенціалами.
До складових управлінського потенціалу належать:
– керівники структурних підрозділів;
– формальні та неформальні відносини, які
складаються в трудовому колективі сільськогосподарських підприємств;
– система мотивації праці в сільському господарстві.
Значна роль в управлінському потенціалі
відводиться менеджерам, які за допомогою виробничих і фінансових важелів організовують
виробничий процес. Це означає, що ефективна
діяльність кожного менеджера повинна давати
синергічний ефект, який, своєю чергою, позитивно впливає на ефективність функціонування
сільськогосподарських працівників.
Отже, сама сутність людського потенціалу,
його зміст є неповними, якщо не розглядати
його у взаємозв’язку з розвитком сільськогосподарських підприємств. А врахування соціальних інтересів сільського населення у процесі
реформування сільськогосподарських підприємств призупинить виїзд активного населення
на роботу в міста та за кордон, забезпечить повернення молоді до села на постійне місце проживання та праці, а відтак і продовольчу безпеку держави загалом.
Функціонування сільськогосподарських підприємств перебуває під впливом низки чинників: політико-правових, економічних і соціальних. Цей процес підтверджує розгляд питань
власності на землю і майно у взаємозв’язку з
використанням людського потенціалу села.

У соціально-економічному аспекті ставлення
селянина (власника державного акта на землю
чи майно) до праці в сільському господарстві
набуло нового змісту, адже замість звиклої заробітної плати він одержує прибуток, що зміцнює його економічний потенціал. [4, с. 39].
Нами теоретично обґрунтовано, що людські
ресурси – це сукупність потенціалів (демографічного, економічного, соціального, духовного,
інтелектуального тощо) людини, якими вона
володіє у процесі свого становлення. Категорія
«людський потенціал» є ширшою, вона охоплює й категорію «людські ресурси», тому під
людським потенціалом слід розуміти сукупність
здібностей людини загалом, які не залежні від
часу їх використання і забезпечують досягнення цілей у майбутньому.
На основі окреслення сутності категорій
«людський потенціал», «людські ресурси»,
«людський капітал» обґрунтовано структуру
людського потенціалу: людський потенціал –
людські ресурси – людський капітал – людина.
В основі розвитку людського потенціалу є людина. Саме тому основними показниками соціально-економічного розвитку будь-якої країни,
регіону, території є людський розвиток.
Уточнимо систему показників людського розвитку села: демографічний розвиток; розвиток
освіти населення; розвиток охорони здоров’я;
матеріальний добробут населення; умови проживання населення; соціальне середовище; ринок праці; охорона навколишнього середовища;
фінансування людського розвитку, які визначають умови формування, використання та збереження людського потенціалу села.
Розвиток людського потенціалу села є особливою системою державного управління, де
економічне зростання зводиться до зростання
рівня життя людей. В основі концепції людського розвитку села повинен бути принцип, згідно
з яким сільська економіка існує для розвитку
людей, а не люди – для розвитку економіки. За
жодних темпів економічного зростання прогрес
неможливий, якщо не реалізовані важливі для
людини цілі, а саме: зростання тривалості життя; зниження показників захворюваності; підвищення освітнього рівня; культурний, духовний розвиток; підвищення рівня життя. Отже,
розвиток людського потенціалу визначається
як процес зростання людських можливостей,
що забезпечується свободою, правами людини,
суспільною повагою до особистості. Це процес
розширення людського вибору і досягнутий рівень добробуту людей.
Отже, трудова діяльність сільськогосподарських працівників розглядається як активна
і продуктивна частина людського потенціалу.
У процесі трудової діяльності працівники реалізуються в корисній формі людського потенціалу і заробляють заробітну плату для забезпечення своїх власних потреб і потреб своєї
сім’ї. Від якості трудового життя працівників
залежить їх інтерес до роботи, а відповідно й
Випуск 3. 2015
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зацікавленість в індивідуальних і колективних результатах роботи підприємства, адже
економічні вигоди є стимулом працівників до
праці. Інтерес до праці сприяє зацікавленості
працівників у підвищенні кваліфікації та удосконаленні професійних знань і навичок. Ми
вважаємо, що саме соціальний інтерес до праці є основою економічного зростання сільськогосподарських підприємств. Серед основних
чинників, які впливають на формування соціальних інтересів працівників, зокрема сільськогосподарських, можна виокремити екзогенні (місцезнаходження підприємства; форма
власності підприємства та вид діяльності; рівень безробіття на селі; прожитковий мінімум;
сільський ринок праці; диверсифікація сільськогосподарського виробництва; соціальний
захист населення) та ендогенні (заробітна плата; кар’єрний ріст; сезонність праці; постійне
місце праці; соціальне середовище в колективі; період і тривалість відпустки; можливість
підвищення кваліфікації та перекваліфікації
працівників; можливість одержання роботи за
спеціальністю).
Висновки. Реформування сільськогосподарських підприємств стало наслідком процесів
роздержавлення та приватизації в аграрному
секторі економіки. Серед основних чинників
реформування сільськогосподарських підприємств слід виокремити: політико-правові (політична ситуація в країні; ліквідація монополії
держави на володіння, користування та розпоряджання землею та майном; відносини власності на землю та майно; законодавче закріплення приватної форми власності; політична
свідомість селян); економічні (зростання прибутку сільськогосподарських підприємств; зростання заробітної плати сільськогосподарських
працівників; створення робочих місць для
сільського населення; видача селянам пайових
сертифікатів, а згодом державного акта на право власності на землю та майно; реорганізація
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сільськогосподарських підприємств); соціальні
(соціальний захист сільського населення; соціальна стабільність (забезпечення роботою себе –
власника та членів його сім’ї); мотивація праці;
соціальні інтереси сільського населення).
Зменшення кількості сільськогосподарських
працівників та питомої ваги активного сільського населення, зайнятого в сільському господарстві, можна пояснити недієвістю аграрних
реформ і нехтуванням соціальними інтересами
населення. Адже із забезпеченням продовольчої безпеки сільськогосподарські підприємства
повинні дбати про високий рівень добробуту
працівників. У процесі реформування сільськогосподарських підприємств нові організаційноправові форми не повинні звужувати на селі
соціальну функцію, оскільки врахування соціальних інтересів сільського населення у процесі
реформування сільськогосподарських підприємств призупинить виїзд активного населення
на роботу в міста та за кордон, забезпечить повернення молоді до села на постійне місце проживання та праці, а відтак і продовольчу безпеку держави загалом.
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА:
СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ
ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE:
NATURE, CLASSIFICATION AND SYSTEM OF DIAGNOSTICS
АНОТАЦІЯ
Уточнено сутність категорії «економічна безпека підприємства», під якою слід розуміти спеціально побудовану систему захисних заходів, головна мета котрої полягає у цілеспрямованому та повсякденному забезпеченні безперебійної та
водночас економічно ефективної і результативної діяльності
підприємства за рахунок боротьби із різними чинниками та
факторами, що чинять негативний вплив на цю діяльність. Запропоновано класифікацію економічної безпеки підприємства.
Представлено систему діагностики економічної безпеки підприємства. Встановлено, що найважливішими бізнес-індикаторами системи діагностики економічної безпеки підприємства
є такі: рівень безпеки за фінансовою складовою; рівень безпеки за кадрово-інтелектуальною складовою; рівень безпеки за
інноваційно-техніко-технологічною складовою; рівень безпеки
за інвестиційною складовою; рівень безпеки за маркетинговоринковою складовою; рівень безпеки за політико-правовою
складовою; рівень безпеки за обліково-аналітико-інформаційною складовою; рівень безпеки за екологічною складовою.
Ключові слова: підприємство, економічна безпека, система діагностики, інструментарій, метод, бізнес-індикатори.
АННОТАЦИЯ
Уточнено сущность категории «экономическая безопасность предприятия», под которой следует понимать специально построенную систему защитных мер, главная цель
которой заключается в целенаправленном и повседневной
обеспечении бесперебойной и одновременно экономически
эффективной и результативной деятельности предприятия за
счет борьбы с различного рода факторами, оказывающих негативное влияние на эту деятельность. Предложено классификация экономической безопасности предприятия. Представлена
система диагностики экономической безопасности предприятия. Установлено, что наиболее важным бизнес-индикаторами
системы диагностики экономической безопасности предприятия являются: уровень безопасности по финансовой составляющей; уровень безопасности по кадрово-интеллектуальной
составляющей; уровень безопасности по инновационно-технико-технологической составляющей; уровень безопасности
по инвестиционной составляющей; уровень безопасности по
маркетингово-рыночной составляющей; уровень безопасности
за политико-правовой составляющей; уровень безопасности
за учетно-аналитико-информационной составляющей; уровень безопасности по экологической составляющей.
Ключевые слова: предприятие, экономическая безопасность, система диагностики, инструментарий, метод, бизнесиндикаторы.
ANNOTATION
This paper specified the meaning of the category of “economic
security of enterprise”, which should be understood as specially
constructed system of protective measures, the main objective of
which is to provide purposeful and everyday production continuity
and at the same time cost effective and efficient enterprise activity
by combating various kinds of factors, that have a negative
effect on this activity. The author proposed classification of
economic security. The article presented diagnostic system of
economic security of enterprise. It was established that the most

important business-indicators of the system of diagnostics of
economic security of enterprise are: financial security; personnel
and intellectual component security; innovation, technical and
technological component security; investment component
security; marketing and market component security; political and
legal component security; accounting and analytical information
component security; environmental component security.
Keywords: enterprise, economic security, system of
diagnostics, tools, method, business-indicators.

Постановка проблеми. Сучасний розвиток
економіки призвів до того, що функціонування
підприємств сьогодні відбувається в умовах невизначеності та непередбачуваності зовнішнього середовища, особливо у 2014–2015 рр. через
терористичні акти, російську військову агресію
до України і незаконну анексію Криму Російською Федерацією.
У цих умовах нині важливого значення набуває формування системи діагностики економічної безпеки підприємства на засадах бізнесіндикаторів з метою ухвалення ефективних
управлінських рішень, спрямованих на встановлення подальших напрямів та перспектив
розвитку підприємства. Усе це обумовлює актуальність дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Сьогодні питання економічної безпеки підприємства, зокрема діагностики економічної безпеки, є одними з найбільш актуальних і відображаються у наукових працях таких науковців:
В.О. Баранніка, С.В. Васильчак, Н.Ю. Гічової,
С.Б. Довбні, І.О. Доценко, С.М. Ілляшенка,
Д. Ковальова, Г.В. Козаченко, О.М. Ляшенко,
В.І. Мейти, О.Ф. Новікови, І.Л. Плетнікової,
Р.В. Покотиленка, В.П. Пономарьова, О.Л. Резнікова, Т. Сухорукової, А.М. Ткаченко, А. Фалович, І.А. Федоренко, Н.П. Фокіної, Ю.В. Шутяк та ін. [1–17].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на високий
рівень дослідження загальних проблем розвитку систем діагностики певних сфер, видів діяльності та операцій суб’єктів господарювання,
не вивченою залишається система діагностики
економічної безпеки підприємства.
Метою статті є розроблення системи діагностики економічної безпеки суб’єкта господарювання (підприємства) на основі сформованих
бізнес-індикаторів.
Випуск 3. 2015
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З метою уточнення та глибшого розуміння
Досягнення визначеної мети передбачало вирішення таких завдань наукового дослідження: сутності економічної безпеки підприємства, на
– уточнити сутність категорії «економічна підставі аналізу праць [5, с. 274–275; 6, с. 307]
визначено такі підходи до його формулювання:
безпека підприємства»;
– стратегічний (стан захисту від зовнішніх
– запропонувати класифікацію економічної
та внутрішніх небезпек);
безпеки підприємства;
– ресурсно-функціональний (результативне
– сформувати систему бізнес-індикаторів і
представити метод діагностики економічної без- використання ресурсів чи потенціалу із виокремленням певних функціональних складових);
пеки підприємства.
– ринковий (результативне використання
Виклад основного матеріалу. Як засвідчує
аналіз наукової літератури [1–6], виникає пи- ресурсів з метою забезпечення розвитку підпритання необхідності уточнення сутності поняття ємства в ринкових умовах);
– комплексний (незалежний стан від неспо«економічна безпека підприємства».
Зважаючи на широкий спектр поглядів щодо кою);
– системний (гарантоване збереження рівнокатегорії «економічна безпека підприємства»,
єдиного підходу до її трактування сьогодні не- ваги та стійкості, а також рівень захисту від
має. З огляду на це найбільш вдалими є такі різноманітних загроз);
– кримінальний (захищеність щодо еконовизначення сутності економічної безпеки підмічних злочинів);
приємства.
– конкурентний (присутність конкурентних
Наприклад, О.Ф. Новікова [1] вважає, що
економічна безпека підприємства – це умо- переваг підприємства та ефективність функціонуви перебування ресурсів бізнесу підприємства вання підприємства у конкурентному середовищі);
– специфічний (розгляд економічної безпеки
(капіталу, персоналу, інформації, технології,
техніки й устаткування, прав), а також подаль- підприємства за певними специфічними ознакаших перспектив підприємства, в котрих вони ми та рисами).
по максимальному використовуються, в процесі ефективного
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА
функціонування та розвитку підприємства на основі уникнення
за функціональною приналежністю
за формою
як зовнішніх, так і внутрішніх
перешкод.
Натомість вчені Г.В. Козаченпоточна
внутрішньовиробничі
позавиробничі
ко, В.П. Пономарьов та О.М. Ляшенко [2, с. 87] розглядають екотактична
фінансова
ринкова
номічну безпеку підприємства як
гармонійне поєднання в часі і простратегічна
сторі економічних інтересів підкадрова
інтерфейсна
приємства з інтересами суб’єктів
зовнішнього
середовища,
що
інтелектуальна
інформаційна
функціонують поза межами підприємства та безпосередньо взатехніко-технологічна
ємодіють з цим підприємством.
Науковий погляд Д. Ковальова
організаційно-управлінська
та Т. Сухорукової [3] стосовно цієї
категорії така: це «захищеність
діяльності підприємства від негаінвестиційна
тивних впливів зовнішнього середовища, а також здатність швидко
інноваційна
усунути різноманітні загрози або
пристосуватися до існуючих умов,
ресурсна
які не позначаються негативно на
цій діяльності» [3, с. 48].
силова
З позиції проф. С.М. Ілляшенка [4], категорія «економічна безпека підприємства» трактується
екологічна
як стан ефективності, отриманий
за результатами використання ресоціальна
сурсів та ринкових можливостей
підприємством задля здійснення
політико-правова
захисту від негативних факторів
як внутрішнього, так і зовнішРис. 1. Класифікація економічної безпеки підприємства
нього середовища та забезпечення
Джерело: на підставі праць [7–9; 10, с. 294; 11; 12, с. 101; 13]
сталого розвитку.
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На підставі цього під економічною безпекою
підприємства слід розуміти спеціально побудовану систему захисних заходів, головна мета
котрої полягає у цілеспрямованому та повсякденному забезпеченні безперебійної та водночас
економічно ефективної і результативної діяльності підприємства за рахунок боротьби із різного роду чинниками та факторами, що чинять
негативний вплив на цю діяльність.
Слід зазначити, що економічна безпека підприємства складається з відповідних складових, котрі між собою функціонально пов’язані,
проте суттєво різняться за значенням, показниками і методами забезпечення.
Кожна функціональна складова впливає
по-різному на рівень економічної безпеки підприємства. Тому процес забезпечення високого
рівня економічної безпеки передбачає встановлення, аналізування та оцінку ризиків і загроз
кожної функціональної складової економічної
безпеки з метою їх попередження та протидії. З
огляду на це діагностика є основою забезпечення економічної безпеки підприємства, оскільки
вона передбачає цілеспрямоване оцінювання
рівня економічної безпеки підприємства, подальших напрямів та перспектив розвитку на
засадах бізнес індикаторів для ухвалення ефективних управлінських рішень, спрямованих на
розвиток підприємства.
Для підвищення загального рівня економічної безпеки підприємства необхідно максимально забезпечувати захист функціональних
складових, що задіяні у діяльності, та котрі
безпосередньо беруть участь у досягненні цілей
та мети підприємства (рис. 1).
У праці академіка АЕН України А.М. Ткаченко [14] визначено, що оцінка рівня економічної безпеки підприємства переважно проводиться:
– загалом по підприємству із використанням експертних методів чи однакових показників для усіх складових економічної безпеки
підприємства;
– за окремим розглядом складових економічної безпеки підприємства, а потім методом
інтегрування зводиться до загального значення.
Відтак у науковій праці І.О. Доценко [15]
запропоновано здійснювати оцінку рівня економічної безпеки підприємства за розробленим
автором інтегральним індексом на основі оцінки впливу чинників підприємницького ризику.
Натомість Н.Ю. Гічова [16] стверджує, що
діагностика економічної безпеки підприємства
(відповідно до тримірного підходу) охоплює:
– оцінку рівня поточної безпеки (інтегральна оцінка фінансово-економічного стану підприємства);
– оцінку рівня тактичної безпеки (оцінка
стану підприємства за виробничо-технічною,
інтелектуально-кадровою і комерційною складовими);
– оцінку рівня стратегічної безпеки (оцінка
стану підприємства за ринковою, соціальною,

інноваційно-технологічною, сировинною та
енергетичною і екологічною складовими).
Варто також звернути увагу на те, що
Ю.В. Шутяк [17] пропонує проводити діагностику рівня економічної безпеки підприємства
за вдосконаленим автором методом мінімального прибутку, котрий містить такі елементи:
витрати на матеріали, витрати на оплату праці
та відрахування на соціальні заходи, інші операційні витрати, відсоток інфляції за відповідний період, фінансові витрати та амортизаційні
витрати.
На підставі викладеного та з урахуванням інформації у наукових працях [14–17], інтегральний рівень економічної безпеки підприємства
(В) рекомендується визначати за формулою (1):
K

B = ∑ ( Bl × vl ) ,

(1)

l =1

де, vl – коефіцієнт вагомості рівня безпеки
за l-ою складовою (розрахунок необхідно здійснювати експертним способом, де

K

∑v
l =1

l

= 1 ); K –

кількість рівнів безпеки за l-и складовими економічної безпеки.
Рівень безпеки за l-ою складовою (Bl) доцільно визначати за формулою (2):
kl

Bl = ∑ ((P
Plnln×w
× wlnln),)

(2)

n =1

де wln – коефіцієнт вагомості n-го показника рівня безпеки за l-ою складовою (розрахунок
необхідно здійснювати експертним способом, де
kl

∑w
n =1

ln

= 1 ); kl – кількість показників рівня безпе-

ки за l-ою складовою економічної безпеки.
Нормування показника рівня безпеки за l-ою
складовою економічної безпеки (Pln) проводиться за формулою (3):
∗

Pln = 2

mln
mln

,

(3)

де, mln – n-ий показник рівня безпеки за l-ою
складовою економічної безпеки; mln* – n-ий показник рівня безпеки за l-ою складовою економічної безпеки за попередній період.
З огляду на зазначене та за результатами
аналізу літературних джерел [7–13] встановлено, що ключовими бізнес-індикаторами системи
діагностики економічної безпеки підприємства
є такі:
– рівень безпеки за фінансовою складовою
(показники фінансової стійкості, показники
майнового стану, показники ліквідності, показники ділової активності, показники рентабельності (прибутковості), показники дебіторської і
кредиторської заборгованості тощо) (В1);
– рівень безпеки за кадрово-інтелектуальною складовою (показники чисельного складу
персоналу, показники ефективності використання кадрів, показники оцінювання кваліфікації та інтелектуального потенціалу персоналу, показники якості мотиваційної системи
тощо) (В2);
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– рівень безпеки за інноваційно-технікотехнологічною складовою (показники рівня
технічної оснащеності праці, показники рівня
прогресивності технологій, показники рівня механізації і автоматизації виробництва, показники рівня технічного устаткування, показники
інноваційної активності, показники інноваційності продукції, показники наукоємності виробництва тощо) (В3);
– рівень безпеки за інвестиційною складовою (показники ефективності (прибутковості,
дохідності) інноваційних проектів, показники
відтворення капіталу тощо) (В4);
– рівень безпеки за маркетингово-ринковою
складовою (частка підприємства на ринку, показник конкурентоспроможності продукції,
рівень результативності від здійснення маркетингової політики, показник ринкової віддачі
активів тощо) (В5);
– рівень безпеки за політико-правовою складовою (частка договорів, за котрими відкрито
судові справи, частка отриманих штрафних
санкцій від загальної суми зобов’язань, показник якості юридичних послуг, відсоток витрат
на юридичне забезпечення, показник юридичного менеджменту тощо) (В6);
– рівень безпеки за обліково-аналітико-інформаційною складовою (показники повноти,
точності, суперечливості, захищеності інформації, рівень продуктивності інформації тощо)
(В7);
– рівень безпеки за екологічною складовою
(показник якості продукції, коефіцієнт використання відходів, рентабельність продукції з
відходів, ступінь забрудненості навколишнього
середовища тощо) (В8).
Відтак інтегральний рівень економічної безпеки підприємства матиме такий вигляд (4)
(див. також формули (1) – (3)):

B = B1 × r1 + B2 × r2 + B3 × r3 + B4 × r4 + B5 × r5 +
,

r3 + B4 × r4 + B5 × r5 + B6 × r6 + B7 × r7 + B8 × r8 . (4)
Якщо значення інтегрального рівня економічної безпеки підприємства є вищим за 0,7, то
це свідчить про високий рівень економічної безпеки, коли знаходиться в межах 0,4–0,7 – середній рівень та коли є нижчим за 0,3 – низький.
Діагностика економічної безпеки підприємства є частковою ціллю системи цілей діагностики діяльності будь-якого підприємства незалежно від форми власності, виду діяльності та
господарювання.
Висновки. На підставі аналізу літературних
джерел [1 – 6] уточнено сутність категорії «економічна безпека підприємства», під якою слід
розуміти спеціально побудовану систему захисних заходів, головна мета котрої полягає у цілеспрямованому та повсякденному забезпеченні
безперебійної та водночас економічно ефективної і результативної діяльності підприємства
за рахунок боротьби із різними чинниками та
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факторами, що негативно впливають на цю діяльність. Спираючись на результати аналізу наукових досліджень [14 – 17] встановлено, що
найважливішими бізнес-індикаторами системи
діагностики економічної безпеки підприємства
є такі: a) рівень безпеки за фінансовою складовою; б) рівень безпеки за кадрово-інтелектуальною складовою; в) рівень безпеки за інноваційно-техніко-технологічною складовою; г) рівень
безпеки за інвестиційною складовою; ґ) рівень
безпеки за маркетингово-ринковою складовою;
д) рівень безпеки за політико-правовою складовою; е) рівень безпеки за обліково-аналітико-інформаційною складовою; є) рівень безпеки за
екологічною складовою.
Перспективи подальших розвідок в обраному напрямі полягають у формуванні групи
часткових цілей системи цілей діагностики діяльності підприємства.
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ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
ІЗ УРАХУВАННЯМ ГАЛУЗЕВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
ASSESSMENT OF THE EMPLOYMENT POTENTIAL OF ENTERPRISES,
TAKING INTO ACCOUNT INDUSTRY TRENDS
АНОТАЦІЯ
У статті подано пропозиції щодо вдосконалення порівняльного підходу до оцінювання трудового потенціалу підприємства
шляхом вибору та застосування індикаторів на мікро-, мезо-,
макрорівні. Обґрунтовано доцільність використання загальнодержавних і регіональних середніх значень із диференціюванням за підгалуззями. Під час вибору орієнтирів на всіх рівнях
ураховано характер впливу критерію на розмір і міру реалізації
трудового потенціалу. Особливості й результати застосування
вдосконаленого порівняльного підходу до оцінювання трудового потенціалу проілюстровано на прикладі аналізу продуктивності праці п’яти машинобудівних підприємств Хмельниччини
у 2010–2013 роках.
Ключові слова: трудовий потенціал підприємства, оцінювання трудового потенціалу, порівняльний підхід, машинобудування, продуктивність праці.
АННОТАЦИЯ
Статья содержит предложения для совершенствования сравнительного подхода к оценке трудового потенциала
предприятия путем выбора и применения индикаторов на
микро-, мезо- и макроуровне. Обоснована целесообразность
использования средних значений общегосударственных и
региональных показателей с целью учета отраслевых тенденций. Особенности и результаты применения усовершенствованного сравнительного подхода к оценке трудового потенциала приведены на примере анализа производительности труда
пяти машиностроительных предприятий Хмельницкой области
в 2010–2013 годах.
Ключевые слова: трудовой потенциал предприятия,
оценка трудового потенциала предприятия, сравнительный
подход, машиностроение, производительность труда
АNNOTATION
The article includes suggestions for improvement of comparative approach to the assessment of the employment potential of
the company through the selection and application of indicators
at the micro, meso and macro level. It is proved expedient to take
account national and regional average values of differentiation for
consideration of industrial trends. When selecting targets at all levels, the character of impact on the value of the criterion measure
and the implementation of labour potential are taken into account.
Features and results of application of improved comparative approach to the assessment of the employment potential are illustrated by the analysis of productivity of five engineering companies in
the Khmelnitsky region in 2010–2013 years.
Keywords: employment potential of the company, evaluation of labour potential, comparative approach, engineering,
productivity.

Постановка проблеми. Праця людей є найбільш вагомим і водночас найдинамічнішим
ресурсом із тих, що застосовується в господарській діяльності підприємства. Усвідомлення
ролі людей і їх можливостей для розвитку підприємства є запорукою ефективності його менеджменту. Ураховуючи змінність людських
ресурсів і їхнє виняткове значення для під-

приємства, збільшується ризиковість управлінських рішень із кадрових питань. Їх обґрунтованість і виваженість може бути досягнута
лише за умови наявності інформації про фактичний рівень трудового потенціалу та міру
його реалізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У наукових публікаціях, що присвячені питанням трудового потенціалу підприємств, зокрема
проблемам його вимірювання й оцінювання, є
ті, що розглядають трудовий потенціал окремих підприємств [1], і ті, у яких оцінюють загальногосподарські [2], регіональні та галузеві
тенденції [3]. Ці дослідження дають змогу зрозуміти загальний стан справ із використанням
трудового потенціалу в певній сфері господарської діяльності.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Проте серед наукових публікацій відсутні роботи, що аналізують міру
реалізації трудового потенціалу окремих підприємств у кореляції із галузевими даними.
Така розрізненість не дає змоги повною мірою
оцінити рівень реалізації трудового потенціалу
підприємства з урахуванням значимих галузевих і регіональних чинників.
Мета статті. З урахуванням вищезазначених
упущень метою дослідження є аналіз трудового потенціалу машинобудівних підприємств
Хмельниччини на основі трьохрівневого галузевого зіставлення.
Виклад основного матеріалу. Оцінювання
трудового потенціалу підприємства пропонується здійснювати з використанням витратного,
порівняльного, результативного, коефіцієнтного підходів [4]. Вибір на користь одного з них
здійснюється з урахуванням ключових критеріїв, зокрема наявності й повноти інформації,
що є в розпорядженні дослідника. Обсяг даних,
які можуть бути використані для аналізу трудового потенціалу підприємств сторонніми особами, обмежується переважно відомостями із
статистичної та фінансової звітності. У цьому
випадку найбільш обґрунтованим є зіставлення
показників у межах порівняльного підходу.
Аналіз результатів конкретного підприємства передбачає вибір бази порівняння, якою
можуть слугувати значення показників підприємства в інші часові періоди, показники інших
підприємств.
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З метою оцінювання трудового потенціалу
машинобудівних підприємств Хмельницької області пропонуємо використати комплекс індикаторів – орієнтирів для аналізу розміру й міри
реалізації трудового потенціалу суб’єкта господарювання, що ілюструють тенденції на мікро-,
мезо- та макрорівні.
Для виділення закономірностей у господарській діяльності безпосереднього об’єкта дослідження доцільно використовувати оптимальне
для підприємства значення показника, який
розраховується за визначений часовий проміжок. При цьому потрібно враховувати характер
впливу показника. Так, наприклад, оптимальним для підприємства є максимальне значення середньорічного виробітку та водночас мінімальне – коефіцієнта плинності кадрів. Для
частини показників оптимум визначити досить
складно через неоднозначність трактування їх
впливу. У такому випадку орієнтиром, базою
для порівняння можна вважати середні значення показника за аналізований період.
Другим і третім індикаторами пропонуємо використовувати галузеві значення показника на рівні держави й у певному регіоні [5;
6]. Середні значення показників для окремих
галузей дають змогу врахувати особливості їх
функціонування. Необхідність відслідковування середніх регіональних показників за видами економічної діяльності зумовлена наявністю
певних територіальних відмінностей в умовах
функціонування суб’єктів господарювання.
Щоправда, практична реалізація таких порівнянь зіштовхується з типовою для нашої
держави проблемою – відсутністю в повному обсязі статистичної інформації на рівні України
й областей або ж наявністю незіставних даних
за різні періоди. Саме така ситуація виникає
за спроби проаналізувати трудовий потенціал машинобудівних підприємств. Статистична
інформація щодо результатів господарської діяльності та її ключових параметрів за видами
промислової діяльності за 2013 р. наводиться
з використанням нового Класифікатора видів економічної діяльності (2010 р.) (КВЕД
2010 р.). До цього періоду застосовувався КВЕД
2005 р. Унаслідок зазначених змін інформація
за галузями машинобудування, що була згрупована раніше на три підгалузі, перерозподілена
вже за чотирма групами. Статистичні щорічники за 2013 р. містять перераховані значення
показників лише за 2010–2013 рр. й то не в
усіх випадках. Так, зокрема, показники руху
працівників машинобудування України наведені лише за 2012–2013 рр. [5, с. 39].
Сутність та особливості аналізу за таким
підходом проілюструємо через аналіз продуктивності праці, що є одним із критеріїв міри
реалізації трудового потенціалу підприємств
[7, с. 221; 8, с. 108]. Для дослідження розраховано показник «середньорічний виробіток
одного працівника» для п’яти підприємств галузі: ПАТ «Укрелектроапарат», ПАТ «Темп»,

ДП «Новатор», ДП «Красилівський агрегатний
завод», Волочиський машинобудівний завод.
Результати розрахунків подано на рисунку 1.
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Рис. 1. Середньомісячний виробіток працівників
у 2010–2013 рр., грн

Обсяг реалізованої продукції ПАТ «Укрелектроапарат» у 2013 р. збільшився на 142%, порівняно з попереднім періодом, що при зміні
кількості в межах 1% зумовило зростання продуктивності праці на одного працюючого у 2,39 раза.
У 2010–2012 рр. продуктивність праці підприємства дещо перевищувала показники ПАТ «Темп».
ДП «Новатор» мало у 2012–2013 рр. найнижчий
виробіток на одного працівника.
Після розрахунку показника окремого підприємства за певний часовий інтервал (у нашому випадку 2010–2013 рр.) необхідно дослідити
загальногалузеві регіональні та державні дані.
Значення середньомісячного виробітку для
Хмельницької області й України загалом розраховані на основі інформації про обсяги реалізованої продукції та середньооблікову кількість
працівників [5; 6]. Зростання продуктивності
праці прямо пов’язане з мірою реалізації трудового потенціалу підприємства. Як оптимальне
значення з групи підприємств, що досліджуються (мікрорівень), узято максимальне значення показника у відповідному періоді.
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Рис. 2. Динаміка середньомісячного виробітку
на одного працюючого ДП «Новатор», грн

Продуктивність праці одного працюючого
ДП «Новатор» значно нижча за максимальні значення із групи досліджуваних підприємств і середньогалузевий показник по Україні.
У 2010–2011 рр. значення середньомісячного
виробітку по Хмельницькій області теж було
вищим за показник підприємства. Середньомісячний виробіток на мезорівні у 2012–2013 рр.
зменшився із 14 245,4 до 8 635,8 грн на особу.
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трудового потенціалу, зокрема продуктивність
праці одного працівника, у ДП «Красилівський
агрегатний завод» була нижчою, ніж загалом
по державі за весь період, що аналізується.
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Рис. 3. Динаміка середньомісячного виробітку
одного працюючого Волочиського
машинобудівного заводу, грн

Продуктивність праці одного працівника,
зайнятого у транспортному машинобудуванні,
в Україні суттєво перевищувала значення показника по регіону, групі підприємств (за винятком максимального значення ПАТ «Укрелектроапарат» у 2013 р.) та Волочиському
машинобудівному заводу. Потрібно зауважити
суттєве перевищення макропоказників продуктивності праці над продуктивністю заводу.
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Рис. 5. Динаміка середньомісячного
виробітку одного працюючого
ДП «Красилівський агрегатний завод», грн
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Рис. 6. Динаміка середньомісячного виробітку
одного працюючого ПАТ «Укрелектроапарат», грн
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Рис. 4. Динаміка середньомісячного виробітку
одного працюючого ПАТ «Темп», грн

За 2010–2013 рр. підприємства, що займались виготовленням інших машин та устаткування, Хмельницької області мали нижчі
показники, ніж у державі загалом. Середньомісячний виробіток на одного працівника ПАТ
«Темп» у 2012 р. перевищив загальнодержавні
значення, але все ж був меншим від максимуму із групи підприємств, що досліджувались.
У 2010 р. різниця між продуктивністю праці
ПАТ «Темп» і ПАТ «Укрелектроапарат» становила 476 грн; 2013 р. характеризувався зниженням середньомісячного виробітку на одного працюючого із 21 567,4 до 8 333,82 грн, що
менше від усіх індикаторів.
ДП «Красилівський агрегатний завод» мав
нижчі результати використання трудового потенціалу, ніж ПАТ «Темп» у 2010–2012 рр.
У 2013 р. за суттєвого зменшення середньомісячного виробітку ПАТ «Темп» Красилівське
підприємство мало продуктивність праці на
6% меншу, ніж у попередньому періоді. Це,
у свою чергу, зумовило перевищення середньомісячного виробітку одного працюючого
ДП «Красилівський агрегатний завод» у розмірі
3 686 грн, порівняно з аналогічним показником
ПАТ «Темп». Проте показник міри реалізації

ПАТ «Укрелектроапарат» мав найбільшу
продуктивність серед підприємств, що аналізуються, у 2010–2013 рр. Проте галузеві зіставлення дають змогу зауважити, що зростання
продуктивності праці персоналу електричного машинобудування відбувся на рівні Хмельницької області й України загалом, тобто підвищення рівня реалізації трудового потенціалу
підприємства було частково зумовлено сприятливими чинниками на мезо- та макрорівні. Про
наявність внутрішніх спонукальних чинників,
що сприяли підвищенню виробітку на підприємстві, свідчить той факт, що у 2013 р. приріст
виробітку на одного працівника на мезорівні
становив 45%, порівняно з 2% на макрорівні та
139% на рівні ПАТ «Укрелектроапарат».
Висновки Запропонований у статті порядок
оцінювання трудового потенціалу підприємства,
зокрема міри його реалізації, має низку переваг, що ґрунтуються на вирішенні великої кількості труднощів, а саме: наявність обмежень
під час вибору підходу до оцінювання, таких як
доступність інформації; характер впливу на рівень і міру реалізації трудового потенціалу підприємства певних критеріїв через різноманітні
показники; різнорівневість факторів впливу на
господарську діяльність підприємства, а отже,
і на трудовий потенціал. Розмір і міра реалізації трудового потенціалу є об’єктом управління,
що значною мірою залежить від мотиваційного
середовища, яке сформоване на підприємстві.
Отже, завданням подальших досліджень є вста-
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новлення інструментарію впливу на персонал
підприємства з метою збільшення результативності управління його трудовим потенціалом.
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У статті обґрунтовано доцільність застосування управлінської технології реінжинірингу стосовно реформування техногенно небезпечних нафтогазових підприємств у екологічно безпечні суб’єкти господарювання. Запропоновано управлінську
технологію еколого-економічного реінжинірингу виробничих
процесів техногенно небезпечних нафтогазових підприємств і
розроблено процедуру її проведення.
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АННОТАЦИЯ
В статье обоснована целесообразность применения управленческой технологии реинжиниринга по реформированию
техногенно опасных нефтегазовых предприятий в экологически безопасные субъекты хозяйствования. Предложена управленческая технология эколого-экономического реинжиниринга
производственных процессов техногенно опасных нефтегазовых предприятий и разработана процедура её проведения.
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АNNOTATION
The author explains the expediency of reengineering management technology application to reform industrial dangerous oil and
gas companies in environmentally friendly entities. The author proposed a management technology of ecological and economic re-engineering of production processes of industrial dangerous oil and
gas companies and developed a procedure for its implementation.
Keywords: industrial dangerous oil and gas companies, ecological and economic reengineering, production processes, business process reengineering management technology, company
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Постановка проблеми. Сучасні процеси інтеграції національної економіки до загальносвітової та європейської систем формують нові
вимоги до управління розвитком енергетичної сфери господарства, зокрема нафтогазовим
комплексом як вагомої складової паливно-енергетичного комплексу країни. Україна має розвинуту інфраструктуру нафтогазового комплексу, яка представлена потужним конгломератом
взаємопов’язаних суб’єктів господарювання з
розвідування, видобування, перероблення, виробництва, транспортування, зберігання, збуту
енергоносіїв (нафти й газу) та є енергетичною
основою для сталого економічного й соціального розвитку держави. Тому стратегічні напрями
розвитку підприємств нафтової галузі базують-

ся на підвищенні енергетичної безпеки держави
шляхом диверсифікації джерел і маршрутів постачання нафти й газу. Одним із таких напрямів є розроблення нових родовищ вуглеводнів,
зокрема видобуток нетрадиційних видів газу
(сланцевий газ, метан вугільних родовищ, газ
щільних колекторів тощо). Привабливими умовами є формування покладів сланцевого газу в
межах значної частини території країни, а також наявність розвиненої мережі газопроводів,
які здатні забезпечити доставку сланцевого газу
споживачам.
Інтенсифікація процесів видобутку нафти й
газу, зокрема сланцевого, вимагає залучення
та використання не лише сучасних технікотехнологічних досягнень і розроблень, а й інноваційних управлінських технологій, процедур та інструментів, до яких, безперечно, варто
зарахувати реінжиніринг/інжиніринг, перший
із яких передбачає фундаментальне переосмислення й радикальне перепроектування бізнеспроцесів з метою суттєвого покращання отримуваних результатів (таких як витрати, якість,
обслуговування і швидкість).
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вагомий унесок у дослідження та розроблення теоретичних аспектів і методичних підходів
практичного втілення реінжинірингу бізнеспроцесів зробили такі зарубіжні вчені, як Томас
Давенпорт, Майкл Робсон, Філіп Уллах, Майкл
Хаммер, Джеймс Чампі та інші. Останнім часом значну увагу питанням успішної адаптації
ідей реінжинірингу з урахуванням особливостей розвитку й конкурентного потенціалу національної економіки приділяють українські та
російські вчені, зокрема О. Ареф’єва, О. Виноградова, Я. Витвицький, Б. Герасимов, В. Горчаков, А. Денисова, І. Мельник, В. Петренко,
Е. Попов, В. Тупкало, М. Черненко, М. Шапот,
Л. Шейн, Н. Шестопал та інші.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. У структурі промисловості
України значну частку займають техногенно
небезпечні підприємства, зокрема підприємства
нафтогазового комплексу, проблеми ефективної
діяльності яких поглиблюються внаслідок старіння технологій і обладнання, зниження тем-
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пів відновлення й модернізації виробництва.
Саме техногенно небезпечні підприємства за
певних умов можуть призвести до виникнення
надзвичайних ситуацій аварійного і катастрофічного характеру й пов’язаних із цим значних
еколого-економічних втрат. З цього погляду пошук, ідентифікація та генерація інноваційних
управлінських технологій, процедур та інструментів, використання яких дасть змогу вирішити проблеми реорганізації техногенно небезпечних підприємств у напрямі підвищення їх
техногенної безпеки, має важливе науково-теоретичне й соціально-практичне значення.
Умовою вирішення цієї проблеми є формування на мікрорівні систем і механізмів управління, орієнтованих на безпечний розвиток на
основі реалізації концепції еколого-економічного реінжинірингу техногенно небезпечних
виробничих процесів [1], що зумовлює обґрунтування методики проведення такої управлінської технології на підприємствах нафтогазового комплексу.
Мета статті. Стаття покликана узагальнити
наявні підходи до реінжинірингу та запропонувати управлінську технологію еколого-економічного реінжинірингу виробничих процесів
техногенно небезпечних нафтогазових підприємств.
Виклад основного матеріалу. Нові методи й
технології управління процесами трансформації техногенно небезпечних нафтогазових підприємств на засадах реінжинірингу необхідно використовувати з дотриманням концепції
сталого розвитку. Теоретичний аналіз класичної технології реінжинірингу [2] дав нам змогу виокремити в загальній системі реінжинірингу новий напрям реорганізаційних змін з
урахуванням екологічних аспектів діяльності
підприємства – еколого-економічний реінжиніринг, як різновид управлінської технології,
що покликаний трансформувати обтяжене наслідками нераціонального природокористування техногенно небезпечне підприємство в
екологічно орієнтоване, функціонуюче з урахуванням принципів сталого розвитку, на основі
застосування адаптованих процедур та інструментів управління й найбільш ефективного використання природних, виробничих, фінансових та інтелектуальних ресурсів. Метою такої
технології є розроблення проекту послідовних
трансформацій наявних недосконалих виробничих процесів для скоординованого поліпшення
їх економічних показників та екологічних характеристик і досягнення високого рівня техногенної безпеки.
Основним завданням еколого-економічного
реінжинірингу варто вважати вдосконалення
й перепроектування екодеструктивних виробничих процесів на основі виконання комплексу еколого-економічних досліджень, аналізів,
обґрунтувань, розроблення і пропозиції програм, планів, стратегій розвитку техногенно
небезпечних підприємств для мінімізації рівня

техногенної небезпеки та максимізації рівня
корисності їх діяльності. Екологічна складова
реінжинірингу спрямована на проблемні місця
в технологічній схемі виробництва (місця утворення небезпечних відходів, викидів і скидів у
довкілля, небезпека експлуатації обладнання
тощо), економічна складова – на забезпечення
економічної безпеки підприємства.
Важливим підґрунтям реінжинірингових
перетворень підприємства є його належне методичне забезпечення. Методологію проведення реінжинірингу бізнес-процесів (далі – РБП)
схематично подано в роботах класиків і розвинуто сучасними вченими. У працях російських
та українських авторів на основі практичного
досвіду проведення реінжинірингу подаються
етапи здійснення РБП, найбільш адаптовані
до сучасних умов господарювання вітчизняних
підприємств [3–8].
Аналіз наукових досліджень засвідчив існування кількох підходів до визначення й послідовності етапів РБП, серед яких виділимо чотири, оскільки, на нашу думку, вони найбільшою
мірою відображають повноту організації процесу реінжинірингу.
І. Найпоширенішою на сьогодні є методика
реінжинірингу бізнес-процесів Хаммера й Чампі, яка складається із шести основних етапів [9]:
1. Вступ. Керівництво підприємства ініціює
проект ре інжинірингу, при цьому надається
коротка характеристика наявного стану підприємства і до співробітників доводяться бачення й
цілі підприємства.
2. Визначення бізнес-процесів. Визначається
взаємодія процесів усередині підприємства та із
зовнішнім середовищем, одним із результатів
якої є графічна діаграма всіх бізнес-процесів
підприємства.
3. Вибір бізнес-процесів. Вибираються процеси, які, будучи перепроектованими, забезпечать істотне покращення результатів з точки
зору замовників.
4. Апробація обраних бізнес-процесів. На
цьому етапі вивчається продуктивність наявних
процесів, порівняно з очікуваними майбутніми
результатами, без проведення детального аналізу функціонування обраних бізнес-процесів.
5. Перепроектування обраних бізнес-процесів. Це найбільш творчий і складний етап, для
якого характерні уява й нестандартний погляд
на речі.
6. Упровадження перепроектованих бізнеспроцесів.
ІІ. Детальний проект реінжинірингу вибраного об’єкта поданий Я. Гритансом як аналіз
цілей і завдань функціонування підприємства й
опис найбільш важливих проблем; постановка
нових завдань і формування стратегії організації; опис і аналіз бізнес-моделі діючої організації (бізнес-одиниць, бізнес-процесів); опис і
аналіз організаційно-економічної та організаційно-управлінської структур, організаційнотехнічного забезпечення, систем юридичного
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й кадрового забезпечення; розроблення нової
бізнес-моделі з комплексом практичних заходів
щодо вдосконалення організації; оцінювання
загальної вартості процесу реінжинірингу [3].
ІІІ. На думку А. Забулонова, основні підходи
(варіанти побудови нової бізнес-моделі компанії), які використовуються на практиці, так чи
інакше зводяться до трьох основних [4]:
1. „Zero-approach” – розроблення бізнес-моделі компанії «з чистого аркуша». Загалом цей
підхід передбачає побудову ідеального образу
компанії на основі теоретичних і практичних
уявлень і суб’єктивних очікувань осіб, котрі
здійснюють проект реінжинірингу, а також вищого керівництва.
2. Підхід на основі прийняття управлінських
рішень. Побудова бізнес-моделі на основі моделювання системи прийнятих управлінських
рішень із подальшим її вдосконаленням і побудовою нових бізнес-процесів на основі оптимізованої системи прийняття рішень.
3. Детальний аналіз. Детальне відображення
наявного стану й подальша побудова моделі бізнес-процесів. Такий підхід передбачає детальний опис і всебічний аналіз ключових аспектів
діяльності організації за різними напрямами з
подальшою побудовою процесів згідно з даними
аналізу.
ІV. На основі практичного досвіду проведення реінжинірингу Е. Ойхман, Е. Попов, О. Субанова, Е. Уткін подають здійснення етапів
РБП у такій послідовності: розроблення образу
майбутньої компанії; створення моделі наявної
компанії (зворотній інжиніринг); розроблення
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нової моделі бізнесу (прямий інжиніринг), упровадження перепроектованих процесів [5; 6; 8].
Незважаючи на відмінності в основних підходах до РБП, безсумнівним є одне: такі підходи за всіх їхніх перевагах і недоліках мають
право на самостійне існування, оскільки створюють можливість вибору для їх ефективного
застосування у відповідній економічній ситуації, що склалася. Сутність реінжинірингу полягає саме в тому, що, замість функцій, підприємство починає орієнтуватися на процеси, які є
ключовими в концепції РБП.
Засновники РБП підкреслюють, що не існує
«алгоритмізованої» методики виконання проекту реінжинірингу з чітко визначеним переліком робіт. Навпаки, відзначають своєрідність
кожного випадку перепроектування бізнесу.
Реінжиніринг створює умови, у яких основна
увага приділяється роботі, а не контролю за її
виконанням. Щоб отримати очікувані вигоди
від РБП, потрібно обов’язково забезпечити, з
одного боку, ефективний процес роботи, з іншого – постійно діючу систему управління проведеними революційними змінами.
Ознайомлення з підходами до процесу реінжинірингу дає змогу дійти висновку, що описані етапи є прийнятними для виконання еколого-економічного реінжинірингу техногенно
небезпечних нафтогазових підприємств, але
вони потребують суттєвих доповнень і стосуються екологічних аспектів діяльності. У результаті вивчення алгоритмів виконання реінжинірингу бізнес-процесів виявлено, що в
основі кожного з них лежить єдина методика,

Рис. 1. Структурно-концептуальна схема етапів управлінської технології ЕЕР ТННГП
Джерело: розроблено автором
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яка складається з чітко послідовних етапів побудови моделей «як є», «як має бути» й розроблення плану переходу з першого стану у другий, що, власне, і є сутністю реінжинірингу.
Реалізація еколого-економічного реінжинірингу виробничих процесів техногенно небезпечних нафтогазових підприємств (далі – ЕЕР
ТННГП) вимагає чіткої управлінської процедури, тому запропоновано структурно-концептуальну схему етапів виконання цієї технології
(рис. 1), яка включає такі основні етапи: дореінжинірингову діагностику підприємства;
формування концепції реінжинірингу; розроблення нової моделі функціонування техногенно небезпечного нафтогазового підприємства,
контролінг, коректування програми реінжинірингу й упровадження проектів реінжинірингу.
В основі поданої схеми лежить процес прийняття стратегічних рішень на підставі системноекологічного підходу й міжнародного стандарту
ISO 14004 «Системи екологічного управління»,
а також використовуються програмний підхід,
тому що напрями еколого-економічного реінжинірингу визначаються наявними проблемами, а
їх вирішення необхідно час від часу коректувати у зв’язку з постійною зміною зовнішнього
середовища, та проектний підхід – досягнення
визначених цілей програми ЕЕР ТННГП.
Розглянемо основні етапи управлінської
технології ЕЕР ТННГП. Зрозуміло, що якісне
управління техногенно небезпечними нафтогазовими підприємствами вимагає належного
інформаційного забезпечення. Тому запропоновано методичний підхід до проведення дореінжинірингової діагностики таких підприємств [10], яку рекомендовано проводити в 4
етапи, що дасть змогу виявити й розпізнати
причини виникнення низки проблем у системі підприємства та його окремих підсистемах
(організаційній, виробничо-технічній, екологічній, інформаційній, соціальній, економічній,
адміністративно-правовій), а також визначити
і проаналізувати їх стан за допомогою кількісних показників і якісних характеристик для
встановлення об’єктивного діагнозу наявних
проблем, тобто призначення цього етапу полягає у визначенні стартових умов, у яких знаходиться об’єкт досліджень.
Для практичного використання такого підходу розроблено систему еколого-економічних
показників і методику розрахунку інтегрального показника рівня техногенної безпеки
[10, с. 180–183]. Запропонована система показників має чотирьохрівневий характер і дає
змогу характеризувати еколого-економічний
рівень техногенної безпеки підприємства у
взаємозв’язку і взаємозумовленістю зі степенем
використання виробничих ресурсів, умовами та
кінцевими (проміжними) економічними, фінансовими, соціальними й екологічними результатами діяльності нафтогазового підприємства.
Етап формування концепції еколого-економічного реінжинірингу виробничих процесів

техногенно небезпечного підприємства – це
найскладніший процес через концептуальну
складність об’єкта реінжинірингу, який вимагає використання методичного інструментарію,
що реалізує поставлені завдання на основі загальних теоретико-методологічних основ реінжинірингу, менеджменту, фінансів, логістики, інформаційних технологій з урахуванням
функціональних та організаційних особливостей нафтогазової галузі, організації діяльності
нафтогазових підприємств в умовах трансформації економіки в екологічно безпечну.
На цьому етапі необхідно вирішити такі завдання: вибрати керівника й команду виконання процедури реінжинірингу; визначити еколого-економічні цілі реінжинірингу ТННГП;
розробити і відпрацювати альтернативні моделі
ЕЕР ТННГП, що включає побудову технологічних бізнес-процесів (ланцюжка створення цінності), вибір та оцінювання еколого-економічих
параметрів і показників процесів ланцюжка,
опис та оцінювання можливих станів зовнішнього природного й ринкового середовищ, вибір
пріоритетних процесів, що підлягають екологоекономічному реінжинірингу ТННГП; розробити екологічну стратегію діяльності підприємства та ідеї (інновації) реінжинірингу ТННГП;
вибрати критерії та показники оцінювання ЕЕР
ТННГП; визначити засоби на реінжиніринг.
Важливим етапом упровадження технології
реінжинірингу є вибір об’єктів, які підлягатимуть перепроектуванню, й інструментів для
виконання кожного етапу процедури екологоекономічного реінжинірингу. Об’єктами такої
технології є процеси, які діляться на зовнішні
(пов’язані із зовнішнім оточенням нафтогазового підприємства) і внутрішні (пов’язані з екологічними аспектами діяльності нафтогазового
підприємства). Виходячи з такої класифікації
об’єктів, проекти еколого-економічного реінжинірингу можуть бути двох типів: 1) проекти
внутрішнього реінжинірингу, зокрема виробничого призначення, спрямовані на безпечне
виробництво, випуск продукції, і проекти природоохоронного призначення; 2) проекти зовнішнього реінжинірингу, що стосуються виділених зі складу нафтогазових підприємств
обслуговуючих підрозділів (транспортних, ремонтних, енергетичних).
Щодо етапу прямого інжинірингу єдиної методології до проведення робіт зі створення нової моделі підприємства (моделі «як має бути»)
не існує. Однією з найбільш відповідальних і
складних робіт цього етапу є виявленням тих
технологічних бізнес-процесів, які будуть пропонуватися для реалізації на підприємстві під
час реінжинірингу й дадуть змогу покращити
економічний та екологічний стан підприємства.
Насправді розроблення такої моделі має бути
процесом постійного вдосконалення виробничих процесів.
Крім того, можна застосувати підхід, описаний у роботі [5], який передбачає створення
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Глобальні та національні проблеми економіки
ідеальної моделі й реальної моделі нового стану підприємства, адаптуючи ідеальну модель до
обмежень зовнішнього середовища. Формування як ідеальної, так і реальної моделі має включати кілька рівнів: узагальнена модель, стратегічна модель, організаційно-функціональна
модель, функціонально-технологічна модель,
процесно-рольова модель, фінансова модель,
модель структурних даних [11, с. 144–145].
На завершення необхідно сформувати системно-інформаційну підоснову стратегічного
планування еколого-економічного реінжинірингу, у тому числі програму роботи з навколишнім середовищем, а також уточнити нову
модель підприємства, зокрема визначити такі
її складові:
– екологічну стратегічну модель, яка деталізує екологічну субстратегію як спосіб досягнення екологічних цілей підприємства;
– модель екологічно безпечного виробництва;
– модель з економічно вигідними очисними
спорудами;
– організаційну модель, яка формує нові
функції персоналу, відповідно до цього переробляються посадові інструкції, вибирається
оптимальна система мотивації, організовуються
робочі команди, розробляються програми підготовки й перепідготовки фахівців;
– модель ефективного управління ТННГП;
– процесно-рольову модель, яка закріплює
за кожною операцією виробничого процесу персонального виконавця;
– фінансову модель як систему основних
бюджетів підприємства, зокрема, на виконання
екологічних заходів;
– модель структур даних, що задає формати опису об’єктів екологічного моніторингу й
об’єктів перетворення (ресурси) та формалізує
склад і зміст внутрішніх регламентів управлінської звітності.
Нарешті, сучасні технології реінжинірингу
немислимі без створення належних інформаційних систем. При цьому вибирається обладнання, програмне забезпечення, формується
спеціалізована інформаційна система або пристосовується наявна. Необхідний для реінжинірингу рівень інформаційного забезпечення має
бути таким, щоб інформація була доступною
для кожного учасника реінжинірингу в будьякому місці в потрібний момент і однозначно
інтерпретувалась.
Важливим інструментом управління ТННГП
є технологія тотального контролінгу, яка розглядається як система, що «інтегрує» в собі
функції контролінгу за всіма напрямами діяльності підприємства та охоплює маркетинг,
інформаційне забезпечення, планування, логістику, координацію, контроль і внутрішній консалтинг, а також інтегральну оцінку діяльності
підприємства як у минулому, так і в майбутньому для вчасного виявлення й вирішення еколого-економічних проблем.
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Перевагою впровадження тотального контролінгу процесів і процедур, які мають місце в
діяльності нафтогазових підприємств, є те, що
своєчасна й достовірна інформація про реальний стан справ потрапляє на всі рівні управлінської ієрархії ще до формування кінцевого
результату. Адже контроль кінцевого результату у вигляді реакції ринку є вже заздалегідь
неефективним, а контролінг множини проміжних параметрів і оцінок, що характеризують поточний стан бізнес-процесів, забезпечує
можливість запобігання отриманню неефективних кінцевих результатів задовго до їх появи
[12, с. 155].
Аналіз закінчується остаточним формуванням програми ЕЕР ТННГП, сукупності
взаємопов’язаних проектів, планів, у яких визначені заходи, необхідні ресурси, вартість робіт, ризики й терміни виконання, відповідальні особи за досягнення кінцевого результату.
У випадку відхилення від цільових показників
кінцевих і проміжних еколого-економічних результатів здійснюють управління реалізацією
прийнятих рішень і корегування моделей підприємства.
У програму еколого-економічного реінжинірингу включають тільки ті напрями, які
необхідні для вирішення еколого-економічних
проблем за наявності відповідних ресурсів підприємства, що виявлені при діагностуванні.
Інші напрями зараховують до перспективних.
Перелік рекомендацій надають вищому керівництву для оцінювання ситуації та прийняття
управлінського рішення. Під час прийняття
рішення щодо впровадження проектів реінжинірингу уточнюють реальність функціонування
вибраних нових моделей підприємства й необхідних комплексних заходів. Необхідно також
підкреслити, що подані вище етапи екологоекономічного реінжинірингу виконуються не
послідовно, а суміщено або паралельно.
Зазначимо, що особливість реалізації технології еколого-економічного ре інжинірингу,
на відміну від класичного підходу до реінжинірингу, у якому основна увага зосереджується
на перепроектуванні економічно недосконалих
бізнес-процесів, виражається в перепроектуванні техногенно небезпечних виробничих
процесів, підвищенні їхньої екологічної безпеки та безпеки життєдіяльності як необхідної
умови переходу до сталого розвитку. Ефект
від упровадження реінжинірингових проектів
виявляється поступово, але надовго і стало.
Основними бізнес-процесами, що потребують
першочергового перепроектування, є видобувні технологічні процеси та процеси управління
охороною навколишнього середовища. Важливо також зауважити, що еколого-економічний
ре інжиніринг – це безперервний процес, який
передбачає подальше постійне вдосконалення
виробничих процесів, що підлягають перепроектуванню на техногенно небезпечних підприємствах.
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Висновки. Запропоновано управлінську технологію еколого-економічного реінжинірингу
виробничих процесів техногенно небезпечних
нафтогазових підприємств, яка базується на поєднанні адаптованих процедур та інструментів
управління для поліпшення недосконалих виробничих процесів, екологічних характеристик
і економічних показників нафтогазових підприємств. Це надало можливість реалізувати системно-екологічний підхід і визначити послідовність етапів такої технології.
Еколого-економічний реінжиніринг виробничих процесів техногенно небезпечних нафтогазових підприємств може стати одним із основних інструментів підвищення ефективності
управління ними й забезпечити значні зміни у
веденні бізнесу нафтогазових компаній. Але, для
того щоб запропоновані напрями реінжинірингу
були проведені успішно, необхідно створити відповідне сприятливе середовище на підприємстві,
щоб перепроектовані бізнес-процеси не були відторгнені й нові системи управління прижилися.
Тому виникає потреба в розробленні вдосконаленого на основі концептуальних засад еколого-економічного реінжинірингу та екологічного
менеджменту механізму управління техногенно
небезпечними нафтогазовими підприємствами.
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ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ASSESSMENT OF INVESTMENT APPEAL OF THE ENTERPRISES
АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто актуальні питання оцінювання інвестиційної привабливості підприємств. Проаналізовано фактори інвестиційної привабливості, виділено й охарактеризовано
складові зовнішніх і внутрішніх чинників. Досліджено методики
рейтингового оцінювання інвестиційної привабливості підприємств, визначено їх переваги й недоліки.
Ключові слова: інвестиційна привабливість, промислове
підприємство, кількісні та якісні фактори, методи оцінювання,
рейтингове оцінювання, ефективність.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены актуальные вопросы оценки инвестиционной привлекательности предприятий. Проанализированы
факторы инвестиционной привлекательности, выделены и
охарактеризованы составляющие внешних и внутренних факторов. Исследованы методики рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности предприятий, определены их преимущества и недостатки.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность,
промышленное предприятие, количественные и качественные
факторы, методы оценки, рейтинговая оценка, эффективность.
АNNOTATION
The pressing questions of estimation of investment attractiveness of enterprises are considered in the article. The factors of
investment attractiveness are analyzed, and the constituents of external and internal factors are selected and described. The methods of rating estimation of investment attractiveness of enterprises
are investigated, their advantages and failings are determined.
Keywords: investment attractiveness, industrial enterprise,
quantitative and qualitative factors, methods of estimation, rating
estimation, efficiency.

Постановка проблеми. На сучасному етапі
розвитку економіки проблема зниження інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств, ділової активності на інвестиційному
ринку України та дестабілізація національної
економіки фінансово економічною кризою є достатньо актуальними й пріоритетними завданнями для вирішення проблем як на макро-, так
і мікрорівнях і під час формування державної
інвестиційної політики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У сучасних умовах проблема низької інвестиційної привабливості дедалі більше набуває
актуальності, про що свідчить широке коло
публікацій як вітчизняних, так і зарубіжних
науковців, присвячене вказаній темі. Серед
них можна виділити праці таких авторів, як
Л. Семіна [1], Н. Гребенюк [2], І. Івахненко
[3], В. Федоренко [4], Г. Ігольніков [5], Д. Коробков, А. Гайдуцький, В. Бочаров та багато

інших. У загальному плані теоретичні і практичні аспекти інвестування підприємства відображено в наукових роботах таких вітчизняних
і зарубіжних економістів, як О. Амоша, Г. Бірман, І. Бланк, Ю. Брігхем, В. Геєць, О. Коюда,
Л. Лігоненко, Г. Марковиць, О. Носова, А. Пересада, У. Шарп та ін.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Водночас невирішеним залишається питання щодо оцінювання ефективності інвестиційної привабливості підприємств.
Незважаючи на таке суттєве наукове надбання з цього питання, у сучасному розумінні
поняття інвестиційної привабливості занадто
багатогранне, а тому до кінця не визначене, що
потребує подальших досліджень сутності цього
поняття, його уточнення, а також виявлення
факторів, які безпосередньо впливають на рівень інвестиційної привабливості.
У зв’язку з необхідністю залучення фінансових ресурсів і їхньою обмеженістю, не менш
актуальною на сьогодні є ще одна проблема,
пов’язана вже з оцінюванням і підвищенням
інвестиційної
привабливості
підприємства,
оскільки остання є характеристикою, що надає
можливість сформувати інвестору уявлення про
стан об’єкта вкладання коштів, надійність майбутньої інвестиції, очікувані результати від їх
використання.
Тема статті. Метою роботи є дослідження
сутності формування інвестиційної привабливості, методик і факторів впливу, що дасть змогу ефективно управляти рівнем інвестиційної
привабливості підприємств.
Виклад основного матеріалу. Конкурентоспроможність України, як і будь-якої іншої
держави, забезпечується інвестиційною привабливістю, і, навпаки, інвестиційно приваблива
країна завжди буде конкурентоспроможною,
оскільки матиме можливість поповнювати свої
фінансові ресурси в разі необхідності за допомогою вкладень інвесторів в її діяльність.
Крім того, формування інвестиційної привабливості підприємства необхідно для забезпечення конкурентоспроможності продукції та
підвищення її якості; структурної перебудови
виробництва; створення необхідної сировинної
бази для ефективного функціонування підпри-
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ємств; вирішення соціальних проблем; інвестиції необхідні для забезпечення ефективного
функціонування підприємств, їх стабільного
стану й, у зв’язку з цим, вони використовуються для досягнення подальшого розширення та
розвитку виробництва; відновлення основних
виробничих фондів; підвищення технічного рівня праці й виробництва тощо.
Проте, щоб підприємство було інвестиційно
привабливим, воно насамперед повинно мати корпоративну форму власності, стабільне зростання
показників діяльності й високий рівень корпоративного управління, що виражається, зокрема,
через вартість акцій, динаміку її зростання.
Це означає, що на сучасному етапі розвитку
України питання залучення інвестицій у будьяку сферу народного господарства є надзвичайно важливим. Саме тому питання інвестиційної
привабливості вітчизняних підприємств дедалі
стає все більш актуальним.

З’ясовано, що інвестиційний клімат містить
низку факторів (інституціональні, економічні,
соціальні), що характеризують інвестиційний
процес на різних рівнях його реалізації (мікро-,
мезо-, макрорівні) (таблиця 1) [3, с. 26].
Отже, узагальнюючи погляди науковців,
вважаємо за доцільне вдосконалити класифікацію чинників, що впливають на формування й
розвиток сприятливої інвестиційної привабливості підприємств України, систематизуючи їх
за низкою ознак (таблиця 2) [4, с. 35].
Методи оцінювання інвестиційної привабливості підприємств можна визначити в межах
п’яти основних підходів.
Перший підхід оснований на виявленні головного, основоположного чинника, який однозначно визначає інвестиційну привабливість
підприємства. Таким фактором може бути динаміка виручки і прибутку, імідж об’єкта інвестування тощо. Цей підхід відрізняється по-

Таблиця 1
Фактори, що формують інвестиційну привабливість на різних рівнях економіки

Соціальні

Економічні

Інституціональні

Фактори

макрорівень
• внутрішня й зовнішня політична стабільність країни;
• гарантія прав і свободи особи;
• ступінь державного втручання в економіку країни;
• торговельна політика країни;
• рівень інтегрованості національного законодавства у
світове правове поле;
• захист інтелектуальної власності у країні;
• митна політика й участь у
світових організаціях;
• захист прав вітчизняних та
іноземних інвесторів;
• загальна характеристика
економіки й стабільність національної валюти;
• темпи зростання ВВП;
• податки, тарифи, пільги;
• можливість репатріації капіталів;
• характеристика банківської
системи та її послуг в економіці країни;
• екологічна обстановка: вимоги стандартизації, квотування та штрафи в економіці країни;
• валютні й фінансові ризики;
• рівень соціального розвитку суспільства, соціальних
умов і життя населення в
країні;
• толерантність суспільства
відносно інших віросповідань і національностей у
країні;
• ступінь політичної активності населення в країні;
• рівень криміногенності в
країні;
• рівень розвитку профспілкового руху в країні.

Рівень впливу
мезорівень
• внутрішня й зовнішня політична стабільність регіону;
• гарантія прав і свобод особи;
• ступінь державного втручання в економіку регіону
(галузі);
• підтримання малого та
середнього бізнесу в регіоні
(галузі);
• торговельна політика регіону;
• захист інтелектуальної власності в регіоні;
• ступінь легкості отримання
дозволів і підключення до
комунікацій;

мікрорівень
• стабільність внутрішньої політики підприємства;
• гарантія прав і свобод працівника;
• ступінь державного втручання в економіку підприємства;
• торговельна політика підприємства;
• діяльність підприємства
відповідно до чинного нормативно-правого законодавства;
• розвиток комунікаційної
мережі на підприємстві;

• загальна характеристика
економіки регіону (галузі);
• темпи зростання ВРП;
• вивчення потреб і ресурсів
регіону (галузі);
• інформаційна кампанія в
регіоні (галузі);
• економічна обстановка: вимоги стандартизації, квотування та штрафи в економіці регіону (галузі);
• характеристика місцевих
ринків;

• загальна характеристика
економіки підприємства;
• темпи зростання валової
продукції підприємства;
• норми середнього прибутку на підприємствах цього
типу;
• легкість і доступність кредитних ресурсів для підприємств;
• фінансові ризики;
• рівень інформаційного забезпечення та доступу до
глобальних мереж;

• рівень соціального розвитку суспільства, соціальних
умов і життя населення в
регіоні;
• ступінь політичної активності населення в регіоні;
• рівень криміногенності в
регіоні;
• рівень розвитку профспілкового руху в регіоні.

• рівень освіченості та кваліфікаційної підготовки
робочої сили;
• активність профспілок на
підприємстві;
• соціально-психологічний
клімат на підприємстві;
• стилі й форми управління
на підприємстві.
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Таблиця 2

Класифікація чинників, що впливають
на формування й розвиток сприятливої
інвестиційної привабливості підприємств
Ознаки класифікації
Характеристика ознаки
за змістом
політичні, економічні,
соціальні, технологічні;
за рівнями впливу
макрорівень, мезорівень,
макрорівень;
за загальним характером інституціональні,
впливу
економічні, соціальні;
за визначенням середполітико-правове
овища
середовище, економічне
середовище, соціальне
середовище;
за природою впливу
матеріальні,
нематеріальні
за терміном впливу
короткострокові,
довгострокові

рівняльною простотою аналізу й розрахунків.
У цьому сенсі він універсальний, і його можна
використовувати для дослідження інвестиційної привабливості підприємств різного рівня,
типу та спрямованості діяльності.
Другий підхід спирається на врахування
комплексу чинників, які з погляду свого впливу на інвестиційну привабливість економічних
систем уважаються приблизно рівноцінними.
При цьому кожен фактор характеризується певним набором показників. Тут прийнято
визначати характеристики економічного потенціалу; загальні умови господарювання; розвиненість ринкової інфраструктури; соціальноекономічні, фінансові тощо. Перевагою цього
підходу є багатобічне оцінювання інвестиційної
привабливості економічних систем [3, с. 26].
Цей підхід дає змогу визначити ступінь інвестиційної привабливості багатьох економічних
систем, зокрема з використанням статистично
оцінюваних показників, що надає можливість
обґрунтування достовірності отриманих результатів (таблиця 3).
Третій підхід пов’язаний з аналізом на першому етапі широкого спектра факторів, але на

другому етапі інвестиційна привабливість підприємства розглядається як агрегований показник, що визначається двома характеристиками:
інвестиційним потенціалом і інвестиційним ризиком. Такий підхід, з одного боку, збільшує інформаційну базу для прийняття обґрунтованих
управлінських рішень, а з іншого – робить для
потенційного інвестора як кінцевого споживача
більш доступною та зрозумілою інформацію про
інвестиційну привабливість підприємства .
Четвертий підхід пов’язаний із використанням методу експертних оцінок. Його головна перевага перед іншими методами полягає в
тому, що експерт може користуватися не тільки інформацією, основаною на статистичних
тимчасових показниках, а й нерегулярною, разовою, але водночас дуже важливою інформацією, хоча, як правило, і суто якісного характеру.
П’ятий підхід базується на кваліметричних
оцінках, що являють собою комбінацію методів
факторного аналізу та експертних оцінок. Оцінювання інвестиційної привабливості є основним етапом роботи під час ухвалення рішення
про інвестування, вибору відповідного об’єкта
тощо. Сам по собі процес розрахунку цього інтегрального значення є непростим, оскільки, з одного боку, необхідно враховувати якомога більше істотних факторів, з іншого – це призводить
до труднощів з оперативністю використання
методики, а також потреби у введенні вагових
коефіцієнтів, що впливають на кінцевий результат. Для вирішення цієї проблеми під час розрахунку інтегрального показника інвестиційної
привабливості необхідно використовувати мінімальний набір показників одного рівня з максимальним охопленням значущих чинників.
Серед усіх відомих методик оцінювання розроблення інтегральних показників для визначення інвестиційної привабливості підприємств
є першочерговою ідеєю для реалізації на практиці [1, с. 18]. Водночас, незважаючи на популярність інтегральних моделей, відомо, що в
міжнародній практиці для оцінювання фінансового стану підприємств широко використо-

Таблиця 3
Складові й узагальнені коефіцієнти інвестиційної привабливості підприємства
Складові
1. Привабливість продукції для
споживача
2. Кадрова привабливість
3. Інноваційна привабливість
4. Територіальна привабливість
5. Фінансова привабливість
6. Приватизаційна
привабливість
7. Екологічна привабливість
8. Соціальна привабливість

Узагальнені коефіцієнти

Ділянка бажаних
значень

Ділянка
ризику

Кппп = попит на продукцію/пропозиція

≥1

<1

Ккпп = (кількість прийнят. – кількість
звільн.)/середньооблікова кількість
Кіпп = фонд накопичення/чистий
прибуток
Ктпп = витрати обігу/сукупні витрати
Кфпп = прибуток/активи

≥0

<0

>0,7

<0,7

<0,5
>0,15

≥0,5
<0,15

Кпреп. = дохід/курс цінних паперів

≥0,5

<0,5

Кепп = штрафи для екол. поруш./чистий
прибуток
Кспп = середня зарплата/вартість
раціональної споживчої корзини

0

>0

≥1

<1
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Таблиця 4
Рейтингове оцінювання підприємства
Оцінка
90–100%

Рейтинг
Високий

80–90%

Достатній

60–80%

Задовільний

40–60%

Недостатній

0–40%

Поганий

Характеристика
Висока платоспроможність, відмінний фінансовий стан.
Достатньо добрий фінансовий стан. Клієнт із мінімальним
ризиком.
Задовільний фінансовий стан і рівень платоспроможності.
Надійність підприємства викликає підозру, недостатній рівень її платоспроможності. Високий рівень ризику.
Фінансовий стан поганий. Укладення коштів у підприємство
є надризиковим.

вують математичні моделі, за допомогою яких
формують узагальнений показник фінансового
стану підприємства – його інтегральну оцінку,
яка може слугувати індикатором інвестиційної
привабливості. Серед них заслуговують на увагу моделі Альтмана, Таффлера, Ліса, Чессера,
Беєрмана, Спрінгейта, Бівера.
Сильною стороною інтегрального підходу є
його спроможність зіставляти ключові характеристики звіту прибутків і збитків та балансу в єдине представницьке співвідношення.
Так, підприємство, що одержує більші прибутки, але є слабким з погляду балансу, може
бути прямо зіставлене з менш прибутковим
підприємством, баланс якого врівноважений.
За сутністю цей підхід ґрунтується на тому
принципі, що ціле більш цінне, ніж сума його
складових.
Водночас варто зауважити, що означені методики діагностики банкрутства, наприклад
Е. Альтмана, самостійно не визначають інвестиційної привабливості підприємства, вони
можуть слугувати лише доповненням методики оцінювання інвестиційної привабливості.
Проте не потрібно забувати того, що їх застосування може бути важливим фактором у
прийнятті управлінського рішення кредитора
чи інвестора під час здійснення інвестицій у
підприємство.
Інша методика пропонує проводити оцінювання інвестиційної привабливості підприємства на основі розрахунку низки коефіцієнтів
положення «Про порядок здійснення аналізу
фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації» з подальшим визначенням
рейтингу інвестиційної привабливості. Результатом застосування запропонованої методики
має бути рейтингова система для оцінювання
рейтингу інвестиційної привабливості підприємства [2, с. 68–72].
Ця методика, відносно проста у використанні, підходить для підприємств практично всіх
форм власності. При цьому її основним недоліком є те, що, як правило, на основі проведеного
аналізу встановлюється неповна відповідність
деяких показників нормативним значенням,
це призводить до того, що формула розрахунку
рейтингу може мати певні помилки, тобто потрібно замінювати деякі складові цієї формули.
Ураховуючи значення й роль інвестиційної
привабливості підприємства для одержання

ним фінансування з боку інвесторів, не менш
важливим питанням у процесі дослідження
було застосування тієї або іншої методики оцінювання інвестиційної привабливості з урахуванням різних факторів. Так, зокрема, одними
з основних факторів оцінювання інвестиційної
привабливості підприємств можна назвати такі:
- вартість основних фондів, коефіцієнт зношення;
- статутний фонд, власники підприємства,
номінал і ринкова ціна акцій;
- обсяг прибутку та його використання за
звітний період;
- фінансова стійкість підприємства;
- прибутковість (рентабельність) діяльності;
- структура активів і капіталу.
Деякі з вище перелічених факторів оцінювання інвестиційної привабливості підприємств
можуть використовуватися в різних методиках
оцінювання якості корпоративного управління,
що мають різний рівень застосування та визнання у світі. Наприклад, під час оцінювання інвестиційної привабливості й рівня корпоративного управління М. Гібсон застосовував
регресійні залежності показників діяльності
підприємств (обсяг доходу, прибуток, заборгованість тощо), або ж застосування моделі Альтмана, що зазвичай усім відома як одна з методик прогнозування банкрутства підприємства.
Висновки. Вивчення та аналіз сукупності
взаємодіючих факторів і показників оцінювання інвестиційної привабливості дасть змогу
проаналізувати стан інвестиційної привабливості підприємств в Україні, що надасть можливість максимізувати соціально-економічний
ефект функціонування економіки України загалом. Отже, усі зроблені у процесі дослідження
теоретичні і практичні рекомендації щодо оцінювання інвестиційної привабливості підприємства дають змогу підвищити інвестиційний
рейтинг підприємств. Це, безумовно, допоможе
створити основу для отримання підприємством
ресурсів з метою свого подальшого економікотехнологічного розвитку.
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СПОСОБИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦІЛЬОВИХ КОМПЛЕКСНИХ ПРОГРАМ
ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
THE METHODS OF OBJECT-ORIENTED COMPLEX PROGRAMS
IMPLEMENTATION AS INSTRUMENT
OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES MODERNIZATION
АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто програмно-цільове управління як інструмент системної модернізації вітчизняних машинобудівних
підприємств, подано основні переваги, завдання та труднощі
його застосування. Запропоновано способи впровадження
цільових комплексних програм на підприємстві відповідно до
механізму залучення й ролей учасників. Обґрунтовано необхідність формування процесів модернізації, які мають чітке цільове спрямування, забезпечують залучення всіх підрозділів,
що беруть участь у реалізації заходів цільової програми.
Ключові слова: цільові комплексні програми, програмноцільове управління, модернізація підприємства.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено программно-целевое управление
как инструмент системной модернизации отечественных
машиностроительных предприятий, приведены основные преимущества, задачи и трудности его применения. Предложены
способы внедрения целевых программ на предприятии в соответствии с механизмом привлечения и ролей участников.
Обоснована необходимость формирования процессов модернизации, которые имеют четкое целевое назначение, обеспечивают привлечение всех подразделений, участвующих в реализации мероприятий целевой программы.
Ключевые слова: целевые комплексные программы, программно-целевое управление, модернизация предприятия.
АNNOTATION
The article reviews object-oriented management, as instrument
of domestic enterprises systematic modernization, provides the
main preferences, objectives and difficulties of its application. The
methods of object-oriented complex program implementation in
enterprises, according to mechanism of engagement and roles
of participants have been suggested. The necessity of forming
enterprises modernization processes which has a clear dedicated
objective and ensures participation of all departments taking part
in implementation of measures has been grouted.
Keywords: object-oriented complex program, object-oriented
management, enterprise modernization.

Постановка проблеми. Одним із основних
завдань удосконалення вітчизняних машинобудівних підприємств є виділення найперспективніших напрямів їх модернізації та зосередження саме на вирішенні основних проблем у цих
напрямах. Тому процеси модернізації повинні
мати чітке цільове спрямування, забезпечувати залучення до процесу всіх підрозділів, які
будуть брати участь у реалізації заходів. Цих
цілей можна досягти завдяки використанню
програмно-цільового управління, проте його застосування зазвичай пов’язується з директивним
управлінням, у якому основна роль у постановці
цілей належить вищому керівництву й небагатьом спеціалістам. Також часто зустрічаються

твердження, що цільові комплексні програми
застосовуються лише за умови повного фінансового забезпечення, якого вітчизняним машинобудівним підприємствам не вистачає. Попри те,
підприємства в повсякденній практиці намагаються застосовувати в діяльності гнучкі способи
організації своєї діяльності, досягати швидкої
адаптації до мінливих умов господарювання, а
такий підхід розуміється як протилежний до
програмно-цільового. Отже, метод управління,
який може забезпечити доволі швидкі темпи
проведення заходів модернізації, застосовується
малоефективно або не застосовується взагалі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні науковці В.І. Захарченко, Н.М. Корсікова, М.М. Меркулов [1] розглядають метод
програмно-цільового управління в контексті
планування інноваційної діяльності підприємства. Ними описані особливості програми, порівняно зі звичайним планом підприємства,
підпорядкування елементів цільової програми,
послідовність розробки цільової програми тощо.
І.Є. Нікуліна, Д.С. Луков, Б.С. Мозголін [2]
вивчали сучасні особливості програмно-цільового управління організацією в розрізі основних етапів здійснення процесу управління,
проаналізували переваги та труднощі, з якими
пов’язане програмно-цільове управління.
С.Н. Писарюк [3] обґрунтував доцільність
використання програмно-цільового управління
для вирішення проблем пошуку методів і засобів адаптивного управління економічною ефективністю підприємницькою діяльністю.
Й.М. Петрович [4; 5, с. 235] зробив суттєвий унесок у вирішення проблем прискорення
модернізації вітчизняних підприємств, планування поліпшення використання виробничих
потужностей підприємства, формування організаційно-економічного механізму розвитку підприємства з допомогою програмно-цільового
управління тощо.
Серед основних переваг програмно-цільового управління більшість науковців виділяють
такі:
– чітко окреслені терміни виконання програмних заходів;
– прискорення інноваційних процесів та
освоєння виробництва нових виробів;
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– визначені обсяги необхідних інвестицій і
джерела їх отримання;
– сформоване належне кадрове забезпечення
виконання програми;
– узгодженість цілей, завдань і часових інтервалів їх виконання учасниками програми
різних рівнів управління;
– установлення пріоритетів досягнення програмних цілей;
– обґрунтування оптимальних варіантів ресурсного забезпечення заходів;
– орієнтація діяльності підприємства на
майбутнє вирішення завдань.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Проте недостатньо уваги приділено проблемі розробки та впровадження цільових комплексних програм на підприємстві.
Мета статті. Метою дослідження є таке: відповідно до механізму залучення та ролей учасників цільових комплексних програм машинобудівних підприємств, сформувати способи їх
упровадження й конкретизувати можливі причини, які визначають доцільність застосування
таких способів.
Виклад основного матеріалу. Проаналізуємо обсяги реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) українськими підприємствами
машинобудування у 2011–2014 рр. (див. таблицю 1). Отже, зменшення обсягів реалізації продукції машинобудування у 2014 р., порівняно
з 2013 р., – 12,4%, натомість частка галузі у
структурі реалізованої промислової продукції
за даними 2014 р. становила 7,9% [6]. Видається, що навіть ці негативні тенденції на фоні
руйнівних впливів макроекономічного характеру минулого року свідчать про доволі високий
рівень стійкості вітчизняних виробників і самовіддачі багатьох машинобудівників.
Однією з найважливіших проблем машинобудування на сьогодні є кардинальні зміни
коопераційних зв’язків із Росією, адже обсяг
експорту України до РФ оцінюється на рівні
32% випущеної продукції [7]. Необхідно проводити пошук можливостей і створення привабливих умов для спільних підприємств між
українськими та міжнародними компаніями з
метою залучення прямих іноземних інвестицій.
Наприклад, у Львівській області залучення
прямих закордонних інвестицій уже на сьогод-

ні характеризується доволі позитивними тенденціями. Агентство сприяння інвестиційному
розвитку Львівщини1 серед першочергових завдань залучення інвестицій відзначає такі [8]:
– розробка індивідуальних «дорожніх карт»
для інвестиційного проекту;
– залучення професійних консультантів, від
етапу підготовки інвестування до етапів реалізації проекту;
– залучення до пошуку інвесторів і розробка інвестиційних проектів фахівців різних суб’єктів бізнес-інфраструктури регіону
(юридичних, консалтингових, бухгалтерських
тощо);
– активний пошук можливостей налагодження ділових контактів із органами місцевої
влади.
Зазначенні вище аспекти розвитку галузі
стосуються експортної діяльності підприємств і
є лиш одними з великої множини факторів, що
визначають необхідність проведення системної
модернізації вітчизняних машинобудівних підприємств. Це завдання може бути досягнуте з
допомогою програмно-цільового методу управління, що на рівні підприємств буде ефективним завданням для вирішення таких завдань
модернізації:
– прискорений розвиток тих напрямів діяльності підприємства, які є найважливішими для
підвищення рівня конкурентоспроможності;
– цільова комплексна програма як розвиток стратегічних напрямів розвитку на тривалу
перспективу й обґрунтування доцільності інвестицій у діяльність підприємства;
– покращення використання наявних на
підприємстві резервів виробничого, технологічного, фінансового та інтелектуального потенціалу;
– як підґрунтя для розробки інвестиційного проекту й забезпечення ефективної взаємодії
різних проектів;
– інструмент забезпечення ефективної участі в цільових комплексних програмах регіонального та національного рівнів.
Упровадження цільових комплексних програм пов’язане з виникненням багатьох труднощів, які необхідно враховувати, обираючи
спосіб і формуючи механізм їх упровадження,
а саме [1; 2; 3; 9; 10]:
Таблиця 1

Обсяги реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
підприємствами машинобудування в Україні за 2011-2014 роки
2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Показник
млн. грн
Промисловість
Машинобудування

1 331 887
133 469

%

млн грн

%

100 1 400 680 100
10

143 533

10,2

Invest in Lviv Region Львівський регіональний центр з
інвестицій та розвитку.

1

млн грн

%

млн грн

%

1 354 130

100

1 186 013

100

117 301

8,7

93 986

7,9

Відносне
відхилення, %
2013 р. 2014 р.
від
від
2012 р. 2013 р.
-3,3
-12,4
-18,3

-19,9
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• необхідна висока моральна та професійна
підготовленість, рішуча позиція керівників вищого рівня;
• керівники середнього й нижчого рівнів
можуть не мати необхідної кваліфікації та міжособистісних взаємодій, таких як навчання,
консультація, а також передавання й отримання інформації на основі зворотного зв’язку;
• у діяльності працівників, які будуть залучені, виникає додаткова робота;
• часто виникає необхідність формування
спільних груп фахівців;
• забезпечення тісної взаємодії розробників
і виробництва;
• досягнення необхідного рівня еластичності організаційно-економічного механізму управління програмою, відповідно, зміни технології
виробництва, обсягів завантаженості обладнання тощо;
• залучення найбільш кваліфікованих співробітників;
• непорозуміння та спотворення концепції,
якщо програми використовуються як «батіг»
для посилення контролю над підлеглими, що, у
свою чергу, призводить до спотворення концепції програми;

• залучені до управлінської функції працівники чинять опір реалізації програми, оскільки
це збільшує обсяг їх канцелярської роботи;
• посилення дефіциту часу, необхідність раціональніше та чіткіше підходити до визначення власних цілей і встановлення пріоритетів у
роботі.
Отже, важливим завданням для підприємств
є застосування адекватної моделі розробки й
упровадження програмно-цільового управління
та активна підтримка управлінців і виконавців.
Наведемо коротку характеристику пропонованих способів упровадження цільових комплексних програм на машинобудівних підприємствах, відповідно до механізму залучення та
ролей учасників [11, c. 134].
1. Зверху-вниз. Керівник програми (підприємства) приймає рішення щодо основних цілей
програми й деталізує для всіх підрозділів (окремих виконавців), які будуть задіяні у її реалізації. Виконавці в низхідному порядку формують
перелік робіт, що мають бути виконані відповідно до основних цілей.
2. Знизу-вверх. Розробка програми може починатись на будь-якому рівні, нижчому за верхній (керівники відділів, спеціалісти, робітники).

Таблиця 2
Переваги й ризики способів упровадження цільових комплексних програм
на машинобудівних підприємствах, відповідно до механізму залучення та ролей учасників
Спосіб

Переваги
- підвищується підтримка програми керівництвом;
високий рівень розуміння апаратом управ1. Зверху-вниз -ління
завдань програми;
- спрощується формування основних цілей,
учасників у межах програми.
- швидше виявляються труднощі впровадження;
- підвищується творча ініціатива працівни2. Знизу-вверх ків;
- більша ймовірність виявлення потенціалів
інтелектуального, інноваційного та організаційно-технічного характеру.
- висока ймовірність досягнення узгодженості у спільних роботах;
3. У межах
- ефективний обмін досвідом працівників
суміжних
різних відділів;
відділів
- ефективна координація за ходом робіт
щодо досягнення цілей компетентним
управлінцем.
- підвищується зацікавленість учасників
і покращується розуміння основних положень програми;
більш прозоре формування колективу
4. Добровільна -учасників
програми;
участь
- формування творчої атмосфери ініціативних учасників.

5. За
допомогою
інших
навчальних
програм

Ризики
- жорстка регламентація робіт, яка спроможна погіршити творчу ініціативу керівників нижчого рівня;
- завдання учасників формуються під
тиском керівництва, а не прийняті добровільно.
- виконання зайвих робіт через зменшення
контролю керівництвом;
- можливі конфлікти інтересів між учасниками;
- невідповідність розроблених у програмі заходів стратегічним цілям підприємства.
- складнощі зі створенням відкритої, невимушеної атмосфери під час обговорень у
присутності керівників суміжних відділів;
- зниження ефективності робіт через виникнення конфліктів між працівниками
суміжних відділів.

- нерозуміння учасниками основних проблем, із якими доведеться зустрітись у ході
реалізації завдань;
- проблеми з порозумінням працівників, які
мали незначний досвід (або не мали його
взагалі);
- участь працівників, досвіду та професіоналізму яких недостатньо для вирішення
завдань (хоча ініціативних).
- учасники поступово освоюють процес по- збільшення термінів реалізації цільової
становки цілей, здобувають досвід і знайом- програми;
ляться з принципами цільового управління; - недостатність мотивації учасників на- високий рівень обізнаності в теоретичному вчальних програм, якщо зв’язок з основнипідґрунті цільового управління, що покрами цілями підприємства не є очевидним;
щує конструктивність прийняття рішень.
- труднощі взаємодії, пов’язані з різним
професійним рівнем учасників навчальних
програмах.
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Керівник програми (або керівник підпрограми)
розробляє систему цілей і робіт, які розглядаються й корегуються вищим керівництвом.
3. У межах суміжних відділів. Керівники
відділів, відповідно до основних цілей програми
і підприємства, формують цілі відділів. Проводяться робочі наради з керівниками, спеціалістами та робітниками суміжних відділів (тобто
взаємопов’язаних відповідно до основних цілей
програми), після яких уточнюються цілі й роботи з їх досягнення відповідними учасниками.
4. Добровільна участь. Керівники середнього
рівня, спеціалісти та робітники добровільно перебирають на себе ту чи іншу відповідальність
у межах програми, яка узгоджується з керівниками їхніх відділів і керівником програми.
5. З допомогою інших навчальних програм.
Такими програмами можуть бути розвиток навиків управління, управління виробництвом,
організація праці (курси, семінари, тренінги,
зустрічі). Учасникам дається роз’яснення основних положень цільового управління, правила
формулювання особистих цілей, самоорганізації та трудової дисципліни тощо.
Переваги й ризики, а також можливі причини, які визначають доцільність застосування
способів упровадження цільових комплексних
програм на машинобудівних підприємствах,
відповідно до механізму залучення та ролей
учасників, подано в таблицях 2 і 3.
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Висновки. Отже, застосування найбільш доцільного способу впровадження цільових комплексних програм на машинобудівних підприємствах, відповідно до механізму залучення та
ролей учасників, сприятиме подоланню важливої проблеми: виділення найперспективніших
напрямів модернізації та зосередження на вирішенні основних проблем. Отже, процеси модернізації матимуть чітке цільове спрямування,
забезпечуватимуть залучення до процесу всіх підрозділів, які беруть участь у реалізації заходів.
Використання програмно-цільового управління
в найефективніший спосіб дасть змогу уникнути недоліків директивного підходу управлінням,
коли працівників ставлять у вузькі межі, а основна роль у постановці цілей належить вищому
керівництву й небагатьом спеціалістам.
Окрім того, можна досягти більшої гнучкості щодо ресурсного забезпечення в умовах браку
коштів і технологічного відставання обладнання. Отже, підприємства зможуть застосовувати
більш гнучкі способи організації дослідницьких,
виробничих, організаційних, фінансових, навчальних та інших процесів, досягати швидкої
адаптації до мінливих умов господарювання.
Перспективними напрямами подальших досліджень можуть бути такі: 1) відповідно до
кожного із способів упровадження цільових
комплексних програм на машинобудівних підприємствах, конкретизувати механізми їх ре-

Таблиця 3
Можливі причини, які визначають доцільність застосування способів упровадження цільових
комплексних програм на машинобудівних підприємствах
Спосіб

Можливі причини, які визначають доцільність застосування
- є грамотні фахівці-управлінці вищої ланки, які добре орієнтуються у відповідній проблемі й можливостях підприємства в її вирішенні;
- однією з основних вимог до програми є максимально швидке виконання по1. Зверху-вниз
ставлених завдань;
- на підприємстві склалась система управління, у якій основні рішення приймаються на рівні вищого керівництва.
- потрібно виявити можливості підвищення ефективності використання наявних
ресурсів підприємства;
- є грамотні керівники та спеціалісти середньої ланки, які спроможні виявити
потенціали розвитку підприємства;
2. Знизу-вверх
- важливішим завданням є системне дослідження потенціалу підприємства, а не
швидкість упровадження;
- потрібно досягти узгодженості між працівниками, які братимуть участь уже з
перших етапів розробки програми.
- програма передбачає тісну взаємодію кількох відділів;
3. У межах суміжних - ефективні рішення приймаються на стику діяльності відділів;
відділів
- необхідно вирішувати складні завдання, які потребують тісної співпраці працівників і управлінців суміжних відділів.
- є управлінці, які поєднують професіоналізм, організаторські здібності, користуються підтримкою працівників;
працівники, згуртованість, творча ініціатива;
4. Добровільна участь -- ініціативні
для вирішення поставлених завдань потрібен творчий підхід і командна робота;
- підприємство не в змозі виділяти додаткові кошти на мотивацію працівників у
межах програми.
- працівники погано підготовлені до виконання завдань, які передбачені у програмі;
- підприємству потрібно пройти відповідну підготовку, підвищення професійного
5. За допомогою інших рівня працівників;
навчальних програм - на підприємстві є спеціалісти, які можуть проводити навчальні програми;
- програма передбачатиме тісну взаємодію підприємства з іншими організаціями
(підприємствами, установами, фондами), що зумовлює необхідність роз’яснення
нових механізмів функціонування.
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алізації та ролі виконавців; 2) обґрунтувати
доцільність застосування того чи іншого запропонованого способу на прикладі конкретних машинобудівних підприємств.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто методологічні засади розвитку сільськогосподарської кооперації. Методологія – шлях практичного
перетворення дійсності, реалізації кооперативних принципів в
умовах сьогодення. За результатами проведеного огляду методів дослідження комплексного розвитку сільськогосподарської
кооперації запропоновано послідовність проведення таких досліджень, що має на меті формування механізму комплексного
розвитку сільськогосподарської кооперації.
Ключові слова: методологія, кооперація, сільськогосподарський кооператив, методи, теорія кооперації.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены методологические основы развития
сельскохозяйственной кооперации. Методология – путь практического преобразования действительности, реализации
кооперативных принципов в сегодняшних условиях. По результатам проведенного изучения методов исследования комплексного развития сельскохозяйственной кооперации предложена последовательность проведения таких исследований,
цель которых – формирование механизма комплексного развития сельскохозяйственной кооперации.
Ключевые слова: методология, кооперация, сельскохозяйственный кооператив, методы, теория кооперации.
АNNOTATION
The article describes the methodological basis for the development of agricultural cooperatives. Methodology is a way for practical transformation of reality, implementation of cooperative principles in today’s environment. As a result of the study of methods
of research of complex development of agricultural cooperation,
the author proposed sequence of such researches, the purpose
of which is the formation of the mechanism of integrated development of agricultural cooperatives.
Keywords: methodology, cooperation, agricultural cooperative, methods, theory of cooperation.

Постановка проблеми. Кооперація є потенційно потужною складовою, перспективним
напрямом економічного розвитку аграрного
сектора країни. Хоча роль кооперації раніше
була обмеженою, з посиленням конкуренції та
ускладненням ведення сучасного господарства
зростають обсяги і зміст діяльності кооперативів. Зважаючи на те що розвиток кооперації – різноманітне й багатогалузеве явище, яке
формується під впливом економічних, політичних, соціальних та інших чинників, його
ефективність залежить від методологічного забезпечення. Необхідно зауважити, що методологія вивчення кооперації в нашій країні є не
просто науковим трактуванням пізнавальних
засобів, а й шляхом практичного перетворення дійсності, реалізації кооперативних принципів.

Кооперація пройшла довгий шлях у своєму
розвитку і, природно, теорія і практика посідали різні місця часового чинника й відігравали
різні ролі. У початковий період розвитку кооперації досвід господарювання і практика зумовили її зародження. Надалі виникла об’єктивна
необхідність узагальнення практики, осмислення її форм і результативності, пояснення причин і чинників позитивного ефекту. Виникла
теорія й методологія цього важливого для розвитку кооперації процесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питанням розвитку сільськогосподарської кооперації в аграрному секторі національної економіки присвятили свої дослідження вітчизняні
економісти-аграрники, серед яких найсуттєвіший унесок зробили В. Гончаренко, Ф. Горбонос, Ю. Губені, В. Зіновчук, П. Канінський,
О. Крисальний, М. Малік, В. Месель-Веселяк,
О. Могильний, Л. Молдаван, О. Онищенко,
П. Саблук та ін.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Вивчення наукових джерел
засвідчило, що нема єдиної думки щодо методологічних засад розвитку й ефективності діяльності сільськогосподарських кооперативів.
Це зумовило необхідність проведення окремого
дослідження.
Мета статті. Мета роботи – дослідити та узагальнити методологічні засади розвитку сільськогосподарської кооперації як одного з основних напрямів відродження аграрного сектора
національної економіки.
Виклад основного матеріалу. Теорія, методологія і практика в сукупності становлять
учення про кооперацію, яке в логічній послідовності й на науковій основі виявляє, пояснює та спрямовує всі аспекти процесу розвитку
кооперації й кооперативного руху. Ці складові
вчення про кооперацію взаємопов’язані та взаємозумовлені, тому вони досліджуються водночас на загальній методологічній основі. Основним об’єднуючим чинником комплексного
дослідження кооперації є постановка загального цільового завдання – пошук найбільш ефективних шляхів розвитку взаємодії сільськогосподарських товаровиробників.
Поняття «методологія» по-різному трактується в науковій літературі й має два змістових
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значення: по-перше, система визначених засобів, прийомів, які використовуються в тій чи
іншій сфері діяльності; по-друге, учення про
цю систему чи загальна теорія методу, теорія в
дії, тобто методологія – це філософське вчення
про систему методів наукового пізнання та перетворення реальної дійсності, а також учення
про застосування принципів, категорій, законів
діалектики й науки до процесу пізнання і практики в інтересах набуття нових знань [1, с. 17].
У Філософському словнику методологія тлумачиться так: «1) сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в будь-якій науці;
2) вчення про метод наукового пізнання і перетворення світу» [2, с. 214 ]. Дещо інакше визначають методологію вчені-економісти. Зокрема,
у Великому економічному словнику методологія визначається як «вчення про структуру, логічну організацію, методи та засоби діяльності.
Методологія науки – вчення про принципи побудови, форми та способи наукового пізнання»
[5, с. 332]. Подані визначення надають можливість зробити такий висновок: методологія – це
концептуальний виклад мети, змісту, методів
дослідження, які забезпечують отримання максимально об’єктивної, точної, систематизованої
інформації про процеси та явища.
На відміну від методології, метод дослідження – це його шлях. Поняття «метод» (від грец.
methodos – спосіб пізнання) в широкому розумінні означає «шлях до чого-небудь» чи спосіб
діяльності суб’єкта в її будь-якій формі; сукупність різних методів пізнання (економічних,
статистичних, математичних тощо) з урахуванням принципів діалектичного матеріалізму, що
являє собою зміст методики економічних досліджень [2, с. 58]. Тобто, методика є конкретизацією методології, за якої остання переростає
в конкретні пізнавальні процедури й операції.
Ефективність того або іншого методу зумовлена насамперед змістовністю, глибиною та
фундаментальністю теорії, яка мовби «стискається в метод». У свою чергу, «метод розширюється в систему», тобто використовується
для подальшого розвитку науки, поглиблення теоретичного знання як системи, а також
його матеріалізації й об’єктивізації в практиці
[1, с. 18]. Як відомо, розвиток науки полягає в
знаходженні нових явищ і у відкритті тих законів, яким вони підкоряються. Найчастіше це
здійснюється завдяки тому, що знаходять нові
методи дослідження [4, с. 314].
Сільськогосподарська кооперація перебуває
на етапі становлення, тому особливого значення набуває її теоретичне обґрунтування. Теорія
трактується у двох значеннях: у широкому розумінні – це комплекс поглядів, уявлень, ідей,
спрямованих на пояснення яких-небудь явищ;
у вузькому – це вища форма наукових знань
про закономірності й суттєві зв’язки об’єкта
цієї теорії. Теорія базується на практиці й необхідна їй, а практика, у свою чергу, організується і спрямовується теорією.

Теорія сільськогосподарської кооперації, яка
у своїй сучасній формі почала розвиватися з початку ХХ ст., незважаючи на низку невирішених питань, перебуває на досить високому рівні
розвитку завдяки зусиллям численних закордонних і вітчизняних економістів, дослідників
проблем розвитку кооперації. Зокрема, М. Маліком розроблена теорія й методологія мотивації виробничої діяльності в аграрній сфері економіки. Підтримка та розвиток кооперативної
ідеї стали логічним етапом теоретико-методологічних досліджень мотивації групових дій
[6, с. 248–250]. М. Малік послідовно і глибоко вивчив відносини власності, систему управління, економічний механізм господарювання,
розподіл доходів у кооперативах, зробив відповідні порівняння з колективними сільськогосподарськими підприємствами й на цій основі
визначив їх принципову відмінність. Ученим
було зроблено перше авторитетне трактування
сутності кооперативного підприємства в сучасній науковій літературі. Його методологічне
значення полягає в тому, що кооператив визнано підприємством особливої економічної природи. До того панувало бачення кооперативу як
невеликого комерційного підприємства, орієнтованого на отримання прибутку [6, с. 248].
О. Крисальний одним із перших українських учених обґрунтував необхідність відродження соціально-економічної природи кооперації в агропромисловому комплексі України,
пов’язавши цей процес зі здійсненням аграрної
реформи, докорінною зміною відносин власності на селі й реструктуризацією колективних
сільськогосподарських підприємств. Він також
гостро поставив питання про роль кооперації в
обслуговуванні сільськогосподарських товаровиробників на найприйнятніших умовах і протистоянні на цій основі безконтрольній експансії посередницького бізнесу [6, с. 246–248].
Вагомий унесок у відродження наукової
школи кооперації в Україні зробив В. Зіновчук.
Ним були розроблені теоретичні й методологічні засади формування організаційної структури
сільського господарства кооперативного типу в
загальному контексті переходу до ринкової економічної системи та розбудови демократичного
суспільства в Україні [6, с. 250–253], а саме:
розроблено й обґрунтовано теоретичні та методологічні основи кооперування незалежних товаровиробників в умовах ринкової економічної
системи; узагальнено досвід сільськогосподарської кооперації розвинутих країн; визначено
й вирішено проблеми відродження сільськогосподарської кооперації в Україні, обґрунтовано
основні напрями її розвитку. У працях цих і
багатьох інших учених опрацьовано значний
теоретичний і фактичний матеріал, на основі
якого зроблено відповідні висновки, обґрунтовано низку рекомендацій щодо розвитку кооперації в Україні.
Проте умови змінилися, завдання були
уточнені, виникли деякі нові пріоритети, тому
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виникає необхідність кардинального переосмислення й більш глибокого обґрунтування
методології наукового пізнання формування та
функціонування організаційної структури сільського господарства кооперативного типу.
Методологічною й теоретичною основою дослідження є діалектичний метод пізнання економічних процесів і явищ. Діалектика (з грец.
dialektike – мистецтво вести бесіду, полеміку) є
якнайповнішим і всебічним ученням про розвиток як про нескінченний поступальний, суперечливий, стрибкоподібний процес, у якому
домінує сходження від нижчого до вищого, від
простого до складного, від старого до нового
[1, с. 23]. Застосування цього методу дає змогу обґрунтувати причиново-наслідкові зв’язки,
процеси диференціації та інтеграції, постійну
суперечність між сутністю і явищем, змістом і
формою.
Під час вибору методів дослідження керувалися тим, що однією з основних передумов
успішного вирішення будь-яких наукових завдань є глибоке знання й розуміння діалектико-матеріалістичної методології наукових досліджень. Одним із найважливіших елементів
діалектичного методу дослідження економічних явищ і процесів, цілісних економічних
систем є принцип розвитку. Такий підхід використано в ході розгляду трансформаційних
процесів у сільському господарстві та аналізу
процесу функціонування нових організаційних
структур з урахуванням економічних умов, реального стану політичної й соціальної ситуації
як в Україні, так і в Південному регіоні.
Важливою умовою розуміння економічної
дійсності є пізнання причиново-наслідкових
зв’язків, що існують у розвитку того чи іншого явища. Це дає змогу передбачати та цілеспрямовано змінювати економічні явища. Висновки щодо причиново-наслідкових зв’язків в
економіці можуть уважатися науковими, якщо
вони обґрунтовані економічними чинниками й
базуються на масових даних [2, с. 86–87]. Застосування такого методологічного підходу до
розвитку кооперації надає можливість одержати науково обґрунтовані та достовірні результати й висновки стосовно основних шляхів
подальшого розвитку сільськогосподарської
кооперації.
У процесі дослідження розглянуто сукупність
методів як упорядковану систему, складену з
двох блоків – загальнонаукових і спеціальних
методів. Загальнонаукові методи застосовуються в будь-якій галузі пізнання (порівняння,
аналіз і синтез, індукція й дедукція, аналогія,
гіпотеза, метод сходження від абстрактного до
конкретного, логічне й історичне). До загальнонаукових методів можна зарахувати методи
експерименту й моделювання (включаючи математичне). Вивчення системи кооперації вимагає застосування разом із загальнонауковими
методами специфічних, таких як монографічний, експертний, статистико-дослідження. Їх
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сукупність забезпечує необхідну повноту та цілісність дослідження.
Важливе місце в пізнанні кооперації як явища посідає метод наукової абстракції. Абстракція – відмова від поверхових, несуттєвих сторін явища з метою розкриття його внутрішніх,
суттєвих, сталих і загальних зв’язків, дійсної
тенденції руху. Його схематично зображають
як рух від конкретного (від явищ, які спостерігаються безпосередньо) до абстрактного й
згодом сходження від абстрактного до конкретного [2, с. 62]. Абстрагування лежить в основі формування економічних понять, категорій,
значна частина яких не може бути виявлена
шляхом безпосереднього спостереження, а для
проникнення в сутність цих явищ потрібне застосування наукового методу. Це перший ступінь методу наукової абстракції, другий ступінь
полягає у сходженні від абстрактного до конкретного [3, с. 336].
Процеси абстрагування в системі логічного
мислення тісно пов’язані з іншими методами
дослідження й передусім із аналізом і синтезом.
Під час аналізу відбувається розчленування
явищ і процесів, що відбуваються в кооперації,
на складові, при чому кожен елемент послідовно вивчається. Синтез, навпаки, є наслідком
поєднання окремих частин чи рис предмета в
єдине ціле. Під час економічних досліджень
необхідно забезпечити не лише єдність кількісного та якісного аналізу, а й оптимальне рішення щодо подальшого розвитку процесу, що вивчається. Якісний аналіз передбачає вивчення
змісту явищ, а кількісний – виявлення його зовнішньої прикмети й кількісного вимірювання
[5, с. 159–162]. Коли основні положення єдності кількості та якості одержують математичну
формулу, тоді наукові положення отримують
особливу теоретичну і практичну значимість.
Метод наукової абстракції разом із методом
аналізу й синтезу дає змогу узагальнити та обґрунтувати сутність кооперації й кооперативу, вивчити та систематизувати чинники, що
впливають на діяльність сільськогосподарських
кооперативів, обґрунтувати поняття «неприбутковості» діяльності обслуговуючих кооперативів і вдосконалення нормативно-правової
бази їх функціонування. З метою встановлення кількісного впливу окремих чинників на
кінцевий результат виробництва, визначення
середніх і відносних показників, побудови рядів динаміки тощо використовують статистичний метод, який є сукупністю специфічних
взаємозв’язаних прийомів і способів вивчення
кількісних закономірностей якісно однорідних
масових суспільних явищ і процесів [3, с. 336].
Він передбачає облік фактів про явища і процеси кооперації, збирання отриманих даних, їх
оброблення, зведення та групування результатів спостережень, розрахунок узагальнених показників і аналіз отриманих матеріалів.
Для всебічного і глибокого вивчення окремих явищ, характерних для певної сукупності,
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дії чинників з метою розкриття закономірностей, процесів і виявлення причиново-наслідкових зв’язків їхнього розвитку використовують
монографічний метод. Монографічний метод
дослідження передбачає вивчення окремих одиниць загальної сукупності, які досить типові
для характеристики об’єктів, що вивчаються
чи є представниками передової групи підприємств у їхній загальній сукупності [1, с. 179–
180; 2, с. 7]. Цей метод використовують під час
детального вивчення досвіду роботи окремих
(передових) кооперативних господарств, особливостей розвитку кооперації в конкретному
регіоні. Він надає можливість також вивчити
досвід та особливості функціонування сільськогосподарських виробничих і обслуговуючих кооперативів за кордоном.
Основним методом координації та взаємоузгодження всіх показників, що відображають
сутність досліджуваного явища й умови його
оптимального розвитку, є балансовий метод.
Основне призначення та сутність балансового
методу – установлення співвідношень (пропорцій) груп взаємопов’язаних показників, щодо
яких необхідно досягти взаємної тотожності
[2, с. 151]. Під час дослідження за допомогою
балансового методу загальне значення показника має дорівнювати сумі його окремих частин.
Використання цього методу надає можливість
вивчити й забезпечити виконання вимог законів розвитку сільськогосподарські кооперації
шляхом збалансування динамічного розвиту
її всіх аспектів. Цей метод передбачає формування теоретично обґрунтованих і логічно
взаємопов’язаних груп показників, які умовно
діляться на потребу в ресурсах і можливість
її забезпечення. Балансовий метод застосовують під час розрахунків, пов’язаних із забезпеченням пропорційності розвитку сільськогосподарської кооперації, на всіх етапах аналізу
господарської діяльності кооперативів та обґрунтування перспектив її розвитку.
За допомогою розрахунково-конструктивного методу проводять науково-обґрунтовані розрахунки й із урахуванням умов і закономірностей розвитку вибирають найбільш економічно
доцільні та обґрунтовані шляхи вдосконалення
розвитку кооперації. Тому при вивченні кооперації і процесів її розвитку необхідно проаналізувати не лише її сучасний стан, закономірності
формування кооперативів, а й визначити перспективи, рішення та шляхи розвитку з метою
підвищення ефективності функціонування кооперативних підприємств. Оскільки розрахунково-конструктивний метод застосовують під час
прогнозування розвитку кооперації на перспективу, він особливо важливий у сучасних умовах
при визначенні оптимальних розмірів сільськогосподарських кооперативів.
Під час дослідження ефективності функціонування сільськогосподарських кооперативів
доцільно використовувати економіко-математичні методи й моделювання. На основі вико-

ристання елементів економіко-математичних
методів можна, наприклад, розробити модель
сільськогосподарського виробничого кооперативу з виробництва зерна, а використання кореляційно-регресивного аналізу дасть змогу
встановити щільність зв’язків між елементами,
визначити фактори впливу, розробити багатопараметричні моделі.
Під час дослідження розвитку кооперації
широко застосовують такий метод спостереження, як анкетування, що проводиться за допомогою спеціально підготовлених опитувальних листів – анкет. Інформація, одержана за
допомогою анкетувань, може мати широкий
спектр використання – від простої характеристики одиниці дослідження до встановлення
структурних характеристик і функціональних
зв’язків. Успіх анкетного дослідження значною
мірою залежить від належного методичного забезпечення розроблення макетів анкет.
Одержати науково обґрунтовані висновки
щодо розвитку кооперації допоможе також застосування історичного й логічного методів
пізнання, тобто коли кооперація вивчається в
єдності її історичного розвитку та логічних аспектів.
Будь-яке наукове дослідження спирається на
правильно узагальнені факти. Джерелами фактів
в економіці є статистичні й бухгалтерські дані,
економічний експеримент. Проте джерелами
економічних фактів можуть бути не тільки кількісні, а й описові процеси. Джерелами описових
фактів є насамперед неорганізовані (у статистичному плані) особисті спостереження дослідника, котрий живе в певному середовищі або бере
участь в економічній діяльності. Описові факти
брали із журналів, офіційних документів. Самі
по собі факти не гарантують отримання правильних теоретичних і практичних висновків. Наукове дослідження – це теоретичне осмислення
наявної інформації, накопичених фактів, виявлення внутрішніх необхідних зв’язків між ними.
Дослідження спрямовується на те, щоб наукові
висновки будувалися на повних, порівнянних і
достовірних даних і не були хаосом цифр.
Дослідження розвитку кооперації має супроводжуватись не тільки збиранням матеріалу
та накопиченням фактів, що характеризують
певне явище, а й виявленням сутності явища,
закономірностей розвитку його процесів, які
апробують одержані висновки на практиці. Застосування описаної методології та методики
дослідження в цій роботі дає змогу провести належний системно-діагностичний комплексний
аналіз і на його основі виявити вузькі місця
в розвитку кооперації й визначити способи їх
усунення, одержати можливість обґрунтування комплексу рекомендацій і пропозицій щодо
підвищення ефективності цього економічного
процесу, виходячи з конкретних реальних і
можливих соціально-економічних умов. Установлено, що для вивчення кооперації необхідне
поєднання різноманітних методів дослідження.
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Висновки. Отже, необхідність дослідження
теоретичних і методологічних основ кооперації в аграрній сфері зумовлена тим, що не всі
проблеми її розвитку вирішені до стадії можливого використання з високою ефективністю.
Кооперативний розвиток відбувається повільно, непослідовно, суперечливо. Методологічне
забезпечення розвитку сільськогосподарської
кооперації також перебуває в процесі розвитку, зміни, причому розроблення цієї методологічної бази є необхідною умовою наукового
забезпечення аграрних перетворень у кооперації. Тому важливим є не тільки узагальнення
практики, а й дослідження теорії та методології з метою виявлення всіх чинників позитивного й негативного впливу на розвиток
сільськогосподарської кооперації. З’ясовано,
що для вивчення теоретичних аспектів розвитку кооперації в період формування ринкової
економіки важливим є докорінний перегляд
методології та методів наукових досліджень,
здійснення ґрунтовної структурної перебудови систем одержання знань. Нова методологія
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має забезпечити вивчення дії всієї сукупності
чинників, що впливають на розвиток кооперації, знайти шляхи свідомого керування цим
розвитком.
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Української державної академії залізничного транспорту

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ
ДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ
ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
IMPROVING OF THE METHODOLOGICAL APPROACHES
TO ESTIMATION OF THE QUALITY OF TRANSPORT
AND LOGISTICS SERVICES OF RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISES
АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано наявні підходи до оцінювання
якості транспортного і транспортно-логістичного обслуговування. Удосконалено методичний підхід до оцінювання якості транспортно-логістичних послуг підприємств залізничного
транспорту, що ґрунтується на методі бальних експертних
оцінок і передбачає розрахунок комплексного показника рівня
якості транспортно-логістичного обслуговування як середньозваженої величини, яка включає прогресивні споживчі параметри транспортно-логістичного сервісу.
Ключові слова: оцінка, якість, транспортно-логістична послуга, залізничний транспорт, підприємства.
АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы существующие подходы к
оценке качества транспортного и транспортно-логистического обслуживания. Усовершенствован методический подход к
оценке качества транспортно-логистических услуг предприятий железнодорожного транспорта, который основан на методе бальных экспертных оценок и предусматривает расчет
комплексного показателя уровня качества транспортно-логистического обслуживания как средневзвешенной величины,
которая включает прогрессивные потребительские параметры
транспортно-логистического сервиса.
Ключевые слова: оценка, качество, транспортно-логистическая услуга, железнодорожный транспорт, предприятия.
ANNOTATION
The paper analyzes the existing approaches to assessing the
quality of transport and logistics services. Improved methodical
approach to assessing the quality of transport and logistics railway
is based on the method of point expertise assessment and involves
the calculation of the complex index of quality of transportation and
logistics services as a weighted average that includes advanced
consumer settings regarding transportation and logistics services.
Keywords: assessment, quality, transportation and logistics
services, rail transport, enterprises.

Постановка проблеми. Проблема оцінювання якості роботи суб’єктів господарювання має
універсальний характер, оскільки показники
оцінювання якості є специфічними для кожної
галузі, у тому числі й для підприємств залізничного транспорту. Здатність підприємств залізничного транспорту оцінювати відповідність
власних послуг вимогам споживачів (вантажовідправників, пасажирів) є основою для надання якісних послуг із перевезення.
Попри це, процес оцінювання якості транспортно-логістичних послуг підприємств залізничного
транспорту є досить складним. Серед основних
причин, що ускладнюють оцінювання якості транспортно-логістичних послуг підприємств залізничного транспорту, можна виділити такі:

1) специфічні властивості транспортно-логістичних послуг:
- по-перше, нематеріальність – послугу неможливо відчути на дотик, спробувати перед її
споживанням;
- по-друге, неподільність – послугу не можливо відокремити від самого процесу її організації та реалізації;
- по-третє, нестабільність параметрів, що
означає залежність послуги від суб’єкта, який
її надає, місця й часу її виконання;
- по-четверте, послугу неможливо накопичувати та зберігати для подальшого продажу;
2) змінність якості транспортно-логістичного обслуговування, що викликано впливом
людського фактора на результат надання транспортно-логістичних послуг. У більшості випадках рівень якості транспортно-логістичних
послуг залежить не тільки від рівня технікотехнологічного оснащення підприємств залізничного транспорту, а й від самих виконавців
послуг, їх особистих якостей та умов надання
транспортно-логістичних послуг;
3) високий рівень суб’єктивізму під час оцінювання якості транспортно-логістичних послуг, тобто під час надання транспортно-логістичних послуг підприємствам залізничного
транспорту необхідно найбільш повно враховувати вимоги вантажовідправників. Як відзначає В.М. Чайніков під час оцінювання споживачем рівня якості обслуговування рівень
суб’єктивізму значно вищий, ніж під час оцінювання якості товарів [1]. Кінцевим результатом транспортно-логістичного обслуговування
є враження вантажовідправника від наданих
послуг, а саме: своєчасність доставки вантажу,
його збереженість, організація процесу транспортування за принципом «єдиного вікна»
тощо. Це означає, що вантажовідправник буде
задоволений рівнем якості послуг підприємств
залізничного транспорту в тому випадку, коли
забезпечуватиметься реалізація всього комплексу транспортно-логістичних послуг;
4) вибірковість і неоднозначність в оцінюванні
споживачем
(вантажовідправником,
вантажоодержувачем) якості транспортно-логістичного обслуговування. На думку вчених,
Випуск 3. 2015
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+ 16812 + 3249) / 21 * 21 * (9 * 9 * 9 − 9) = 0,87
i =1  j =1
W = 2W =3 літературі
S +й5041
економічній
досі відсутній комп- економіки);
(збереження
12 m Кя
(
n
−
n
)
=
0
,
03
*
0
,
24
+
0
,
18
*
0
,
3
+
0
,
19
*
0
,
57
*
0
,
13
*
0
,
27
+
0
,
15
*
0
,
31
+
0
,
11
* 0,збереженість
22++5041
0,09+* 5329
0,38 ++0289
,07 +− 1296
0,33 ++ 09,05
* кількос0,25
= 0,34
W
=
12
*
(5776
+ 400
+ 1681
+ 3249) / 21 * 21 * (9
W = лексний
⋅S
показник
рівня якості транспортно- ті та споживчих
властивостей
продукції,
яка
2
3
Кя = 0,03 * 0,24 + 0,18 * 0,3 + 0,19 * 0,57 * 0,13 * 0,27 + 0,15 * 0,31 + 0,11 * 0,22 + 0,09 * 0,38 + 0,07 − 0,33
2
mлогістичного
(n −n n)m
обслуговування
підприємствами перевозиться, що визначається зниженням


1 2
котрий ураховував би втрат вантажів, порівняно з установленими
 xij −транспорту,
m
(
n
1
)
⋅
⋅
+
n залізничного
mS =


1 =1 споживчі
параметри
транспортно- нормами); швидкість перевезень і термін до
S = прогресивні
xij i−=1  ⋅jm
⋅ (n +21) 
логістичного
сервісу.
2
i =1  jW
=1 = 12 * (5776 + 5041
+ 5329 + 289 + 1296 + 9 + 400ставки
+ 1681 +вантажів.
3249) / 21 * 21 * (9 * 9 * 9 − 9) = 0,87

Мета статті. Метою дослідження є вдоскоЮ.І.
Соколов
W = 12 налення
*Кя
(5776
5329
1296
+
9
+
400
+
1681
+
3249
)
/
21
* 21
* (+9якість
9 *− 90,33
−транспортного
9+)0,=050*,87
= 0,03+*5041
0методичного
,24 + +
0,18
* 0,3 +
+ 0289
,підходу
19 * +
0,57
* 0,13
*
0
,
27
+
0
,
15
*
0
,
31
+
0
,
11
*
0
,
22
+
0
,09
* 0,38
0*,07
0,25 = 0,34 обслугодо оцінювання вування на
залізничному транспорті пропонує
Кя = 0,03 якості
* 0,24 + 0,транспортно-логістичних
18 * 0,3 + 0,19 * 0,57 * 0,13 * 0,27 + 0послуг
,15 * 0,31 +підпри0,11 * 0,22 + оцінювати
0,09 * 0,38 + 0,07
0,33 + 0,05групами
* 0,25 = 0,34показників [6]:
за−трьома
ємств залізничного транспорту за рахунок роз- показники якості технічних засобів транроблення комплексного показника рівня якос- спорту (інфраструктура й рухомий склад); до
ті транспортно-логістичного обслуговування, складу цієї групи показників науковець проякий ураховував би прогресивні споживчі пара- понує включити такі показники, як показники
метри транспортно-логістичного сервісу.
призначення, надійності, технологічності, станВиклад основного матеріалу. У науковій дартизації та уніфікації, технічної естетики, а
літературі відсутній єдиний набір показників також ергономічні й патентно-правові показниі методів оцінювання якості послуг. Варто за- ки;
значити й те, що більшість наявних методик
- показники якості експлуатаційної роботи
стосуються оцінювання якості транспортного (технологія). В цьому аспекті автор пропонує
обслуговування пасажирів, при цьому недо- оцінювати якість використання рухомого скластатньо приділяється увага оцінюванню якості ду (вагонів і локомотивів), оскільки від ефектранспортно-логістичних послуг. Розглянемо тивності їх експлуатації залежить не тільки сам
деякі з наявних підходів.
процес перевезень, а й рівень собівартості й доЄ.В. Нагорний, Н.Ю. Шраменко та О.В. Шра- ходів залізниць;
менко у праці [8] пропонують загальний комп- показники якості транспортного обслулексний показник якості транспортного обслу- говування (споживачі) включають таку групу
говування вантажовласників:
показників: швидкість і термін доставки ван-

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑∑

∑

∑∑

∑∑

∑∑

∑∑

∑∑

∑∑

∑∑

∑∑

n

К об = ∑ К n ⋅ α n = К сд ⋅ α сд + К сг ⋅ α сг + К ус⋅α ус + К гр ⋅ α гр + К к
1

α сд , α сг , α ус , α гр , α ко , α тд , α бп
Миколаївський національний університет іменіn В.О. Сухомлинського
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∑ Ее 

 * 100
К і = 1 + nі

Як критерій для оцінювання
транЕв
∑і  системи
спортно-логістичного обслуговування
у праці

тажів, збереженість вантажів, повнота задоволення попиту на перевезення, регулярність і
ритмічність доставки вантажів, комплексність Т.Г. Дудара та Р.В. Волошина2 пропонується
за-2
2
к і = рівня
+ (k n q n ) 2 + (kсерві(k c q c )логістичного
транспортного обслуговування, транспортна за- стосовувати показник
3 q3 ) + (k e qe )
безпеченість території, транспортна доступність су [3]:
m
η=
× 100 ,
користувачів, безпека перевезень та екологіч(4)
M
ність транспорту.
де η – рівень логістичного
сервісу;
12
Д.Г. Ейтутіс пропонує узагальненим показW = 2теоретично
⋅ S можливого
М – кількісна оцінка
ником якості транспортного обслуговування
m ( n 3 − n)
обсягу логістичних послуг;
2
вважати «ступінь задоволення потреб у перевеn  фактично
m

m – кількісна оцінка
наданого
об1
зеннях вантажів за обсягом і номенклатурою,


S
x
m
(
n
1
)
=
−
⋅
⋅
+
∑

 ∑ ij 2
сягу логістичних послуг.
i
j
=
=
1
1
партіонність, збереженість і своєчасність їх до

Отже, учені пропонують різні показники оціставки від виробників до одержувачів при умові
W = 12 * (5776 + 5041 + 5329 + 289 + 1296 + 9 +
нювання якості як транспортного обслуговування,
достатньої економічної ефективності перевізноКя = 0,03 * 0,24 + 0,18 * 0,3 + 0,19 * 0,57 * 0,13 * 0,27 + 0,15 * 0,3
так і якості транспортно-логістичних послуг, які
го процесу» [4]. Цей учений для узагальнення
значною мірою не можуть бути застосовані для
виміру досягнутого n або планового рівня якості
оцінювання якості транспортно-логістичних поК
К
К
К
К
К
α
α
α
α
=
⋅
=
⋅
+
⋅
+
⋅
+
об
n
n
сд застосовувати
сд
сг
сг
ус інус
гр ⋅ α гр + К ко ⋅ α ко + К тд ⋅ α тд + К бп ⋅ α бп
комерційної роботи
пропонує
слуг підприємств залізничного транспорту. Зважа1
тегральний показник якості, розрахований за
ючи на вищевикладене, уважаємо, що доцільним є
n
,
,
,
,
,
,
α
α
α
α
α
α
α
сд
сгМ.Ф.
ко
тд
бп
ус Трихункова:
гр
формулою професора
К об = К n ⋅ α n = К сд ⋅ α сдn + К сг ⋅ α сгn + К ус⋅α ус + К гр ⋅ α гр + К ко ⋅врахування
К бп ⋅ α бп клієнтів підприємств залізничα ко + К тд ⋅ α тд +думок
 = К ⋅ α = К ⋅ α + К ⋅ αного

транспорту
1
К
К
К
К бп ⋅ α бптранспортα
+
⋅
+
⋅ α гр для
+ К кооцінювання
⋅ α ко + К тд ⋅ α тд +якості
Ее
об
n
n
сд
сд
сг
сг
ус
ус
гр
 ∑ 
ного
обслуговування,
при
цьому
буде
використано
1
, α,бп
α сд , α сг , Кα ус=,α1 гр+ , αі ко , α*тд100
(2)
і
n
метод
бальних
експертних
оцінок.
,
,
,
,
,
,
α
α
α
α
α
α ус α гр ко
n
сг
тд
бп
n
 ∑ Евсд

Основними етапами оцінювання якості транЕе
n
∑


і


К об = n К n ⋅ α n = К сд ⋅ α сд + Кі сг ⋅ α сг + К ус⋅α ус + К гр ⋅ α гр + К ко ⋅ αко + К тд ⋅ α тд +спортно-логістичних
К бп ⋅ α бп
послуг підприємств заліз
1 + n
∑2іК Ее⋅ α комер2 + К ⋅ α якості
2 ⋅ α +ничного
2⋅ α
транспорту
вважаємо
такі: 1) формуванК об = 1 К nде
К усq⋅показник
К
К
α сд + кК сг =⋅ α сг *(+k100
α)усК
⋅ α n К= іК=–сд ⋅інтегральний
+
+
грk1q+
гр ) +
ко ( k
тд
тд q бп
бп
+і =(=1
ко3*qякість
100
роботи;∑
умови
3 ) + ( k eня
і Ев
cбп c
n (100%)
n n
e )показників, на основі яких проводитиметься
,за
,
α сд , α1ційної
α тд
α
сг , α ус , α гр, α ко


буде незмінна;
і

Ев 
оцінювання якості послуг; 2) визначення вагоα сд , α сг , nα ус ,α гр , α ко , α тдm, α бп
 ∑
і
 (+/-)
Ее – сумарний
2
2
2ефект
2
η
=
×
100
кожного показника та оцінювання рівня
економічний
 ∑
n к =
(k c qc ) +M(k n q n ) + (k 3 q3 ) +2 (k e qe ) 2 мості

і
і
2
2
сервісу
за кожним
із них; 3) бальна експерт * 100
К і = 1від
+∑
зміни
к і комерційної
= (k c qc ) + (роботи
k n q n ) + на
(k 3 qоцінка
n Ее  показників якості
3 ) + (kз
e qурахуванням
e)


вагомості кожного з
12
і
m W
Ев  * 100
термін,
К і = 1за+ визначений
∑
= 2 грн;
⋅S
n η 
3
=
×
100
них;
4)
розрахунок
рівня
якості
за кожним поm
і


( n − n)
Ев  – M
сумарні m
експлуатаційні
витрати за- казником через зіставлення їхніх максимально
η
=
× 100
 ∑
2
2 
2
2
n
можливих і фактичних значень; 5) визначення

к і = лізниці
+за=(kвизначений
q⋅m3Sтермін,
(k c qі c )W
) 2 + (1k e qM
грн;
n q n )12+ ( k 3
e)


S
x
m
(
n
1
)
=
−
⋅
⋅
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2
2
2
2
∑
∑
2
3
ij
комплексної оцінки якості транспортно-логіс12
²
=
1
,
2
,
3
,
4
....
n

– число
показників
к і = m(k cІqc ) + (km
k1 3)qj=3інтегральних
1) +
W(2k=
⋅S
n q n()n +−i(=n
e qe ) 2
3
тичних послуг як середньозваженої.
якості
експлуатаційної
роботи.
m (+n5329
− n)+ 289 + 1296
η = × 100 n  m W = 12 * (5776 + 25041
+Зважаючи
9 + 400 + 1681
3249
) / 21
* 21 * (9 * 9 * 9 − 9) = 0,87
на +те
що
транспортно-логістич1
Безліч
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застосовується
і
для
виm
 *n0,3 +m0,19 * 0,57 * 0,13 * 0,27 2не
S = ∑  ∑
x
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(
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⋅
⋅
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η = Mзначення
× 100
ij
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24
+
0
,
18
+
0
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15
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,
31
+
0
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11
*
0
,
22
+
0
,
09
*
0
,
38
+
0
,07 − 0на
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0,05 * 0,25 = 0,34
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й
1 тран
критеріїв
ефективності
2
12
i =1  j =1
 ∑ xij − ⋅ m ⋅ (n + 1)  має на меті більшою мірою враховувати потреS
=

M
∑

послуг. Так, професор
W = спортно-логістичних
⋅S
2
2
3
i =1 
=1
 би+клієнтів,
W
+ 5041
+ 5329
+ j289
+ 1296
+ 9 + 400
1681 + 3249
) / 21 * 21 * (що
9 * 9під
* 9 −час
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−Окландер
n=)12 * (5776для
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М.А.
характеристики
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+
1296
+
9
+
400
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 m( n − 1n)
залізничного
необхідно
= 0,03 * 0,24 + 0як
,18 * 0своє,3 + 0,19 * ємств
0,57 * 0,13
* 0,27 + 0,15 * 0,31транспорту
+ 0,11 * 0,22 + 0,09
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такіКя критерії,
∑
S =∑
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 m xij − 12 ⋅ m

ти такі показники:
здійснення
перевезення
(транспорi =1 часність
j =1

S = ∑  ∑ xij − ⋅ m ⋅ (n + 1) 
1) повнота й доступність передпродажної інтування має бути розпочатим
без затримок і
W =i12
) / 21 * 21 * (9 * 9 * 9 − 9) = 0,87
=1 *j =(157762+ 5041 + 5329
 + 289 + 1296 + 9 + 400 + 1681 + 3249
формації Х1;
виконаним
у
встановлений
термін);
повнота
Кя ==012
,03 *
* 0(,5776
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* 0,3 + +
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0,13 *+0,1296
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+
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,
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3)
збереженість
вантажу
Х3;
К об =для
К гр ⋅ α гр + К ко ⋅ α ко + К тд ⋅ α тд + К бп ⋅ α бп
⋅ α сд + К сгвантажу);
⋅ α сг + К ус⋅α ус +збереження
снене
обсягу
∑1 Квсього
n ⋅ α n = К сд
4)
маршрут
доставки
Х4;
вантажу (процес транспортування не повинен
5) гнучкість тарифної політики Х5;
, втрат
α сд , α сгдо
α ко , α тд , αякості
α ус , α грі ,зниження
привести
вантажу);
бп
6) інформаційне обслуговування в процесі
n
економічність
транспортування
(забезпечення


Ее  на транспортування ванта- реалізації транспортно-логістичної послуги Х6;
мінімізації
витрат
∑

7) супутні послуги Х7;
 * 100 інтегральний показник
1 + nі
Кі =
жів),
і розраховувати


8) транспортні засоби та спосіб транспортуякості транспортно-логістичного
обслуговуван∑і Ев 

вання Х8;
ня за такою
формулою [5]:
9) додатковий
комерційно-інформаційний
к і = (k c q c ) 2 + (k n q n ) 2 + (k 3 q3 ) 2 + (k e q e ) 2 , (3) сервіс Х9.
Для оцінювання залучено 21 експерт – по, k n , k 3 , k e – коефіцієнти щодо своєде k cm
η = перевезень,
× 100
часності
повноти перевезень, збере- стійні споживачі, які користуються послугами
M
залізничного транспорту з перевезення ванження вантажів,
економічності перевезень;
12
тажів. На основі думок експертів щодо рангу
q
q
q
q
,
,
,
–
коефіцієнти
вагомості
Wc = n2 3 3
⋅eS
щодо своєчасності
m ( n − n) перевезень, повноти переве- кожного з показників (найменший ранг – 1,
зень, збереження
вантажів,2 економічності пере- найбільший – 9) визначається вагомість кожноn  m

1
го з них (таблиця 1).
везень.
S = ∑  ∑ xij − ⋅ m ⋅ (n + 1) 
2
i =1  j =1

W = 12 * (5776 + 5041 + 5329 + 289 + 1296 + 9 + 400 + 1681 + 3249) / 21 * 21 * (9 * 9 * 9 − 9) = 0,87

∑

∑

∑

∑
∑
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Кя = 0,03 * 0,24 + 0,18 * 0,3 + 0,19 * 0,57 * 0,13 * 0,27 + 0,15 * 0,31 + 0,11 * 0,22 + 0,09 * 0,38 + 0,07 − 0,33 + 0,05 * 0,25 = 0,34
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Таблиця 1
Ранжування показників транспортно-логістичного обслуговування
Ранги за чинниками
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
4
1
1
8
9
6
7
5
2
2
9
8
7
5
6
1
3
1
8
9
6
7
5
4
4
1
8
9
6
7
5
4
5
1
9
8
6
7
5
4
6
1
9
8
5
7
6
4
7
2
8
9
6
7
5
4
8
1
9
7
6
8
5
4
9
2
8
8
6
7
5
4
10
1
8
9
5
7
6
4
11
1
8
9
6
7
4
5
12
1
8
9
5
2
7
6
13
1
8
9
6
7
5
4
14
2
8
8
6
7
5
4
15
1
8
9
6
7
5
4
16
3
8
9
6
7
5
4
17
1
8
9
6
7
2
4
18
1
9
8
6
7
5
4
19
1
9
8
6
7
5
4
20
3
9
8
4
7
1
5
n
21
1
9
8
6
7
5
4
К
К
К
К
К
К
К
К
К
α
α
α
α
α
α
α
α
=
⋅
=
⋅
+
⋅
+
⋅
+
⋅
+
⋅
+
⋅
+
⋅
об
n
n
сд
сд
сг
сг
ус
ус
гр
гр
ко
ко
тд
тд
бп
бп
Сума рангів
29
176
178
122
141
102
85
1
Середнє сума
рангів
105
105
105
105
105
105
105
α сд , α сг , α ус , α гр , α ко , α тд , α бп
Відхилення від середньої суми
рангів
-76
71
73
17
36
-3
-20
n


Ее
Квадрат відхилення
5776
5041
5329
289
1296
9
400
 ∑ 
і
 * 100 0,03

Питома вагаКпоказника
0,18
0,19
0,13
0,15
0,11
0,09
і = 1+ n


n
Ев
∑
К об = К n ⋅ α n =і К сд ⋅ α сд + К сг ⋅ α сг + К ус⋅α ус + К гр ⋅ α гр + К ко ⋅ α ко + К тд ⋅ α тд + К бп ⋅ α бп
Експерт

∑

Х8
3
4
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
2
3
1
5
3
3
6
3
64
105
-41
1681
0,07

Х9
2
3
2
2
2
2
1
2
3
2
3
4
2
3
2
2
3
2
2
2
2
48
105
-57
3249
0,05

∑

З таблиці 1 зрозуміло, що найбільша питома
Для визначення
питомої
ваги показників
1
2
к = всіх
+ (k n q,n )α2 тд
+після
+ (k e qe ) 2вага припадає на показник «Збереженість ван(k c q,cα)експертів
(,kα3 qбп3 ) 2 переураховуємо αоцінки
сд , αі сг , α ус
гр , α ко
вірки їх на узгодженість.
В експертних методах тажу», а найменша – на показник «Повнота та
n
m


застосовується
розрахунок
η = ∑ Ее
× 100
n
 узгодженості думок доступність передпродажної інформації». Бальі
 α100
проводити за шкалою,
експертів
конкордації:
К об = ∑ К–n ⋅коефіцієнт
К тд ⋅оцінку
αіn == К1сд+⋅ αM
α тд + К бп ⋅пропонується
α бп
К
сдn + К
сг ⋅*
сг + К ус⋅α ус + К гр ⋅ α гр + К ко ⋅ α ко + ну

К ⋅ α Ев12
поданою в таблиці 2.
+ К ус⋅α ус + К гр ⋅ α гр + К ко ⋅ α ко +1 К тд ⋅ α тд +W
бп=∑
бп
⋅
S
3
(5)
і 2 (,n
α сд , α сг , α ус ,α гр , α
α−тдn,)α бп ,
m
ко
α бп
n
2
Таблиця 2
де m – кількість
к і Ее
= показників;
qc )m2 + (k1n q n ) 2 + (k 3 q3 ) 2 + (k e q e ) 2
(k cnекспертів;
∑
Шкала бальних оцінок
n – кількість
S = ∑

 ∑ xij − ⋅ m ⋅ (n + 1) 


m* 100
2
1 + nі помилки.
i =1  j =1
SК–
і =квадрат

Бал
Відповідність вимогам


η Ев
= W =×12
100
Коли необхідно
визначити
у + 9 + 400 +51681 + 3249) / 21 * 21 * (9Дуже
* (5776 + 5041узгодженість
+ 5329 + 289 + 1296
* 9 * 9 −добра
9) = 0,87
∑

M
і
Кя = 0,03 *(більше

ранжуваннях
великої
два)
0,24 + 0,18 * 0ніж
,3 + 0,19
* 0,57 кількос* 0,13 * 0,27 + 0,15 * 0,31 + 0,114* 0,22 + 0,09 * 0,38 + 0,07 − 0,33 + 0,05
*
0
,
25
Добра= 0,34
12 2
2= S – квадрат
2
2
ті експертів,
то
помилки,
розрахоW
⋅
S
к і = (k c q c ) +m(k2 n(qnn3 )− n+)(k 3 q3 ) + (k e q e )
3
Задовільна
q ) 2 + (k q ) 2вується за формулою:
3

e e

η=

2
m
n  m

1
×S100
= ∑  ∑ xij − ⋅ m ⋅ (n + 1)  ,
M
2
i =1  j =1


(6)

2
1

Погана
Дуже погана

12 =який
де
присвоюється
m-експертом
що )сукупність
одноW
12 *⋅ (S5776
+ 5041 + 5329
+ 289 + 1296 + 9 + З’ясовано,
400 + 1681 + 3249
/ 21 * 21 * (9 * 9кількісно
* 9 − 9) = 0,87
W x=ij – ранг,
3
i-му об’єктові.
рідна,
якщо
коефіцієнт
варіації
не
перевищує
m 2 (n
−
n
)
Кя = 0,03 * 0,24 + 0,18 * 0,3 + 0,19 * 0,57 * 0,13 * 0,27 + 0,15 * 0,31 + 0,11 * 0,22 + 0,09 * 0,38 + 0,07 − 0,33 + 0,05 * 0,25 = 0,34
2
На основі
даних про ранги
показників, які 33%. Проведені розрахунки дають змогу гоn  m

1
визначені
експертами,
коефіцієнт ворити про достатню узгодженість думок ексS = ∑  ∑
xij − ⋅ m ⋅ (n + 1розрахуємо
) 
2
i =1  j =1
конкордації:
пертів, адже показник варіації становить мен
ше ніж
33%.
W = 12 * (5776 + 5041 + 5329 + 289 + 1296 + 9 + 400 + 1681
+ 3249
) / 21 *Відповідно
21 * (9 * 9 * 9 −до9) цього,
= 0,87 виконаємо
тран+ 289 + 1296 + 9 + Кя
400
1681
(9**0,9
= 0+
,03
* 0,24++3249
0,18 * )0,/321
+ 0*
,1921
* 0*,57
13**90,−
279+)0=
,150*,87
0,31. + 0,11 *розрахунок
0,22 + 0,09 * 0,38 рівня
+ 0,07 − 0якості
,33 + 0,05 *за
0,25показниками
= 0,34
спортно-логістичного обслуговування, подавши
7 * 0,13 * 0,27 + 0,15 * 0,На
31 + 0основі
,11 * 0,22 +отриманого
0,09 * 0,38 + 0,07 −значення
0,33 + 0,05 * 0коефіцієнта
,25 = 0,34
конкордації, яке рівне 0,87, можна говорити розрахунки в таблиці 3 та їх графічну інтерпрепро достатню узгодженість думок експертів.
тацію на рисунку 1.
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Таблиця 3
Визначення рівня якості транспортно-логістичного обслуговування
Бальні оцінки,
що виставлені експертами

Питома
вага, %

Показник

∑1+ККn ⋅ α⋅ αn + К ⋅ α
К
К
α
α
α
⋅
+
⋅
+
⋅
ус ус
гр
гр
ко
ко
тд
тд
бп
бп
α сд , α сг , α ус , α гр , α ко , α тд , α бп


К і = 1 +


2

) + (k e qe )

2

Х1
0,60



n

∑ Ее 
Х9

Х2

0,40
 * 100
0,20

∑і Х8Ев  0,00

і
n

Х3

к і = (k c q c )Х72 + (k n q n ) 2 + (k 3 q3Х4) 2 + (k e q e ) 2

η=

фактична
величина
характеристики

Оцінка рівня
якості за
показниками

25
31
60
28
33
23
40
35
26

0,24
0,30
0,57
0,27
0,31
0,22
0,38
0,33
0,25

1
2
3
4
5
3
18
2
1
105
18
12
8
1
105
19
5
2
6
7
1
105
13
16
3
2
105
15
9
12
0
105
11
19
2
0
0
105
9
7
9
5
105
7
10
8
3
105
К сг ⋅ α сг 3+ К ус⋅α ус1 + К гр ⋅ α гр + К ко ⋅ α ко + К тд 105
=5К сд ⋅ α сд +17
⋅ α тд + К бп ⋅ α бп

Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8 n
К обХ9
=

бп

максимально
можлива
оцінка

m
× 100
M

Х6

Х5

12 Рис. 1. Радар якості
W транспортно-логістичного
= 2 3
⋅S
обслуговування
m ( n − n)

повноту й доступність передпродажної інформації; термін доставки; збереженість вантажу;
маршрут доставки; гнучкість тарифної політики; інформаційне обслуговування в процесі
реалізації транспортно-логістичної послуги; супутні послуги; транспортні засоби і спосіб транспортування; додатковий комерційно-інформаційний сервіс. Розроблено шкалу оцінювання
та розраховано комплексний показник рівня
якості транспортно-логістичного обслуговування підприємствами залізничного транспорту,
отримане значення якого свідчить про критичний рівень якості транспортно-логістичного обслуговування підприємствами Укрзалізниці.

2
n  m
Розрахуємо
комплексний
показник рівня

1
 ∑ xij − ⋅ m ⋅ (n + 1) 
S = ∑транспортно-логістичного
якості
обслуговуван

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
2 підприємствами
i =1  j =1

ня вітчизняними
залізничного
1. Чайников В.Н. Управление качеством и конкурентоспособтранспорту
як середньозважену:
W = 12 * (5776
+ 5041 + 5329 + 289 + 1296 + 9 + 400 + 1681 + 3249) / 21 * 21 * (9 * 9 * 9 − 9) = 0,87
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289 + 1296 + 9 +Кя400
+ 1681
+03249
* 21
* (*90*,139**09,27−+90),15
= *00,87
= 0,03
* 0,24 +
,18 * 0),3/+21
0,19
* 0,57
,31 + 0,11 * 0,22 + 0,09 * 0,38 + 0,07 − 0,33 + 0,05 * 0,25 = 0,34

0,13 * 0,27 + 0,15 * 0,31 + 0,11 * 0,22 + 0,09 * 0,38 + 0,07 − 0,33 + 0,05 * 0,25 = 0,34 .

Отриманий результат, що встановлює кількісний вимір рівня якості транспортно-логістичного обслуговування, може бути інтерпретований у такій шкалі оцінювання:
0,2–0,39 – критичний (обслуговування не
відповідає потребам споживачів, існує висока
ймовірність їх утрати);
0,4–0,59 – незадовільний (якість за більшістю параметрів не відповідає потребам споживачів);
0,6–0,69 – середній (обслуговування не повною мірою задовольняє потреби споживачів);
0,7–1 – високий рівень (максимальна відповідність запитам і очікуванням споживачів).
Отримане значення 0,34 належить до критичного рівня, що свідчить про те, що загалом
транспортне обслуговування підприємствами
залізничного транспорту не відповідає вимогам
споживачів.
Висновки. Отже, у статті вдосконалено методичний підхід до оцінювання якості транспортно-логістичних послуг підприємств залізничного транспорту, що ґрунтується на методі
бальних експертних оцінок і передбачає розрахунок комплексного показника, який ураховує

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Випуск 3. 2015
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УДК 658.5+339.138

Фера-Клемонца О.Ю.
здобувач кафедри економіки підприємства
Ужгородського національного університету

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ Й ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
STRATEGIC DIRECTIONS AND FACTORS INCREASING
THE EFFICIENCY OF MARKETING MANAGEMENT IN ENTERPRISES
АНОТАЦІЯ
Стратегія підприємства з позиції маркетингового управління виробничо-збутовою діяльністю охоплює певний набір видів діяльності, відмінних від видів діяльності конкурентів, що
забезпечує створення вигідної позиції підприємства на ринку.
Процес стратегічних бізнес-одиниць передбачає 8 етапів, які в
умовах регульованої ринкової економіки пов’язані передусім з
категоріями дохідності й конкурентоспроможності. Удало розроблена та вміло реалізована стратегія створює унікальну вигідну позицію підприємств на ринку за рахунок вибору видів
діяльності, відмінних від видів діяльності конкурентів.
Ключові слова: стратегія, фактори, маркетинговий менеджмент, виробничо-збутова діяльність, підприємство, стратегічне планування.
АННОТАЦИЯ
Стратегия предприятия с позиции маркетингового управления производственно-сбытовой деятельностью охватывает
определенный набор видов деятельности, отличных от видов
деятельности конкурентов, обеспечивает создание выгодной позиции предприятия на рынке. Процесс стратегических
бизнес-единиц включает в себя 8 этапов, которые в условиях регулируемой рыночной экономики связаны прежде всего
с категориями доходности и конкурентоспособности. Удачно
разработанная и умело реализованная стратегия создает
уникальную выгодную позицию предприятий на рынке за счет
выбора видов деятельности, отличных от видов деятельности
конкурентов.
Ключевые слова: стратегия, факторы, маркетинговый
менеджмент, производственно-сбытовая деятельность, предприятие, стратегическое планирование.
ANNOTATION
The strategy of the enterprise in terms of marketing management of production and sales encompasses a set of activities other
than the activities of competitors, provides an advantageous position in the market. The process of strategic business units (SBU)
includes 8 stages, which in the regulated market economy are
primarily associated with the categories of profitability and competitiveness. Successfully developed and skillfully implemented
strategy creates a unique advantageous position of enterprises in
the market due to the choice of activities other than the activities
of competitors.
Keywords: strategy, factors, marketing management, production and marketing activities, enterprise, strategic planning.

Постановка проблеми. Орієнтація на стратегічні орієнтири й фактори підвищення ефективності маркетингового управління в контексті досліджень Ф. Котлера базується на восьми етапах,
які створюють вигідну позицію підприємства на
ринку за рахунок вибору діяльності. Головна
мета у стратегічних орієнтирах – випередити
конкурентів і одноосібно знайти ринкову нішу
для успішної виробничо-збутової діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Науковою школою таких зарубіжних учених,

як Ф. Котлер, І. Ансоффі, П. Друкер, Е. Портер, а також таких вітчизняних науковців, як
А. Шегда, С. Мочерний, В. Щербань, В. Мікловда, Н. Кубіній, Ю. Петруня та ін., розроблено фундаментальні, теоретико-методологічні
засади з досліджуваної проблеми.
У статті використано стратегію інтенсивного зростання: матриця Продукції/Розширення
ринку за І. Ансоффом, а також етапи розроблення стратегії для підприємств.
Мета статті. Метою дослідження є розроблення стратегії підприємства з позиції маркетингового управління виробничо-збутовою
діяльністю з метою створення вигідної позиції
підприємства на ринку.
Виклад основного матеріалу. Великі компанії, як правило, керують різнобічними напрямами бізнесу, кожний із яких вимагає певної
стратегії. Зокрема, у компанії General Electric,
наприклад, 49 стратегічних бізнес-одиниць
(далі – СБО). До ознак СБО належать такі
[1, с. 120]:
1. Єдність сфери діяльності (можливо кілька
взаємопов’язаних напрямів), планування яких
здійснюється незалежно від всієї компанії.
2. Наявність конкурентів.
3. Менеджер СБО несе відповідальність за
здійснення стратегічного планування й отримання прибутку; він контролює більшість факторів, які впливають на рівень прибутку.
Процес стратегічного планування СБО передбачає 8 етапів (рис. 1), які Ф. Котлером узагальнені на базі досліджень провідних науковців із
цієї проблеми [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11].
Надалі Ф. Котлер констатує, що, як тільки
СБО приймає основну стратегію, настає час для
детальної розробки програм підтримки. Так,
якщо підприємство вирішило досягти лідерства
в технологіях, воно планує програми посилення науково-дослідного відділу, залучення спеціалістів, розробки нової продукції, розвиток
збутової інфраструктури тощо [1, с. 140].
З наведеного рисунка видно, що процес стратегічного планування бізнес-одиниці поетапно
передбачає таке.
Перший етап – визначення своєї особливої
бізнес-місії, яка відмінна від більш широких
завдань компанії. При цьому, як стверджує
Ф. Котлер, досягнення цієї цілі ніяк не має на
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ження доходів компанії. Щоб уникнути загроз, фірма повинна підготувати
план дій на випадок непередбачуваних
обставин, де буде передбачена її відповідна реакція.
Аналіз
Аналіз
навколишнього
Третій етап – аналіз внутрішнього
внутрішнього
Стратегічний
середовища
середовища
середовища (аналіз сильних і слабких
(можливості й
(сильні та слабкі
аналіз
сторін). Усвідомлення привабливих
загрози)
сторони)
можливостей зовнішнього середовища – одне, розуміння сильних і слабих сторін ділових здатностей компаФормулювання цілі
нії, необхідних умов реалізації шансу,
який випав, – інше. Звідси випливає
необхідність періодичного оцінювання
Формулювання
внутрішніх сильних і слабких сторін
стратегії
компанії, у зв’язку з чим Ф. Котлер рекомендує використати карту «Пам’ятка
Формулювання
маркетолога. Контрольна карта сильпрограми
них і слабих сторін компанії», відповідності до якої менеджер або зовнішній
Реалізація програми
консультант [1, с. 135–136]:
1) аналізують маркетинг, фінансовий
стан, виробничу й організаційну
Зворотній зв’язок і
діяльність
компанії, оцінюючи при
контроль
цьому кожний фактор (основна сильна
сторона, менш значимо сильна стороРис. 1. Процес стратегічного планування бізнес-одиниці
на, нейтральний фактор, незначна сла[1, с. 132]
ба сторона, основна слаба сторона);
2) при цьому немає необхідності виправляти
увазі участі в ціновій конкуренції з іншими виробниками або планів щодо диверсифікації ви- всі виявлені слабості, так само як і особливо радіти сильним сторонам. Питання в такому: «Сиробництва.
Другий етап – аналіз навколишнього біз- ниця в руках чи журавель у небі?». Що краще:
нес-середовища (аналіз можливостей і загроз). реалізація можливостей наявними засобами або
Після формулювання місії підрозділу менеджер пошук більш привабливих перспектив, для доприступає до аналізу стану навколишнього біз- сягнення котрих знадобляться особливі здібності;
3) інколи причина невдач не у відсутності
нес-середовища. При цьому СБО має постійно
відслідковувати основні фактори макросередо- сильних сторін, а в недостатній координації
вища (демографічні, економічні, технологічні, роботи відділів компанії. Тому дуже важливий
політичні, юридичні, соціальні, культурні), а погляд на робочі відносини між відділами як на
потім значимі моменти мікросередовища (клієн- наявний фактор внутрішнього середовища.
Четвертий етап – формування цілей. Загальтура, конкуренти, канали розподілу, постачальники), котрі впливають на можливості одержан- не оцінювання сильних і слабких сторін компаня прибутку. Виявити нові тенденції макро- й нії, її можливостей і загроз називається стратемікросередовища та зміни, що відбуваються в гічним аналізом, закінчення котрого дає змогу
них, дає змогу створення маркетингової інфор- приступити до визначення специфічних цілей
маційної системи. У контексті основної цілі до- СБО на плановий період. Цей етап процесу страслідження навколишнього бізнес-середовища тегічного планування називається формуванням
виокремлюються нові маркетингові можливості цілей. У менеджменті термін «цілі» використовується для опису специфічних завдань у сенсі
й загрози, а саме [1, с. 133–134]:
1) маркетингова можливість – галузь купі- їх значення і строків виконання. Перетворення
вельних потреб, задоволення котрих – основа цілей у визначення завдання сприяє управлінприбутку компанії. Успіх компанії залежить не ському плануванню, реалізації планів і контртільки від відповідності її ділових можливостей олю. Як правило, у більшості СБО менеджмент
основним вимогам цільового ринку, а й від того, ставить кілька цілей: досягнення визначених
чи перевершують вони потенціал конкурентів. показників рентабельності, збільшення обсяНайбільш ефективно функціонує та компанія, гів збуту, регламентація ринку, мінімізація
котра здатна створити і постійно відтворювати ризиків, інноваційна діяльність, формування
максимальну цінність продукту для споживача; іміджу тощо. Метод вирішення поставлених за2) загрози з боку навколишнього бізнес-се- вдань – управління по цілях (далі – УЦ). Для
редовища – негативний вплив деяких тенденцій ефективного УЦ цілі СБО повинні відповідати
або несприятливий розвиток подій, котрі через таким критеріям [1, с. 137]:
• по-перше, цілі мають бути організовані в
відсутність захисних маркетингових заходів
призводять до скорочення обсягів продаж і зни- ієрархічну структуру – від першочергової до
Місія бізнесодиниці
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Глобальні та національні проблеми економіки
вторинної. Наприклад, ключовою метою підрозділу на певний період може бути прискорення обігу капіталу, за рахунок чого можливо досягнути збільшення рівня рентабельності
й (або) зменшенням інвестицій. У свою чергу,
рентабельність може бути збільшена шляхом
підвищення доходів і (або) зменшення витрат.
Доходи можуть бути збільшені за допомогою
розширення сегмента ринку й (або) підвищення
цін. Отже, менеджер проходить шлях від основних цілей до специфічних, вторинних, котрі
він ставить перед відділами й конкретними
співробітниками;
• по-друге, у формуванні мети, де це тільки можливо, повинні бути наявні цифри. Мету
«прискорити обіг капіталу» краще сформулювати як «прискорити обіг капіталу на 15%», а
ще краще – «прискорити обіг капіталу на 15%
протягом двох років»;
• по-третє, цілі повинні бути реальними, випливати з аналізу можливостей підрозділу та
його сильних сторін, а не з побажань і припущень вищого менеджменту;
• і на сам кінець, цілі компанії повинні бути
послідовними. Неможливо водночас збільшити
й обсяг збуту, і рентабельність за інших рівних
умов.
Менеджеру необхідно постійно вибирати
одну з альтернатив: короткострокове підвищення прибутку або його зростання в довгостроковій перспективі, проникнення на наявні ринки або пошук і розвиток нових, високі темпи
зростання або мінімізація ризиків. Кожна з цих
альтернатив вимагає специфічної маркетингової стратегії.
П’ятий етап – формулювання стратегії.
Цілі – орієнтири розвитку СБО; стратегія – план
їх досягнення. Кожний бізнес повинен змоделювати стратегію досягнення поставлених цілей.
За всієї різноманітності стратегій Майкл Портер,
як стверджує Ф. Котлер, згрупував їх у три класи: стратегії лідируючих позицій по витратах,
диференціації та концентрації [1, с. 138–139].
• Стратегія лідируючих позицій по витратах. СБО прагне до мінімальних прийнятих витрат на виробництво й розподіл продукції, щоб
установити більш низькі (порівняно з конкурентами) ціни й розширити свою частку на ринку. Компанії, які дотримуються цієї стратегії,
повинні приділяти основну увагу насамперед
розробці нової продукції, закупкам комплектуючих, виробництву та розподілу. Маркетингові
навички необхідні їм меншою мірою. При цьому доцільно орієнтуватися на досягнення найбільш низьких витрат, порівняно не з компаніями-конкурентами у своїй стратегічній групі, а
з тими, хто дотримується стратегій диференціації або концентрації.
• Стратегія диференціації. СБО прагне досягти переваг над конкурентами в істотно важливих для споживача галузях, які охоплюють
широку частину ринку. При цьому компанія
намагається завоювати лідируючі позиції на
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рівні послуг як продукції, її оформлення, технологій. Утім, як стверджує М. Портер, бути
першим у всіх цих галузях відразу навряд чи
можливо. Частіше за все компанія культивує
ті сильні сторони, котрі дають їй перевагу над
конкурентами в одній або інших галузях. Так,
компанія, яка прагне до лідерства за показниками якості, має виробляти або закупляти кращі комплектуючі, старанно їх підбирати, перевіряти тощо.
Нерідко ефективна діяльність компанії можлива тільки в межах стратегічного партнерства.
Як стверджує Ф. Котлер, навіть такі компаніїгіганти, як AT&T, IBM, Philips, Siemens, для
того щоб вийти на лідируючі позиції, вимушені
вступати в стратегічні альянси з національними й (або) транснаціональними корпораціями,
які доповнюють їх можливості або дають змогу
досягнути більш високого рівня ресурсного забезпечення. Компанії, яка виходить на новий
національний ринок, може знадобитися допомога партнера, котрий забезпечить ліцензування продукції, буде координувати закупки в місцевих постачальників тощо. Подібні проблеми,
з якими стикалися великі виробники на національних ринках, сприяли швидкому розвиткові
глобальних стратегічних сіток.
Багато стратегічних союзів у формі маркетингових альянсів, діляться на чотири основні
категорії [1, с. 139]:
• Альянс на основі продукту й (або) послуг,
коли компанія уклала з партнером угоду про
випуск останнім її продукту або дві компанії
спільно випускають на ринок взаємодоповнюючі або нові продукти.
• Союз щодо просування, якщо компанія
просуває на ринок продукцію або послугу партнера. Наприклад, компанія Burger King уклала угоду з Disney й використовує в рекламі
гамбургерів відомих персонажів диснеївських
мультфільмів.
• Матеріально-технічний союз, коли компанія пропонує партнеру послуги із матеріальнотехнічного забезпечення.
• Цільовий альянс. Координація політики
цін із партнером (партнерами). Зокрема, готелі
й компанії із прокату автомобілів практикують
взаємне надання знижок.
Шостий етап – формування програми. Як
тільки СБО приймає основну стратегію, настає
час для детальної розробки програм підтримки.
Так, якщо підприємство вирішило домогтися
лідерства в технологіях, воно планує програми
посилення науково-дослідного відділу, залучення спеціалістів, розробки нової продукції, розвитку збутової інфраструктури тощо. Коли такі
програми підготовлені, маркетологи повинні
оцінити пов’язані з ними витрати. При цьому
кожний маркетинговий захід має супроводжуватися спеціальними розрахунками його передбачуваної ефективності [1, с. 140].
Сьомий етап – реалізація стратегії. Чітка
стратегія й добре продумані програми підтрим-
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мічає, що в стратегії проникнення на ринок відомі три основні методи розширення ринкового
сегмента компанії, посилаючись на діяльність
Musicale та зазначаючи, що, по-перше, споживачі продукції цієї компанії під упливом реклами
можуть забезпечити обсяги покупок, особливо
ті з них, хто придбав аудіокасети від випадку
до випадку. По-друге, компанія має можливість
«перехопити» клієнтуру конкурентів, якщо виявить серйозні недоліки у випущеній ними продукції або маркетингових програмах. По-третє,
компанія могла б залучити нових споживачів,
котрі поки що не користуються магнітофонами
або плеєрами. Такий хід особливо ефективний,
якщо кількість таких людей значна.
У стратегії пошуку нових ринків на прикладі названої компанії, по-перше, можна спробувати визначити групи потенціальних споживачів у регіонах, де продаються її вироби. Якщо
її основний споживач – населення, компанії
варто спробувати вийти на ринок підприємств.
По-друге, якщо компанія продавала касети
тільки через дистриб’юторів, вона могла б перейти на прямі зв’язки з роздрібною торгівлею.
По-третє, якщо Musicale реалізовувала б продукцію виключно у США, вона могла розпочати
поставки касет у Західну Європу.
Стратегія створення нової продукції на додаток до стратегій пошуку і проникнення на ринки має розглядатись менеджерами в контексті
перспективи розробки нової продукції. Водночас, як уважає Ф. Котлер, аналіз перспективних стратегій інтенсивного зростання дає змогу вибрати кілька шляхів розвитку компанії.
Якщо ж можливості інтенсивного зростання обмежені, менеджмент компанії переключається
на дослідження потенціалу інтеграційного та
диверсифікаційного зростання, а також на скорочення неперспективних виробництв, сутність
яких виявляється в такому [1, с. 150–151]:
• інтеграційне зростання, ураховуючи становище справ у компанії, нерідко змінюється
при зверненні до зворотної, прогресивної або горизонтальної інтеграції. Посилаючись на діяльність компанії Musicale, Ф. Котлер стверджує,
що вона, здобуваючи підприємства одного або
кількох постачальників (наприклад виробників
пластмаси), отримає можливість контролювати
їх діяльність або отримати більш високі доходи (зворотна інтеграція). На думку цитованого
науковця, цій компанії доцільно було б «проВипущена продукція
Нові продукти
ковтнути» кілька оптових або роздрібних, бажано високодохідних, компа1. Стратегія проникнення на 3. Стратегія створення нової
ній (прогресивна інтеграція). Нарешті,
Наявні ринки
Musicale може захопити підприємства
ринок
продукції
одного або кількох конкурентів за умови, що її маневри не суперечать націо2. Стратегія пошуку нових
нальному законодавству (горизонтальНові ринки
4. (Стратегія диверсифікації)
на інтеграція). Досліджуючи варіанти
ринків
інтеграції, компанія може виявити
додаткові джерела збільшення обсягу
Рис. 2. Стратегія інтенсивного зростання: матриця Продукт/ продаж на період у найближчі 10 роРозширення ринку І. Ансоффа [1, с. 129; 14]
ків;

ки даремні, якщо компанія не в змозі організувати адекватне виконання планів. Водночас
Ф. Котлер узагальнив діяльність консультаційної компанії McKinsey, яка вважає, що стратегія – один із семи елементів оптимальної
організації управління компанією. Перші три –
стратегія, структура й системи – «залізо»,
«несучі стіни» організації; інші – стиль, штат,
навички й ціннісні орієнтири – її «програмне
забезпечення» [1, с. 141].
Перший із «м’яких» елементів – стиль –
означає, що співробітники компанії приймають
і підтримують прийнятий у ній стиль поведінки
і спосіб мислення. Другий елемент – штат – передбачає, що компанія найняла здібних співробітників, які пройшли добре навчання, і надала
їм відповідні робочі місця. Третій – навички –
засвідчує про те, що співробітники володіють
необхідним для реалізації стратегії компанії
професіоналізмом. Четвертий – ціннісні орієнтири – означає наявність загальних цінностей працівників компанії. За наявності всіх чотирьох
елементів компанії, як правило, удається успішно реалізувати стратегію [1, с. 141–142; 12; 13].
Восьмий етап – зворотній зв’язок і контроль. У міру того як компанія просувається до
намічених цілей, вона повинна постійно відслідковувати проміжні результати й контролювати зміни в мікро- й макросередовищі. Інколи бізнес-середовище залишається достатньо
стабільним протягом тривалого періоду, інколи
його розвиток відповідає прогнозам. Але буває
й так, що ситуація (обстановка) непередбачувана і швидко змінюється. Тому менеджер може
бути твердо впевненим в одному: періодично в
оточуючій компанії бізнес-сфері відбуваються
зміни. У цьому випадку компанія вимушена
переглянути черговість дій, програми, стратегії
і навіть цілі.
Для забезпечення інтенсивного зростання
менеджери корпорації передусім мусять розглянути можливості розвитку поточного бізнеспортфеля компанії. Дійова схема визначення
нових можливостей інтенсивного зростання
компанії, як уважає Ф. Котлер, є матрицею
Продукт/Розширення ринку (рис. 2), запропонованою І. Ансоффом.
Коментуючи стратегію інтенсивного зростання в контексті матриці Продукт/Розширення
ринку за цитованим науковцем, Ф. Котлер від-
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• диверсифікаційне зростання має сенс у ви- цтво підприємства за сучасних умов змушене
падку, коли менеджмент упевнений у прекрас- розв’язувати складні проблеми узгодження суних перспективах зростання бізнесу, котрий перечливих економічних інтересів у сфері дохопоки що відсутній у виробничому портфелі ком- ду підприємства, оскільки сферою доходу підпанії. Мається на увазі високо привабливі галу- приємства є [15, с. 484] суспільство, державні
зі, для досягнення успіхів у котрих необхідні органи, місцеві органи влади, споживачі, поосновні ділові здатності, котрими якраз і воло- стачальники, акціонери (власники), кредитори,
діє компанія. Відомі три основних типи дивер- персонал. Процес розроблення стратегій підсифікації. По-перше, компанія може прийняти приємства схематично зображено на рис. 3.
Коментуючи рис. 3, А. Шегда відмічає, порішення про початок випуску нової продукції,
яка відповідає технологічним і/або маркетинго- перше, що сутність розроблення стратегії вивим ресурсам наявних виробничих ліній, навіть пливає з характеру конкуренції. Удало розроякщо вона орієнтована на інші групи спожи- блена й уміло реалізована стратегія створює
вачів (стратегія концентричної диверсифікації). унікальну вигідну позицію підприємства на
По-друге, можливий пошук нової продукції, ринку, яка забезпечується за допомогою вибору
призначеної для клієнтів компанії, навіть якщо видів діяльності, відмінних від видів діяльності
вона технологічно не пов’язана з наявними ви- конкурентів. По-друге, у розробленні стратегії
робничими лініями (стратегія горизонтальної варто брати до уваги, що «якість» і реалістичдиверсифікації). По-третє, компанія може зу- ність стратегії визначаються методологією її
пинитись на новій сфері діяльності, котра не розроблення, аналізом зовнішніх і внутрішніх
пов’язана ні з наявною технологією, ні з про- умов, урахуванням ключових факторів розвидукцією компанії й не належить до її ринку тку. По-третє, розробити стратегію – означає
(стратегія конгломератної диверсифікації). При розрахувати час, а реалізувати стратегію –
цьому, можливо, компанію Musicale зацікавить означає ефективно використати час. Важливим
виробництво факсимільних апаратів, франчай- є оптимальний розподіл реалізації стратегії в
часі; стратегія потребує, відповідно до її змісзинг або торгівля дієтичними продуктами.
Скорочення неперспективних виробництв у ту, певної організації й технології управління,
контексті реалізації стратегічного плану перед- кваліфікації працівників і соціально-психолобачає не тільки розвиток нових сфер діяльнос- гічного клімату на підприємстві. По-четверте,
ті, а й обережну ліквідацію неперспективних найширше використовуваною стратегією розвивиробництв, щоб вивільнити необхідні ресур- тку підприємства в сучасних умовах господарюси і зменшити витрати компанії. Необхідність вання є стратегія мінімізації витрат, яка спряконцентрації менеджерів на можливостях зрос- мовує дії підприємства на зниження повних
тання підприємств не так давно зумовила ви- витрат виробництва товарів або послуг, що проникнення хвилі згортання напрямів діяльності понуються покупцям. Мета цієї стратегії – ствонайрізноманітніших компаній із використан- рення стійкої переваги у витратах, порівняно з
ням стратегій скорочення неперспективних ви- конкурентами. Стимулом використання стратеробництв, збирання «урожаю» та ліквідації. гії мінімізації витрат є значна економія на розМета скорочення – усунення «відмерлих» або мірах виробництва й залучення великої кіль«умираючих» напрямів з метою підвищення кості споживачів, для яких ціна – вирішальний
ефективності бізнесу. При цьому стратегічний фактор під час здійснення покупки. По-п’яте,
план кожної кампанії зазвичай передбачає у діяльності підприємств важливу роль відінеобхідність припинення виробництва певних грає стратегія інновацій, яка характеризується
продуктів, послуг, відхід із неперспективних зосередженням зусиль підприємства на пошуринків або відмову від обслуговування певних ку принципово нових, ефективних технологій,
проектуванні необхідних, але невідомих догруп клієнтів.
В умовах регульованої ринкової економі- тепер видів продукції, методів організації вики мета стратегії підприємства постає як ре- робництва, способів стимулювання персоналу
зультат, до якого прагне система управління, тощо. Підприємства, що обрали таку стратегію,
пов’язаний передусім із категоріями дохід- прагнуть сформулювати конкурентну перевагу
ності та конкурентоспроможності. Дохідність за рахунок здійснення радикальних інновацій у
пов’язана з вартістю товару й виражає
відносини з приводу її реалізації, а кон- Аналіз галузі й аналіз
курентоспроможність – зі споживчою
конкурентного
становища
вартістю та пов’язана з мірою задоволення потреб. Тому мета є результатом, підприємства в галузі
пов’язаним із місією через конкурентоВизначення стратегічних
Формалізація
спроможність. Отже, стратегія – спосіб
альтернатив
стратегії
підприємства
розв’язання суперечності між дохіднісАналіз
стану
тю й конкурентоспроможністю. Вона не
підприємства
може бути обмежена часовими межами,
оскільки не пов’язана з довготерміновим розвитком підприємства. Керівни- Рис. 3. Етапи розроблення стратегії підприємства [15, с. 484]
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різних сферах. Підприємство, котре здійснило
радикальну інновацію, має змогу отримати надприбуток за рахунок стрибка в рентабельності
продаж або за рахунок створення нового сегмента споживачів. Головна мета – випередити
конкурентів і одноосібно знайти ринкову нішу,
де не існує конкуренції або вона незначна. Інші
стратегії, зокрема стратегія диференціації;
стратегія сегментування ринку; стратегія фокусування, аналогічні стратегічним орієнтирам
Ф. Котлера щодо діяльності фірм.
Висновки. Стратегія підприємства з позиції маркетингового управління виробничо-збутовою діяльністю охоплює певний набір видів
діяльності, відмінних від видів діяльності конкурентів, що забезпечує створення вигідної позиції підприємства на ринку. Великі компанії,
як правило, керують різнобічними напрямами
бізнесу, кожний із яких вимагає певної стратегії. Зокрема, у компанії General Electric, наприклад, 49 стратегічних бізнес одиниць. Процес стратегічного планування СБО передбачає
с 8 етапів, а саме: перший етап – визначення
своєї особливої бізнес-місії; другий – аналіз навколишнього бізнес-середовища (аналіз можливостей і загроз); третій – аналіз внутрішнього
середовища (аналіз сильних і слабких сторін);
четвертий – формування цілей; п’ятий – формування стратегії; шостий – формування програми; сьомий – реалізація стратегії; восьмий
етап – зворотний зв’язок і контроль.
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УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ ЯК ЕЛЕМЕНТОМ СИСТЕМИ
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ
MANAGEMENT OF BRAND AS AN ELEMENT OF INTANGIBLE ASSETS:
PRACTICAL ASPECTS
АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто місце бренда в системі нематеріальних
активів компанії, цінність бренд-менеджменту для управління
торговельними марками й подальшого перетворення їх в актив
компанії з метою отримання нею додаткового зиску. Виокремлено способи та джерела перетворення торговельних марок у
популярні бренди.
Ключові слова: нематеріальні активи, бренд, брендинг,
капіталізація активів, інтелектуальна праця, репутаційні активи.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено место бренда в системе нематериальных активов компании, ценность бренд-менеджмента для
управления торговыми марками и для дальнейшего преобразования их в актив компании с целью получения дополнительной выгоды. Выделено способы и источники преобразования
торговых марок в популярные бренды.
Ключевые слова: нематериальные активы, бренд, брендинг, капитализация активов, интеллектуальный труд, репутационные активы.
ANNOTATION
This paper is focused on the defining of brand’s place in the
system of company’s intangible assets, the role of brand management in trademarks management and their further converting into
a valuable asset of the company for its additional benefit. The article outlines methods and sources of trademarks conversion into
popular brands.
Keywords: intangible assets, brand, branding, capitalization
of assets, intellectual labour, reputational assets.

Постановка проблеми. Світове суспільство
нині перебуває на етапі переходу до нової віртуальної економіки, де прискорюються бізнес-процеси, з’являються нові сфери бізнесу, тому старі
фірми, які не навчилися швидко змінюватися
та пристосовуватися під нові потреби, утратили
свою популярність. З кожним роком зростає конкуренція, що змушує виробників шукати нові
способи закріпитися у свідомості споживачів і,
відповідно, на полицях магазинів. Створення
яскравих брендів є одним із ефективних способів завоювання ринку та думок цільових покупців, оскільки гарантує більшу кількість угод у
майбутньому. Отже, бренд стає одним із активів, який приносить зиск, але має нематеріальну форму, переважно націлений на стратегічну
перспективу. Тому необхідним є розгляд джерел
ідей брендів, які можуть сформувати лояльність
споживачів і стати пізнаваними серед них.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблемами вивчення та створення яскравих
брендів займалося багато вчених. Серед зарубіжних учених варто виділити таких науковців: Роберт Каплан, Девід Нортон, Барух Лев,
Софія Чен, Девід А. Айкер, П.С. Буш, Річард
Розенбаум-Еліот, Вагнер Камакура та Гарі Русел, Томас Гед. Серед вітчизняних теоретиків і
практиків питаннями системи нематеріальних
активів і місцем бренда серед них займались
Г.В. Булат, А.М. Камінська, А.О. Старостіна,
С.Г. Фірсова.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. На відміну від зарубіжної, у вітчизняній практиці та теорії вивчення бренда та брендингу як джерела збільшення капіталізації компанії не набуло широкого
розповсюдження, здійснювались лише спроби
теоретичного осмислення. Але більшість ідей і
поштовхів приходять із практики, тому необхідним є розгляд понять «нематеріальні активи», «бренд», «брендинг» і «капіталізація бренда» на практиці.
Мета статті. Метою дослідження є узагальнення теоретичних положень і практичний аналіз місця й цінності бренда та брендингу для
збільшення капіталізації компанії.
Виклад основного матеріалу. Для визначення відповідності бренда нематеріальним активам і його місця серед них було проаналізовано
їх сутність і характеристики. Згідно з положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 8
та міжнародним стандартом бухгалтерського
обліку № 38, «… нематеріальні активи – немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікованим». До нематеріальних активів належить усе, крім коштів,
їх еквівалентів і дебіторської заборгованості у
фіксованій та визначеній сумі грошей [1; 2].
Г.В. Булат та А.М. Камінська вважають, що нематеріальні активи є сукупністю всіх наявних
у підприємства прав на різні види власності,
які мають певну цінність для суб’єкта господарювання й забезпечують йому можливість
отримання вигоди чи доходу [11, c. 67–68].

456

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Роберт Каплан і Девід Нортон зазначають, що
до нематеріальних активів належать людський
капітал, бази даних та інформаційні системи,
високоякісні процеси, які приносять віддачу,
відносини зі споживачами, бренди, інноваційні можливості й культура [7, c. 3–4]. Згідно з
визначенням Організації економічного співробітництва та розвитку, нематеріальні активи,
окрім фізичного, не мають фінансового втілення. Нематеріальні активи також називають активами знань та інтелектуальним капіталом.
До нематеріальних належать три типи активів:
комп’ютеризована інформаційна нерухомість
(наприклад програмне забезпечення й бази даних); інноваційна нерухомість (наприклад результати наукових і ненаукових ДІР, авторські
права, зразки, товарні знаки); економічні компетенції (у тому числі бренд, фірми зі специфічним людським капіталом, мережі, що з’єднують
людей та інститути, організаційні ноу-хау, які
збільшують ефективність підприємства й аспекти реклами та маркетингу) [9]. Барух Лев додав
до визначення нематеріальних активів те, що
вони є «ресурсом майбутніх вигод» [8, c. 299].
Софія Чен підкреслила, що ті фірми, які мають
більшу частку нематеріальних активів у загальній сукупності, попри менші розміри, швидше
зростають і мають вищу ринкову вартість у розрахунку на одиницю активу [3, c. 3].
Далі проаналізуємо поняття «бренд» для визначення його основних характеристик. Девід
А. Аакер зазначає, що бренд – це відмітна назва або символ (наприклад логотип, товарний
знак або дизайн упакування), призначена для
ідентифікації товарів або послуг, продавця або
групи продавців і диференціації цих товарів від
пропозиції конкурентів [4, c. 28]. С.С. Гаркавенко трактує бренд як образне поєднання самого товару або послуги з набором властивих
йому характеристик, очікувань та асоціацій,
які виникають у споживача товару [13, c. 456].
А.О. Старостіна зазначає, що бренд – це умовний цілісний образ, котрий складається з низки
асоціацій, які перенесені на товар або послугу,
мають формувати й підтримувати відносини зі
споживачами шляхом надання їм певної цінності (вигоди), до складу якої входять функціональні, економічні та психологічні переваги
[16, c. 276]. Річард Розенбаум-Еліот указує, що
бренд – це етикетка, що позначає власність фірми, яку ми бачимо, оцінюємо, до якої формуємо
почуття і стосовно якої будуємо асоціації для
розуміння цінності [10, c. 4]. Вагнер Камакура
та Гарі Русел уточнюють, що цінність бренда є
результатом довгострокових інвестицій, які необхідні для створення стійкої диференціальної
переваги, порівняно з конкурентами [6, c. 9].
С.Г. Фірсова вказує, що сучасне трактування
поняття «бренд» – це вдосконалена товарна
марка, яка у свідомості споживача асоціюється
з високим іміджем підприємства-виробника й
характеризується високим рівнем лояльності з
боку споживача [17, c. 155–156]. Отже, бренд є

невід’ємною частиною нематеріальних активів
і здатен приносити власнику зиск. Крім того,
бренд, на відміну від товарного знака, має соціальну функцію, тобто передбачає «спілкування» зі споживачами й налагодження зв’язків
на ментальному рівні, привнесення нового в
суспільство, що особливо актуально у висококонкурентній економіці знань. На нашу думку,
однією з найкращих є ієрархія нематеріальних
активів і визначення місце бренда в ній, запропонована А.В. Волковим (рис. 1). Практичну
реалізацію цього підходу проведемо на прикладі піраміди нематеріальних активів підприємства «Монделіс Україна» [15].

Рис. 1. Піраміда нематеріальних активів [12, c. 22]

1. Інтелектуальна праця: насамперед для
відбору кваліфікованого персоналу, у якого є
достатні компетенції, навички й досвід, у компанії існує власна система оцінювання кандидатів, що складається з кількох етапів: заповнення анкети, участь у тестуванні спеціальних
знань і компетенцій, співбесіда зі співробітником відділу людських ресурсів, вирішення кейсу та співбесіда з лінійним керівником. Окрім
спеціальних знань, у компанії також цінується
зарубіжний досвід, соціальні навички та здатність генерувати інноваційні ідеї, що вказується у вимогах до кандидатів. Робота в «Монделіс Україна» за природою є командною, тому
існує тісне співробітництво між підлеглим і
керівником під час визначення завдань. У компанії використовується цільовий підхід, за якого індивідуальні цілі для кожного працівника
встановлюються разом із керівником, а потім
переглядаються. Винагорода співробітників
відбувається за результатами діяльності, що
стимулює до постійного самонавчання та саморозвитку. Рівень компетентності в «Монделіс»
визначається за допомогою внутрішніх показників, таких як розуміння стратегічних переваг
компанії, її місця і прагнення; на 2013 р. він
становить 95%, також високим у компанії є показник залученості працівників у бізнес-процеси компанії, становить 81%. Програми стажування й навчання для працівників є різними:
10% навчання припадає на вказівки та інструкції, 20% становить навчання від інших колег,
70% – досвід на робочому місці. На 2013 р.
сума коштів, укладених у навчання співробітників становила 3,5 млн грн, 264 працівники
пройшли стажування та відбулось 6 внутрішВипуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
ньокорпоративних тренінгів. Компанія використовує такі види програм, як внутрішні й
аудиторні тренінги, міні-модулі, і60відео, електронне навчання, вебінари, крос-функціональні
зустрічі, обмін досвідом через платформу
WELL, електронний вісник «Планета самонавчання». 16 працівників стали керівниками у
2013 р., здобули перемоги в конкурсах (за оцінкою Всеукраїнської рекламної коаліції маркетингова команда Монделіс стала найкращою).
Також нещодавно в компанії створено проект
JoyIn, основне призначення якого – забезпечувати регулярні зустрічі професіоналів із різних
сфер, від ІТ до HR, для обміну досвідом, знаннями та обговорення актуальних проблем зі
спеціальності.
2. Аналіз цінностей компанії дав змогу виявити, що корпоративна культура «Монделіс
Україна» базується на таких напрямах – довірливі стосунки між власниками, менеджментом
і співробітниками, орієнтація на довгострокове
зростання, простота завдань, командна робота,
легкі комунікації і зворотній зв’язок, поєднання плюралізму думок та індивідуальний унесок
кожного. За словами HR-директора, головними
установками є доступ до передових технологій,
а також обмін знаннями між професіоналами, а
найефективнішим показником є досягнення реальних результатів, які не залишаються лише
деклараціями. Корпоративна культура «Монделіс Україна» базується на чотирьох напрямах.
По-перше, для забезпечення якості й безпеки
продукції компанія інвестувала 200 млн дол.
США для розбудови бізнес-процесів, зокрема
системи контролю якістю, а також 11 млн грн
у проекти соціальної відповідальності. Крім
того, для відбору якісної сировини «Монделіс»
співпрацює з місцевими фермерами та постачальниками, які проходять обов’язковий аудит
і перевірку, система управління якістю підприємства відповідає системам управління якістю
ISO, OHSAS та BSIPAS. Другий напрям характеризується широким використання енергозберігаючих технологій та альтернативних джерел
енергії, які в деяких стратегічних бізнес-одиницях збільшились до 50%, також широкомасштабне впровадження вторинної обробки сировини (82%) з поступовим зменшенням відходів,
упровадження повітряних і водоочисних споруд. Особливим пунктом є відносини між роботодавцем і співробітниками. У цій сфері Монделіс просуває ідею – робота як стиль життя,
створюючи для цього відповідні умови, – співробітництво з директором, програма MyFlex –
передбачає інструменти в шести категоріях
(турбота – набір страхування для працівників,
комфорт – передбачає такі послуги як водій,
парасольки тощо, власний розвиток – тренінги,
бібліотека, дистанційна робота для формування лояльності, продукція компанії зі знижкою,
а також пристосування для дитини). Кращим
показником є те, що 99% працівників готові
порекомендувати компанію своїм знайомим.
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Четвертим пунктом є підтримка громад: компанія виділила 4,2 млн грн на проекти соціальної
відповідальності, 211 благодійних фондів отримали допомогу, а також відбувалась активна
підтримка людей на різних місцях роботи (від
лікарень до дитячих будинків). Корпоративна
культура тісно корелює з корпоративною соціальною відповідальністю: якість продукції,
а також численні раціоналізаторські пропозиції визначають специфічну функцію, яка зумовлює відносини зі споживачами та культуру
виробництва, визначає цінності й регулятори
поведінки; відповідальність перед працівниками формує ритуали, цінності, а також неписані
правила взаємин між членами організації. Усі
чотири складові спрямовані на формування репутаційного активу – іміджу організації, яка
залучає надійних партнерів і формує думку серед свідомих покупців. В основі інноваційної
ідеології панує якість і зручність продукції, що
забезпечує успішність нововведень компанії на
ринку.
3. Побудова організаційної структури компанії випливає із наявності великої кількості
брендів – бізнес-одиниць, а також територіальних відділень. Для вирішення цієї проблеми, а також забезпечення концентрації
над окремими проектами Монделіс збудувала організаційну структуру, яка має характер матричної з наголосом на значній ролі у
прийнятті рішень головного директора. Окрім
директора, вирішенням ключових для підприємства питань займаються Загальні збори акціонерів, Наглядова рада та Правління.
Для додаткового контролю за діяльністю підприємства у складі Наглядової ради існують
постійно діючі комісії, зокрема Ревізійна комісія для вирішення питань щодо фінансовогосподарської діяльності. Така організаційна
структура дає змогу пришвидшити комунікації між учасниками процесу, зібрати команду професіоналів, швидко приймати рішення,
проте деякі канали комунікацій, а також ланки структури можуть бути перевантаженими, зокрема генеральний директор. Для полегшення комунікаційного процесу розпочато
стратегічне партнерство із Facebook, оскільки
«Монделіс Україна» підпорядковується регіональному керівництву в усій Східній Європі,
а також тим, що основні інноваційні розробки
здійснюються зверху, а регіональні представництва відповідають переважно за їх імплементацію, тому всі дії мають узгоджуватись
із основним центром. Компанія також співпрацює з іншим світовим лідером у сфері ІТ –
Google – над проектом, покликаним полегшувати комунікації зі споживачами. У компанії
наявна київська філія, а також дочірнє підприємство ТОВ «Чіпси Люкс», Тростянецька
фабрика, яка є окремим виробничим підрозділом. «Монделіс» займається автоматизацією
та раціоналізацією виробництва, ця потреба
зумовлена прагненням здійснювати повноцін-
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ну обробку сировини за рахунок власних потужностей, унаслідок чого виробничий процес
має конвеєрний характер. У компанії панує
ідеологія бережливого виробництва й упроваджуються нові системи менеджменту збуту
(Оracle Transportation Management (OTM)).
4. У Монделіс Україна існує окремий центр
із розробки інноваційної продукції, а також пошуку реалізації вдалих винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Відповідно до сфери діяльності компанії, більша частина нововведень
пов’язана з харчуванням, меншою мірою – логістичними та організаційними інноваціями.
У компанії наявні власні патенти (нещодавно «Монделіс Інтернешнл» подала заявку на
оформлення патенту на технологію виробництва
нежирного й низькокалорійного шоколаду, що
може зумовити серйозні зрушення в цій галузі). Другим запатентованим винаходом компанії є метод приготування твердих і м’яких цукерок без інтенсивного витрачання енергії та
часу. Ця методологія передбачає змішування
полігклітолу з іншими інгредієнтами, що зберігає більшість доданої води. Також «Монделіс»
запатентувала новий склад жувальної гумки,
який швидко розчинюється, схожий на той, що
затверджується для нових продуктів у країнах
ЄС. Серед запатентованих продуктових інновацій також є технологія, яка зменшує кількість
жиру у продуктах і передбачає додавання соку.
До того ж компанія розпочала створення Інноваційного центру, у якому наявна віртуальна
лабораторія та платформа для взаємодії талановитих спеціалістів, задіяних у створенні нових продуктів. Виробничі секрети становлять
інгредієнти продуктів, а також технології виробництва і просування (нею, зокрема, стало
співробітництво з соціальною мережею Твіттер,
яка передбачає створення платформи для ефективних комунікацій зі споживачами). Успіхів
на українському ринку, де діють потужні конкуренти, компанія досягає за допомогою ноухау. Її цінний актив – це команда спеціалістів,
здатна пропонувати унікальні ідеї для маркетингових міксів.
5. «Монделіс» – міжнародна компанія, яка
є другою у світі за виробництвом продуктів
харчування, володіє розвиненою збутовою мережею по всьому світі, широкою географічною
поширеністю, а також має змогу відбирати найкращих постачальників. Ці позиції надають їй
можливість залучати найкращих працівників у
різних частинах світу, а також отримувати великий дохід, який перетворюється в інвестиції.
Крім того, компанія має доступ до нових інновацій на ринку інформаційних технологій, про
що свідчить її партнерство з такими потужними
компаніями, як Facebook, Twitter та Google, а
також вона має власну мережу корпоративного
ліцензування, яка дає змогу пришвидшити комунікації між дочірніми підприємствами й головним офісом. Нещодавно «Монделіс» придбала ліцензію мобільного штрих-коду NeoMedia’s,

який допомагає споживачам перевірити шоколадну продукцію на своєму телефоні. До своїх
стратегічних переваг компанія додає категорії,
що швидко зростають, і потужні шляхи просування продукції на ринок. Нещодавно вона увійшла в рейтинг ТОП-25 компанії за показником
ІТ-зрілості. На сьогодні стратегічні бізнес-одиниці компанії приносять їй такий дохід: 70%
доходу в категорії «печиво», 55% – у категорії
«шоколад», 60% – у категорії «жувальна гумка
та льодяники», 50% – у категорії «бакалія, сир
та напої».
6. Історія компанії Kraft Foods розпочата
двома братами у 1914 р. з власного виробництва сиру. З 1994 р. компанія розпочала роботу в Україні, пізніше український офіс почав
відповідати за продажі в інших країнах СНД,
а з 2011 р. розпочався процес поділу компанії на дві незалежні структури: Kraft Foods,
який працює безпосередньо в Північній Америці, Mondelez International, яка займається
діяльністю в усіх інших країнах. Нова назва
компанії трактується так: “Monde” від латинського – світ, а “delez” варіація від слова
“delicious” – солодкий, оскільки основну частину доходу компанія отримує від продажів солодощів. На сьогодні в компанії наявні 12 потужних брендів із доходом понад 1 млрд дол.
США. Успіх «Ведмедика «Барні» базується на
унікальному рецепті, розробленому спеціально
для дітей, а також наявності модуляцій, що
робить його ідеальним для сніданку або швидкого угамування голоду. Печиво “belVita”
створюється завдяки власній технології випікання, що дає змогу зберігати складні вуглеводи, які засвоюються протягом дня й надають енергію споживачам. Бренди “CarteNoire”
та “Jacobs” призначені для гурманів, оскільки
завдяки процесу виготовлення на 100% арабіка має винятковий смак, а також правильній організації продажів (кава доставлялась за
вказаними адресами по чотири рази на день,
що забезпечило її популяризацію). “Dirol” не
містить у складі цукру, тому виконує обіцяне
призначення як засіб боротьби із карієсом, проте має приємний смак, а також зручне пакування. Льодяники “Halls” твердо закріпились
на ринку та зайняли 50% на ньому завдяки
своїм корисним властивостям – евкаліпту, що
позитивно діє на горло. Правильне позиціювання дало змогу бренду закріпитись у північних країнах як засіб проти кашлю, а в південних – як спосіб угамування спраги. Шоколад
«Корона» на момент появи був єдиним брендом на ринку, а унікальна технологія обробки
зорієнтована на швидкість, тому якість товару
забезпечується свіжими інгредієнтами. Снек
«Люкс» і шоколад “Milka” стали популярними
брендами завдяки використанню якісних інгредієнтів і технологій мінімізації негативних
наслідків для здоров’я від споживання “junk
food”. Успіх додає реклама, яка відрізняється
від конкурентів і впливає на відповідні емоції
Випуск 3. 2015

459

Глобальні та національні проблеми економіки
цільових споживачів. Секрет успіху “Picnic”
полягає в унікальному рецепті, а також індивідуальному підході до маркетингового міксу
в кожній категорії. “Tassimo” є світовим прикладом правильного використання інтелектуальних технологій, які полегшують приготування різноманітних напоїв удома, офісі та
кав’ярнях. Крекер «TUC» з’явився на ринку
України як продукт, що вже заробив собі репутацію завдяки смаку і зручності, власному
виробництву на Тростянецькій фабриці, що забезпечило стабільні обсяги виробництва.
Отже, проаналізувавши бренди компанії,
можемо зазначити, що ключовим фактором їх
успіху є використання диференційованого підходу для кожної бізнес-одиниці. Управління
окремим брендом відповідно до його призначення та направленості на практиці й у літе-

ратурі здобуло назву – брендинг. Автор нової
концепції 4D-branding Томас Гед зазначає, що
брендинг передбачає використання бренда для
створення нової цінності, а сам він базується на
відносинах із контрагентами, насамперед безпосередніми споживачами, причому на таких, що
здатні зачіпати їх емоції [5, c. 3–4]. Крім того,
брендинг пов’язаний із постійною зацікавленістю нововведеннями та інноваціями. Проаналізувавши історії різних брендів, можна зробити
висновок щодо ключових підходів, які зробили
їх успішними (таблиця 1).
Можна зробити висновок, що великі компанії свого часу використовували різні підходи,
які обирались під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. Варто зазначити, що який би
підхід не використовувався для розвитку бренда, кожен із них передбачає підприємницький
Таблиця 1

Підходи до розуміння успішності брендів
Назва підходу
Технологічний

Сутність
Бренд закріплюється за рахунок постійного вдосконалення й оновлення характеристик продукту з акцентом
на якість та економічність товару з адаптацією під різні
ринки, а також використання інноваційних інженерних/
дизайнерських винаходів, як підвид, можливе укрупнення й поглинання інших компаній із відповідною спеціалізацією для отримання нових технологій, співпраця з
дизайнерськими та креативними організаціями.
Нішева
Концентрація на потребах окремих категорій споживачів,
унаслідок чого виробництво й маркетинговий мікс визначаються, виходячи із побажань клієнтів, акцентування
уваги на унікальності продукту, ексклюзивність (відсутність аналогу), найчастіше товари належать до сегмента
високих цін, постійна адаптація.
Процесний
Удосконалення способу виготовлення товару, що позитивно впливає на скорочення витрат і вартості, що також
покращує якість, підвидом може бути логістичний підхід,
коли наголос робиться на раціоналізації матеріального забезпечення, або продажний, збутовий, у деяких випадках
відбувається повна реорганізація з наголосом на зручну
структуру та комунікації як важливий допоміжний процес.
Післяпродажний Якщо відсутні видатні функціональні властивості, то торговельна марка просувається за рахунок кращого сервісу
й належної реклами, що має характер нагадування.
Стратегічна
Розширення бренда шляхом створення і просування під
диверсифікація
його ім’ям інших продуктів, а також використання географічної диверсифікації та експансії, максимальне пристосування до специфічних потреб споживачів у кожному
регіоні, використання для кожного сегмента та кожної
країни свого маркетингового міксу.
Рекламний і
Використання інноваційних методів реклами, просування
позиційний
за рахунок знаменитих осіб, активний маркетинг потреб споживачів, маркетингова стратегія направлена на
конкретне позиціювання товару на ринку (наприклад як
противага конкурентам).
Інноваційний
Ключову роль відіграє оригінальна ідея, яка змогла створити новий ринок. Базується на постійному вдосконаленні, значна частина продуктів або їх модуляцій запатентовані, процес виробництва й матеріали становлять ноу-хау
та виробничі секрети, піонерство на ринку, як правило,
приносить лідерство протягом тривалого використання.
Кон’юнктурний
Наслідування вимог ринку, тенденцій і потреб споживачів, постійне проведення маркетингових досліджень. Як
правило, за цього підходу ринок активно розвивається,
тобто створюється сприятливе зовнішнє середовище.
Джерело: складено автором на основі [14]

Приклад
Toyota, Nissan, Ford,
Porsche, Audi, BMW,
Mercedes-Benz, Opel,
Volkswagen, Adidas, Puma,
Reebok, Nike, NewBalance,
Lee, Wrangler, Mustang,
Pepsi, Apple, HP, Kinder
Surprise
Porsche, Audi, Барні,
CarteNoire, Jacobs

Ford, belVita, Люкс, Nike,
Lee Cooper, McDonalds,
Nestle, Sturburks, Люкс

Volkswagen
Adidas, New Balance,
Mustang, McDonalds,
Costa Coffee, Ahmad Tea,
Samsung, Nestle
Adidas, Puma, Reebok,
Nike, Pepsi, 7up, Lipton,
Apple, Microsoft, Nestle,
Chupa-Chups, Dirol, Halls
Levis, Lee, Coca-Cola, 7up,
Fanta, HP, Sony

Coca-cola, Apple, Microsoft,
Lipton, Samsung, Barbie,
Teddy, Chupa-Chups
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хист – підмічати те, чого не бачать інше, й уміти конвертувати знання в комерційний успіх.
Управління брендом (брендинг) призначене для
збільшення капіталізації компанії. На сьогодні
на практиці та в теорії відсутній єдиний стандартизований метод обрахунку капіталізації
бренда. Збільшення коштів на розвиток бренда
має підвищувати продажі, оскільки зростання популярності бренда забезпечує збільшення кількості укладених угод (підвищення інтенсивності купівель), тому можна визначити
ефект від брендингу шляхом зіставлення витрат на управління брендом і надходження від
продажів продуктів компанії.
Висновки. Аналіз нематеріальних активів і
місце бренда в їх системі дав змогу виявити, що
вони є одним із ключових елементів, за рахунок яких відбувається збільшення капіталізації
компанії шляхом залучення нових споживачів
та примноження продажів. Принциповим є те,
що ключовим елементом на шляху успішного
розвитку бренда є залучення кваліфікованих
кадрів, отже, формування репутаційного активу відбувається за принципом «Бренд роботодавця → Підсистема генерації інтелектуальних
активів, яка включає носіїв інтелектуальної
праці → Бренди компанії». Отже, усі попередні активи, особливо інтелектуальна праця та
її результати, у кінцевому підсумку спрямовані
на формування репутаційного активу – іміджу
компанії та її торговельних марок. Свого часу
світові лідери використовували різні підходи
для просування своїх товарів, проте майже в
кожному випадку ключову роль відігравали
підприємницький хист, оригінальна ідея, правильна позиційна стратегія й ефективні комунікації із споживачами.
У майбутньому перспективним є розгляд і
розробка практичних рекомендацій щодо методів просування брендів на ринку в контексті переходу до нового укладу та нового типу
економіки, де віртуальна реальність займатиме
домінуючу позицію. Також необхідним є здійснення спроб стандартизації й виведення єдиного методу обрахунку капіталізації від кожного
окремого нематеріального активу, який максимально точно відображав би приріст доходу від
інвестицій у розвиток бренда та покращення
іміджу організації.
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МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НАЗЕМНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Й ПЕРЕВЕЗЕНЬ В АЕРОПОРТУ
MODEL OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF GROUND SERVICING
AND TRANSPORTATION IN AIRPORT
АНОТАЦІЯ
У статті сформовано модель технологічних процесів обслуговування повітряних суден, пасажирів і багажу в аеропорту. У процесі роботи аеропорту виділено технологічні операції,
з’ясовано їх роль і місце в технологічному графіку наземного обслуговування рейсів. На базі статистичного матеріалу, наданого
двома аеропортами України, побудовано моделі технологічних
операцій, що встановлюють зв’язки між їх найважливішими параметрами й характеристиками обслуговуваних рейсів.
Ключові слова: моделювання, аеропорт, наземне обслуговування, інформаційна система.
АННОТАЦИЯ
В статье сформирована модель технологических процессов обслуживания воздушных судов, пассажиров и багажа в
аэропорту. В процессе работы аэропорта выделены технологические операции, выяснены их роль и место в технологическом графике наземного обслуживания рейсов. На базе статистического материала, предоставленного двумя аэропортами
Украины, построены модели технологических операций, устанавливающих связи между их важнейшими параметрами и характеристиками обслуживаемых рейсов.
Ключевые слова: моделирование, аэропорт, наземное
обслуживание, информационная система.
АNNOTATION
The article describes a simulation model of technological
processes of aircrafts, passengers and luggage services in the
airport. Within the framework of airport production, the author
points out major technological processes and their part in the
technological schedule of flights ground handling. On the basis
of the extensive statistical material given by a number of airports
of Ukraine, the author has constructed stochastic models of
technological operations establishing communications between
their key parameters and characteristics of flight handling.
Keywords: simulation modelling, airport, ground services,
information system.

Постановка проблеми. Сучасні умови авіатранспортного ринку вимагають від аеропортових підприємств підвищення якості надаваних
перевізникам і користувачам повітряного транспорту послуг, скорочення тимчасових витрат
на обслуговування й забезпечення вимог щодо
безпеки та регулярності перевезень. Одним із
напрямів практичного вирішення цієї проблеми є оптимізація технологічних параметрів
аеропортових комплексів на базі логістичного
моделювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблемою діяльності аеропортів і використання принципів удосконалення обслуговування в
різних галузях економіки займалися такі укра-

їнські науковці, як В.М. Загорулько, В.В. Запорожець, А.Т. Тофанчук, О.Й. Косарев, В.І. Крітова, Ю.Ф. Кулаєв, В.І. Личик, В.І. Щелкунов,
Г.М. Юн та інші.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Водночас із наявними питаннями ефективного функціонування аеропортів
на сьогодні немає досліджень, пов’язаних із
моделюванням технологічних процесів наземного обслуговування та перевезень в аеропортах
України.
Метою статті є розроблення моделі технологічних процесів обслуговування повітряних суден, пасажирів і багажу в аеропорту.
Виклад основного матеріалу. Логістичне моделювання передбачає багаторазове відтворення
(прогін) на ЕОМ процесу функціонування досліджуваної системи зі збереженням його логістичної структури й послідовності протікання в
часі з урахуванням впливу випадкових факторів [3]. Оскільки основна виробнича діяльність
аеропорту полягає в реалізації технологічних
процесів обслуговування рейсів, що включають
певний набір операцій, склад, тривалість і трудомісткість яких залежить від параметрів рейсу, то як одиничний прогін логістичної моделі
береться процес обслуговування одного рейсу.
Логістична модель технології наземного обслуговування рейсу повинна містити таке:
1) універсальний алгоритм здійснення
процесу, що містить опис послідовності та
взаємозв’язку операцій;
2) імовірнісні моделі окремих технологічних
операцій, які включають статистичний розподіл ключових параметрів операцій, таких як
тимчасова тривалість, кількість персоналу, що
залучається, кількість використовуваних технічних засобів тощо.
Раціональні обмеження за рівнем деталізації вимагають, щоб створювана модель відображала лише той набір технологій, який є принципово важливим під час оптимізації процесу
обслуговування перевезень. Для формування
такого набору операцій потрібно таке:
1) розглянути технологію обслуговування
рейсів, виділивши основні операції, що найбільшою мірою впливають на загальну трива-
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лість обслуговування, і використані ресурси.
Результатом цієї процедури має бути модельний
технологічний графік, який вуключає операції
критичного шляху, справедливого для більшості типів повітряних суден (далі – ПС);
2) проаналізувати льотно-технічні й комерційні характеристики, а також параметри технологічних процесів наземного обслуговування
різних типів ПС з метою їх обґрунтованого групування, що дає змогу значно знизити обсяг вихідних даних, які використовуються моделлю;
3) побудувати моделі технологій, що входять
у модельний технологічний графік. Результатами цих моделей повинні бути тривалості описуваних операцій і потрібні ресурси для їх виконання.
Отже, характеристики технологічних процесів, такі як склад і тривалість технологічних
операцій, задіяні сили й засоби, залежать від
багатьох факторів, головними з яких є тип ПС,
категорія рейсу та перевезення, рівень механізації й автоматизації технічного обслуговування. Найбільш повним складом виконуваних
операцій наземного обслуговування відрізняються рейси, що належать до категорії зворотних і дещо меншою мірою транзитних [5]. Подальший аналіз обмежений цими двома видами
рейсів.
Безпосереднє використання в моделі реальних технологічних графіків обслуговування
рейсів, що розробляються й застосовуються в
діючих аеропортах, неможливе через низку
причин, серед яких найбільш істотні – це, поперше, різноманітність варіантів графіків, що

Рис. 1. Модельний технологічний графік
підготовки ПС до вильоту:
події: А – надходження повідомлення про рух ПС,
Б – посадка ПС, В – прибуття ПС на місце стоянки
(далі – МС), Г – відправлення ПС із МС, Д – виліт ПС;
операції (або тимчасові інтервали): РЕБ – реєстрація
квитків і оформлення багажу пасажирів, котрі вилітають; РУЛ 1 – рух ПС на МС; З – зустріч ПС на
МС; УТ – установка трапа; ВИС – висадка та доставка в аеровокзал пасажирів; ВИВ Б – вивантаження
багажу і транспортування його в багажні приміщення аеровокзалу; ВБ – видача багажу пасажирам, які
прилетіли; ЗАП – заправка ПС паливом; ПС – прибирання салону; ТО – роботи з ТО; ПОС – доставка
пасажирів, котрі вилітають, до ПС і посадка в ПС;
СОРТ – сортування й комплектація по рейсах багажу
пасажирів, які вилітають; ПОГ Б – транспортування
до ПС і вантаження багажу пасажирів, котрі вилітають; ВИВ – роботи з випуску ПС зі стоянки; ВІД –
прибирання трапа; РУЛ 2 – рух ПС з МС

розрізняються залежно від типу ПС, категорій
рейсу й перевезення тощо; по-друге, надмірна
деталізація відображуваного процесу обслуговування. Проте наявні графіки можуть бути використані як основа для побудови розроблюваного
модельного технологічного графіка. Операції,
що включаються в цей графік, мають задовольняти трьом вимогам:
1) виконуватися обов’язково або в більшості випадків під час обслуговування транзитних
або зворотних рейсів;
2) перебувати (або мати можливість перебувати) на критичному шляху процесу;
3) мати значну, істотну для розглянутого
рівня деталізації моделі тривалість.
Модельний технологічний графік, що включає операції, які володіють перерахованими
вище властивостями, і коректний для опису
процесу обслуговування більшості типів ПС, подано на рис. 1.
Незважаючи на те що параметри операцій
залежать від типу ПС, значення їх змінюються в широких межах, а в низці випадків деякі
з операцій узагалі виключаються з технологічного процесу, це не призводить до порушення
зв’язків між операціями й «руйнуванням» графіка.
Імітаційне моделювання, яке ґрунтується на
використанні логістичної моделі досліджуваних процесів, передбачає наявність статистичних даних, що описують ці процеси. При цьому
точність і адекватність моделі зростає зі збільшенням обсягу накопиченої статистики.
Упровадження в низці аеропортів автоматизованих інформаційних систем (далі – ІС)
управління діяльністю надає можливість уникнути тривалих і трудомістких процедур збирання статистики шляхом використання матеріалів, що зберігаються в базах даних (далі – БД)
цих систем, які докладно й усебічно описують
технологічні процеси аеропорту.
Статистичні дані, почерпнуті з БД ІС, слугують вихідною «сировиною» для побудови
можливих розподілів характеристик технологічних операцій. У статті для створення моделі
технології (за винятком заправки паливом) використовуються матеріали БД ІС українського
аеропорту ПОКП «Аеропорт-Полтава», умовно
названого «Аеропорт N».
Через низку причин дані, що характеризують заправку НД паливом, відсутні у БД ІС
Аеропорту N, тому використана статистика,
накопичена протягом 2010–2012 рр. у БД аналогічної ІС ЛОКП «Міжнародний аеропорт Луганськ», званого далі «Аеропорт K».
Аналіз статистичного матеріалу дав змогу
провести групування ПС, що обслуговуються в
розглянутих аеропортах, із виділенням трьох
сукупностей. Ці сукупності названі «категорії
ПС». Найбільш характерні для досліджуваних
аеропортів ПС поділилися за категоріями так:
• категорія I – Ту-154, Boeing-757-200,
Boeing-737-400 , Airbus-320;
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• категорія
II
–
Ту-134,
Як-42,
Boeing-737-200, Boeing-737-500, А-319;
• категорія III – Ан-24, АН-26.
Аналіз статистики виявив залежність характеристик операцій не тільки від типу ПС, а
й від категорії перевезення – на міжнародних
(далі – МПЛ) або внутрішніх (далі – ВПЛ) повітряних лініях. ПС категорії III на МПЛ не використовувалися. Обслуговування ПС менших
категорій не розглядалося.
Отже, побудова модельного технологічного
графіка й виділення сукупностей ПС (з урахуванням категорії перевезення) дає змогу перейти до формування статистичних моделей окремих операцій для кожної сукупності. Зазначені
моделі повинні відображати зв’язки між тривалістю операцій, кількістю персоналу й технічними засобами, їх технічними характеристиками й іншими параметрами.
У результаті оброблення статистичних даних
ІС Аеропорту N були отримані параметри емпіричних і згладжуючих теоретичних розподілів
тривалості 14 найважливіших операцій та інтервалів часу: обсяг вибірки – кількість рейсів
відповідних категорій, інформація про які використовувалася в ході статистичного аналізу;
вибіркове середнє; вибірковий коефіцієнт варіації; рівень значимості критерію згоди; Пірсона;
тривалість виконання операції (або інтервалу
часу); випадкова величина; емпірична кількість
спостережень, потрапили в певний інтервал; теоретичне оцінювання кількості спостережень.
Нами було досліджено матеріали, що характеризують обслуговування близько 2 000 оборотних рейсів, виконаних літаками різних типів на МПЛ і на ВПЛ протягом 2010–2012 рр.
Для оцінювання помилок вибірок використовувалася формула [3]:

щий рівень значимості в більшості випадків,
виявився гама-розподіл.
Формула щільності гама-розподілу ймовірностей має такий вигляд [2]:
,
де α – параметр форми; β – масштабний параметр; s – параметр стану або зсув розподілу.
З метою спрощення формованої моделі тільки гама-закон використовується для опису тривалості всіх операцій. У тих випадках, коли
жоден із перерахованих законів не забезпечує
задовільного згладжування, ми отримуємо параметри гама-розподілу, що доставляють мінімум статистики критерію х2 Пірсона.
Поряд із тривалістю розглянуто такі важливі характеристики технологічних операцій, як
кількість персоналу й технічних засобів, що вимагаються для їх виконання.
Реєстрація квитків проводиться за порейсовою схемою, яка не вимагає сортування багажу,
за якою кількість стійок, що відводиться для обслуговування пасажирів рейсу, коливається від
однієї до трьох, залежно від типу ПС, категорії
рейсу й перевезення, очікуваної кількості пасажирів та інших факторів. Розподіл кількості стійок для НД II категорії подано на рис. 1.

,
де S – стандартна помилка вибіркового середнього; N – обсяг генеральної сукупності. Помилка ні для однієї з вибірок не перевищила
задовільну величину – 4,5%.
Аналіз отриманих даних дав змогу висунути
гіпотезу про належність останніх випадкових величин певного теоретичного закону розподілу.
З використанням стандартного формалізму
критерію згоди х2 Пірсона, викладеного, наприклад, у [2, с. 73], була проведена перевірка
можливості згладжування емпіричних розподілів трьома найбільш простими законами, що
відбивають особливості досліджуваних процесів: логарифмічно нормального, гамма-, а також Вейбулла.
Усі три закони описуються трьома параметрами й характеризуються позитивною асиметрією, що робить правомірною гіпотезу про
можливість їх використання. Перераховані закони розподілу забезпечили для різних вибірок
неоднакову якість згладжування, однак найбільш універсальним, який забезпечує найви-

Рис. 1. Розподіл кількості реєстраційних стійок

Кожна стійка обслуговується двома співробітниками служби перевезень. Посадка, висадка пасажирів включає також час доставки
до літака або від нього. Доставка здійснюється перонними автобусами або рідше пішки.
Піший прохід пасажирів до і від ПС категорії
III спостерігався в 25% випадків, ПС категорії
II – у 10% випадків. Пасажири ПС категорії
I практично завжди доставлялися автобусами.
Як правило, для доставки використовувався
один автобус. Іноді (приблизно у 3% випадків)
використовувався другий автобус. Приблизно
така сама частка випадків, коли спеціалізований автобус використовувався для доставки па-
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сажирів VIP-класів обслуговування регулярних
рейсів. Для посадки-висадки пасажирів у більшості випадків використовувався єдиний трап.
Якщо ПС було оснащено бортовим трапом, то,
як правило, використовувався цей трап.
Тривалість навантаження й вивантаження
багажу включає також витрати часу на його
транспортування по перону, для чого використовуються автомобілі з підйомним кузовом,
електро- або автовізком. Відповідальний за їх
виконання персонал включає двох співробітників аеропорту.
Прибирання салону здійснюється бригадою
прибиральників у складі від 1–2 чоловік (для
ПС ІІ та ІІ категорії) до 4–6 чоловік (для ПС
І категорії) із використанням автобуса.
Для транзитного ТО виявляється залежність
тривалості тільки від категорії ВС, але не від
категорії перевезення. В умовах аеропорту N
кількість виконавців коливається в межах від
2–3 чоловік для ПС категорії III до 4–6 чоловік
для ПС категорії I. Роботи з огляду, перевірки
систем, прийому та випуску таких літаків, таких як Boeing-737, Airbus-319, Airbus-320, виконуються однією людиною.
Заправку ПС паливом від інших операцій
відрізняє та обставина, що її тривалість являє
собою випадкову величину, яка складається під
упливом найбільш численного комплексу різнорідних випадкових факторів і здатна змінюватися в досить широких межах. Тут тривалість
заправки ПС визначається як композиція низки випадкових величин за формулою:
,
де V – об’єм палива, що заправляється, залежить від категорії ПС і відстані перевезення; N –
кількість одночасно використовуваних авіапаливозаправників (АТЗ); G′ – продуктивність
системи заправки ПС; G′′ – продуктивність наповнення цистерни АПЗ на пункті наливу; vТЗ –
місткість цистерни АТЗ; Тдоп – час на підготовчо-заключні операції в ПС і на пункті наливу,
а також на пересування АПЗ по перону; Е[∙] –
оператор округлення до найближчого більшого
цілого.
Через відсутність даних у БД ІС деяких із
випадкових величин, що входять у наведену
формулу, їх значення приймаються за іншими

джерелами й уважаються рівномірно розподіленими [1]. Характеристики низки інших випадкових величин розглянуті нижче.
Слабка розгалуженість мережі авіаліній аеропорту K полегшує облік обсягів палива, що
заправляється. Приклад результатів такого обліку поданий на рис. 2, де відображені полігони розподілу маси палива, що заправляється в
ПС для виконання рейсу, зарахованого до маси
його максимального запасу. Розглянуто заправки двох певних літаків, які виконують рейси на
двох авіалініях, а саме: Ту-154 Б-2 – на лінії,
протяжністю 1 900 км, Ту-134 Б – на лінії, протяжністю 2 400 км.

Рис. 2. Статистичний розподіл характеристик
операції заправки паливом
ПС Ту-154 Б-2 та Ту-134 Б

Загалом дані ІС свідчать про значний розкид
кількості палива, що заправляється, причому
приблизно в 10% усіх випадків в аеропорту ПС
не заправлялося, для польоту використовувався
наявний запас палива.
В аеропорту K, що не відрізняється високою
інтенсивністю руху, заправка виконується одним АПЗ, що виконують у разі необхідності
кілька під’їздів до ПС, що заправляється. Для
заправки літаків, які належать до I та II категорій, використовуються АПЗ типу АПЗ-22,
для ПС менших категорій – АПЗ-10,5. Час на
під’їзд і від’їзд АПЗ становить 3–5 хв.
Аналіз статистичних даних дав змогу розглядати продуктивність заправки як нормально розподілену випадкову величину, що залежить від

Таблиця 1
Характеристики розподілу тривалості заправки ПС паливом

Випуск 3. 2015
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Таблиця 2
Результати оптимізації

категорії ПС і типу АПЗ. Результати перевірки
статистичної гіпотези, подано в таблиці 1, де –
математичне очікування згладжуючого нормального розподілу, k – його коефіцієнт варіації.
Розподіл емпіричних значень і графік згладжуючого нормального розподілу для продуктивності заправки ПС II категорії подані на рис. 2.

Рис. 2. Статистичний розподіл характеристик
операції заправки ПС II категорії паливом

Подані вище характеристики технологічних операцій, отримані на основі оброблення
статистичних даних, загалом збігаються з аналогами, що наводяться в нормативній в спеціальній літературі, яка слугує певною гарантією
адекватності сформованої моделі. Статистична
модель програмно реалізована на базі системи
імітаційного моделювання GPSS World.
Описана вище модель може бути використана
під час вирішення широкого спектру завдань,
пов’язаних з аналізом і оптимізацією технологічних і техніко-економічних параметрів системи обслуговування перевезень аеропортів. Визначено мінімальну кількість, що забезпечує
виконання заданих обмежень за якістю обслуговування ПС і пасажирів. У ролі згаданих обмежень виступає тривалість очікування обслуговування, яка з надійністю 0,95 не повинна
перевищити задану величину tож. Модель буду-

валася для пікових рівнів інтенсивності потоку
ПС, які спостерігалися в аеропорту N протягом
останніх років, так і прогнозних. Ухідні потоки
ПС і пасажирів у розглянутому прикладі вважалися стаціонарними пуасонівськими. Розподіл ПС за категоріями відбувався відповідно до
статистики, що міститься в БД ІС розглянутого
аеропорту.
Результати вирішення оптимізаційної задачі
для двох обраних значень подані в таблиці 2.
Висновки. Результати оптимізації кількості
засобів обслуговування перевезень є базою для
оцінювання рівня інвестицій у розвиток аеропорту. Отже, модель технологічних процесів
обслуговування наземних перевезень є ефективним інструментом комплексної оптимізації,
аналізу та прогнозування параметрів логістичного комплексу аеропорту як складної системи.
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АУДИТ ПЕРСОНАЛУ: НЕЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
PERSONNEL AUDIT: NON-ECONOMIC ASPECTS
АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено передумови для застосування аудиту
персоналу в Україні. Проаналізовано сутнісний аспект аудиту
персоналу. Доведено потребу й показано напрями застосування аудитором поряд зі знаннями з профільних із аудитом економічних дисциплін знань із низки неекономічних дисциплін:
філософії, конфліктології, психології праці та логіки (як формальної, так і діалектичної).
Ключові слова: персонал, менеджмент персоналу, аудит
персоналу, оцінювання кадрового потенціалу, діагностика кадрової політики, виявлення проблем персоналу, філософські
категорії, правила логіки, психофізична діагностика.
АННОТАЦИЯ
В статье освещены предпосылки для применения аудита
персонала в Украине. Проанализирован сущностный аспект
аудита персонала. Доказана потребность и показаны направления применения аудитором рядом со знаниями по профильным
с аудитом экономических дисциплин знаний из ряда неэкономических дисциплин: философии, конфликтологии, психологии
труда и логики (как формальной, так и диалектической).
Ключевые слова: персонал, менеджмент персонала, аудит персонала, оценка кадрового потенциала, диагностика
кадровой политики, выявление проблем персонала, философские категории, правила логики, психофизическая диагностика.
ANNOTATION
Prerequisites for application of personnel audit in Ukraine
were shown. Essential aspects of personnel audit were analyzed.
Need and directions for application of economic and non-economic
knowledge in philosophy, conflictology, labour psychology, formal
and dialectical logic for personnel audit were shown.
Keywords: personnel, personnel management, personnel
audit, assessment of personnel potential, diagnosis of personnel
policy, identification of personnel’s problems, philosophical
categories, rules of logic, psycho-physical diagnosis.

Постановка проблеми. Криза влади, яка
вразила Україну в 2013 році, сприяла не лише
політичним перетворенням у нашій країні, а
й запустила низку суспільних, фінансових,
економічних реформ, реформ у різних сферах
управління. Причому, на жаль, не всі трансформаційні процеси сьогодення мають конструктивний, стабілізаційний характер. Помилкові
рішення нинішнього уряду у фінансовій сфері
призвели до суттєвої девальвації національної
валюти, зростання цін на фоні «замороження»
мінімальної заробітної плати, деструктивних
змін зовнішнього боргу України перед іноземними кредиторами. Неможливість уряду
об’єднати суспільство боляче вдарила по економіці країни, політичний неспокій у Донецькій і
Луганській областях, окупація Криму спричинили втрату налагоджених міжгосподарських
зв’язків, завдали значної шкоди сфері виробництва й торгівлі, численні переселенці попо-

внили лави безробітних. Суспільство, в умовах
браку релевантної для прийняття рішень інформації, потроху стає некерованим. За таких умов
вітчизняні підприємства, установи, організації,
незалежно від форми власності та сфер діяльності, не спроможні нормально функціонувати.
Їх менеджмент стикається з усе новими й новими проблемами. Якщо фінансовий менеджмент
хоча б має якісь більш-менш дієві рішення на
випадок кризи, то менеджмент персоналу не
має жодної практичного антикризового розроблення. До цих пір у таких інструментах роботи з персоналом ні в Україні, ні за кордоном
просто не було потреби. Складність вітчизняного менеджменту персоналу в умовах сьогодення
полягає в тому, що інформація для прийняття управлінських рішень часто сильно фрагментована, неповна, суперечлива та й узагалі
нерідко неправдива внаслідок упередженості
джерел інформації, навмисної дезінформації.
Сильно тисне нестабільне навколишнє середовище. Крім того, чимало пересічних українців
після Революції Гідності переосмислили своє
світосприйняття, свою роль у суспільстві, у
тому числі й у трудовому колективі, ставляться вже по-іншому як до свого безпосереднього
керівництва на роботі, так і до виконання своїх
обов’язків на робочому місці. Урахування цієї
обставини вимагає від менеджера з персоналу
знань і розумінь не лише економічних законів
чи постулатів менеджменту, а й базових основ
таких неекономічних наук, як психологія, логіка, філософія, соціологія тощо. Завдає шкоди й
мобілізація до лав Збройних сил України, спроможна вирвати з трудового колективу нерідко
найцінніших кадрів. За таких умов менеджеру
конче необхідний помічник – фахівець з аудиту
персоналу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Уперше на пострадянському просторі почав працювати над теоретичними основами та
створенням цілісної концепції аудиту персоналу С.А. Сухарев [1]. Висвітленню необхідності аудиту персоналу у своїх наукових роботах приділяли чільне місце Л.П. Кулаковська
та Т.Ю. Кулаковський [2], А.П. Рачинський,
І.М. Пожарицька, Н.А. Салова. Теоретико-методологічні засади аудиту персоналу лягли в
основу численних досліджень російських науковців: Ю.Г. Одегова і Т.В. Никонової [3],
А.Я. Кибанова, П.Е. Шлендера, М.Є. СмирноВипуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
вої, Н.П. Петроченка – вітчизняних науковців: В.М. Жуковської [4], Н.Д. Лук’янченко,
В.Г. Шульги, Г.В. Ларичевої [5], С.І. Пучкової
[6] – закордонних дослідників: Edward J. Collins
[7], Judith Brown, Ruth Mayhew, Smriti Chand,
Wojciech Pająk [8]. Роль аудиту персоналу для
прийняття правильних рішень під час управління кадрами досліджували Т.Д. Синявец [9],
І.О. Совершенна [10], Є.М. Фріман [11]. Інструментарій аудиту персоналу у своїх роботах висвітлювали О.М. Савченко-Сватко, О.В. Мазурик [12], О.І. Пархоменко-Куцевіл, а питання
аудиту персоналу в комп’ютерному середовищі
досліджувала Ю.А. Верига [13].
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на досить ґрунтовне й усебічне дослідження різних аспектів
аудиту персоналу, більшість дослідників лише
висловлювали думку про те, що фахівець з аудиту персоналу мусить володіти знаннями не
лише у сфері економіки та менеджменту й,
само собою зрозуміло, аудиту, а й непогано розумітись на трудовому законодавстві, психології, використанні математичних методів і моделей, володіти комп’ютерною технікою. Більш
ретельному дослідженню так званих неекономічних аспектів аудиту персоналу увага майже
не приділялась.
Мета статті. Мета дослідження – проаналізувати сутність аудиту персоналу з метою виявлення взаємозв’язку цього напряму аудиторської діяльності з науками неекономічного
профілю, але такими, що внаслідок специфіки
об’єкта аудиту персоналу та його інструментарію суттєво впливають на процес аудиту.
Виклад основного матеріалу. Аудит як вид
професійної діяльності в Україні з’явився не
так давно – у місті Києві в 1989 році було створено дочірнє відділення першої радянської аудиторської організації «Інаудит» під назвою
«Інаудит-Україна». Законодавче оформлення
професії вже в незалежній Україні відбулось 22
квітня 1993 року з прийняттям Закону України
«Про аудиторську діяльність».
І хоча, відповідно до ст. 3 Закону України «Про аудиторську діяльність» (у редакції
2006 року), аудит – це лише перевірка даних
бухгалтерського обліку й показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою
висловлення незалежної думки аудитора про
її достовірність у всіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам законів України, положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або інших
правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання), згідно з вимогами користувачів,
державні та підприємницькі структури зрозуміли, що його потенціал може бути реалізований
і в інших сферах.
Брали собі на озброєння аудит податкові
органи. Як сервісна послуга податковий аудит
являв собою перевірку фінансово-господарської
діяльності платника податків, предметом якої
була своєчасність, достовірність, повнота на-
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рахування та сплати всіх передбачених законодавством України податків. І хоча під час
численних податкових реформ податківці, здається, втратили інтерес до податкового аудиту,
термін цей узяла на озброєння низка аудиторських фірм, уклавши в нього вже зовсім інший
зміст: податковий аудит – незалежна перевірка
податкового обліку, що застосовується перед
податковими перевірками, такий собі інструмент уникнення штрафів, захисту бізнесу.
Держава теж має у своєму розпорядженні аудит. Відповідно до п. 3 ст. 363 Господарського
кодексу України, державний фінансовий аудит
є різновидом державного фінансового контролю
й полягає в перевірці та аналізі фактичного
стану справ щодо законного й ефективного використання державних чи комунальних коштів
і майна, інших активів держави, правильності
ведення бухгалтерського обліку й достовірності
фінансової звітності, функціонування системи
внутрішнього контролю.
У бізнесових колах практичне застосування
в нашій країні знаходять інвестиційний аудит,
промисловий аудит, технічний аудит, управлінський аудит, PR-аудит, екологічний аудит,
аудит персоналу. Причому в умовах сьогодення
найбільший інтерес викликає якраз останній.
Тривалий час, як наголошують Ю.Г. Одегов
і Т.В. Никонова, на пострадянському просторі
управління будь-якою організацією (підприємством, установою) орієнтувалось в основному
на ефективне, раціональне й економне використання фінансових і матеріальних ресурсів
при досягненні поставлених цілей, а розуміння
ролі персоналу в ефективній організації функціонування підприємства було сильно занижене
[3, с. 4]. Однак на сьогодні такі фактори виробництва, як капітал (засоби праці) і земля
(природні ресурси), доступні практично всім
суб’єктам господарювання на рівних умовах і
єдиним відмітним фактором лишається тільки
праця (функціонування робочої сили). Як зазначає І.О. Совершенна, хто більш раціонально
управляє працею персоналу, зайнятого у процесі поєднання інших факторів виробництва
задля створення нового продукту (нової вартості), той і має конкурентні переваги [10, с. 31].
Подібну думку поділяють й Л.П. Кулаковська
та Т.Ю. Кулаковський [2, с. 110]. Стверджує,
що людські ресурси стали вирішальним чинником в економічному розвитку, О.В. Мазурик
[12, с. 140]. Причому саме людські ресурси,
як уважає С.А. Сухарев, є чуттєвою і гнучкою
складовою організації, спроможною забезпечити відповідність її зусиль системі ситуаційних
умов [1, с. 179]. Це підштовхує до думки, що
людськими ресурсами треба не лише вміло керувати, їх варто вивчати. Вивченню мають підлягати не просто кількісні та якісні показники
використання людських ресурсів, а й вивчення
якості самих людських ресурсів [2, с. 112]. Вивчати треба їхні сильні й слабкі сторони, необхідно досліджувати та відповідним чином ви-
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нагороджувати вклад кожного працівника, щоб
стимулювати людей до так званого креативного
мислення, прагнення працювати на кінцевий
результат організації (підприємства, установи).
Спроможним на перелічене вище якраз і є аудит персоналу. Крім того, цей аудит – єдине
джерело правдивої інформації щодо діяльності
персоналу, так необхідної в сучасних умовах
господарювання.
Під аудитом персоналу розуміють систему
консультаційної підтримки, аналітичного оцінювання та незалежної експертизи кадрового
потенціалу суб’єкта господарювання, що дає
змогу виявити його відповідність цілям і стратегії розвитку [4, с. 50; 8, с. 27; 11, с. 152]. Цей
аудит володіє системою спеціальних інструментів зі збирання інформації, її аналізу й оцінювання на цій основі ефективності використання
персоналу та його впливу на загальні результати господарської діяльності. Основне завдання
аудиту персоналу полягає у виявленні проблем,
пов’язаних із людськими ресурсами підприємства (установи, організації), розробленні напрямів і завдань щодо їх вирішення [4, с. 50;
7, с. 11].
Унаслідок того, що об’єктом аудиту персоналу є трудовий колектив, різні сторони його
господарської діяльності й поведінки, принципи та методи управління персоналом організації (підприємства, установи), то при виконанні поставлених перед аудитом завдань нерідко
виникає потреба в застосуванні знань із таких
наук неекономічного профілю, як психологія (у
тому числі психологія праці), конфліктологія,
логіка, філософія.
Варто розуміти, що аудит персоналу – не
лише економічна категорія, а й складне соціальне явище в аспекті діалектичної логіки, що
ґрунтується на законі єдності й боротьби протилежностей та інших законах і категоріях філософії. Тому не зайвим буде звернути увагу на
такі закони діалектики, як закон єдності й боротьби протилежностей, закон взаємного переходу кількісних змін у якісні та закон заперечення заперечення.
Аналізуючи роботу персоналу, аудитор повинен ураховувати, що внутрішнє джерело руху
й розвитку будь-якого трудового колективу характеризує закон єдності й боротьби протилежностей. Згідно з цим законом, першопричиною
будь-якого руху та розвитку є внутрішні суперечності, притаманні всім предметам і явищам
об’єктивної дійсності [14, с. 160]. Члени трудового колективу не є винятком. Нерозривна
та постійна взаємодія представників трудового
колективу, різних за посадою, статтю, віком,
досвідом чи статусом у колективі (протилежностей), призводить до взаємного переходу однієї сторони суперечності в іншу, а тим самим
до постійної боротьби між ними та формування
відносної єдності.
Єдність становить певний збіг протилежностей, зумовлений тим, що вони взаємно поро-

джують одна одну й одна без одної не існують.
У свою чергу, боротьба протилежностей має абсолютний характер унаслідок того, що протилежності взаємно виключають одна одну, а їх
постійна взаємодія призводить до сутичок між
собою у вигляді різноманітних форм взаємної
боротьби. У кінцевому підсумку боротьба протилежностей зумовлює розв’язання суперечностей і перехід їх до якісно нової суперечності, а
тим самим розвиток предметів і явищ із позитивними чи негативними змінами [14, с. 160].
Формулюючи пропозиції щодо більш ефективного використання персоналу, безперечно,
варто орієнтуватись і на закон взаємного переходу кількісних змін у якісні. Цей закон надає
відповідь на питання: як саме розпочинається
зміна речей або явищ і яких форм вона набуває
при переході від старого до нового [14, с. 159].
При цьому аудиторові необхідно врахувати, що
в об’єктивній реальності має місце взаємний
перехід кількості в якість і навпаки. Стосовно
кількісних змін людських ресурсів, то вони не
завжди бувають одноманітними та стабільними.
Кількісні зміни можуть відбуватися шляхом поступового нагромадження, раптово спричинити
появу нової якості або зумовити перехід якості
в нову кількість. За будь-яких умов кількість
і якість людських ресурсів взаємодіятимуть як
діалектична суперечність, а тим самим визначатимуть механізм їх розвитку.
Поступальність, спадкоємність у процесі
розвитку трудового колективу відображає закон заперечення заперечення. Діалектичне заперечення означає не просте знищення чи механічне відкидання старої якості, а її подолання,
зняття. Воно включає момент внутрішнього
зв’язку зі старим, утримання та збереження позитивного, що міститься у старій якості, і тим
самим становить умову подальшого розвитку,
можливість нового заперечення [14, с. 161].
При цьому аудитору потрібно враховувати, що
його рекомендації щодо тих чи інших змін у
сфері людських ресурсів не завжди будуть прогресивним розвитком для трудового колективу.
У реальній дійсності нерідко має місце і його
регресний розвиток.
Повною мірою стосується аудиту персоналу
й пізнавальний напрям щодо встановлення суперечностей і їх філософського аналізу. Функціонування робочої сили, що є об’єктом аудиту
персоналу, включає в себе співпрацю багатьох
індивідів із їх стосунками з навколишнім середовищем і один із одним. Під час повсякденного виконання своїх трудових обов’язків члени
трудового колективу вступають у різноманітні
зв’язки. Ядро цих зв’язків складається з різних
стосунків схожості й відмінності, рівності й нерівності, панування й підлеглості та інших взаємних протилежностей. Суперечлива сутність
трудових відносин зумовлює виникнення конфліктів у тій чи іншій формі. Причому конфлікти мають місце навіть в організаціях (підприємствах, установах) з ефективним управлінням
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Глобальні та національні проблеми економіки
персоналом. Конфлікти не завжди мають позитивний характер. У деяких випадках вони можуть перешкоджати задоволенню потреб окремих особистостей і досягненню цілей суб’єкта
господарювання загалом [15, с. 80]. Але для аудиту персоналу в багатьох випадках конфлікт
допомагає виявити різноманітність точок зору,
більшу кількість альтернатив або проблем, дає
додаткову інформацію.
Нерідко й сама аудиторська перевірка розглядається як соціальна суперечність, сторонами якої є аудитори, менеджмент суб’єкта господарювання, трудовий колектив. Причиною
цього є побоювання самого аудиту як вияву
контролю та ймовірності суб’єктивності оцінок.
Визнання того факту, що сутність аудиту персоналу як суспільних відносин становить соціальну суперечність, свідчить про те, що зазначена
суперечність в обов’язковому порядку набуде
стану соціального конфлікту за умови виявлення аудитором суттєвих недоліків у роботі
трудового колективу чи невідповідності його
потенціалу цілям і стратегії розвитку суб’єкта
господарювання. У цьому випадку аудитору
варто чітко дотримуватись стандартів аудиту,
кодексу професійної етики аудитора, виявити
силу волі та принциповість і в жодному разі не
уникати конфлікту, тим більше його боятися.
Оскільки об’єктом аудиту персоналу є не
лише весь трудовий колектив, а й окремі його
представники, аудитору важливо розумітись і
на тонкощах психології праці. Як уважають
М.П. Лукашевич, І.В. Сингаївська та О.І. Бондарчук, успіх у трудовій діяльності залежить не
тільки від здібностей і знань, а й від ставлення
людини до праці [16, с. 82]. У психології праці
розглядається передусім суб’єктивний аспект
ставлення до праці, що визначає взаємозв’язок
потреб, мотивів і стимулів трудової діяльності. Знання психології праці також дадуть аудитору можливість краще зрозуміти поняття
працездатності, а саме рівнем працездатності й
визначається ефективність трудової діяльності
[16, с. 84]. У разі виникнення потреби в діагностуванні особистісно-професійних якостей
працівника, характерологічних особливостей
чи системи міжособистісних стосунків аудитору необхідні значно глибші знання з психології
й уміння застосовувати психодіагностичні методики. Наприклад, для діагностики здатності до
творчості варто скористатись тестом Гілфорда,
при діагностиці комунікативних умінь знадобляться тест КОС і тест комунікативних умінь
Міхельсона, особистісні й характерологічні риси
працівника можна діагностувати за допомогою
Вісбаденського опитувальника чи 16-факторного опитувальника Кеттелла [17, с. 35–36].
Оскільки аудит персоналу, як і будь-який
інший аудит, спрямований на встановлення
об’єктивної істини, логіка, як і інші науки про
мислення, повинна бути покладена в основу
професійної діяльності аудитора. Адже формулювання думки аудитора про відповідність ка-
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дрового потенціалу організації (підприємства,
установи) її цілям і стратегії розвитку, про ділові та професійні якості членів трудового колективу, адекватність заходів мотиваційного
впливу на працівника з метою підвищення рівня його професійної діяльності чи ефективність
методів управління персоналом базується на
професійному судженні й умовиводах із аудиторських доказів. Аудитору важливо знати правила та закони мислення й уміти їх застосовувати у практиці своїх професійних міркувань.
Для отримання вивідного знання (у нашому
випадку висновку аудитора) необхідно доводити або спростовувати конкретні твердження,
заперечувати хибні думки, давати визначення
поняттям, здійснювати різні види типологій.
Кожна з названих процедур передбачає суворе дотримання відповідних логічних правил
[18, с. 40].
Специфіка інструментів аудиту персоналу
(інтерв’ю, анкетні опитування, експерименти в
галузі управління персоналом) змушує аудиторів уміти давати раду не лише власним судженням чи умовиводам, а й чужим. Тож без знань
«хитрощів» логіки ніяк не обійтись.
Висновки. Отже, в умовах сьогодення, коли
вже практично досягнуті максимуми ефективності при використанні засобів праці та природних ресурсів, лише праця лишається резервом
покращення результатів господарської діяльності. Уміле керівництво людськими ресурсами
за умови поглиблення кризових явищ у нашій
країні допоможе «утриматись на плаву» багатьом підприємствам (установам, організаціям).
Але сучасному менеджерові з персоналу для
прийняття адекватних рішень не обійтися без
консультаційної підтримки аудиту персоналу,
його незалежної експертизи та аналітичного
оцінювання кадрового потенціалу, вкладу кожного працівника чи ефективності наявної системи управління персоналом.
Самому ж фахівцю з аудиту персоналу для
виконання поставлених перед ним завдань нерідко замало лише «економічних» знань. Щоб
розібратись у всіх тонкощах об’єкта свого дослідження, аудитору потрібно орієнтуватись у
філософських категоріях, законах діалектики,
розумітись на причинах, наслідках і способах
розв’язання конфліктів, уміти застосовувати
психодіагностичні методики, знати правила та
закони логіки й уміти їх застосовувати у практиці своїх професійних міркувань. І хоча сучасна ситуація в країні, на жаль, не дає змоги
розкрити можливості аудиту персоналу повною
мірою, корисним може бути й так званий його
мінімально-необхідний рівень.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
FEATURES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT MANAGEMENT
OF DOMESTIC ENTERPRISES
АНОТАЦІЯ
У статті досліджено основні підходи до визначення поняття
«інноваційний розвиток підприємства». З’ясовано принципи,
згідно з якими підприємство, що стало на інноваційний шлях
розвитку, має функціонувати. Установлено, що управління інноваційним розвитком орієнтоване на досягнення визначених
цілей в умовах конкурентного середовища. Досліджено особливості управління інноваційним розвитком вітчизняних підприємств. Визначено, що в сучасних умовах господарювання
найбільш ефективним інструментом інноваційного розвитку
сільськогосподарських підприємств є лізинг.
Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, підприємство, лізинг.
АННОТАЦИЯ
В статье исследованы основные подходы к определению
понятия «инновационное развитие предприятия». Выяснены
принципы, согласно которым предприятие, ставшее на
инновационный путь развития, должно функционировать.
Установлено, что управление инновационным развитием ориентировано на достижение определенных целей в условиях
конкурентной среды. Исследованы особенности управления инновационным развитием отечественных предприятий.
Определено, что в современных условиях хозяйствования наиболее эффективным инструментом инновационного развития сельскохозяйственных предприятий является лизинг.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, инновационное развитие, предприятие, лизинг.
ANNOTATION
In this article the main approaches to the definition of “innovative
development of the enterprise” were examined. The principles
of operation of the company on innovative way of development
were determined. It was found that the innovative development
management is aimed at achieving certain goals in a competitive
environment. The peculiarities of innovative development
management at domestic enterprises were investigated. It was
determined that in the current economic conditions, the most
effective tool for innovative development of agricultural enterprises
is leasing.
Keywords: innovation, innovative activity, innovative
development, enterprise, leasing.

Постановка проблеми. У наш час із кожним
роком усе більше уваги приділяється інноваційному розвитку окремих суб’єктів господарювання. Усвідомлення того, що однією з найбільш
важливих складових загальноекономічного
зростання є активна інноваційна діяльність,
яка сприяє підвищенню ефективності виробництва, реалізації перспективних науково-дослідних розроблень, зумовлює актуальність

дослідження теоретико-методологічних засад
інноваційної діяльності та пошуку на їх основі шляхів удосконалення процесу управління
інноваційним розвитком первинних ланок усіх
сфер і галузей національної економіки.
Для вітчизняної економіки саме інноваційний розвиток є тією рушійною силою, яка здатна
забезпечити економічну незалежність України й
подолання розриву з розвинутими державами на
основі принципу «обганяти не доганяючи», тобто
не повторювати буквально шлях, яким інші вже
пройшли, та завоювали при цьому міцні позиції
на світовому ринку, а рухатися, безсумнівно, у
руслі світового розвитку, обираючи свій шлях,
вишукуючи й реалізовуючи свої потенційні переваги, займаючи провідні позиції в тих галузях
діяльності, де для цього є необхідні та достатні
умови. Це справедливо як для національної економіки загалом, так і для окремих підприємств
і установ [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати інноваційної діяльності істотно позначаються на всіх аспектах розвитку людського
суспільства, змінюють саме середовище життєдіяльності людини, способи забезпечення його
існування й розвитку. Цю проблему досліджували такі вчені, як В. Іванов, Б. Санто, М. Туган-Барановський, А. Гордійчук, Г. Менш,
А. Гальчинський, М. Кондратьєв, С. Ілляшенко, Й. Шумпетер, О. Волков, М. Денисенко та
ін. У їхніх працях розглянуті теоретичні основи
інновацій, оцінка ефективності інноваційних
проектів, формування інфраструктури інноваційної діяльності, фінансування та стимулювання інноваційних процесів. Однак дослідження
особливостей управління інноваційним розвитком вітчизняних підприємств і на сьогодні залишається досить актуальним питанням.
Мета статті. Реалії сьогодення потребують
від керівників підприємств і організацій, від
кожного працівника усвідомлення важливості
інноваційної спрямованості розвитку підприємства. Оскільки саме інноваційний розвиток
сприяє підвищенню конкурентоспроможності
підприємства, зміцненню його позиції на рин-
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ку. Тому дослідження особливостей управління
інноваційним розвитком вітчизняних підприємств є досить актуальним завданням.
Виклад основного матеріалу. За ринкових
умов інновації пронизують усю економіку, будучи необхідною умовою для розвитку виробництва та підтримання конкурентоспроможності
підприємства, підвищення якості продукції,
появи нових товарів і послуг, а також засобом,
за допомогою якого організації адаптуються до
змін у зовнішньому середовищі.
Згідно із Законом України «Про інноваційну діяльність», інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на використання й комерціалізацію результатів наукових досліджень та
розроблень і зумовлює випуск на ринок нових
конкурентоспроможних товарів і послуг [2].
Інноваційний розвиток визначають як процес господарювання, що опирається на постійний пошук і використання нових способів і
сфер реалізації потенціалу підприємства в мінливих умовах зовнішнього середовища в межах
обраної місії та прийнятої мотивації діяльності
й пов’язаний із модифікацією наявних і формуванням нових ринків збуту [3].
Загалом у науковій літературі існують різні
підходи до трактування поняття «інноваційний
розвиток підприємства», деякі з них подані в
таблиці 1.
На нашу думку, інноваційний розвиток
підприємства – це процес досягнення цілей
підприємства, які направлені на підвищення
його потенціалу за рахунок розроблення, ви-

робництва та виведення на ринок інноваційної продукції.
Успішність управління інноваційним розвитком значною мірою залежить від виваженості
системи стимулювання інноваційної діяльності.
Вона має містити дієві стимули до інноваційної діяльності для всіх учасників інноваційного
процесу, пробуджувати в них мотиви до творчої
праці, створювати взаємовигідний економічний
механізм регулювання їхніх взаємовідносин.
Водночас підприємство, що стало на інноваційний шлях розвитку, має функціонувати
згідно з такими принципами [1]:
- адаптивності – прагнення до підтримання
певного балансу зовнішніх і внутрішніх можливостей розвитку (внутрішніх спонукальних мотивів діяльності підприємства і зовнішніх, що
генеруються ринковим середовищем);
- динамічності – динамічне приведення у відповідність цілей і спонукальних мотивів (стимулів) діяльності підприємства (у тому числі його
власників, менеджерів, фахівців, працівників);
- самоорганізації – самостійне забезпечення
підтримання умов функціонування, тобто самопідтримання обміну ресурсами (інформаційними, матеріальними, фінансовими) між елементами виробничо-збутової системи підприємства,
а також між підприємством і зовнішнім середовищем;
- саморегуляції – коригування системи
управління інноваційно-орієнтованою виробничо-збутовою діяльністю підприємства відповідно до змін умов функціонування;
Таблиця 1

Варіанти трактувань поняття «інноваційний розвиток підприємства»
Автор
Л.Л. Антонюк [4]

І.С. Борисова [5]
Н.А. Заглуміна
[6]
С.М. Ілляшенко
[7]
Д.О. Карлюка [8]

О.С. Мороз [9]

Т.М. Пілявоз [10]

Н.І. Чухрай [3]

Визначення поняття «інноваційний розвиток підприємства
незворотній процес переходу з одного стану в інший, який характеризується сукупністю змін, зумовлених упровадженням інноваційних перетворень, що спричинюють
формування нових властивостей системи, зміну її якісного стану, зростання здібностей, компетенцій, потенціалу й рівня ефективності її діяльності, зміцнення системи,
а також формування здатності чинити опір руйнівним силам зовнішнього та внутрішнього середовища
створення на фондовому ринку привабливості з погляду дохідності інвестиційного
ризику, тобто підвищення вартості бізнесу шляхом управління інноваціями
сукупність відносин, що виникають у ході цілеспрямованого підвищення економічної
ефективності та конкурентоспроможності організації на основі інновацій
процес господарювання, що спирається на безупинні пошук і використання нових
способів і сфер реалізації потенціалу підприємств у мінливих умовах зовнішнього
середовища у межах обраної місії та прийнятої мотивації діяльності й пов’язаний із
модифікацією наявних і формуванням нових ринків збуту
складний процес прикладного характеру створення й упровадження інновацій з метою
якісних змін об’єкта управління та отримання економічного, соціального, екологічного, науково-технічного чи іншого виду ефекту, пов’язаного з необхідною умовою
виживання та розвитку підприємств у довгостроковій перспективі
процес пошуку і створення нової продукції та процесів на основі використання сукупності всіх наявних засобів і можливостей підприємства, що веде до якісних змін
(підвищення конкурентоспроможності, збільшення стійкості в мінливих зовнішніх
умовах, формування нових ринків збуту тощо)
процес цілеспрямованого, послідовного руху підприємства до збалансованого інноваційного стану під впливом синергетичної дії зовнішніх і внутрішніх факторів, що
визначають стійкість організаційно-функціональної системи підприємства в умовах
ринкової економіки, який характеризується результатом якості, досягнутим залежно
від інтенсивності та швидкості інноваційних процесів на підприємстві
досягнення стратегічних цілей і завдань підприємства через формування й реалізацію
його інноваційного потенціалу
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- саморозвитку – самостійне забезпечення
умов тривалого виживання й розвитку підприємства на основі розроблення, створення і просування інновацій на ринок (відповідно до його
місії та прийнятої мотивації діяльності).
На цих принципах повинна функціонувати
й система управління інноваційним розвитком
суб’єктів господарської діяльності.
Упровадження інновацій є необхідним для
будь-якого суб’єкта господарювання. На сьогодні в усіх видах економічної діяльності України
домінують галузі низьких технологічних устроїв, але особливо це стосується сільського господарства.
Діяльність виробника сільськогосподарської
продукції має деякі специфічні особливості, що
полягають у високих витратах на вирощування сільськогосподарської продукції, повільному
обігу капіталу, значній залежності від природнокліматичних чинників, сезонному характері
виробництва й високому ризикові неповернення вкладених інвестицій.
Для виконання комплексу технологічних
операцій із вирощування сільськогосподарських культур, забезпечення якісної та своєчасної роботи необхідно дотримуватися кількох
вимог, а саме:
- забезпечити технікою весь комплекс робіт і
за рахунок цього знизити відсоток ручної праці
й собівартість продукції;
- підтримувати техніку в робочому стані для
якісного та своєчасного виконання всіх технологічних операцій;
- забезпечити господарство висококваліфікованими спеціалістами й механізаторами;
- застосовувати останні досягнення в галузі
технології вирощування сільськогосподарських
культур для отримання максимальних урожаїв
за мінімальних витрат.
Для своєчасного посіву, оброблення та збирання якісного врожаю потрібно спеціальне
технічне обладнання й машини: трактори, комбайни, культиватори, плуги, борони дискові,
оприскувачі та вантажні автомобілі.
Загалом сільськогосподарські підприємства забезпечені технікою для вирощування
кукурудзи й інших сільськогосподарських
культур, проте більша частина машин та обладнання вже застаріла, і не всі підприємства
спроможні повністю оновити машинно-тракторний парк.
Сільськогосподарські підприємства на вирішення цієї проблеми мають можливість активно залучати банківські кредити, здійснювати
операції на ринку цінних паперів, співпрацювати з венчурними фондами та лізинговими
компаніями, здійснювати самофінансування й
залучати державні або іноземні капітали. Проте сільгоспвиробникам потрібно усвідомити,
що не обов’язково мати у власності майно для
отримання доходу, потрібно лише мати право
користування ним. Це питання безпосередньо
вирішує лізинг [11].
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машин, обладнання, транспортних засобів, виробничих споруд тощо на умовах поворотності,
терміновості й платності на підставі відповідного договору між орендодавцем і орендарем, що
передбачає можливість їх наступного викупу
орендарем.
У визначенні лізингу Світовим банком зазначається, що це «… контрактні відносини між
двома сторонами, які дають змогу одній стороні
використовувати майно, що є власністю іншої
сторони, в обмін на обумовлені контрактом періодичні платежі».
З економічної точки зору операція лізингу
багато в чому схожа на довгострокове кредитування закупівлі устаткування й інших видів
основних виробничих фондів. До переваг лізингу як інструменту запровадження інновацій
варто зарахувати такі:
1) вирішення проблеми фінансування й придбання техніки;
2) можливість придбати техніку чи обладнання за доступною ціною;
3) захищеність від інфляції (так як ціна
встановлюється й фіксується на момент укладання угод);
4) у сфері надання послуг із фінансового лізингу в аграрному секторі торгівельні націнки
істотно знижені, а терміни кредитування, навпаки, збільшені;
5) лояльність лізингової угоди, порівняно з
іншими формами кредитування;
6) графік виплат лізингових платежів узгоджується з лізингоотримувачем, а також пристосований до сезонного виробництва;
7) лізингові платежі ставляться на витрати
на виробництво (собівартість) лізингоотримувача – сільгосптоваровиробника, і, відповідно, це
знижує оподаткування прибутку;
8) лізингоотримувач не відчуває різкого фінансового напруження;
9) можливість випробувати техніку до її повної оплати та придбання у власність;
10) не задіяний позичковий капітал;
11) лізингові платежі можуть надходити від
реалізації вирощеної чи виробленої продукції
підприємства;
12) податкове законодавство передбачає для
лізингових угод систему прискореної амортизації, тобто додаткових податкових пільг не тільки орендареві, а й орендодавцеві;
13) лізинг звільняє орендаря від процедур і
витрат, пов’язаних із володінням майном, тому
що юридичним власником залишається орендодавець;
14) в орендаря є можливість викупити техніку й устаткування по номінальній або залишковій вартості після закінчення договору лізингу.
Отже, в умовах економічної нестабільності в
Україні, коли значно знизилося фінансування
капітальних вкладень в оновлення основних засобів у зв’язку з недостатністю прибутку під-
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приємств і значним зменшенням виробництва,
лізинг є найбільш доцільним інструментом
управління інноваційним розвитком підприємства.
Висновки. Отже, інноваційний розвиток на
рівні окремого підприємства передбачає здійснення процесу впровадження перспективних
нововведень, реалізація яких має сприяти підвищенню конкурентоспроможності підприємства. Перехід підприємства на шлях інноваційного розвитку потребує від нього організації
системи управління, здатної швидко реагувати
на зміни як у зовнішньому, так і внутрішньому
середовищі функціонування. Управління інноваційною діяльністю підприємства являє собою
комплексну систему взаємопов’язаних функцій, послідовність виконання яких забезпечує
формування конкурентних переваг за рахунок
інноваційних факторів розвитку.
Лізинг в умовах браку власних фінансових
ресурсів і обмеженого доступу до кредитних
ресурсів є однією з ефективних форм фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств. За правильного й обґрунтованого підходу до застосування цього методу фінансування
підприємства матимуть змогу використовувати
модернізовану техніку та обладнання, що сприятиме їх інноваційному розвитку в перспективі.
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ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
НА ПІДПРИЄМСТВІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ
ADOPTION AND IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE DECISIONS
AT THE ENTERPRISE: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS
АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні підходи до трактування поняття «управлінське рішення». Визначено, що потреба в прийнятті рішення обумовлюється як зовнішніми, так і внутрішніми факторами. Досліджено процес прийняття та реалізації
управлінських рішень на вітчизняних сільськогосподарських
підприємствах. Виявлено існуючі проблеми, що виникають під
час здійснення даного процесу, та визначено основні шляхи
їх вирішення. Встановлено, що уміння керівником правильно
приймати рішення визначає чіткість досягнення поставлених
цілей та впливає на успіх діяльності всієї організації.
Ключові слова: ефективність, підприємство, процес прийняття та реалізації управлінських рішень, управлінське рішення, фактори.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные подходы к трактовке понятия «управленческое решение». Определено, что потребность в принятии решения обуславливается как внешними,
так и внутренними факторами. Исследован процесс принятия
и реализации управленческих решений на отечественных
сельскохозяйственных предприятиях. Выявлены существующие проблемы, возникающие при осуществлении данного
процесса, и определены основные пути их решения. Установлено, что умение руководителем правильно принимать решения определяет четкость достижения поставленных целей и
влияет на успех деятельности всей организации.
Ключевые слова: эффективность, предприятие, процесс
принятия и реализации управленческих решений, управленческое решение, факторы.
ANNOTATION
The article reviews the main approaches to the interpretation
of the concept of management decision. It has been found out that
the necessity of making a decision is determined by both external
and internal factors. The process of adoption and implementation
has been studied at the national agricultural enterprises. The study
has revealed the actual problems that may occur in the course of
the implementation of the process and determined the main ways
to solve them. We have determined that the ability of the leader to
make right decisions determines the clarity of goal achievment and
affects the success of the entire enterprise.
Keywords: efficiency, enterprise, decision-making and
implementation, management decision factors.

Постановка проблеми. Серед безлічі проблем сучасного менеджменту найважливішими
є прийняття та реалізація управлінських рішень. Ефективне прийняття рішень є передумовою виконання управлінських функцій. Це
визначає важливість володіння кожним керів-

ником теоретичними знаннями та практичними
навичками розробки та реалізації ефективних
управлінських рішень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес розробки та прийняття управлінських рішень
розглядається у багатьох наукових працях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених: М. Мескон,
М. Альберт, Ф. Хедоурі, М. Коултер, Б.Г. Литвак, О.С. Віханський, А.І. Наумова, В.М. Колпаков, В.В. Стадник, Ю.Є. Петруня, М.А. Йохна,
Ф.І. Хміль, Р.А. Фатхутдинов, В.С. Юкаєва та ін.
Проте, незважаючи на значну кількість наукових
досліджень з цього питання, проблема прийняття
та реалізації управлінських рішень на підприємствах у сучасних умовах господарювання залишається актуальною й на сьогодні.
Постановка завдання. Сучасна практика підготовки та виконання управлінських рішень
характеризується наявністю численних похибок на всіх рівнях управління економікою.
Причини такого становища різноманітні, як і
різноманітне господарське життя, що складається з безлічі простих і складних ситуацій, які
потребують вирішення. Визначальне місце у переліку причин неефективних рішень займає незнання або недотримання технології їх розробки та організації виконання. Тому дослідження
процесу прийняття та реалізації управлінських
рішень на вітчизняних підприємствах є досить
актуальним завданням.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Людина протягом життя приймає безліч рішень, але далеко не всі рішення можна віднести до управлінських. Найважливішою ознакою
управлінського рішення є його безпосередня
спрямованість на організацію колективної праці. Крім того, управлінське рішення як керівний вплив на колективну працю приймається
не будь-яким працівником, а лише суб’єктом
управління – керівником організації (підрозділу) чи колегіальним органом.
Загалом, у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі є значна кількість трактувань поняття «управлінське рішення» (табл. 1).
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Аналіз визначень вказує на відсутність сталого поняття «управлінське рішення». На нашу
думку, під управлінським рішенням необхідно
розуміти творчий процес суб’єкта управління,
в результаті якого визначаються, дії, які необхідно здійснити для розв’язання тактичних і
стратегічних проблем і отримати бажаний результат у певній підприємницькій діяльності.
Прийняття рішень в організації являє собою
свідомий вибір із наявних варіантів або альтернатив напряму дій, що скорочують розрив між
сьогоденням і майбутнім бажаним станом організації. Даний процес лежить в основі планування діяльності організації, тому що план – це
набір рішень щодо розміщення ресурсів і напрямів їхнього використання для досягнення цілей
організації. Прийняття рішень – це «центр»,
навколо якого обертається життя організації.
Рішення можна розглядати як продукт управлінської праці, а його прийняття – як процес,
що веде до появи цього продукту.
У керуванні організацією прийняття рішень
здійснюється менеджерами різних рівнів і носить досить формалізований характер, тому що
рішення стосується не тільки однієї особистості, а найчастіше воно відноситься до підрозділу
або до організації в цілому [2].
Прийняття рішення є основою управління.
Своєчасно прийняте науково-обґрунтоване рішення стимулює виробництво, а слабке, або несвоєчасно прийняте – знижує результативність
праці. Відповідальність керівника за прийняття рішень дуже висока, особливо службовців
державного рівня. Керівник не має права приймати непродуманих і необґрунтованих рішень.
Процес розробки і прийняття рішень – це
творчий процес у діяльності керівників будь-

якого рівня, що включає ряд етапів. Кожен автор наводить свій перелік етапів цього процесу.
Ці переліки не дуже різняться по суті, але мають певні особливості, які визначаються глибиною розгляду предмету, сферою застосування та
іншими чинниками. На нашу думку, найбільш
раціональним є підхід М. Коултер, який виділяє такі етапи процесу прийняття управлінських рішень [9, с. 239]:
- визначення проблеми;
- визначення критеріїв, які впливають на рішення;
- розподіл критеріїв за ступенем важливості;
- визначення варіантів рішення проблеми;
- аналіз варіантів;
- вибір оптимального варіанта;
- реалізація вибраного варіанта;
- оцінка ефективності рішення.
Розглянемо детальніше кожен із етапів цього процесу.
Процес прийняття рішення починається з
виявлення і формулювання проблеми, що в даний момент стоїть перед організацією. Це може
бути підвищення прибутку, освоєння нових видів продукції, розширення ринків збуту тощо.
Проблеми ці можуть бути давно відомими та
враховуватися в планах організації, а можуть
з’являтися раптово, вже у ході їх реалізації,
коли не вдається досягти запланованого результату чи виникають нові обставини й потрібно
шукати нові шляхи досягнення визначених цілей. Багато проблем не видно на перший погляд, для їх виявлення й оцінки потрібен великий досвід і дослідницький підхід. Досвідчений
менеджер відрізняється саме вмінням «відчути» проблеми, які ще тільки виникають, їх
роль, значення та можливі наслідки.
Таблиця 1

Наукові погляди щодо сутності поняття «управлінське рішення»
Автор

Сутність поняття «управлінське рішення»
Творчий процес, у якому певним чином поєднуються тверезий матемаВ.О. Василенко
тичний підхід, логіка, психологія, емоція, воля, мотивація, інтереси і
функціональні обов’язки керівника того чи іншого рангу.
Результат системної діяльності людей і продукт когнітивної (опосередкованою пізнавальними чинниками), емоційної, вольової, мотиваційної
В.М. Колпаков
природи – синтезу психічних процесів, що мають початкову регулятивну
спрямованість. Це вольовий акт осіб, що ухвалюють рішення, оформлений у вигляді документа.
Результат творчого цілеспрямованого аналізу проблемної ситуації, вибоЮ.Б. Корольов
ру шляхів, методів і засобів її вирішення у відповідності з ціллю системи
менеджменту.
Результат управлінської діяльності, що складається з вибору альтернатив
Дж.К. Лафта
з безлічі варіантів та досягнення конкретної мети системи менеджменту
Результат
вибору суб’єктом управління способу дій, спрямованих на виЮ.Є. Петруня
рішення поставленого завдання в існуючій чи спроектованій ситуації.
Фіксований управлінський акт, виражений у письмовій або усній формі,
Ф.М. Русинова
що реалізується для вирішення проблемної ситуації.
Результат аналізу, прогнозування, оптимізації, економічного обґрунтуР.А. Фатхутдинов вання і вибору альтернативи з безлічі варіантів досягнення конкретної
цілі системи менеджменту.
Творчий акт суб’єкта управління (індивідуального чи групового), що визначає програму діяльності колективу з ефективного вирішення назрілої
В.С. Юкаєва
проблеми на основі знання об’єктивних законів, функціонування керованої системи й аналізу інформації про її стан.

Джерело
[1, c. 38]

[2, c. 8]

[3, c. 118]
[4]
[5, c. 8]
[6, c. 255]
[7, c. 14]

[8, c. 7]

Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
За наявності надмірної кількості проблем
має діяти принцип пріоритетності: проблеми
«фільтруються», здійснюється їх ранжування і
визначається послідовність їх розв’язання.
Після «фільтрування», виявлення та формулювання першочергових проблем починається
всебічне їх вивчення. Однією із фундаментальних вимог для правильного розв’язання проблеми є виявлення стійких причинно-наслідкових
зв’язків між явищами, діями і результатами.
На другому етапі прийняття рішення менеджер обирає певні критерії, які будуть впливати на вирішення проблеми.
Розподіл критеріїв за ступенем важливості.
Оскільки критерії, визначені на попередньому
етапі процесу прийняття рішення, не рівноцінні за ступенем важливості, менеджеру необхідно визначити ваговий коефіцієнт кожного
критерію для того, щоб визначити пріоритети у
ході прийняття рішення. Простий спосіб розподілу критеріїв за ступенем важливості полягає
в тому, що спочатку найважливіший критерій
оцінюється 10 балами, а потім всім іншим факторам присвоюються оцінки в міру зменшення
їх важливості. Таким чином, на відміну від
критерію, оціненого 5 балами, найбільш важливий фактор буде в два рази вагомішим. В якості
вищої оцінки можна використовувати 100 або
1000 балів або будь-яке інше число за вибором
менеджера.
Визначення варіантів рішення проблеми. На
цьому етапі потрібно визначити всі можливі варіанти, які можна використати для вирішення
існуючих проблем. Важливо пам’ятати, що на
цьому етапі менеджер повинен лише перерахувати всі можливі варіанти, а не оцінювати їх.
На наступному етапі необхідно критично
проаналізувати кожен із можливих варіантів
рішення проблеми. Переваги й недоліки кожного варіанта стають очевидними тоді, коли вони
порівнюються за допомогою критеріїв та його
вагових коефіцієнтів, встановлених на другому
та третьому етапах. Кожен варіант оцінюється
за кожним критерієм.
Вибір оптимального рішення. Цей етап
прийняття рішень вважається вирішальним,
оскільки на ньому робиться вибір найкращого
варіанта з усіх перелічених і оцінених. Отже,
після визначення всіх згаданих чинників, які
впливають на рішення, розподілу їх за ступенем важливості й виділення найбільш підходящих та вигідних варіантів просто потрібно вибрати варіант, який дістав найвищу оцінку на
п’ятому етапі.
Процес вибору завершується на попередньому етапі, проте, якщо обраний варіант не реалізувати належним чином, то він може виявитися невдалим. Отже, сьомий етап полягає у
впровадження прийнятого рішення в життя.
Реалізація вибраного варіанта полягає в інформуванні осіб, відповідальних за його реалізацію, про прийняте рішення й забезпечення
ними його виконання. Успішно реалізувати
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своє рішення менеджерам допомагають групи,
чи команди. Якщо особи, які мають впроваджувати рішення, у життя, беруть участь у процесі
його прийняття, то їх прагнення до досягнення
позитивного результату вище, ніж тих, кому
наказують, що слід робити [9, с. 240-245].
Оцінка ефективності рішення. Цей етап повинен дати відповідь на питання: чи досягнутий бажаний ефект в результаті впровадження
обраного варіанта?
Щоб бути ефективним, управлінське рішення повинно відповідати певним вимогам
[5, с. 12]:
- наукова обґрунтованість, яка полягає в
тому, що управлінське рішення формується з
урахуванням об’єктивних закономірностей, що
відображають умови перебігу тих чи інших процесів та явищ, зокрема в економічній сфері;
- кількісна та якісна визначеність передбачає, що залежно від змісту рішення його результати можуть бути виражені як кількісними, так і якісними показниками;
- правомірність рішення означає відповідність управлінського рішення чинним правовим
нормам, внутрішнім положенням організації;
- оптимальність рішення передбачає досягнення такого рівня, який би забезпечив відповідність рішення економічному критерію ефективності: досягнення максимального кінцевого
результату за найменших витрат ресурсів, у
тому числі часу;
- своєчасність прийняття рішення характеризується правильним вибором моменту його
прийняття. Це дуже важливо, тому що умови
діяльності організації постійно змінюються, потрібно вдало визначити, коли слід застосовувати відповідні заходи;
- комплексність управлінського рішення полягає в урахуванні сукупності аспектів (економічного, психологічного, інформаційного тощо)
розробки і прийняття рішення;
- гнучкість управлінського рішення передбачає можливість його коригування в разі суттєвої зміни певних умов функціонування організації;
Ефективне прийняття управлінського рішення вимагає високого рівня професіоналізму
і наявності визначених соціально-психологічних якостей особистості, чим володіють не всі
фахівці, що мають професійну освіту, а всього
лише 5-10% з них.
Якщо за результатами оцінки з’ясовується,
що проблема усе ще існує, то менеджеру слід
глибоко проаналізувати на якому етапі допущено помилку. Чи правильно визначена проблема? Чи не допущена помилка щодо оцінки різних варіантів? Відповіді на ці питання можуть
повернути менеджера на один із попередніх етапів. Інколи процес прийняття рішень доводиться починати з початку [9, c. 245].
Реалізація управлінських рішень – важлива
ланка технології управління. Поки рішення не
втілене у життя – це не рішення, а лише намі-
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ри. Потрібна велика організаційна робота, щоб
досягти його реалізації. Часто справа ускладнюється тим, що люди своєю діяльністю можуть вносити суттєві корективи у початковий
варіант рішення (поліпшувати його або погіршувати), і здебільшого це викликає додаткові
«шуми» в системі, які потрібно долати. Тому
в технологічному ланцюзі управлінських операцій, спрямованих на розв’язання проблем,
складним і відповідальним є етап реалізації
прийнятих рішень.
Виконання рішення передбачає здійснення
таких операцій [10]:
- визначення календарних строків (кінцевих
і проміжних) виконання рішення;
- призначення відповідального виконавця
або кількох виконавців, доведення рішення до
виконавців, а в разі потреби – до всього колективу;
- інструктаж виконавців, роз’яснення кожному з них його місця в загальному трудовому
процесі, конкретизація завдань і відповідальності;
- матеріально-технічне забезпечення процесу
праці, в тому числі обгрунтований розподіл ресурсів;
проведення
інструктивної
наради,
роз’яснення цілей і завдань;
- координація дій виконавців;
- коригування раніше прийнятого рішення;
- мотивація діяльності виконавців;
- облік і контроль виконання.
Оскільки управлінські рішення приймаються людьми, які впливають на них, то при прийнятті необхідно враховувати цілий перелік
різноманітних факторів.
Професор Т.Д. Бурменко фактори впливу на
управлінські рішення розділяє на об’єктивні,
що не залежать від волі людини і суб’єктивні,
що виражають особисті риси і міркування менеджерів.
Об’єктивні фактори створюють базу для розробки рішень і характеризуються ступенем
«прозорості» середовища, тобто обсягом і достовірністю інформації про поведінку підприємства і його оточення у минулому, сьогоденні
і майбутньому. Очевидно, чим більшою і точнішою є накопичена для прийняття рішення інформація, тим краще можна оцінити наслідки
його реалізації. А це значить, що вибір кращого рішення з безлічі припустимих стане більше
осмисленим і безпомилковим.
Суб’єктивні фактори втілюють соціальнопсихологічні риси людей: життєві пріоритети,
шкалу цінностей, традиції, звички, стиль роботи тощо. Зрозуміло, що ці риси людей багато в
чому визначають схильність керівників до того
або іншого рішення і результативність його виконання [11].
Таким чином, на процес прийняття рішень
досить істотно впливають особисті якості менеджера, його знання та вміння, професіоналізм
та життєвий досвід, характер, темперамент,

симпатії й антипатій, уподобання, смаки, розуміння особистого престижу тощо, а також їхній
емоційний стан, самопочуття, настрій. Керівник, що приймає рішення, може бути переконаним, принциповим борцем, упевненим у важливості і суспільній корисності дорученої йому
справи, або може мати риси кар’єриста, що виявляє активність заради особистого висування;
мати якості новатора, що сміло упроваджує все
передове й ефективне, або, навпаки, консерватора, якому важко відмовитися від звичних методів, навіть якщо вони явно застаріли; мати
сильну волю, рішучість і наполегливість в досягненні поставлених цілей або бути людиною,
не спроможною піти «проти течії»; діяти імпульсивно або з розрахунком, обдумано; легко
або важко входити в нову обстановку.
Потреба в прийнятті рішень обумовлюється
як зовнішніми, так і внутрішніми обставинами.
Імпульсом до прийняття управлінського рішення є необхідність ліквідувати проблему, зменшити її актуальність.
Процес прийняття управлінського рішення
спирається на значні обсяги інформації, що
характеризують поширення, розвиток та економічне значення факторів конкурентного середовища. Лише в результаті своєчасного отримання та повноцінної обробки цієї інформації
можна прийняти оптимальне рішення, яке забезпечить ефективну діяльність підприємства
та його високу рентабельність [7].
Дослідження процесу прийняття та реалізації управлінських рішень на вітчизняних сільськогосподарських підприємствах дозволило
виявити існуючі проблеми даного процесу та
визначити шляхи їх вирішення:
1. Працівники переважно не беруть участь в
процесі розробки та прийняття управлінських
рішень. Управлінські рішення приймає директор товариства. Це знижує ефективність реалізації прийнятого рішення, оскільки встановлено, що в ситуації, коли працівники, які мають
реалізовувати рішення, беруть участь у процесі
його прийняття, то їх прагнення до досягнення позитивного результату буде вище, ніж тоді
коли їм лише вказують, що слід робити.
2. При прийнятті управлінських рішень керівник не дає оцінку наявним можливостям
підприємства.
Виділимо деякі існуючі обмеження, які потрібно враховувати при розробці та прийнятті
рішень. При прийнятті та реалізації рішень
необхідно враховувати таке:
- адекватність витрат коштів прийнятому рішенню;
- кількість працівників, які мають необхідну кваліфікацію і досвід реалізації подібних рішень;
- рівень конкуренції;
- обсяг та якість наявної інформації з даної
проблеми;
- технології та інші можливості підприємства.
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3. Істотним обмежувальним фактором всіх
управлінських рішень є обумовлене вищою керівною ланкою звуження повноважень всіх членів організації, тобто менеджер може приймати
чи здійснювати рішення в тому разі, якщо найвище керівництво наділило його цими правами.
4. Підприємства переважно розглядають проблему в масштабі структурного підрозділу (відділу). Звичайно, розбивка за підрозділами іноді може бути виправдана з погляду здійснення
контролю і кадрових обмежень. Однак інколи
може виникнути субоптимізація – спроба відділу досягти рішення, що було б оптимальним
саме для нього.
На жаль, те, що є оптимальним для одного
відділу, може бути далеко не оптимальним для
організації в цілому. Тому при прийнятті управлінських рішень керівництво підприємства повинно враховувати не тільки інтереси та показники одного відділу, але й усієї організації.
5. Абсолютно незадовільною є побудова інформаційної системи нарад. Спостерігається проходження багатьох рівнів, найчастіше,
другорядної інформації, яка затрачає час та
змушує одними і тими самими питаннями займатися паралельно багатьох посадових осіб,
нерідко одночасно на різних ієрархічних рівнях
управління.
Пропонується побудувати процес інформаційного обміну на всіх ієрархічних рівнях організаційної піраміди таким чином, щоб до
будь-якого керівника, який бере участь в системі управління, інформація проходила тільки з
тих проблем по-яким по-перше, тільки він має
право прийняття рішення, і по-друге, тільки
в тому випадку, коли вона свідчить про ті чи
інші відхилення у функціонуванні підлеглого
йому об’єкта управління. Це дозволить набагато зекономити час вищого керівництва.
6. Неправильна побудова доповідей про результати діяльності об’єкта управління. Доповідь не повинна містити інформацію про те, що
виконано, оскільки вище керівництво все одно
не надає обсягу виконаних робіт. Доповідь повинна констатувати те, що не зроблено, причини цього і що потрібно, щоб вирішити дану
проблему. Проходження даної рекомендації в
деяких випадках скорочує затрати часу в десять разів.
Уміння керівником правильно приймати
рішення визначає чіткість досягнення поставлених цілей та впливає на успіх діяльності
всієї організації. Основне завдання керівника –
уміння так організувати процес прийняття і реалізації управлінських рішень, щоб з високим
ступенем вірогідності ухвалювалися ефективні
управлінські рішення. Тому керівник, який
«все знає сам», може опинитися в досить складній ситуації: зарозумілість, самовпевненість,
видимість обізнаності можуть перешкодити
йому прийняти вірне рішення.
Виділимо основні правила, яким повинно
слідувати керівництво підприємства з метою
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підвищення ефективності управлінських рішень [12, с. 8]:
- рішення мають виходити з досяжних цілей, реально наявних ресурсів і часу, що досягаються шляхом опрацювання і аналізу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища
підприємства;
- уникання непотрібних рішень. Тобто тих
рішень, що не впливають на діяльність організації та управління людьми;
- управлінське рішення має бути своєчасним;
- необхідність зіставлення затрат на розробку та реалізацію управлінського рішення із очікуваними результатами;
- недопущення прийняття кількох варіантів
рішення для розв’язання однієї проблеми;
- рішення має відповідати рівню організації
та співробітництва;
- формулювання правил для рутинних рішень;
- необхідність залучення працівників до процесу прийняття управлінських рішень;
- рішення повинно передбачати можливість
контролю за його виконавцем;
- гнучке використання найбільш раціональних організаційних форм розробки рішення:
індивідуальні, групові, колективні, колегіальні, цільові міжфункціональні групи, матричні
структури;
- існування можливості змінювати цілі і алгоритм їхнього досягнення при зміні зовнішніх
та внутрішніх умов середовища.
Розподіляючи завдання серед виконавців,
доцільно виходити з таких міркувань [10]:
- якщо виконання доручення потребує знань
з різних галузей і кваліфікації, виконавцеві слід давати таке завдання, яке б спонукало
його до підвищення рівня кваліфікації і розвитку здібностей;
- обсяг роботи має відповідати можливостям
працівника, оскільки і надмірне, і недостатнє
навантаження негативно впливає на якість виконання;
- чітке визначення кола обов’язків працівника унеможливить відмову від виконання певних робіт, пов’язаних з реалізацією рішення;
- розроблені показники і стандарти на виконання робіт повинні точно відображати ступінь
досягнення цілі, а також якість здійснюваних
операцій;
- підлеглим доцільно надавати всю необхідну для виконання завдань інформацію і делегувати достатні повноваження для коригування
процесу реалізації рішень.
Успішне керівництво реалізацією рішень потребує не лише раціонального розподілу робіт
між підлеглими, а й здатності налаштовувати
їх на виконання завдань, сприяти ініціативності. Для цього рекомендують використовувати
усі форми зовнішнього впливу на працівника,
щоб він виконував завдання швидше за власними мотивами, ніж під впливом формальних інструкцій. Існує класична думка, що мотивація
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у сфері виконання конкретних управлінських
рішень тим сильніша, чим вагомішою є участь
у прийнятті рішень безпосередніх учасників виконання завдань.
Висновки. Отже, управлінське рішення є
специфічним видом діяльності людини в процесі управління, що включає в себе послідовні
операції. Процес прийняття управлінських рішень – важливий важіль у роботі менеджера,
оскільки від правильно прийнятого управлінського рішення залежить не лише успішність
менеджера, але й організації загалом. Для того
щоб ефективно вирішувати проблеми будь-якої
тяжкості, необхідно постійно вдосконалювати
процес прийняття та реалізації управлінських
рішень.
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ІННОВАЦІЙНІ ПОСЛУГИ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ
З ВИКОРИСТАННЯМ МАЛОЇ АВІАЦІЇ
INNOVATIVE SERVICES IN THE TOURISM BUSINESS
USING SMALL AIRCRAFT
АНОТАЦІЯ
У статті розглядається роль повітряного транспорту в
розвитку туристичного бізнесу та впровадженні інноваційних
туристичних послуг. Обґрунтовано першорядну роль малої
авіації у транспортному забезпеченні туристичних програм.
Перераховані основні проблеми використання малої авіації в
туристичному бізнесі.
Ключові слова: авіація, авіаперевезення, вертоліт, літак,
авіаційний туризм, повітряний транспорт, бізнес-туризм, авіатаксі, проблеми.
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается роль воздушного транспорта в
развитии туристического бизнеса и внедрении инновационных
туристических услуг. Обоснована первостепенная роль малой
авиации в транспортном обеспечении туристических программ. Перечислены основные проблемы использования малой авиации в туристическом бизнесе.
Ключевые слова: авиация, авиаперевозки, вертолет, самолет, авиационный туризм, воздушный транспорт, бизнес-туризм, авиа-такси, проблемы.
АNNOTATION
This paper explores the role of air transport in the development
of the tourism business and the introduction of innovative travel
services. Grounded primary role in the transport of small aircraft
providing tourism programs. These basic problems using small
aircraft in the tourism business.
Keywords: aircraft, air transportation, helicopter, airplane,
airtravel, airtransport, businesstravel, air-taxi, problem.

Постановка проблеми. Туризм як одна із галузей, що найбільш динамічно розвивається на
сьогодні у світі, має тісний зв’язок зі сферою
транспорту. Саме з розвитком транспортної галузі насамперед пов’язано щорічне зростання
туристичних потоків і, зокрема, з розвитком і
популяризацією пасажирських авіаційних перевезень. З кожним роком сучасний турист стає
все вибагливішим і перебірливим, з бажанням
отримати нові враження та емоції від відпочинку. Однією з рушійних сил пошуку та впровадження інноваційних послуг в туризмі стала
можливість використання малої авіації.
Аналіз останніх публікацій. Вивченням проблем організації транспортного обслуговування в туристичній галузі займалися вітчизняні
та російські вчені, зокрема М.Б. Біржаков та
В.І. Нікіфоров [2], О.А. Гвозденко [4], В.Г. Гуляєв [6], І.Г. Смирнов [14], Г.Ш. Уварова [15] та
ін. Н.Є. Полянською були визначені фактори, які
впливають на обсяги авіаперевезень [12]. Роль па-

сажирських авіаційних перевезень у туризмі досліджено М.П. Мальською та В.В. Худо [8].
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на те, що вивчення області застосування малої авіації в
світі розширюється, в Україні воно ще не дістало належного рівня розвитку. Дослідження
застосування малої авіації у туристичній галузі
України та її вплив на інноваційний розвиток
туризму не проводилися.
Мета статті. Головною метою цієї статті є дослідження важливості застосування малої авіації у туристичній галузі та її вплив на розвиток
інноваційних туристичних послуг.
Виклад основного матеріалу. Транспорт –
одна із найважливіших складових матеріальної
бази економіки будь-якої країни та рушійна
сила суспільного розвитку. Саме прогрес у сфері транспортних засобів і інфраструктури дозволив людині розширити горизонти освоєного
нею середовища шляхом здійснення подорожей
на все більшу відстань. Це стало першоосновою
розвитку туризму, який визначається Всесвітньою туристичною організацією (ВТО) як специфічний вид міграції, пов’язаний із переміщенням людей за межі звичного середовища з
будь-якою метою окрім здійснення діяльності,
що оплачується з джерел у приймаючій країні.
Мала авіація – соціально значимий і необхідний для ефективного розвитку, виробництва
та функціонування транспортної системи країни сегмент ринку авіаперевезень.
У поняття малої авіації включають цивільну
авіацію, комерційну та загального призначення, що здійснює перевезення та авіаційні роботи на літаках з максимальною злітної масою
не більше 8600 кг, з кількістю пасажирських
крісел не більше 19 і на вертольотах з максимальною злітною масою не більше 4500 кг, а
також інфраструктуру, яка забезпечує виконання польотів, підтримання льотної придатності і
виробництво відповідних робіт [7].
Туризм повністю залежить від транспорту,
його безпеки, швидкості та зручностей, що надаються туристу під час його пересування. Розуміння основ взаємовідносин з авіатранспортними компаніями, правил взаємодії з ними у
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[5, с. 28].
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На сьогоднішній день розвиток малої авіації є пріоритетним напрямом всієї держави в
цілому і окремих її областей. Необхідність заРис. 2. Динаміка перевезення залізничним
стосування малої авіації в туристичній галузі
транспортом пасажирів автотранспортом
є безперечною. Це визначено бурхливим розвитком природних видів туризму та інтересу, що
10
проявляється з боку самих туристів.
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вень безпеки [3, с. 57].
На сьогоднішній день популярність авіацій0
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ного транспорту в туристичній галузі зростає
2009
2010
2011
2012
2013
значно швидше, ніж інших видів транспорту.
Це обумовлюється розширенням туристичних
горизонтів, тобто географічним освоєнням ноРис. 3. Динаміка перевезення авіатранспортом
вих туристичних напрямів, та високими вимо[9; 10; 11]
гами споживача щодо скорочення термінів подорожі на користь їх частоти, тобто зростання
За розглянутий період 2009–2013 рр. рипопиту на короткострокові подорожі на далекі нок пасажирських авіаційних перевезень знавідстані. Сьогодні літаки є найпопулярнішим чно прогресував, на відміну від залізничного та
видом транспорту у світі. Повітряний тран- автомобільного транспорту, які демонструють
спорт має ряд факторів, що підвищують його щорічний спад. За даними Державіаслужби
популярність.
України, за підсумками діяльності у 2012 р. та
По-перше, авіаційний транспорт є най- 2013 р. авіатранспортом було перевезено 8,1 млн
швидшим та найзручнішим для перевезень пас. – на 8% більше, ніж у 2011 р. (рис. 3).
великої кількості туристів на різні відстані. У цілому пасажиропотік з 2009 р. по 2013 р.
По-друге, авіатранспорт приваблює туристів зріс на 3,0 млн пас., або 59%. Ці показники є
високим рівнем сервісу і комфорту повітря- високими навіть за світовими масштабами.
них суден. По-третє, авіакомпанії як безпоЗагалом, обсяги авіаційних перевезень масередньо, так і через міжнародні мережі бро- ють постійну тенденцію до зростання та донювання сплачують туристичним агентствам сить високу позитивну динаміку, що свідчить
відсоток від заброньованих у літаку місць, про швидкі темпи розвитку ринку авіаційних
тим самим мотивуючи їх обирати авіапереве- перевезень в Україні. Якщо розглядати авіапезення [13]. Динаміка перевезення пасажирів ревезення за напрямами, то обсяг міжнародних
за видами транспорту в Україні наведена на перевезень за 2013 р. склав 6,9 млн пас., пририсунках 1-3.
ріст за розглянутий період склав 188% (рис. 4).
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Обсяг внутрішніх перевезень навпаки зменшився з 2,7 млн пас. у 2009 р. до 1,2 млн пас. у
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Рис. 4. Динаміка обсягів авіаперевезень пасажирів

Скорочення обсягів внутрішніх авіаперевезень та низький їх обсяг обумовлюються тим,
що перевезення через високу собівартість не є
доцільними при переміщеннях у межах країни,
проте завдяки високій експлуатаційній швидкості авіатранспорт є максимально ефективним
у питанні міжнародних перевезень.
Сучасна ситуація в галузі туристичних авіаперевезень змінюється під дією таких факторів,
як розмір доходів населення, обсяг ринку туристичних послуг та ін.
Висока ефективність використання малої
авіації в туристичній сфері підтверджується
порівнянням якісних характеристик існуючих
способів транспортування (табл. 1).
Взаємний вплив авіації та туризму є багатоаспектним. Серед факторів, що найбільше
впливають на перебіг процесів взаємодії, виокремимо такі:
1. Технічний прогрес, що призвів до зростання комфортності та екологічності авіаційного транспорту, збільшення дальності польотів і
зниження вартості послуг. Останнє зробило авіаційні перевезення доступними не тільки для організації ділових подорожей та відпочинкуVIP
та багатих туристів, але й масовому споживачу.
2.
Лібералізація
сфери
міжнародних
зв’язків. З одного боку, значно спростився порядок здійснення міжнародних подорожей за
рахунок усунення багатьох туристичних формальностей, спрощення візових режимів тощо.
З іншого, відкритий доступ до іноземних ринків стимулював розвиток інтернаціонального
за своїм характером підприємництва, зокрема, дозволив авіаційному бізнесу розширити
географію, об’єднавши країни і регіони світу

у глобальну мережу туристичних дестинацій з
високим рівнем транспортної доступності.
3. Дерегуляція ринку авіаційних перевезень.
Були зняті обмеження відносно кількості авіаліній, що можуть обслуговувати перевезення
між парами міст, обсягу призначених для продажу квитків та їхньої вартості. На ринок внутрішніх перевезень стали допускатися компанії
з третіх країн, з’явилися приватні авіакомпанії, що дало змогу розширити пропозицію послуг за рахунок конкуренції.
4. Посилення вимог до надійності й безпеки
авіаперевезень у контексті глобальної терористичної загрози та інших міжнародних за своїм
характером дестабілізаційних чинників (епідеміологічна ситуація, політична нестабільність
тощо) [1].
Економічна та фінансова криза, яка зачепила всі країни та галузі з 2008 р., мала значний
вплив на попит на туристичні послуги, тому на
сьогодні гостро постає питання в інноваційному
підході в туристичній діяльності.
Необхідно відзначити, що на впровадження
інновацій у туризмі впливає економічна ситуація в країні, соціальне положення населення,
національне законодавство. Можна виділити
такі характерні ознаки появи інновацій у туристичній діяльності:
- зростання потреб населення в знайомстві зі
способом життя в інших регіонах і отримання
нових знань;
- перенасичення населення багатьма традиційними напрямами подорожей;
- загострення конкуренції, зростання пропозицій стандартизованих глобальних продуктів;
- необхідність стримувати виїзд своїх громадян у зони, аналогічні за умовами регіонам своєї країни (природа, культура, клімат);
- гармонійне поєднання привабливих умов
відпочинку і подорожей (природних і культурних особливостей, можливостей проведення дозвілля, придбання специфічних товарів і
спеціальних туристичних послуг) для повного
задоволення потреб найвибагливіших туристів;
- технологічна революція та експансія послуг в економіці;
- перехід від економіки пропозиції до економіки попиту.
На тлі зазначеного все більшу роль в організації відпочинку відіграє так звана мала авіація. Надзвичайно популярні у країнах Європи,
США, Австралії польоти на легких моторних
Таблиця 1

Порівняння якісних характеристик транспортних засобів
Якісні
характеристики
Гнучкість
Швидкість
пересування
Економічність
Безпечність
Комфорт

Мала авіація

Низька

Регулярні
авіаперевезення
Низька

Низька

Низька

Низька

Висока

Економ.
Низька
Високий

Не економ.
Висока
Обмежений

Не економ.
Висока
Обмежений

Економ.
Висока
Високий

Автомобіль

Залізниця

Висока

Висока
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літаках і вертольотах, які використовуються в
самих різних цілях, у тому числі і в сфері туризму і розваг. У нас цей вид техніки поки що
не набув поширення.
Напрями використання малої авіації визначаються тенденціями розвитку туристичного
попиту і передбачають розширення спектру
рекреаційних занять. Наприклад, здійснення
польотів на спортивних літаках, гелікоптерах,
планерах, мотодельтапланах та інших видах
авіаційної техніки в рамках екстремального та
спортивного туризму, організація авіаекскурсій, доставка туристів на маршрут у регіонах
з нерозвинутою інфраструктурою наземного
транспорту (гірські райони, національніпарки
та заповідники) тощо [1].
У сфері туристичної галузі мала авіація широко використовується у таких випадках надання інноваційних послуг:
1. Для цілей трансферу від аеропортів, перевезення VIP-пасажирів. Організація трансферу
за допомогою малої авіації високооперативна
і досить комфортна, вона дозволяє уникнути
необхідності використання автотранспорту, автомобільних пробок на дорогах, поліпшити безпеку.
2. Нині в окремих туристських центрах розробляється нова туристична послуга для представників бізнесу – повітряне таксі. Авіа-таксі і
аеро-таксі – це термінові перельоти на 4-, 8-місних літаках і вертольотах у будь-які міста, що
мають аеропорти і перебувають на відстані до
800-1000 км. Його головна відмінність від звичайних і чартерних VIP-рейсів полягає у тому,
що для виконання таких рейсів використовуються невеликі економічні повітряні судна малої пасажиромісткості, час перельоту – до 3-х
годин і немає необхідності в спеціальному обслуговуванні на борту. Цим досягається необхідний компроміс між терміновістю і вартістю
авіаперевезення.
Мінімальний час підготовки літака до польоту дозволяє організувати виліт туристів
вже через 2 години після надходження заявки. Як правило, виконання подібних рейсів
авіа-таксі можливе як на літаках легкого і середнього класу, таких як Як-52, ХАЗ-30, АН2,«Cessna», «Piper», «Aquila», «JetFox», так і
на вертольотах АК 1-3, Eurocopter EC120 і 130
і Robinson 44. Подача літака або вертольота
можлива практично в будь-яке місто, де є діючий аеродром.
3. При організації оглядових туристських
екскурсій у туристських центрах. Погляд з висоти пташиного польоту дає людині зовсім інше,
незвичайне уявлення про вигляд архітектурних
ансамблів, центрів історичної чи суперсучасної
забудови міст, палацово-паркових будівель, унікальних природних ландшафтів. Такі оглядові
екскурсії організовуються, наприклад, над водоспадом «Вікторія». При полярних круїзах в
Арктиці й Антарктиці судно завжди має посадкову площадку і в складі оснащення має верто-

літ, який здійснює льодову розвідку і оглядові
екскурсії для туристів. Політ виконується як за
популярними, заздалегідь підготовленими, так
і за індивідуальними маршрутами.
4. Для організації оперативної доставки туристів до віддалених і важкодоступних об’єктів
туристичного огляду.
Зазвичай ця відстань становить 50-300 км
від туристського центру. Наприклад, туристів
доставляють на лід у район Північного полюса, де вони з мінімумом спорядження долають 20-25 км на лижах і надувному човні до
бажаної точки, потім туристичну групу забирає вертоліт і перевозить назад на континент.
Практикується доставка малою авіацією туристів до пам’ятників культурної спадщини,
монастирів.
На сьогоднішній день вже не є рідкістю доставка туристичних груп до місця відпочинку, початку і закінчення сплаву, туристичного
маршруту за бажанням туристів. Протягом багатьох років мала авіація активно освоюється
туристами-екстремалами, любителями риболовлі, полювання та екологічного туризму.
Доставка туристів до початку маршрутів,
здійснювана малою авіацією, не тільки скорочує час доставки, а й у низці випадків дозволяє уникнути декількох днів сплаву по
спокійній воді і пройти тільки найцікавішу в
спортивному плані частину річок. Для мисливців, рибалок, спортсменів і спелеотуристів, що
прагнуть якомога далі віддалитися від цивілізації, політ – найкраще рішення проблеми.
За вибором туристів можливо, наприклад, базування вертольота в таборі протягом всього
туру (рибальський), щоденна доставка рибалок
до місць лову з ротацією місць, в результаті
чого існує можливість за час нетривалого туру
половити на значній (до 45 км) протяжності
річки. Мала авіація дає можливість доставляти туристів до важкодоступних районів – доставка з кінцевого пункту маршруту, доставка спелеологів до місць вивчення печер з усім
необхідним інвентарем.
5. Доставка малою авіацією гірськолижників на непідготовлені гірські схили з подальшим головоломним спуском – особливо популярний сьогодні спорт hely-ski, який набуває
все більшого поширення серед туристів-екстремалів України, не дивлячись на малу рентабельність. Сутність даного виду гірськолижного спорту «екстрим» – лижники-туристи
доставляються на важкодоступні схили малою
авіацією і можуть насолодитися незабутнім
позатрасовим спуском по цілинному снігу. За
кілька хвилин туриста доставляють на вершину, а досвідчені гіди супроводжують їх весь
час польоту і спуску.
На підставі вищевикладеного, застосовуючи
метод SWOT-аналізу, встановимо сильні і слабкі сторони інноваційності туристичних послу
при застосуванні малої авіації, а також загрози
і можливості (табл. 2).
Випуск 3. 2015
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Таблиця 2
SWOT-аналіз інноваційності туристичних послу при застосуванні малої авіації
Сильні сторони
Зручність та швидкість перевезень
Високий рівень обслуговування
Вигідні умови укладення договору між тур фірмою
та авіакомпанією (отримання комісійних)
Можливості
Використання малої авіації для подовження рейсів,
повітряного таксі
Можливість вибору індивідуального графіку для
туристичної поїздки
Економія часу на переліт, обираючи оптимальні
маршрути як для значних переміщень, так і для
перельотів на близькі відстані

Отримані дані характеризують загальну
тенденцію до поглиблення використання повітряного транспорту в туристичній сфері, розширення спектру туристичних послуг завдяки
використанню малої авіації.
Висновки і пропозиції. Таким чином, популярність застосування малої авіації в туризмі
зростає значно швидше, ніж інших видів транспорту, що обумовлено високими вимогами
споживачів щодо скорочення вартості подорожі
та економії часу, бажанням отримання нових
відчуттів та вражень. Завдяки малій авіації
представники туристичного бізнесу отримують
можливість розробки та реалізації нових, інноваційних туристичних послуг, які до цього часу
неможливо було втілити у життя.
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ВПЛИВ КОЛЬОРУ ТОВАРУ
НА ПСИХОЛОГІЧНЕ СПРИЙНЯТТЯ СПОЖИВАЧІВ
THE COLOR EFFECT OF THE PRODUCT
ON THE PSYCHOLOGICAL CONSUMER PERCEPTIONS
АНОТАЦІЯ
У статті розкрито сутність та зміст психологічного портрету,
а також визначено вплив кольору упаковки при виборі товару.
Проаналізовано, як стиль життя, характер та цінності людини
впливають на формування поведінки споживача, що у свою
чергу відображається на механізмі прийняття рішень про здійснення покупки товарів чи послуг. Розкрито особливості і характер різних типів споживачів та їх характеристики залежно
від стилю життя за методом VALS. Обґрунтовано доцільність
використання психологічного портрету при створені упаковки, бренду або реклами. У статті були проаналізовані погляди
вчених щодо впливу різних кольорів на сприйняття людини,
асоціації та емоції, що викликаються ними. Представлена узагальнена класифікація кольорів, застосування якої дозволить
вчасно прийняти ефективне управлінське рішення щодо створення нової упаковки для товару.
Ключові слова: психологічний портрет клієнта, колір упаковки, тип споживачів.
АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты сущность и содержание психологического портрета, а также определено влияние цвета упаковки
при выборе товара. Проанализировано, как стиль жизни, характер и ценности человека влияют на формирование поведения потребителя, что в свою очередь отражается на механизме принятия решений о совершении покупки товаров или
услуг. Раскрыты особенности и характер различных типов потребителей и их характеристики в зависимости от стиля жизни
по методу VALS. Обоснована целесообразность использования психологического портрета при создании упаковки, бренда или рекламы. В статье были проанализированы взгляды
ученых в отношении влияния различных цветов на восприятие
человека, ассоциации и эмоции, вызываемые ими. Представлена обобщенная классификация цветов, применение которой позволит вовремя принять эффективное управленческое
решение о создании новой упаковки для товара.
Ключевые слова: психологический портрет клиента, цвет
упаковки, тип потребителей.
АNNOTATION
This article reveals the essence of content of the psychological
portrait and influence of color of packing when choosing a product.
Was analyzed a style of life. Mature and values affected the formation of consumer behavior which displayed on the mechanism
of making selection of purchase of goods or services. Revealed
the features and nature of different types of consumers and their
characteristics depending on the style of life by VALS. Justified the
advisability of using psychological portrait with created packaging,
brand or advertising. The article analyzed the views of scientists
about the impact of different colors on human perception, associations and emotions caused by them. Presents general classification colors, the use of which will in time take effective management
decision to establish a new packaging for the goods.
Keywords: psychological portrait of customer, color packaging, consumer type.

Актуальність проблеми. У сучасних умовах у
розвинених країнах діє система економічних відносин, що засновані на принципах вільного підприємництва, різних видів форм власності на засоби виробництва, а також обмеженого втручання
держави у господарську діяльність суб’єктів.
Основна ж суть кожного підприємця – це отримання максимального прибутку шляхом задоволення потенційних споживачів своїм товаром.
Тема дослідження є актуальною тому, що
поведінка споживача формується під впливом
різних факторів, які можуть змінюватися залежно від економічної та політичної ситуації в
країні. Саме з цієї причини підприємство повинно завжди здійснювати аналіз вподобань
потенційних клієнтів. Результати даного аналізу допоможуть у розробці саме такого товару, який викличе у споживачів беззаперечне
бажання його придбати.
Аналіз останніх наукових досліджень. Вивченням психологічного сприйняття споживачем кольору товару займалися такі відомі
психологи та маркетологи світу: Макс Люшер,
Генрих Фрилинг, Пітер Р. Діксон. М. Портер,
Ж.-Ж. Ламбен, Брайд Уілен.
Запропоновані ними концепції знайшли своє
відображення і в роботах вітчизняних вчених,
таких як: С.Ю. Хамініч, Ю.М. Варич, М.В. Матвієць, Г.Л. Багієв, А.Н. Асаул, Е.П. Голубков,
А.В. Нікітін, Т.І. Лук’янець, А.В Войчак,
М.В. Гребньов та ін.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Розвиток суспільства та економічних відносин не стоїть на місті, а постійно
розвивається, що призводить до змін у відносинах між споживачами і виробниками. Дослідженнями встановлено, що на сьогоднішній
день головна проблема полягає у правильному
виборі кольору при розробці упаковки нового
товару, саме тому маркетологи повинні постійно аналізувати потреби ринку, удосконалювати
свій товар з метою забезпечення стійкої конкурентної переваги над іншими фірмами.
Метою дослідження є аналіз та визначення
впливу кольору упаковки при виборі товару та
дослідження психологічного портрету клієнта.
Випуск 3. 2015
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Виклад основного матеріалу. Успіх підприємств торгівлі пов’язаний з багатьма факторами: успішної рекламної політики, піар компанії
підприємства, якості продукції, товару конкурентів, роботи персоналу зі споживачами. Однак
крім активного контакту між працівником і покупцем є й пасивний, який проявляється тоді,
коли клієнт робить вибір при покупці товарів чи
послуг самостійно, керуючись своїми бажаннями і обираючи той товар, який йому більш сподобався, саме тут і проявляється дизайнерський
вплив упаковки на вибір покупця [1].
Психологічний портрет – це основа будь-якої
взаємодії з точки зору психології. Завдяки йому
вибудовується взаємини з іншими людьми, попередньо діагностуючи, роблячи висновки щодо
тієї чи іншої людини. Взаємодія людей з позиції психологічного портрета дозволяє підвищити ефективність бізнесу, ґрунтуючись на
розкритті додаткових можливостей, виявленні
прихованих ресурсів, а головне – діагностика
психологічного портрета дозволяє вибудувати
саме ту взаємодію клієнт – покупець, яка є необхідною і відповідає основним цілям підприємства.
Психологічний портрет – це низка ключових
характеристик, що дозволяє зробити висновки
та підібрати необхідні ключі взаємодії з конкретним психотипом, а значить і з конкретною
людиною [4].
Основними характеристиками є:
- темперамент – це вроджені характеристики, які є самими стійкими, і не змінюються
протягом усього життя людини.
- характер – це придбані характеристики
за коштами соціалізації (сім’я, школа, друзі,
коло спілкування тощо) Саме в даному випадку
формуються гнучкі базові характеристики, які
залежать безпосередньо від того середовища, в
якому людина росла.
Особистість – це зовнішній рівень взаємодії
з іншими людьми, це сама мінлива структура,
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і впливає на первинне побудова відносин. А ми
говоримо безпосередньо про торгівлю, де основою всього є первинний контакт клієнт – покупець [11].
Стиль життя – це спосіб життєдіяльності
людини, що включає в себе його інтереси, види
бажаної діяльності. Він формується під впливом як індивідуальних характеристик людини
(типу особистості), так і соціальних факторів.
Стиль життя впливає на потреби, відносини
споживачів і, відповідно, визначає поведінку на
ринку. Він непостійний, схильний до значних
змін, саме тому компанія повинна регулярно
оновлювати і вдосконалювати прийоми і методи
маркетингових досліджень [12].
Одним із найбільш поширених підходів до
маркетингу стилів життя є метод VALS (Values
and Lifestyle – цінності і життєві стилі), розроблений у 1978 р. каліфорнійським Стендфордським дослідним інститутом. Він ґрунтується
значною мірою на теорії ієрархії потреб за Маслоу [2].
Як ми бачимо з таблиці, стиль життя, характер та цінності мають величезний вплив на
формування психологічного портрету клієнта,
який в свою чергу впливає на механізм прийняття рішень при покупці товару чи послуг.
Компанія, яка тільки починає виходити на
ринок, повинна сама для себе проаналізувати
своїх потенційних споживачів для того, щоб
спланувати свою рекламну компанію, а також
створити маркетингову стратегію.
Після того, як виробники проаналізують
ринок та виявлять свій сегмент, у якому буде
позиціонуватись їх товар, складуть психологічний портрет потенційних клієнтів, їм потрібно
буде вирішити питання про оформлення своєї
продукції: якого виду має бути упаковка, її колір та матеріали [5].
Упаковка – це одна із важливих складових
просування продукції і першорядний фактор,
який впливає на прийняття споживачем рішен-

Таблиця 1
Типи споживачів та їх характеристики по стилю життя за методом VALS [3]
Тип споживачів
«Новатори»
(Innovators)

Характеристика
Процвітаючі, сучасні, активні, з високою самооцінкою і надлишковими ресурсами.
Зацікавлені у зростанні і прагнуть розвиватися, реалізовуватися і самовиражатися
різними шляхами – іноді ведені принципами, бажаннями позитивних емоцій або
змін.
«Самореалізовані»
Зрілі, задоволені життям, комфортабельні, вдумливі люди, які цінують порядок,
(fulfilleds)
знання і відповідальність.
«Які довіряють»
Консервативні, звичайні люди з конкретними віруваннями, заснованих на тради(believers)
ційних цінностях – сім’я, церква, місцеве співтовариство, нація. Це консервативні
та передбачувані споживачі. котрі воліють вітчизняні продукти і усталені марки.
«Досягли успіху»
Успішні люди, орієнтовані на кар’єру або роботу, самі керуючі своїм життям.
(achievers)
Імідж важливий для них – тому вони воліють усталені та відомі, престижні продукти або послуги, що демонструють успіх оточуючим.
«Прагнучі» (strivers) Шукають мотивації, самовизначення і схвалення у навколишнього світу. При покупці наслідують тих, хто користуюється у них авторитетом.
«Експеримента-тори» Молоді, енергійні, сповнені ентузіазму, імпульсивні і бунтівний. Шукають різно(experiencers)
манітностей і яскравих вражень, прагнуть до нового, незвичайного, ризикованої.
Практичні (maikers) У подібних людей домінують традиційні цінності, цінують функціональні властивості товару.
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ня про покупку товару. Щоб продукція привертала увагу і стала популярною, важливо серйозно підійти до вибору упаковки, саме з цього
компанія виділяє величезні гроші на її розробку, а з часом і оновлює її для підвищення продажів своєї продукції [9].
В оформленні упаковки колір відіграє провідну роль, це пов’язано з тим, що кольорова
гамма сприймається на підсвідомому рівні і на
пряму впливає на поведінку споживача. Саме
тому один із важливих аспектів у просуванні
продукції – це колір упаковки.
Колористика – це спеціальна галузь, яка займається розробкою кольорових упаковок для
тих чи інших товарів і вивчає їх затребуваність
для споживачів [10]. Великі міжнародні компанії, які займаються розробкою дизайну упаковки

та етикетки мають у своєму штаті маркетологів і
фахівців з колористики, які вивчають прихильність цільової аудиторії до того чи іншого кольору, і прогнозують можливий ефект, відношення
і враження споживачів до зміни кольору [8].
Коли випускається серія тієї чи іншої продукції, то розраховується на те, що вона за якимось
відмітними критеріями буде запам’ятовується.
Так, наприклад, шоколадні батончики без обгортки виглядають практично однаково. Але,
вибираючи батончики, споживачі вже знають,
що «Баунті» – у блакитний, «Марс» – у чорній,
а «Снікерс» – у коричневій упаковці. І мало
хто знає, що всі ці бренди належать одному виробнику. На полиці вони все одно конкурують
між собою, але в кінцевому підсумку приносять
прибуток однієї компанії.
Таблиця 2

Вплив кольору на споживача і які почуття при цьому викликаються [7]
Колір
Червоний

Синій

Жовтий

Помаранчевий

Зелений

Рожевий

Білий

Вплив на споживача
Колір пристрасті. Викликає збудження, схвильованість, спонукання
до дії. Дослідження вчених показали, що червоні тони викликають
почастішання пульсу. Так, наприклад, виробники харчових продуктів використовують червоний колір упаковки. Червоний колір
доводиться до вподоби і чоловікам. Так, наприклад, багато сигарет,
туалетних вод, дезодорантів мають упаковку з червоним кольором.
Колір спокою. Школярі молодших класів воліють відтінки синього. Можливо, з цієї причини молочні продукти, товари для дітей
мають упаковку з переважанням синього кольору. У поєднанні з
білим він надає упаковці приємний вигляд і має велику популярність у споживачів. Так, наприклад, біло-синя упаковка молока
продається швидше, ніж зелено-біла. Покупці зазначають, що
молоко в упаковці синього кольору здається більш свіжим.
Колір сонця і процвітання. Золото здавна привертає погляди людей.
Упаковка з золотистим відливом підсвідомо говорить покупцеві про
якість товару. Багато споживачів косметичних засобів відзначали,
що баночку крему або туалетної води у золотистої упаковці хочеться взяти в руки. Особливо взимку продукти в упаковках жовтого
кольору і його відтінків користуються великим попитом. Швидше
за все, причина цьому – нагадування про тепло, про літо.
Створює відчуття теплоти, затишку, радості, веселощів. При вигляді оранжевого кольору стає приємно на душі, підвищується
настрій, з’являється оптимістичний тонус. Теплий відтінок оранжевого кольору додає активність, але при цьому зберігає внутрішню гармонію і рівновагу. Крім того, помаранчевий колір – колір
здоров’я та творчості, можливо тому помаранчевий колір так
люблять виробники побутової хімії та косметичних засобів.
Символ миру і надії. Він більше за всіх наближений до природності і натуральності. Наприклад, упаковка молочних продуктів, на
якій присутній зелений колір, вважається символом бадьорості. За
опитуваннями багатьох покупців, цей товар вони вважають більш
натуральним в порівнянні з іншими. В зелену упаковку зазвичай
упаковують товар, на якому хочуть зробити акцент, що він зроблений з натурально сировини. Багато виробників косметики та
продуктів харчування цим користуються.
Цей колір ніжності і привітності, він знижує внутрішню і зовнішню агресію. Рожевий колір вважається жіночним і кольором
життя. Його зазвичай використовують у тих місцях, де необхідно створити гарну атмосферу, позитивне настрій і психологічний
комфорт. Такий колір дійсно розслабляє і заспокоює. У рожеву
упаковку в основному упаковують продукти і товари, призначені
саме для дівчат.
Відображає чистоту, невинність, легкість, колір повної відкритості, готовності сприймати світ у всьому його різноманітті. Білий
колір уособлює єдність і свободу, відкритість і рівність, легкість
і комунікабельність. Однак якщо білого кольору занадто багато,
то він може асоціюватися з нудьгою, розчаруванням, ізоляцією і
відчуженістю. Виробники часто використовую білий колір, щоб
підкреслити легкість.

Компанії
«МТС», «Coca-Cola»,
«Old Spice»

«Nivea»,
«Lowenbrau»,
«Clearasil»

«Nuts», «Maggi»,
«Lipton», «Pedigri»
«Балтика 5»

«МОТИВ», «Fanta»

«Доктор Мом»,
«Добрый», «Ahmad»

«Viness», «Mary
Kay», «Barbi»

«Vogue», «Parliament», «Raffaello»

Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
Сприйняття кольору залежить від емоційного стану людини. Залежно від настрою люди
сприймають один колір, дратуються на інший
і нейтрально відносяться до третього кольору.
Величезну увагу впливу кольору на сприйняття людини та її психічний стан приділяв швейцарський психолог Макс Люшер. Він встановив,
що певний колір викликає у людини цілком
певні емоції. Наприклад, жовто-червоні тони
створюють відчуття схвильованості, збудження,
активності. Сині, сірі колірні тони, навпаки, діють заспокійливо. Чорний або сірий колір має
значенням вишуканості, культурності.
Для прикладу, Р.І. Мокшанцев пропонує
таку статистику частоти використання кольору
в туристичній рекламі, яка доводить домінанту
основного асоціативного ряду в туризмі (сонце
або пісок, море, небо):
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Рис. 1. Динаміка використання кольорів
у туристичній рекламі [6]

Сприйняття туристської реклами прямо
пов’язане з її колірним рішенням. Можна виділити кілька груп кольорів, з точки зору сприйняття. Наприклад, тепла і холодна кольорові
гами, агресивні і спокійні кольори, темні і світлі, яскраві і пастельні тони. Все це породжує
імідж фірми, імідж тур продукту. Розкіш, висока якість, ексклюзивність найкраще підкреслюється поєднанням чорного з червоним або
золотистим. Свіжість – підкреслюється холодними квітами. Холодною зимою нас зігрівають
думки про південь, жаркі країни асоціюються з
теплою кольоровою гамою.
Але варто зауважити, що сама наступність
того чи іншого кольору упаковки залежить від
багатьох факторів:
- країна, в якій продається товар. Наприклад, в Україні білий колір вважається символом чистоти. Товари, упаковані в світлий матеріал, користуються попитом, так як нагадують
про свіжість, легкості. А от в Індії цей колір
означає траур.
- сезонність. В Україні у літній час великим
попитом користуються продукти харчування,
випущені в синіх і білих упаковках. І навпаки,
взимку більше продаються товари у жовтих, зелених, червоних упаковках.
- стать. Психологи стверджують, що у чоловіків популярні такі кольори: червоний, синій,
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фіолетовий, рідше оранжевий, зелений. У жінок – синій, блакитний, зелений, білий, помаранчевий, бузковий, рожевий. Саме тому упаковки жіночих парфумів часто жовті, рожеві і
золоті.
- матеріальне становище основної цільової аудиторії. Фахівці колористики також
з’ясували, що люди з високим достатком обирають товари переважно сірого, синього, зеленого, срібного кольору, а люди з малим достатком воліють яскраві кольори – малиновий,
червоний, жовтий.
- асоціація кольору зі смаком. Багато кольору асоціюються з певним смаком. Наприклад, лимонно-зелена упаковка у будь-яких
країнах викликає кислі відчуття, коричневий
колір звичайно асоціюється з кавою або шоколадом [13].
Висновки. Отже, з усього вищесказаного
можна стверджувати, що покупці при виборі
товарів звертають увагу в першу чергу на їх
упаковку. Вона є не тільки візитною карткою
виробника чи продавця, а й важливим інструментом реклами, стимулювання збуту товарів
та засобом формування попиту на них. Упаковка, адекватна вимогам збереження цілісності
відповідного товару, не може бути нічим замінена. Більш того, товар може стати популярним і буде користуватися високим попитом за
рахунок вдалого поєднання кольорів на упаковці. Таким чином, не можна недооцінювати
роль упаковки у просуванні товару, адже вона
є досить ефективним засобом впливу на споживачів.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена висвітленню проблем модернізації корпоративних підприємств як джерела конкурентоспроможності.
Базуючись на критичному аналізі динаміки розвитку корпоративного сектора, запропоновано заходи щодо підвищення
ефективності функціонування корпоративного сектора національної економіки.
Ключові слова: конкурентоспроможність, корпоративний
сектор, корпоративне підприємство, модернізація, національна економіка.
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению проблем модернизации
корпоративных предприятий как источника конкурентоспособности. Базируясь на критическом анализе динамики развития корпоративного сектора, предложены мероприятия по
повышению эффективности функционирования корпоративного сектора национальной экономики.
Ключевые слова: конкурентоспособность, корпоративный
сектор, корпоративное предприятие, модернизация, национальная экономика.
АNNOTATION
The article is devoted to the problems of modernization as a
source of corporate competitiveness. Based on the analysis of the
dynamics of the corporate sector, and suggests measures to improve the efficiency of the corporate sector of the national economy.
The article is devoted to the problems of modernization as a source
of corporate competitiveness. Based on the analysis of the dynamics of the corporate sector, and suggests measures to improve the
efficiency of the corporate sector of the national economy.
Keywords: competitiveness, corporate sector, corporate enterprise, modernization, national economy.

Постановка проблеми. В умовах сьогодення
спостерігається значна невідповідність структури виробництва вітчизняних корпоративних
підприємств вимогам нового технологічного
укладу. Разом з тим усі найуспішніші підприємства зосереджені у корпоративному секторі
національної економіки, що відповідає сучасним тенденціям концентрації власності та ресурсів. Саме тому нагальною є проблема пошуку
сучасних джерел підвищення конкурентоспроможності через модернізацію підприємств корпоративного сектора.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку корпоративного сектора національної економіки та здійснення модернізації
корпоративних підприємств розглядалися у наукових публікаціях таких вітчизняних вчених,
як: О. Гудзь [1], Ю. Єфімичев [2; 3], О. Ілюхін [4],
В. Коваль [5], Г. Олійник [6], О. Редькін [7; 8],

О. Трофімов [9; 10], Н. Хрущ [8] та ін. Належної уваги заслуговують також наукові розробки
інших вітчизняних і зарубіжних вчених.
Постановка завдання. Метою нашого дослідження є обгрунтування модернізації корпоративних підприємств як сучасного джерела підвищення процесної конкурентоспроможності.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Хоча сьогодні темпи економічно+го зростання в
Україні і виявляють залежність від внутрішніх
соціально-політичних та соціально-економічних
проблем, тим не менш вагомими залишаються і
зовнішні економічні чинники, а також хиткість
внутрішньої економічної кон’юнктури, базою
для якої є розвиток корпоративного сектора національної економіки і, відповідно, розвиток
корпоративних підприємств.
На нашу думку, стійке або хоча б дискретне
економічне зростання можливе за умов зростання інвестицій в основний капітал корпоративних підприємств, оскільки останні економічні
кризи 2008, 2014 років мали системні ознаки.
При цьому варто звернути увагу на те, що у сфері інвестування кризи виявилися гострішими,
ніж у інших сферах. Результатом є старіння та
знос основних фондів, у першу чергу виробничого обладнання, котре у більшості випадків не
задовольняє сучасним потребам виробництва,
новітнім технологіям, розроблюваним ноу-хау.
Це своєю чергою загрожує економічній безпеці України, яка вже під загрозою внаслідок
складних соціальнополітичних трансформацій,
а економічна небезпека може стати джерелом
техногенних катастроф (на жаль, такі приклади у світовій практиці вже відомі).
На сьогодні амортизація основних фондів у
корпоративному секторі національної економіки складає 45%, а середній термін роботи обладнання – більше, ніж 15 років. При цьому старінні за паспортом відбувається після 7-8 років
експлуатації [2; 3]. Ключові для національної
економіки галузі, наприклад залізнична, енергетична, легка промисловість, машинобудування та інші, потребують докорінної модернізації, що стане поштовхом переходу національної
економіки до нового технологічного укладу разом з усім цивілізованим світом. Оскільки всі
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провідні підприємства вищезгаданих галузей є
корпоративними, це знову підтверджує актуальність проведеного дослідження.
У таких умовах корпоративні підприємства
мають спланувати та реалізувати модернізацію виробництва продукції (надання послуг)
та переорієнтацію виробництва на випуск інноваційної, наукомісткої, конкурентоспроможної продукції. Очевидно, що така модернізація
матиме комплексний характер. Модернізація
корпоративного підприємства розглядається
нами як багатогранний процес, що включає в
себе комплекс інноваційних рішень, спрямованих на перехід корпоративного підприємства на
якісно новий рівень. Ми погоджуємося з думкою вчених [1-3; 9; 10], які вважають, що сьогодні можна виділити два напрями модернізації корпоративних підприємств: технологічний
напрям та соціальний напрям. Розглянемо ці
напрями модернізації корпоративних підприємств.
1. Технологічний напрям. Він включає у себе
реновацію та технологічну інновацію. Реновація – це процес заміщення обладнання і машин
на нові у зв’язку з фізичним та моральним старінням і зносом [2]. Технологічна інновація –
це модернізація випереджаючого характеру,
що передбачає вихід на новий рівень виробництва шляхом освоєння процесних та товарних
інновацій або бенчмаркінга. Процесна інновація – це впровадження нового або удосконаленого способу виробництва продукції (надання
послуг) за допомогою зміни технологій виробництва, виробничого обладнання, програмного
забезпечення тощо [3]. Товарна інновація – це
пропонування на ринок товарів чи послуг, які
відрізняються поліпшеними порівняно з аналогами характеристиками.
Бенчмаркінг передбачає вивчення досвіду
лідерів галузі та використання цього досвіду у
своїй роботі (процесний, функціональний, технологічний тощо) [8; 11]. У контексті нашого
дослідження вважаємо необхідним використання виробничого бенчмаркінгу, особливості якого для корпоративних підприємств були
окреслені нами у праці [11]. Нагадаємо, що виробнича система у сучасній літературі [1; 4; 5]
розглядається як сукупність процесів виробничої та збутової діяльності на етапах від сировини до реалізації готового продукту. Саме тому
якість продукції, витрати виробництва та конкурентоспроможність продукції, підприємства,
сектора залежать від функціонування виробничої системи корпоративного підприємства. Зауважимо, що в сучасних соціально-політичних
та соціально-економічних умовах, коли народ
України вкотре виборює право на незалежність,
намагається відстояти політичну та економічну
безпеку, більшість корпоративних підприємств
не має можливості закупити нове сучасне обладнання. Тому чи не єдиним виходом із ситуації стає використання інноваційних управлінських рішень, розробка відповідних концепцій,

спрямованих на покращення та оптимізацію
провідних виробничих процесів за допомогою
зменшення втрат, а також використання інших
некапіталомістких способів підвищення продуктивності. Цікавим у цьому плані вважаємо
досвід Японії, Китаю, Південної Кореї, Грузії.
Систематизація досвіду організації виробництва у цих країнах представлена у працях
[1; 4; 6; 8; 9]. Для того щоб отримати бажане
від модернізації корпоративного підприємства,
необхідно скористатися низкою заходів, насамперед формування раціональної структури джерел фінансування модернізації корпоративного
підприємства. Відомо, що зовнішніми джерелами є регуляторна політика держави, залучені
кошти, лізинг, а внутрішніми – прибуток та
амортизація.
Регуляторна політика держави будується на
необхідності формування та реалізації цільових державних програм інноваційного спрямування, для реалізації яких мають спрямовуватися відповідні ресурси та інституціональна
підтримка. Створення державою відповідного
інституціонального середовища, а потім і інвестиційного клімату, пряме бюджетне фінансування, підтримка венчурних операцій безумовно підтримує модернізацію корпоративних
підприємств, проте в сучасних умовах в Україні
це занадто важко. Банківське кредитування, на
жаль, сьогодні також не є популярним серед
корпоративних підприємств у силу соціальнополітичних процесів. Отже, корпоративні підприємства знову мають обирати між модернізацією та виживанням, що зумовлено гострою
нестачею фінансових ресурсів.
Обмеженість власних коштів також не дає
можливості придбання нового обладнання і дозволяє тільки ремонтувати старе. Для залучення зовнішніх інвестицій необхідна якісна розробка відповідних інвестиційно-інноваційних
проектів, основою яких є енергозбереження як
нагальна передумова модернізації виробничих
процесів.
2. Соціальний напрям. Теза про те, що кадри
є основою будь-якої політики організації, беззаперечно, доведена науковою спільнотою. Однак на багатьох корпоративних підприємствах
гострою є проблема старіння кваліфікованих
кадрів і залучення молодих фахівців із сучасною освітою. Отже, корпоративні підприємства
мають формувати і підтримувати кадровий потенціал. Кадровий потенціал має включати в
себе і креативний потенціал [5; 11]. Крім того,
кадровий потенціал включає у себе інтелектуальний потенціал, фаховий потенціал, потенціал мобільності, потенціал способу життя, мотиваційний потенціал тощо.
Інтелектуальний потенціал являє собою
освітню структуру корпоративного підприємства, рівень інтелекту фахівців. Фаховий потенціал – це ПКС персоналу, культура
управління, фахова відповідність. Потенціал
мобільності – це наявність джерел та передуВипуск 3. 2015
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мов внутрішньофірмової мобільності (процесної
та функціональної), особового зростання фахівців. 4. Потенціал способу життя розглядається
як наявність заходів щодо підтримки здорового
способу життя, відновлення здоров’я, охорони
праці, підтримки сприятливого соціально-психологічного клімату. Мотиваційний потенціал
передбачає умови реалізації мотивуючих чинників, системи корпоративної соціальної відповідальності. На якість кадрового потенціалу
здійснюють вплив інституційні та внутрішні
фактори. Внутрішні фактори залежать, у свою
чергу, від стратегії розвитку корпоративного
підприємства. Таким чином, внутрішні фактори формуються в залежності від особистого потенціалу фахівців та внутрішнього середовища
корпоративного підприємства.
Інституційні чинники впливають на корпоративне підприємство і якісно, і кількісно, змушуючи підприємство коригувати корпоративну
стратегію. Загалом, модернізація корпоративного підприємства дозволяє йому досягти конкурентних переваг і у довгостроковій, і у короткостроковій перспективі.
Висновки та перспективи подальших наукових розробок у даному напрямі. Проведене
дослідження обґрунтовує, що модернізація корпоративних підприємств є сучасним джерелом
підвищення процесної конкурентоспроможності. Це дає змогу дійти таких висновків:
1. Модернізація корпоративних підприємств
передбачає реалізацію комплексу заходів у двох
напрямах: технологічному та соціальному.
2. На модернізацію корпоративних підприємств впливають внутрішні та інституційні
чинники. Внутрішні фактори модернізації формуються в залежності від особистого потенціалу
фахівців та внутрішнього середовища корпоративного підприємства. Інституційні чинники
впливають на корпоративне підприємство і
якісно, і кількісно, змушуючи підприємство
коригувати корпоративну стратегію.
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Постановка проблемы. Неоднородный и
сложный характер рыночных реформ изменил
акценты в современном подходе к построению
организационных структур управления предприятием. Многие исследователи указывают на
недостаточную гибкость деятельности аппаратов управления, отсутствие надежных горизонтальных связей, неоперативность информационных каналов. Как следствие, эффективные в
прошлом организационные структуры управления в современных условиях оказались по большей части несостоятельными.
Ускорение бизнес-процессов, изменение интересов потребителя, усложнение взаимоотношений предприятий с другими субъектами
рынка, возрастание турбулентности внешней
среды, увеличение объемов и сложности управленческой работы стали предпосылками перехода организационных структур от планомерного
и поступательного к ускоренному циклическому развитию. В связи с этим появляется необ-

ходимость поиска качественно нового подхода
к формированию эффективных организационных структур управления предприятием, что,
в свою очередь, требует дальнейшей разработки
ряда теоретических и методических вопросов
с учетом процессов социально-экономических
преобразований в нашей стране.
Анализ последних исследований и публикаций. Основы теории и практики формирования,
функционирования и развития организационных структур исследованы такими известными зарубежными учеными и практиками, как
И. Адизес, Ч. Барнард, А. Гоулднер, П. Друкер, П. Лоуренс, М. Мескон, Г. Минцберг,
Дж. Николис, Д. Пью, Ф. Селзник, Дж. Фримен, Р. Холл, Дж. Чайлд, А. Чендлер и др. Они
обосновали концептуальные подходы к различным структурам и разработали прикладные
методы их адаптации к рыночным условиям
хозяйствования. На этой основе развиваются
бизнес-инжиниринг, организационная реструктуризация, теория развития организации и др.
научные направления.
Исторически последовательно, конструктивно и результативно, проблемы построения организационных структур изучены известными
учеными: П.К. Анохиным, А.А. Богдановым,
А.К. Гастевым, Б.З. Мильнером, Н.Ф. Овчинниковым, В.И. Свиридовским, В.Н. Садовским,
А.И. Уемовым, Б.Г. Юдиным и др. Ими предложены научно обоснованные перспективы развития организационных структур на макро- и
микроуровне применительно к реальным хозяйственным условиям, что на этапе активного
развития рыночных форм и методов управления
реальной экономикой имеет особое значение.
Высоко оценивая вклад этих ученых в разработку проблем, связанных с развитием организационных структур управления предприятием, следует отметить, что многие задачи в этой
области исследований еще не решены. Так, до
настоящего времени отсутствует единое мнение
относительно сущности и содержания организационных структур развития; теоретических
походов к построению механистических и органических типов структур; остаются дискуссионными вопросы использования сетевых моделей,
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
реинжиниринга бизнес-процессов; влияния реструктуризации на развитие предприятия и его
адаптацию к динамичным процессам развития
рыночной экономики.
Цель статьи: раскрыть теоретические и
практические основы трансформационных процессов развития организационных структур
управления под воздействием эволюции концепций управления и ее структурообразующих
подсистем. Для достижения поставленной цели
определены следующие задачи:
• провести сравнительный анализ зарубежной и отечественной теории и практики эволюции концепций построения организационных
структур управления;
• раскрыть влияние рыночной и административно-командной экономической системы
на генезис развития организационных систем
управления;
• выявить особенности формирования и
функционирования организационных структур управления в зависимости от структурных
сдвигов внутри экономических систем;
• разработать классификацию организационных структур управления во взаимосвязи с
эволюцией развития концепций управления.
Изложение основного материала исследования. Институциональные преобразования сопутствующие глобализации экономики, усложнения
конкурентной среды и усиления ее воздействия,
использования новых информационных технологий, индивидуализации поведения потребителей и высокая динамичность других факторов
внешней среды требуют поиска новых источников развития и перехода от традиционно интенсивных путей на инновационно-экстенсивные с
изменением форм собственности, ассортимента
продукции, сменой технологий производства,
реструктуризацией предприятий, формированием новых подразделений и структурных единиц,
т.е. создание более эффективных гибких, оперативных и мобильных организационных структур управления.
На основании анализа публикаций ведущих
зарубежных и отечественных ученых эконо-

495

мистов разработана системная классификация
(табл. 1), описывающая генезис организационных структур управления в динамике.
Формирование научных подходов к построению организационных структур управления
в указанном порядке достаточно объективно и
заключается в том, что на первый план выдвигаются факторы, в характере и уровне развития
производительных сил и производственных отношений в соответствующие периоды времени.
Период 1900–1950 гг. характеризуется развитием функциональной и институциональной
концепции в рамках научной и классической
школ управления. Этот период стал переломным этапом, благодаря которому управление
стало признаваться самостоятельной областью
научных исследований, а методы и подходы к
построению организационных структур управления предприятием, стали эффективно использоваться хозяйственной практике для достижения целей организации.
Понятие организационной структуры предприятия, между элементами которой устанавливаются определенные взаимосвязи по реализации основных функций управления, было
сформулировано в 20-е гг. прошлого столетия на
основе работ по исследованию функциональной
концепции менеджмента Анри Файоля. Следует
отметить, что А. Файоль был первым разработчиком классификации функций управления, разделив планирование, организацию, распоряжения, координацию и контроль [1, с. 11-13; 2; 3].
Главный вклад А. Файоля в теорию управления
состоял в том, что он рассмотрел управление
как универсальный процесс, состоящий из нескольких взаимосвязанных функций.
В своих исследованиях Г. Эмерсон [1, с. 1316; 2; 3] поставил и обосновал вопрос о необходимости и целесообразности применения
комплексного, системного подхода к решению
сложных практических задач по организации
управления производством и всякой деятельности вообще. Определенную известность Г. Эмерсон получил благодаря своим исследованиям
штабного принципа в управлении. Дополняя

Таблица 1
Динамика развития подходов к классификации организационных структур управления
Период

Формирование теоретических подходов к классификации
организационных структур управления
1900–1950 гг. Стратегия вертикальной интеграции; дифференциация рынка; обновление продукции;
диверсификация без взаимосвязи с инновацией; функциональные, проектно-матричные,
дивизиональные структуры с применением психологических методов проектирования
структур.
1951–1980 гг. Стабильный рост и развитие всех секторов рынка в условиях детерминированной экономической среды; технологическая дифференциация; взаимосвязанная диверсификация;
укрупнение и интеграция разрабатывающих и производящих предприятий НПО; многомерные матричные структуры; программно-целевые структуры; дивизиональные структуры по конверсионным направлениям.
1981–2014 гг. Глобализация мировой экономики; стратегическая трансформация рынков; укрупнение
компаний в условиях международной конкуренции; информационная и технологическая
революция; многомерные структуры с отделением по всем значительным технологическим, продуктовым и рыночным направлениям.
Источник: собственная разработка на основе изучения публикаций ведущих ученых экономистов [1-5; 9;
13; 15; 18; 19]
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линейный принцип построения организационной структуры штабным принципом, он рассмотрел его применимость не только к военным организациям, но и ко всем типам организаций.
Развитие
организационных
структур
управления в кризисных ситуациях изучено
А.А. Богдановым [4; 5, с. 42-62]. Его концепция «коллективной структуры», способствующая стиранию граней между управляющими
и работниками, может считаться прямой предшественницей посттейлоровских организаций.
Ему принадлежит идея создать «особую организационную науку» – тектологию, определить её
предмет, законы и основные категории на основе
универсальных принципов понимания природы
организации, как системы и как динамического
процесса. Он ввел понятие «организационный
комплекс» (аналог понятия «система»). Эта
концепция в дальнейшем нашла отражение в
кибернетике при построении математических
моделей экономических процессов и при решении планово-экономических задач [2; 3].
Идеи А.А. Богданова об эффективном соотношении децентрализации и централизации, специализации и реинтеграции в организациях на
70-80 лет опередили свое время.
Основу комплексного подхода в теории
управления заложил А.К. Гастев [6, с. 33-34],
который основное внимание уделял рациональной организации и культуре труда. Его идеи
продолжил основоположник научной организации труда как определения наиболее рациональных методов организационной работы
П.М. Керженцев [7].
В это же время Макс Вебер [1 с. 5-16, 75, 253]
продолжил исследование институциональной
концепции менеджмента. Особенно подробно
М. Вебер охарактеризовал бюрократический
тип структуры организации, что позволило акцентировать внимание на определенных параметрах структуры и определить направления
формализации ее деятельности.
На рубеже 30-х гг. прошлого столетия стали формироваться предпосылки по переходу от
экстенсивных к интенсивным методам хозяйствования, а потому назрела необходимость в
поиске новых принципов построения организационных структур управления, более чутких к
человеческому фактору, что позволило дополнить уже известные типы структур управления социально-психологическими элементами
(Э. Мэйо, М.Р. Фоллет, К. Арджирис, Д. МакГрегор и др.) [1, с. 252-255; 2; 3].
Начиная с 50-х гг., теория управления
характеризовалась
развитием
системных
концепций управления, ключевой характеристикой которых стала замена словесных
рассуждений и описательного анализа моделями, символами и количественными значениями (Р. Акофф, С. Вир, Д. Форрестер и др.)
[2; 3], с переходом впоследствии к системотехнике, решающей задачи создания сложных управляющих систем.

В рамках системной концепции развития
предприятия организационное структурирование предложено осуществлять через иерархическую декомпозицию и синтез дерева целей.
Для группировки целей и их передачи в сферу
ответственности одного подразделения используется признак однородности целей и выделяемых для их достижения ресурсов с помощью
функциональных и дивизиональных структур.
Для дивизиональных структур управления
дифференцирование целей на высшем уровне руководства происходит по принципу полной ответственности за результаты деятельности продуктовых или региональных отделений
(центров прибыли), в не связанных друг с
другом областях деятельности. На следующем
уровне иерархии целей, внутри центров прибыли, задачи распределялись по принципу функциональной организационной структуры.
Комплексный подход к построению организационных структур управления был выработан в
рамках системной концепции управления предприятием, сформулированной в трудах Саймона,
Марга и др. [1, с. 19-20; 2; 3]. Здесь структура
обусловлена комплексом внутренних и внешних
переменных: спросом, конкурентами, институциональным окружением, целями деятельности,
технологиями производства, системой планирования и контроля, интересами акционеров, руководства и персонала предприятия.
В теории организаций управления этого периода развитию системной концепции посвящены работы Дж. Томпсона и Дж. Гелбрайта по
ситуационному управлению [1, с. 13-14; 2; 3],
в которых обоснована необходимость адаптации
организационной структуры управления к конкретному состоянию основных ситуационных
переменных, как внешних, так и внутренних.
Изменения в структуре зависят от сфер полномочий управляющих и типа организационной
структуры. Впоследствии эти идеи были развиты в работах М. Портера [1, с. 259; 12] и
Г. Минтцберга [1, с. 259-260;12]. Ситуационная концепция управления использована при
построении так называемых множественных
структур, в которых в зависимости от конкретных условий деятельности могут применяться
различные функциональные или матричные системы управления.
Среди ученых второй половины 70-х–начала 80-х гг. наиболее полное представление о
структуре организации с позиции системной
концепции дал А.И. Пригожин. Основной заслугой автора можно считать адаптацию ряда
западных моделей организационных структур к
советской реальности.
Проблема гибкости стала решаться путем
установления прямых управленческих связей
между штабными, функциональными и линейными подразделениями всех уровней. При этом
подразумевалось четкое распределение ответственности линейных и функциональных руководителей. Такие структуры получили название
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линейно-функциональных. В целом приведенная теоретическая классификация организационных структур соответствовала типологии,
принятой в зарубежной теории менеджмента.
Качественное различие заключается в более
высокой степени абстракции и теоретической
условности классификации, принятой в отечественной практике.
Начиная с 80-х гг. прошлого столетия и до
настоящего времени, развитие теории и практики организационных структур управления
связано с эволюционной концепцией развития
управления (А. Чандлер, И. Ансофф, Р. Нельсон, П. Друкер, Н. Кондратьев, Дж. Шумпетер,
Д. Белл, Б.З. Мильнер) [1 с. 21-25; 2; 3; 12].
Влияние форм собственности на организацию
управления, соответствующие типы структур
управления и методы их адаптации к рыночным отношениям исследовал Б.З. Мильнер [1],
который на основе анализа современных мировых тенденций и результатов исследований,
обобщающих передовую практику, обосновал
необходимость системного подхода к формированию организационных структур управления,
а также основные условия их использования в
долгосрочной перспективе.
Таким образом, если ситуационная концепция предполагала существование статичной,
оптимальной для конкретной ситуации струк-

1900–1950 гг.
Концепция
функционального
управления

туры предприятия, то эволюционная построена на необходимости непрерывной адаптации
организационных структур к условиям окружающей среды. Эволюционная концепция теории менеджмента вызвала появление сложных
многомерных матричных структур управления,
используемых, в частности, в аэрокосмической
промышленности. Так, получило объяснение появление в организационных структурах управления стратегических хозяйственных центров,
отвечающих за разработку предприятием долгосрочных проектов в рамках инновационной и
стратегической реакции, обеспечивающих этими разработками сразу несколько технологически взаимосвязанных центров прибыли.
В рамках эволюционной концепции в отечественной практике управления было принято
выделять формальные параметры структур и
устанавливать возможные типовые значения
этих параметров. На основе такой параметрической модели был создан классификатор структур с системой шифров, для наблюдений за динамикой и тенденциями развития параметров
практических характеристик, что, безусловно,
является достоинством этого подхода.
Проведенное исследование показало, что отечественные и зарубежные концепции теории
управления и организационные структуры развивались синхронно с учетом специфических
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ

Инновационные

Виртуальные

Сетевые

Органическая
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Рис. 1. Схема формирования организационных структур управления
во взаимосвязи со структурообразующими признаками
Источник: собственная разработка на основе анализа работ отечественных и
зарубежных специалистов [1-5; 9; 11-14]
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условий функционирования экономических систем.
Данная классификация положена в основу
динамической модели взаимосвязи структурообразующих признаков организационной структуры управления (рис. 1).
Как видно из схемы (рис. 1), эволюция организационных структур, предусматривает не
только появление новых видов структур управления, но и возврат к ранее существующим, но
с другими свойствами адаптивными к специфическим условиям современного развития экономических систем. Поэтому один и тот же вид
организационной структуры, в разный период
времени, будет обладать различными характеристиками взаимосвязей структурообразующих
подсистем
соответствующих
определенным
стратегиям развития. Примером могут служить
дивизиональные и матричные структуры управления, которые в разные временные периоды
характеризуются различной степенью гибкости
структурообразующих подсистем, особенностями построения вертикальных и горизонтальных взаимосвязей и решаемых задач. Структурообразующие подсистемы организационной
структуры управления являются статичными
элементами структуры и существенно не меняются в процессе эволюции. Динамичные составляющие, напротив, характеризуются более
высокой степенью гибкости, необходимой для
обеспечения процессов эффективного развития
структур управления. Также стоит отметить,
что не существовало ранее и сейчас не существует единственно приемлемой, универсальной
структуры управления, что оставляет проблему
построения эффективной модели организационной структуры открытой и актуальной.
Выводы. Преимуществом и отличием предложенной классификации организационной
структуры управления является ее полиструктурность и динамичность, что позволяет обеспечить комплексный подход к исследованию
организационных структур, их природы, генезиса, а также последующих преобразований с
целью выработки наиболее эффективных направлений развития организационной структуры управления.
Основные характеристики эволюции концепций управления, состав и содержание факторов, влияющих на генезис организационной
структуры управления, отражают особенности
темпов изменения структурных преобразований
(технологических, отраслевых, информационных, ресурсных и др.), а также обуславливают
постоянные изменение функций и задач управления, что, в свою очередь, приводит к эволюции концепций управления и трансформации
организационных структур управления.
Рыночная экономика характеризуется сокращением лага между теорией и практикой
управления, что обусловлено менее жесткой
иерархией структурообразующих подсистем
организации и приводит к внедрению иннова-

ционных процессов в развитие организационных структур экономических систем. В современных условиях основополагающим фактором
дальнейшего развития организационных структур управления является повышение социального потенциала предприятия с использованием информационных технологий в процесс
управления.
Перспективы дальнейших разработок в
данном направлении. Необходимость совершенствования процессов реструктуризации
экономических систем в современном информационном пространстве требует комплексного
подхода к многофакторному анализу и научному обоснованию теоретико-методологических
основ к построению организационных структур
управления в современных условиях.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЙ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
IMPROVING OF ENTERPRISE MANAGEMENT CONCEPTS
АНОТАЦІЯ
Надано характеристику новітніх концепцій управління підприємством Lean production, Quick response manufacturing, Agile
manufacturing. Проаналізовано їх ярко виражені особливості та
специфіка. Показано, що, базуючись на єдиній системі цінностей, вони відмінно доповнюють та вдосконалюють одна одну.
Ключові слова: виробнича концепція, Lean production,
Quick response manufacturing, Agile manufacturing.
АННОТАЦИЯ
Охарактеризованы новейшие концепции управления предприятием Lean production, Quick response manufacturing, Agile
manufacturing. Проанализированы их ярко выраженные особенности и специфика. Показано, что, основываясь на единой
системе ценностей, они отлично дополняют и совершенствуют
друг друга.
Ключевые слова: производственная концепция, Lean
production, Quick response manufacturing, Agile manufacturing.
АNNOTATION
The newest concepts of modern enterprise management
«Lean production», «Quick response manufacturing» and «Agile
manufacturing» were characterized within comparative analysis.
Their distinguishing features and specificity were revealed. It is
shown that they are based on a common value system so that
perfectly complement and improving each other.
Keywords: Production concept, Lean production, Quick
response manufacturing, Agile manufacturing.

Постановка проблеми. Підприємство – центральна ланка економіки, джерело економічного розвитку і в той же час складовий елемент
економіки галузі та регіону, в яких воно функціонує. При цьому проблема управління підприємством як складною організаційно-економічною системою є основною, оскільки визначає
поточний стан виробничої, економічної, технологічної діяльності, перспективи розвитку підприємства, ефективність роботи всіх його елементів. У сучасних умовах виживають тільки
ті підприємства, які гнучко реагують на вимоги
ринку, створюють і грамотно організовують виробництво конкурентоспроможної продукції,
забезпечують ефективність перебудови внутрішньовиробничого управління. Зміни зовнішніх умов вимагає постійного розвитку, а при
серйозній трансформації бізнес-середовища –
появи нових концепцій управління підприємством, це підтверджує актуальність вивчення
даної проблеми.
Аналіз останніх наукових досліджень і
публікацій. Значний внесок у розвиток теорії, методології та історії розвитку теорій науки управління підприємством зробили відомі
вчені: Ф.У. Тейлор, Г. Емерсон, А. Файоль,
Г. Гант, А. Хопф, Г. Форд – представники класичної (адміністративної) школи управління;

М.П. Фоллетт, Е. Мейо, Ф. Ротлисберг, А. Маслоу, Д. Макгрегор – представники поведінкової
школи управління; представниками школи науки управління були Р. Акофф, Л. Берталанфі
(системний підхід) та Е. Демінг (процесного і
ситуаційного підходів). Вони заклали основу
управлінських дій та рішень на підприємстві
відповідно до тих обставин, що існували в суспільстві у період їх формування.
Мета роботи – надати характеристику та
проаналізувати новітні концепції управління
підприємством.
Виклад основного матеріалу дослідження.
У кінці ХІХ ст. на автомобільних підприємствах США виникла виробнича концепція, так
як розвиток масового виробництва автомобілів
задовольняв нагальну потребу того часу – швидкого пересування по величезних просторах, в
яких повсюдно розвивався бізнес, та вимагав
переміщень по різних ринків людей і товарів.
Концепція вдосконалення виробництва –
концепція, заснована на схильності споживачів
до широко поширених і доступних за цінами
товарам, що вимагає постійного вдосконалення технології та організації виробництва, підвищення ефективності системи розподілу. При
цьому вся увага зосереджується на внутрішніх
можливостях виробництва, що дозволяє швидко наситити ринок будь-яким товаром або послугою.
Виробнича концепція з’явилася тоді, коли
виробництво було масовим. Виробники у своїй діяльності керувалися гаслом: «Виробляй,
скільки зможеш». Ринковий попит був безмежний. Щоб задовольнити попит споживачів,
виробники займалися вдосконаленням виробництва з метою зниження ціни виробленого
товару. Цей підхід цілком виправданий, коли
попит істотно перевищує пропозицію або коли
витрати на виробництво одиниці продукції досить великі і їх необхідно зменшити за рахунок
масового виготовлення продукції.
Однак прийшов час, коли випускати великі
партії продукції можуть тільки гіганти, а основна маса дрібних і середніх підприємств повинна бути гнучкою, виробляючи невеликі партії
продукції по запиту своїх клієнтів.
З другої половини XX століття (після другої світової війни) народжена еволюційними
змінами в діловому середовищі, новими запитами споживачів з’являється нова концепція
управління виробництвом, що отримала назву
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«Lean production» (дослівно: пісний, стрункий,
без жиру). У кінці 1980-х, першій половині 1990-х рр. практично одночасно народилися ще дві нові концепції управління виробництвом – «Quick response manufacturing» (QRM)
або швидкореагуюче виробництво та «Agile
manufacturing» (дослівно: тямущий, перевірений) або активне виробництво.
Терміном «Lean production» (бережливе виробництво) у книзі [1] був названий підхід до
виробництва, розроблений в компанії «Toyota»
і суттєво відрізнявся від підходу великих американських виробників. «Toyota» завжди ставилася до криз як до можливості розвиватися
і займати ніші, що звільняються менш далекоглядними компаніями. Ціль концепції бережливого виробництва – виробляти усе з меншою і
меншою кількістю людських зусиль, з меншим
використанням обладнання, за менший час і
на меншому просторі і одночасно все більше і
більше наближатися до того, що хоче отримати
клієнт.
Упор зроблений на постійний пошук, виявлення та ліквідацію будь-яких втрат, великих і
малих. У концепції Lean production виділяється 8 видів втрат: брак (загальмовує потік, викликає дублювання дій, відбувається збільшення витрат на виробництво); травми (порушення
функціонування потоку; людина – основна рушійна сила бережливого виробництва); транспортування (непотрібні, тривалі переміщення
товарів з ділянки на ділянку, зі складу до місця обробки); склади (високі затрати на складування і зберігання збільшують собівартість
готової продукції, не збільшуючи її цінності);
переміщення людей (рухи і дії робітників, що
займають багато часу, але не відносяться до
створення цінності); час очікування (переналагодження агрегатів, невчасно поставлені сировина і матеріали); перевиробництво (немає
необхідності виробляти те, що в даний момент
часу непотрібно замовнику); надмірна обробка
(дублювання дій, тривалі перевірки якості).
Джеффрі Лайкер, який разом з Джимом Вумеком і Деніелом Джонсом активно досліджував виробничий досвід «Toyota», вказав у книзі «Дао Toyota» [2, с. 63] дев’ятий вид втрат:
творчий потенціал співробітників, який не було
реалізовано.
Однак найбільш істотним результатом концепції бережливого виробництва варто вважати
те, що покращення та вдосконалення здійснювалися не від випадку до випадку, а постійно
всіма співробітниками, незалежно від займаної
посади. Більш того, в стимулюванні мозкової
активності в цілях досягнення цих поліпшень
та удосконалень ринок в особі японської корпорації перейшов з рівня мікроекономіки (керівництва компанії) на рівень, як сказали б зараз, «наноекономікі» – менеджерів середньої та
нижчої ланки, а також робітників.
Впровадження системи бережливого виробництва неможливе без використання Lean-
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інструментів. Варто відзначити, що використання всіх інструментів і повне копіювання
системи інших підприємств щодо впровадження бережливого виробництва є помилковим.
Шляхом спостереження і досконалого вивчення
потоку створення цінності визначаються ті інструменти, що є необхідними для визначеного
підприємства.
Існує близько дев’яноста інструментів бережливого виробництва, серед них:
– Kaizen (безперервне прагнення досконалості);
– Six Sigma (шість сигма – покращення
якості виходів кожного процесу);
– Kanban (засіб інформування про переміщення продукту на виробництві);
– Just-in-time (надходження матеріалів та
деталей на місце обробки (виробництва) в той
момент, коли вони необхідні);
– 6S (сортування, спрощення, чистота, безпечність, стандартизація і стабілізація);
– SMED (швидке переналагоджування);
– TPM (загальний догляд за обладнанням)
та інші.
Походження
бережливого
виробництва
пов’язане з компанією «Toyota», особливість
якої – постійні великі обсяги продукції, що випускається. Однак за останні кілька років сталося швидке зростання кількості функції, запропонованих виробниками своїм замовникам,
це пов’язано, зокрема, з:
– розвитком CAD/CAM (системи автоматизованого проектування і виробництва), що дозволяє підприємствам розробляти «під клієнта», а потім виробляти продукцію без високих
додаткових витрат;
– розвитком Інтернет, який дозволяє покупцеві/замовнику без праці оцінювати величезну
кількість функцій і робити свій вибір.
Дані тенденції розвитку дають підстави
вважати, що в теперішній час зростає попит
на невелику за обсягом і вкрай різноманітну
продукцію з такими функціями, які побажають самі замовники/покупці. На цьому ґрунті і з’явилася методологія Quick response
manufacturing (QRM), яка була сформована американським математиком Раджан Сурі. Ціль
QRM – скоротити час виконання замовлення
за рахунок усіх операцій підприємства, як внутрішніх, так і зовнішніх [3, с. 21]. Базисна ідея
нової концепції була запозичена Р. Сурі з досвіду корпорації «Toyota», а багато принципів та
інструментів взяті з інструментарію бережливого виробництва. Модель швидкореагуючего виробництва націлена на скорочення тимчасових
витрат. Така концентрація уваги на єдиному
стратегічному векторі – швидкості – відкриває
нове бачення процесів, що протікають, дозволяє висвітлити величезні непродуктивні втрати
часу у всіх підрозділах і мобілізувати персонал
на пошук шляхів їх радикального скорочення.
У результаті, як правило, вдається скоротити
протяжність циклу від отримання замовлен-
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ня до поставки готового продукту клієнту на
40…60%, а в деяких випадках – на 90…95%,
при цьому сумарні витрати знижуються на
20…40%. Що стосується якості, то вона в багатьох випадках навіть підвищується.
Основними положеннями даної концепції є:
– орієнтація працівників усіх підрозділів
на єдину мету – зниження тимчасових витрат.
Дуже важливо, що в розрахунок береться не
тільки час, який безпосередньо витрачається на
конкретні операції, але і сумарний календарний час, що минув від замовлення до поставки.
Єдина ціль і, відповідно, єдині критерії оцінки
реального внеску в її досягнення дозволяють
подолати функціональну роз’єднаність і злити
воєдино зусилля всього колективу;
– пошук «втраченого часу» поширюється з
цехового рівня на заводоуправління, маркетингові, інженерні та логістичні служби. Як свідчить практика, основні тимчасові втрати припадають на частку офісів, а не виробництва;
– перехід від функціональних цехів до
QRM-осередків з груповою технологією, що
спеціалізуються на виробництві сімейства того
чи іншого виду виробів або напівфабрикатів, з
одночасним впровадженням командної організації праці – по суті це гнучка форма цільової
спеціалізації;
– забезпечення запасних виробничих потужностей в розмірі 10…20% по устаткуванню, що
найбільш використовується. Такий резерв життєво необхідний для того, щоб уникнути «пробок» у виробничих потоках і пов’язаних з ними
тимчасових втрат.
Вище описані концепції формувалися в умовах відносно стійкого балансу попиту та пропозиції 60-х–80-х років минулого століття. З
настанням епохи швидких змін у бізнес-середовищі і високого ступеня мікро- і макроекономічної невизначеності в кінці 20-го–початку 21-го
століття, коли мінливість ринкових відносин,
пов’язана із загостренням конкуренції підприємств, зростання «розбещеності» клієнтів, кризові економічні явища вимагає від виробників
усе більш оперативної реакції на перераховані
показники. Виявляється, бережливе і швидкореагуюче виробництво не в силах зберігати
стабільність процесів при занадто високої мінливості зовнішніх факторів. Виникає необхідність у використанні такої концепції управління підприємством, яка дозволить дуже швидко
перебудовувати виробництво, як на інший вид
виробів, так і на інші обсяги випуску, і все це
на тлі високої варіативності ринкових відносин
з постачальниками і споживачами. Мова йде
про концепцію, що отримала назву активного
виробництва (Agile manufacturing). Прийнято
вважати, що це поняття було сформульовано і
вперше офіційно представлено Інститутом дослідження конкуренції ім. Лі Якокки у 1991 р.
Однак, за інформацією Рокфордской консалтингової компанії (Rockford Consulting Group),
її президент Річард Лігас одним з перших в

США в 1990 р. представив стратегію «активного виробництва» у своєму науковій доповіді на
Міжнародній виставці виробничих технологій в
Чикаго [4].
Для підприємств, що діють на принципах
активного виробництва (Agile manufacturing),
характерна здатність реконфігурувати людські
та фізичні ресурси в найкоротші терміни і з мінімальними витратами з тим, щоб не упустити
і прибутково використовувати можливості, які
несподівано відкриваються або, навпаки, вийти
з мінімальними втратами з кризової ситуації,
смертельної для традиційних компаній. Основною конкурентною перевагою підприємств
цього типу є здатність швидко адаптуватися до
змін і успішно діяти в умовах високої невизначеності. Концепція активного виробництва актуальна в першу чергу для галузей з високим
рівнем ризику – інноваційноємних і високотехнологічних. Сюди ж варто віднести і оборонну
промисловість, де здатність до глибинного реконфігурування і надшвидкого налагодження
виробництва нової продукції з таким же швидким нарощуванням обсягів її випуску є чи не
найголовнішою.
На відміну від бережливого і швидкореагуючого виробництв, концепції яких чітко
сформульовані і трансформовані в конкретні
інструменти і методики, концепція активного
виробництва поки знаходиться в стадії формування і конкретизації. До вже відомих її основних положень можна віднести такі:
– сценарна стратегія і постійна готовність до
змін;
– максимум інтелектуальних активів (компетенцій) і мінімум матеріальних (приміщень
та обладнання);
– висока гнучкість і реконфігурування наявного обладнання та приміщень;
– гнучка структура персоналу: постійна
стрижнева група фахівців-багатофункціоналов;
ротована група зовнішніх фахівців, що працюють на цільових проектах; допоміжний персонал на коротких контрактах;
– розгалужена мережа партнерських організацій (з дублюючими і доповнюючими компетенціями) і постачальників (промислові кластери);
– організаційна структура: плоска, проектна, мережева, віртуальна;
– організація роботи: проектно-командна.
Особлива увага підприємств з активним виробництвом приділяється зменшенню втрат від
можливих негативних зовнішніх змін, таких як
втрата контрактів або ринку збуту. Одночасно
плоска оргструктура, розгалужена партнерська
мережа і багатодисциплінарна команда створюють передумови для максимально швидкого реагування на можливості, які несподівано
відкриваються. Крім того, активне виробництво
передбачає новий тип управління, що реалізується через розумну і ініціативну команду.
Активне виробництво використовує спеціальне обладнання, яке дозволяє максимально
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Глобальні та національні проблеми економіки
швидко переналагодити виробництво. До цього
обладнання відносяться гнучкі виробничі системи і всілякі роботизовані комплекси. Використання роботів дозволяє позбавити від роботи
людину, причому автоматизовані системи набагато швидше оператора впораються із завданням. Достатньо лише запрограмувати робота,
і підприємство вже має можливість випускати
іншу продукцію.
Нові концепції відрізняються стратегічною
орієнтацією. Концепція Lean production орієнтована на постійний пошук і ліквідацію будьяких втрат, Quick response manufacturing – на
скорочення часу на реалізацію робочого циклу
від отримання до виконання замовлення клієнта, Agile manufacturing – на розвиток потенціалу компанії для ефективних дій в умовах високої невизначеності і прискорених змін.
Стратегічна орієнтація підприємства кореспондується з типом виробництва. Для серійного і великосерійного – найважливішим завданням є зниження витрат, для підприємств, що
працюють з середніми і дрібними партіями –
здатність виконати замовлення в найкоротші
терміни, для працюючих за індивідуальними,
разовими, не стандартними замовленнями –
здатність швидко і з мінімальними витратами
адаптувати, для їх виконання, виробничу базу і
знаходити необхідні, додаткові ресурси на стороні.
Концепція Lean production орієнтована на
100% завантаження виробничого обладнання,
то послідовники концепції QRM вважають, що
10…20% потужностей. що найбільш використовується, повинні залишатися в резерві. У концепції Agile manufacturing не існує будь-яких
обмежень, оскільки замовлення, як правило,
виконуються не одним підприємством, а кількома партнерами однієї мережі (промислового
кластера).
Тоді як концепція бережливого виробництва
охоплює тільки операційну діяльність підприємства, то швидкореагуючого виробництва –
підприємство в цілому. Концепцією активного
виробництва охоплюється підприємство в мережі партнерських організацій і постачальників
(промислових кластерів).
Інноваційний потенціал значно вище у підприємств активного типу, так як ключовою
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конкурентною перевагою активного виробництва якраз і є здатність постійно діяти в інноваційному полі, вирішуючи персоналізовані
проблеми клієнтів.
Висновки.
Зіставлення
охарактеризованих та проаналізованих концепцій управління
підприємством показало, що, незважаючи на
зрозумілу і логічну різну свою суть (за стратегічною орієнтацією, типом виробництва, завантаженням виробничого обладнання, масштабом
охоплення учасників, інноваційним потенціалом), вони, тим не менш, базуючись на єдиній системі цінностей, відмінно доповнюють і
вдосконалюють одна одну в плані формування
при необхідності гібридних моделей організації
виробництва на підприємстві. Так, на одному
підприємстві основне виробництво може функціонувати на принципах бережливого виробництва, а одиничне і (або) дослідне виробництво
діяти на принципах активного виробництва,
працюючи за індивідуальними замовленнями.
Динаміка організації сучасного виробництва
зводиться до двох трендів. Перший: «Щоб підприємство могло стати швидким або активним,
воно повинно бути економним». Другий: «Щоб
вижити і процвітати в новому світі невизначеності і швидких змін, підприємство повинно
стати активним». Активне виробництво – новий етап вдосконалення бережливого виробництва за допомогою сучасних технологій.
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СТРУКТУРА КАПІТАЛУ, МОДЕЛЬ МОДІЛЬЯНІ-МІЛЛЄРА
THE CAPITAL STRUCTURE, MODIGLIANI-MILLER MODEL
АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню оптимізації капіталу підприємства за умов економічної кризи за допомогою методу Модільяні-Міллєра. Встановлено, що поки рентабельність активів
перевищує проценти за користування позичковими коштами
і процентна ставка за кредитами є стабільною, рентабельність власного капіталу зростає пропорційно зі зростанням
частки заборгованості в структурі капіталу. При використанні
як джерела фінансування позичкового капіталу проявляється
ефект економії на податках, у результаті чого вартість позичок
зменшується. У разі, якщо негативне значення рентабельності власного капіталу перевищує мінус 100%, наприклад становить мінус 110%, це означає, що реальна вартість активів
підприємства зменшена на 110% власного капіталу, тобто
статутного, додаткового капіталу та інших складових власного
капіталу не вистачило для покриття збитків. Таким чином, усіх
активів підприємства не вистачає для виконання зобов’язань з
погашення позичок. Подібна структура балансу є незадовільною. Застосовуючи засоби фінансового та операційного управління, власники капіталу фірми можуть розподілити збитки так,
що більша їх частина припаде на кредиторів.
Ключові слова: оптимізація, капітал, криза, розорення,
традиційний, метод, фінансовий, стан.
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается оптимизация капитала предприятия в условиях экономического кризиса, а именно метод
Модильяни-Миллера. Установлено, что пока рентабельность
активов превышает проценты за пользование заемными
средствами и процентная ставка по кредитам является стабильной, рентабельность собственного капитала возрастает
пропорционально с ростом доли задолженности в структуре
капитала. При использовании в качестве источника финансирования заемного капитала проявляется эффект экономии
на налогах, в результате чего стоимость ссуд уменьшается.
В случае, если отрицательное значение рентабельности собственного капитала превышает минус 100%, например составляет минус 110%, это означает, что реальная стоимость активов предприятия уменьшена на 110% собственного капитала,
т.е. уставного, добавочного капитала и других составляющих
собственного капитала не хватило для покрытия убытков. Таким образом, всех активов предприятия не хватает для выполнения обязательств по погашению ссуд. Подобная структура
баланса является неудовлетворительной. Применяя средства
финансового и операционного управления, владельцы капитала фирмы могут распределить убытки так, что большая их
часть придется на кредиторов.
Ключевые слова: оптимизация, капитал, кризис, разорение, традиционный, метод, финансовое, состояние.
АNNOTATION
In the paper the optimization of capital enterprises in the economic crisis, namely the method of Modigliani – Miller. This is especially true because Ukraine is in an economic and financial crisis
whose impact on businesses need to level through internal resources and companies with state tax support. It is established that
while the return on assets than interest on borrowed funds and the
interest rate on loans is stable return on equity increases proportionally with increasing proportion of debt in the capital structure.
When used as a source of financing debt capital manifests effect
tax savings, resulting in reduced cost loans. If something negative

return on equity exceeds 100% negative example is minus 110%,
which means that the real value of assets less the 110% equity is
authorized, additional capital and other components of equity is
not enough to cover losses. Thus, all assets are not adequate to
meet the obligations to repay the loans. This balance sheet structure is unsatisfactory. Using the tools of financial and operational
management, the owners of the firm’s capital can allocate losses
so that most of them will be in the creditors.
Keywords: optimization, capital, crisis, ruin, traditional, method, financial, condition.

Вступ. Поняття «фінансовий капітал», на
відміну від поняття «капітал», з’явилося в науковому обігу відносно недавно, на початку
XX століття, після виходу в 1910 році однойменної книги німецького соціаліста Р. Гільфердінга. Досліджуючи сутність капіталу в нових історичних умовах економічного розвитку
провідних країн світу, він дійшов висновку, що
промисловість стає дедалі більш залежною від
банківського грошового капіталу. Відбувається
проникнення банківського капіталу в промисловість, у результаті чого відбувається злиття
капіталів. Об’єднання банківського капіталу з
промисловим він визначив поняттям «фінансовий капітал».
Структура капіталу являє собою співвідношення власних та позикових фінансових коштів, що використовуються підприємством
у процесі своєї господарської діяльності.
Структура капіталу, що використовується
підприємством, визначає багато сторін не тільки фінансової, але й операційної та інвестиційної його діяльності, здійснює активний вплив
на кінцеві результати цієї діяльності.
Постановка проблеми. Вивчити та розвинути методи оптимізації структури капіталу
підприємства з використанням підходів Модільяні-Міллєра в сучасних умовах. Застосувати результати дослідження на модельних прикладах.
Актуальність теми. Основною проблемою,
що виникає при визначенні оптимальної структури капіталу, є необхідність урахування великої кількості факторів, які можуть впливати на
оптимальність (ефективність) такої структури.
Суть проблеми полягає в тому, що рішення про
оцінку інвестиційного проекту (або фірми в
цілому) здійснюється в різних умовах, у тому
числі при різних схемах фінансування – може
використовуватися як власний, так і позиковий
капітал.
Випуск 3. 2015
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Глобальні та національні проблеми економіки
Огляд сучасних досліджень. Питання оптимальності структури капіталу часто піднімалося в академічній літературі (найбільш повні
огляди існуючих моделей і методів наведені в
роботах Harris & Raviv, 1991 і Myers, 2001).
Але існує й інша можливість – структура капіталу не впливає на вартість компанії і, зокрема,
на ефективність інвестиційного проекту. Модільяні і Міллер (Modigliani & Miller, 1958) показали, що вибір співвідношення між власним і
позиковим капіталом не впливає ні на вартість
компанії, ні на вартість капіталу. Більш детального розгляду даного питання присвячена
друга частина даної роботи.
Модільяні і Міллер припускали, що компанії
знаходяться в одному класі ризикових компаній і, отже, не передбачалася коригування, що
враховує відмінності в систематичному ризику.
Можливість об’єднання моделі оцінки довгострокових активів і моделі Модільяні-Міллера
для більш точної оцінки ефективності інвестиційного проекту представлена в третій частині
роботи. Там же розглядається випадок, який
послаблює одне з припущень моделі – безризикова позикових коштів для кредитора.
Теорія структури капіталу. У роботі 1991
Харріс і Равів (Harris, Raviv) описали досить
велику кількість робіт, які на той момент вивчали теорію структури капіталу. Вибір структури капіталу подразделялся за чотирма категоріями, що показує бажання: відобразити
конфлікт інтересів серед різних груп, що мають
вимоги на ресурси фірми, включаючи менеджерів (агентський підхід), відобразити можливість використання приватної інформації ринку
капіталу або зменшення ефекту несприятливого відбору, відобразити можливість впливу на
характер продуктів, що випускаються або конкуренцію на продуктовому ринку, відобразити
результат корпоративного управління.
Майерс (Myers, 2001), у свою чергу, поділяє різні теорії вибору оптимальної структури
капіталу на практиці за трьома напрямками:
теорія компромісу, яка розглядає вибір оптимальної структури капіталу як компроміс між
вигодами і втратами позикового фінансування.
Теорія Модільяні-Міллера. У своїй моделі Модільяні і Міллер (Modigliani & Miller, 1958, 1963)
або явно, або неявно припускали виконання
наступних умов (Copeland & Weston, 1992): на
ринку капіталу відсутні транзакційні витрати,
індивідууми можуть займати і кредитувати за
безризиковою ставкою відсотка, немає витрат
банкрутства, компанії оперують тільки двома
видами зобов’язань – безризиковими позиковими і (ризиковими) власними коштами, компанії
знаходяться в одному класі ризикових компаній, податки на корпорації – єдиний вид оподаткування, всі грошові потоки являють собою
перпетуітета, інсайдери та аутсайдери мають
однаковою інформацією, керівники (менеджери) компанії максимізують власний капітал
компанії.

Справа в тому, що даний варіант призводить
до змінної по кроках нормі дисконту – у міру
реалізації проекту і погашення позики взятого
на початку здійснення інвестиційного проекту
WACC буде збільшуватися, тоді як ризик проекту і для компанії, і для її акціонерів повинен
зменшуватися, і, таким чином, дане визначення не узгоджується із загальноприйнятою економічною теорією. Графічно отримані вирази
для вартості власного капіталу та середньозваженої вартості капіталу представлені на рис.1.

Рис. 1. Вартість капіталу в залежності від
ставлення власного і позикового капіталу

,

.

Урахування ризиків. Оскільки, процентні
ставки за позиковими коштами завжди менше
вартості власних коштів. Це, поряд з непрозорою звітністю, змушує кредиторів зосередитися
на кредитуванні підприємств, на які у них є
можливість впливу. Саме можливість виведення всіх працюючих активів власниками до формування конкурсної маси і, таким чином, більший вплив на грошові потоки за інвестиційним
проектом призводить до необхідності дисконтування вільного грошового потоку для акціонерів за меншою процентною ставкою, ніж грошовий потік, пов’язаний із податковим захистом.
Оптимізація структури капіталу – це таке
співвідношення використання власних і позикових коштів, при якому забезпечується найбільш ефективна пропорційність між коефіцієнтом фінансової рентабельності і коефіцієнтом
фінансової стійкості підприємства. При оптимальній структурі максимізується ринкова вартість підприємства. Етапи оптимізації структури капіталу:
1. Аналіз капіталу підприємства. Основною
метою цього аналізу є виявлення тенденцій динаміки обсягу і складу капіталу у передплановому періоді та їх впливу на фінансову стійкість
і ефективність використання капіталу.
На першій стадії аналізу розглядається динаміка загального обсягу та основних складових
елементів капіталу в зіставленні з динамікою обсягу виробництва і реалізації продукції; визначається співвідношення власного і позикового
капіталу і його тенденції; у складі позикового капіталу вивчається співвідношення довго- і короткострокових фінансових зобов’язань; визначається розмір прострочених фінансових зобов’язань і
з’ясовуються причини прострочення.
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На другій стадії аналізу розглядається система коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства, обумовлена структурою його капіталу.
У процесі проведення такого аналізу розраховуються і вивчаються в динаміці такі коефіцієнти:
а) коефіцієнт автономії. Він дозволяє визначити в якій мірі використовуються підприємством активи сформовані за рахунок власного
капіталу, тобто долю чистих активів підприємства у загальній їх сумі;
б) коефіцієнт фінансового левериджу (коефіцієнт фінансування). Він дозволяє встановити
яка сума позикових коштів залучена підприємством на одиницю власного капіталу;
в) коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності. Він характеризує відношення суми
власного і довгострокового позикового капіталу
до загальної суми коштів, що використовуються
підприємством і дозволяє, виявити фінансових
потенціал майбутнього розвитку підприємства;
г) коефіцієнт співвідношення довгостроковій
і короткостроковій заборгованості. Він дозволяє визначити суму залучення довгострокових
фінансових кредитів у розрахунку на одиницю
короткострокового позикового капіталу, тобто
характеризує політику фінансування активів
підприємства за рахунок позикових коштів.
Аналіз фінансової стійкості підприємства дозволяє оцінити ступінь стабільності його фінансового розвитку і рівень фінансових ризиків,
що генерують загрозу його банкрутства.
На третій стадії аналізу оцінюється ефективність використання капіталу в цілому та окремих його елементів. У процесі проведення такого аналізу розраховуються і розглядаються в
динаміці такі основні показники:
а) період обігу капіталу. Він характеризує
число днів, протягом яких здійснюється один
обіг власних і позикових коштів, а також капіталу в цілому. Чим менше період обігу капіталу, тим вище при інших рівних умовах ефективність його використання на підприємстві,
так як кожен обіг капіталу генерує певну додаткову суму прибутку;
б) коефіцієнт рентабельності усього використовуваного капіталу. За своїм чисельним значенням він відповідає коефіцієнту рентабельності сукупних активів, тобто характеризує
рівень економічної рентабельності;
в) коефіцієнт рентабельності власного капіталу. Цей показник, що характеризує досягнутий рівень фінансової рентабельності підприємства, є одним з найбільш важливих, так як він
служить одним із критеріїв формування оптимальної структури капіталу;
г) капіталовіддача. Цей показник характеризує обсяг реалізації продукції, що припадає на
одиницю капіталу, тобто в певній мірі служить
вимірником ефективності операційної діяльності підприємства;
д) капіталомісткість реалізації продукції.
Показує, який обсяг капіталу задіяний для за-

безпечення випуску одиниці продукції і є базовим для моделювання потреби в капіталі у
наступному періоді з урахуванням галузевих
особливостей операційної діяльності.
2. Оцінка основних факторів, які визначають формування структури капіталу. Практика
показує, що не існує єдиних рецептів ефективного співвідношення власного і позиченого капіталу не тільки для однотипних підприємств,
але і для одного підприємства на різних стадіях
його розвитку і при різній кон’юнктурі товарного і фінансового ринків. Разом з цим існує
низка об’єктивних та суб’єктивних факторів,
урахування яких дозволяє цілеспрямовано формувати структуру капіталу, забезпечуючи умови найбільш ефективного його використання на
кожному конкретному підприємстві. Основними із цих факторів є:
– галузеві особливості операційної діяльності підприємства. Характер цих особливостей визначає структуру активів підприємства,
їх ліквідність. Підприємства з високим рівнем
фондомісткості виробництва продукції і високої частини необоротних активів мають, переважно, більш низький кредитний рейтинг і
вимушені орієнтуватися у своїй діяльності на
використання власного капіталу. Крім того, характер галузевих особливостей визначає різну
тривалість операційного циклу, позичений капітал може бути використаний підприємством
більшою мірою;
– стадія життєвого циклу підприємства. Підприємства, які перебувають на ранніх стадіях
свого життєвого циклу і мають конкурентоспроможну продукцію, можуть залучати для свого
розвитку більшу частку позиченого капіталу.
Проте для таких підприємств вартість цього капіталу може бути вищою від середньоринкової,
тому у них рівень фінансових ризиків більш високий, що враховується їх кредиторами. У цей
же час підприємства, які перебувають на стадії
зрілості, більшою мірою повинні використовувати власний капітал;
– кон’юнктура товарного ринку. Чим стабільніша кон’юнктура цього ринку, а відповідно, стабільний попит на продукцію підприємства, тим вищим і безпечнішим є використання
позиченого капіталу. І навпаки – в умовах несприятливої кон’юнктури і скорочення обсягу
реалізації продукції використання позиченого
капіталу прискорено генерує зниження рівня
прибутку і ризик втрати платоспроможності; за
такого стану речей необхідно оперативно знижувати коефіцієнт фінансового левериджу за
рахунок зниження обсягу використання позиченого капіталу;
– кон’юнктура фінансового ринку. Залежно
від стану цієї кон’юнктури знижується вартість
позиченого капіталу. При суттєвому зростанні
цієї вартості диференціал фінансового левериджу може досягнути негативного значення (при
якому використання позиченого капіталу призведе до різкого зниження рівня фінансової ренВипуск 3. 2015
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табельності, а в деяких випадках – і до збиткової операційної діяльності). У свою чергу, при
суттєвому зниженні цієї вартості різко знижується ефективність використання довгострокового позиченого капіталу. Також кон’юнктура
фінансового ринку дає вплив на вартість залучення власного капіталу із зовнішніх джерел –
при зростанні рівня позичкового відсотка зростають і вимоги інвесторів до норми прибутку на
вкладений капітал;
– рівень рентабельності операційної діяльності. При високому значенні цього показника
кредитний рейтинг підприємства зростає і воно
розширює потенціал можливого використання
позиченого капіталу. Однак у практичних умовах цей потенціал часом залишається незатребуваним у зв’язку з тим, що при високому рівні
рентабельності підприємство має можливість
задовольняти додаткову потребу в капіталі за
рахунок більш високого рівня капіталізації
отриманого прибутку. У цьому випадку власники надають перевагу інвестуванню отриманого
прибутку у власне підприємство, яке забезпечує високий рівень віддачі капіталу, що знижує
питому вагу використання позичених коштів;
– коефіцієнт операційного левериджу. Ріст
прибутку підприємства забезпечується спільним проявом ефекту операційного та фінансового левериджу. Тому підприємства із зростаючим обсягом реалізації продукції, які мають
низький коефіцієнт операційного левериджу,
можуть набагато збільшувати коефіцієнт фінансового левериджу, тобто використовувати велику частину позичених коштів у загальній сумі
капіталу;
– ставлення кредиторів до підприємства. Як
правило, кредитори при оцінці кредиторного
рейтингу підприємства керуються своїми критеріями, які іноді не співпадають із критеріями
оцінки власної кредитоспроможності підприємством;
– рівень оподаткування прибутку. В умовах
низьких ставок податку на прибуток або використання підприємством податкових пільг з
прибутку різниця у вартості власного та залученого із зовнішніх джерел капіталу знижується. Це пов’язано з тим, що ефект податкового
коректора при використанні позичених коштів
зменшується. У цих умовах більш прийнятним
є формування капіталу із зовнішніх джерел за
рахунок емісії акцій (залучення додаткового
пайового капіталу). У цей же час при високій
ставці оподаткування прибутку суттєво підвищується ефективність залучення позиченого
капіталу;
– фінансовий менталітет власників і менеджерів підприємства. Неприйняття високих
рівнів ризиків формує консервативний підхід
власників і менеджерів до фінансування розвитку підприємства, при якому його основу
складає власний капітал. І навпаки, прагнення отримати високий прибуток на власний капітал, незважаючи на високий рівень ризиків,
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формує агресивний підхід до фінансування розвитку підприємства, при якому позичений капітал використовується у максимально можливому розмірі;
– рівень концентрації власного капіталу.
Для того щоб зберегти фінансовий контроль за
управлінням підприємством (контрольний пакет акцій або контрольний обсяг пайового внеску), власникам підприємства не хочеться залучати додатковий власний капітал із зовнішніх
джерел, навіть не дивлячись на сприятливі для
цього передумови. З урахуванням цих факторів управління структурою капіталу на підприємстві зводиться до двох основних напрямів:
1) встановлення оптимальних рівнів для певного підприємства використання власного та залученого капіталів; 2) забезпечення залучення
на підприємство необхідних видів та обсягів капіталу для досягнення розрахункових показників його структури.
3. Оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності. Для проведення таких оптимізаційних
розрахунків використовується механізм фінансового левериджу.
4. Оптимізація капіталу за критерієм мінімізації його вартості. Процес цієї оптимізації базується на попередній оцінці вартості власного
та залученого капіталу при різних умовах його
залучення і здійснення багатоваріантних розрахунків середньозваженої вартості капіталу.
5. Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків.
Цей метод оптимізації структури капіталу
пов’язаний з процесом диференційного вибору
фінансування різних складових частин активів
підприємства. З цією метою всі активи підприємства поділяють на три групи: а) необоротні
активи; б) постійна частина оборотних активів;
в) змінна частина оборотних активів.
Існує три принципових підходи для фінансування різних груп активів підприємства, а
саме: 1) консервативний підхід; 2) компромісний підхід; 3) агресивний підхід.
Залежно від свого ставлення до фінансових
ризиків власники або менеджери підприємства
обирають один із вищеперерахованих варіантів
фінансування активів. Формування показника
цільової структури капіталу. Граничні межі
максимально рентабельної та мінімально ризикованої структури капіталу дозволяють визначити поле вибору конкретних його значень на
певний період. У процесі його вибору враховуються раніше розглянуті фактори, які характеризують індивідуальні особливості діяльності
певного підприємства.
6. Формування показника цільової структури капіталу. Щоб уникнути недооцінки
інвестиційного проекту, в даному випадку
необхідно прогнозувати величини вартостей
власних і позикових коштів і, можливо, приймати розраховану на їх основі норму дисконту змінної в часі.
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Приклад 1. У результаті здійснення інвестицій з власним капіталом 5 000 000 грн підприємство одержало певний прибуток. Рентабельність інвестицій становить 20%. Ставка
податку на прибуток (s) = 18%. У разі, якщо
частина інвестицій профінансована за рахунок
кредиту, за користування яким слід сплачувати 10% річних (відносяться на валові витрати),
одержимо такі варіанти рентабельності власного капіталу:
Коефіцієнт фінансового левериджу Кфя визначають співвідношенням боргового до власного капіталу. Якщо відома (Ра = ROI) – рентабельність активів підприємства (відношення
чистого прибутку до вартості активів); обсяг
власного капіталу (ВК) та сума кредиту (ПК),
то прибуток (П) від здійснення інвестицій можна розрахувати за такою формулою: П = Ра ×
(ВК + ПК). Але для підприємства ПАТ «Укртелеком»: від’ємна. Дослідження показників
прибутковості власного капіталу ПАТ «Укртелекому» у 2009 – 2014 роках засвідчує, що рівень загального показника прибутковості у порівнянні з початком періоду дослідження, 2009
роком, у наступні роки суттєво не змінився –
від -0.065 (2009 рік) до 0.026 (2014 рік).
В загальному, дану величину можна виразити також підсумовуванням прибутку після
сплати процентів за кредит і суми процентів.
Це можна записати у такому вигляді: П = Рв
× ВК + Пс × ПК, де Рв = ROE – рентабельність
власного капіталу; Пс – ставка процента за кредит.
Отже, отримаємо таку рівність: Ра × (ВК +
ПК) = Рв × ВК + Пс × ПК.

За інших рівних умов і у разі зростання
частки позичок та обсягів процентних платежів розмір податку на прибуток підприємства
зменшуватиметься. Економія на податку на
прибуток (Еs) виникає в результаті зменшення
об’єкта оподаткування на суму процентних платежів і дорівнює різниці між сумою податкових
платежів за відсутності позичок та за їх наявності: Еs = Пс × S / 100. Отже , економія на
податку на прибуток (Еs) тим більша чим
більша ставка податку на прибуток і ставка
проценту за кредит. Якщо ставка процента за
кредит не залежить від рівня заборгованості і
залишається стабільною, то між коефіцієнтом
заборгованості та рентабельністю власного капіталу існує лінійна залежність (теорема МіллераМодильяні): чим більше позичкових ресурсів у
структурі джерел фінансування, тим вища
рентабельність, причому одним із чинників
зростання рентабельності власного капіталу є економія на податкових платежах.
Висновки. Підвищення рентабельності власного капіталу за рахунок залучення позичкового капіталу, якщо рентабельність активів
перевищує проценти за кредит, називається
ефектом фінансового важеля. Він характеризує
ефект фінансування діяльності та підвищення
рентабельності власного капіталу за рахунок
збільшення частки позичкового капіталу.
Зрозуміло, якщо різниця (Ра – Пс) позитивна, то будь-яке збільшення коефіцієнта заборгованості вестиме до зростання рентабельності
власного капіталу. Доти, доки капіталодавці
(як кредитори, так і власники) не вимагають
підвищення плати за користування капіталом,
Таблиця 1

Розрахунок основних показників у випадку прикладу 1
Показники
1. Загальний обсяг інвестицій
2. Позичковий капітал
3. Власний капітал
4. Коефіцієнт фінансового левериджу
5. Прибуток перед сплатою процентів
за кредит
6. Проценти за кредит (10%)
7. Прибуток після сплати процентів за
кредит
8. Податок на прибуток (18 %)
9. Чистий прибуток
10. Рентабельність власного капіталу, %
11. Зростання чистого прибутку за
рахунок ефекту економії на податках,
Пс × S / 100
12. Вартість позичкового капіталу з
урахуванням оподаткування (ряд. 6 –
ряд. 11)

Варіант 1
5000 000
–
5000000
0

Варіант 2
6000 000
1000 000
5000000
0,2

Варіант 3
8000 000
3000 000
5000000
0,600

Варіант 4
10000 000
5000 000
5000000
1

1 000 000

1 200 000

1 600 000

2 000 000

–

100 000

300 000

500 000

1 000 000

1 100 000

1 300 000

1 500 000

180 000
820 000
16,4

198 000
902 000
18,0

234 000
1 066 000
21,3

270 000
1 230 000
24,6

18 000

54 000

90 000

82 000

246 000

410 000

Таблиця 2
Рентабельність підприємства ПАТ «Укртелеком»
Рентабельність власного капіталу
Рентабельність активів підприємства (Ра)

2009
-0.065
-0.036

2010
-0.04
-0.021

2011
-0.03
-0.024

2012
-0.02
-0.013

2013
-0.07
-0.040

2014
0.026
0.026

Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
ціну останнього підприємство може знижувати
за рахунок збільшення заборгованості. Однак
підвищення частки позичок у структурі капіталу підвищує ризик, а отже, кредитори вимагатимуть підвищених процентних ставок за кредитами, що отримує підприємство. Це, у свою
чергу, знижує згадану різницю, а отже, зменшується ефект фінансового левериджу.
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КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
TRADE SECRET AS A FACTOR OF ECONOMIC SECURITY OF REALIZATION
OF STRATEGIC CHANGE IN INDUSTRIAL ENTERPRISES
АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню особливостей забезпечення режиму комерційної таємниці промислового підприємства. Обґрунтовано доцільність класифікації інформації про
об’єкти стратегічних змін як комерційної таємниці. Висвітлено
особливості існуючого законодавчого регулювання захисту такої таємниці та відповідальності за її розголошення. Запропоновано локальну структуру організаційно-правового супроводу
захисту комерційної таємниці промислового підприємства.
Ключові слова: комерційна таємниця, економічна безпека, об’єкт стратегічних змін, інституціональні обмеження, промислове підприємство.
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию особенностей обеспечения режима коммерческой тайны промышленного предприятия. Обоснована целесообразность классификации информации об объектах стратегических изменений как коммерческой
тайны. Раскрыты особенности существующего законодательного регулирования защиты такой тайны и ответственности за
ее разглашение. Предложено локальную структуру организационно-правового сопровождения защиты коммерческой тайны промышленного предприятия.
Ключевые слова: коммерческая тайна, экономическая
безопасность, объект стратегических изменений, институциональные ограничения, промышленное предприятие.
АNNOTATION
The article investigates features providing the trade secret industrial enterprise. Substantiated its expediency classification data
of the strategic changes as a trade secret. The specific features
of the existing legal regulation of such secrets and responsibility
for its disclosure. The local structure of organizational and legal
support to protect trade secrets industrial enterprise was offered.
Keywords: trade secrets, economic security, facility policy
changes, institutional limitations, industrial enterprise.

Постановка проблеми. Загальноекономічна ситуація в країні, соціальна напруженість,
зміни законодавчої системи негативно впливають на стан вітчизняних промислових підприємств, процеси їх функціонування та розвитку.
У цих умовах важливим є становлення й реалізація принципово нової системи управління
підприємством, реакцією якої на виклики зовнішнього середовища є стратегічні зміни та їх
ефективна реалізація. Стратегічний характер
змін пов’язаний із радикальними, принципово
важливими для підприємства перетвореннями
довготривалого характеру, які мають суттєве
значення для процесів ефективного функціонування і сприяють його розвитку.
За таких умов одним з чинників, які забезпечують належний рівень економічної безпеки
реалізації стратегічних змін, є захист інфор-

мації щодо об’єктів, конкретних напрямів та
способів реалізації таких змін шляхом встановлення режиму комерційної таємниці. Виходячи з цього можна стверджувати, що вирішення
проблемних питань організації захисту комерційної таємниці промислових підприємств має
практичне значення і відповідає найважливішим потребам сучасності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Оскільки комерційна таємниця регулюється
різними правовими інститутами, питання врегулювання режиму її охорони розглядалися в
рамках правового захисту зокрема такими науковцями: О.О. Кузнецов, С.П. Євсеев, С.В. Кавун [14], О.Г. Литвиненко [15], Ю.В. Носік [16]
та ін. Деякі автори розглядали комерційну таємницю виключно як об’єкт інтелектуальної
власності: П.М. Клименко [12], П.Б. Меггс,
О.П. Сергеєв [13], С.О. Довгий, B.О. Жаров,
В.О. Зайчук [15] та ін. Однак на сьогодні нерозкритим є питання захисту комерційної таємниці суб’єктів господарювання в системі їх
економічної безпеки.
Постановка завдання. Основною метою дослідження є виділення ролі та основних напрямів забезпечення захисту комерційної таємниці
як способу забезпечення економічної безпеки
реалізації стратегічних змін промислового підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Забезпечення економічної безпеки реалізації
стратегічних змін промислових підприємств
України є цілеспрямованою діяльністю з захисту життєво важливих інтересів, яка зумовлює
вживання превентивних заходів запобігання
виникненню загроз і небезпек, а також пошук
засобів та інструментів як зменшення негативних наслідків загроз та небезпек, так і створення умов захищеності підприємства.
Досягнути високого рівня економічної безпеки реалізації стратегічних змін можливо за
умови організації діяльності, що полягає у забезпеченні захисту об’єктів таких змін від негативних чинників. Такими об’єктами є структура управління та організації, майно та ресурси
підприємства, техніка та технології, поведінка
на ринку, продукція, ключові компетенції підприємства, персонал та ін.
Випуск 3. 2015
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Забезпечення економічної безпеки реалізації
стратегічних змін доцільно розглядати за визначеними об’єктами, що обумовлює основні
його напрями: захист матеріальних і фінансових цінностей та забезпечення їх найбільш
ефективного використання; захист інтелектуальної власності; ефективне управління кадровим потенціалом; захист інформації про впровадження та використання досягнень науки та
техніки, напрямів зміни поведінки на ринку,
структури організації чи управління підприємством тощо.
Кожен із виділених об’єктів відповідає напряму реалізації стратегічних змін (зміни в продукції та послугах, в персоналі, організаційних,
технологічних, ринкових змін підприємства),
що лежать у площині забезпечення відповідних
функціональних складових економічної безпеки,
тобто напрямів, які істотно відрізняються один
від одного за своїм змістом. Аналіз наукових джерел дозволяє стверджувати, що такими складовими є фінансова, кадрова, виробнича, ринкова,
організаційно-правова та інформаційна.
Об’єкти стратегічних змін реально або потенційно створюють переваги в конкурентній
боротьбі; з усієї власності підприємства, в тому
числі і майнової, можуть бути найбільш цінними; з часом можуть втрачати свою цінність,
якщо не будуть використані. Відповідного до
чинного законодавства [1-3] інформацію про
такі об’єкти можна класифікувати як комерційну таємницю (далі – КТ), що представлено
на рисунку 1.

Визначення КТ закріплено у ст. 505 Цивільного Кодексу України [2], відповідно до якого комерційна таємниця є інформацією, яка є
секретною в тому розумінні, що вона в цілому
чи в певній формі та сукупності її складових
є невідомою та не є легкодоступною для осіб,
які звичайно мають справу з видом інформації,
до якого вона належить, у зв’язку з цим має
комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.
Аналіз нормативно-правових та наукових
джерел дозволив виявити і інші визначення
КТ, більшість з яких ґрунтується на понятті
«інформація». Однак наразі не існує єдиного
підходу до його визначення, а також законодавчого закріплення. Так, в ЗУ «Про інформацію»
[10] зазначено, що інформація – це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені
на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Водночас, відповідно до ЗУ
«Про захист економічної конкуренції» [11] під
інформацією розуміють відомості в будь-якій
формі й вигляді та збережені на будь-яких носіях (у тому числі листування, книги, позначки, ілюстрації (карти, діаграми, органограми,
малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми,
кіно-, відео-, мікрофільми, звукові записи, бази
даних комп’ютерних систем або повне чи часткове відтворення їх елементів), пояснення осіб
та будь-які інші публічно оголошені чи документовані відомості.

Економічна безпека реалізації стратегічних змін підприємства
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Рис. 1. Об’єкти стратегічних змін як комерційна таємниця промислового підприємства
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Таблиця 1
Засоби захисту КТ, закріплені законодавством України

Джерело
ч. 2 ст. 155 ГК
України [1]
ст. 20 ГК України [1]

Сутність
на КТ, як на об’єкт права інтелектуальної власності розповсюджуються загальні
умови захисту прав інтелектуальної власності, визначені в ЦК України.
основними способами захисту права на КТ (у числі прав суб’єктів господарювання) є: визнання права на КТ; відновлення становища, що існувало до порушення
права, і припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення; визнання недійсним повністю або частково акта державного або іншого
органу, що суперечить законодавству і порушує право банка як суб’єкта господарювання на КТ; відшкодування збитків, завданих порушенням права банка на
КТ; застосування відповідних штрафних, оперативно-господарських та адміністративно-господарських санкцій.
ст. 16 і ст. 432 ЦК
кожна особа (в т.ч. банк) має право звернутися до суду за захистом свого права
України [2]
інтелектуальної власності
ст. 432 ЦК України [2] закріплює специфічні, прийнятні лише щодо об’єктів права інтелектуальної власності способи захисту, що реалізуються в судовому порядку, такі як: застосування негайних заходів з попередження порушення права інтелектуальної власності
та збереження відповідних доказів; зупинення пропуску через митний кордон
України товарів, імпорт або експорт яких здійснюється з порушенням права
інтелектуальної власності; вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених
або введених у цивільний обіг з порушенням права інтелектуальної власності; вилучення з цивільного обороту матеріалів і знарядь, використаних переважно для
виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності; застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне
використання об’єкта права інтелектуальної власності; опублікування в засобах
масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та
зміст судового рішення щодо такого порушення.
ст. 16-19 ЗУ «Про
одним із видів правопорушень, що визнаються недобросовісною конкуренцією, є:
захист від недобро1) неправомірне збирання КТ, яке являє собою добування протиправним спососовісної конкуренції» бом зазначених відомостей, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб’єкту
[11] та ч. 2 ст. 36 ГК господарювання; 2) розголошення КТ, тобто ознайомлення іншої особи без згоди
України [1]
особи, уповноваженої на те, з відомостями, що відповідно до закону становлять
комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені у встановленому
порядку або стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, якщо це
завдало чи могло завдати шкоди суб’єкту господарювання; 3) схилення (схиляння) до розголошення КТ, а саме спонукання особи, якій були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків
відомості, що відповідно до закону становлять комерційну таємницю, до розкриття цих відомостей, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб’єкту господарювання; 4) неправомірне використання КТ, тобто впровадження у виробництво
або врахування під час планування чи здійснення підприємницької діяльності без
дозволу уповноваженої на те особи неправомірно здобутих відомостей, що становлять відповідно до закону КТ.
Адміністративна відповідальність
ч. 3 ст. 164-3 Кодексу адміністративна відповідальність за порушення, пов’язані з КТ, встановлюється
України про адмініза отримання, використання, розголошення КТ з метою заподіяння шкоди ділостративні правопорувій репутації або майну іншого підприємця та тягне за собою накладення штрашення [4]
фу.
Кримінальна відповідальність тягне за собою накладення штрафів та позбавлення права обіймати певні
посади обов’язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб’єкту господарювання; 3) схилення (схиляння) до розголошення КТ, а саме спонукання особи, якій були довірені у встановленому порядку або
стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків відомості, що відповідно до закону становлять
комерційну таємницю, до розкриття цих відомостей, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб’єкту
господарювання; 4) неправомірне використання КТ, тобто впровадження у виробництво або врахування
під час планування чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу уповноваженої на те особи неправомірно здобутих відомостей, що становлять відповідно до закону КТ.чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років.
ст. 231 ККУ [6]
за умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять КТ, з метою
розголошення чи іншого їх використання, а також незаконне використання таких відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду банку
ст. 232 ККУ [6]
за умисне розголошення КТ без згоди її власника особою, якій ця таємниця
відома у зв’язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з
корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди банку
Дисциплінарна відповідальність
ст. 147 КЗпП України за порушення трудової дисципліни, що виражається в розголошенні КТ (якщо це
[7]
закріплено в локальних нормативно-правових та установчих документах банку і
донесено до відома працівників), може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення: догана або звільнення.
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У результаті аналізу існуючих визначень у
роботі [18] сформульовано авторське бачення
поняття «комерційна таємниця»: «це інформація, яка має цінність для його діяльності;
невідома іншим особам та знаходиться в обмеженому доступі на законних підставах; стосовно до якої вжито охоронні заходи та яка

не є об’єктом інших таємниць». Комерційна
цінність такої інформації полягає у тому, що
володіння нею, при певних обставинах, дозволяє банку уникнути невиправданих витрат,
примножити доходи, отримати конкурентні
переваги та покращити положення на ринку
банківських послуг тощо.

1 рівень – адміністративні документи
(відповідні накази про створення спеціальних підрозділів у сфері забезпечення безпеки підприємства)
Положення про відділ (управління, департамент, підрозділ) безпеки підприємства, в якому має чітко
прописуватись його місія та мета, відповідальність відділу за захищеність ресурсів, серед яких
інформаційні, основні функції які на нього покладаються у зв’язку з цим);
Положення про підрозділи, які входять до його складу і взаємодіють з ним (наприклад Порядок
взаємодії між структурними підрозділами підприємтсва)
2 рівень – документи верхнього рівня
( документи в сфері забезпечення інформаційної безпеки підприємства)
Політика управління безпекою (забезпечення безпеки) підприємства, в якій має бути окреслено
принципи організації та функціонування системи безпеки, класифікація об’єктів захисту, загроз,
управління ризиками тощо;
Політика інформаційної безпеки підприємства, яка має окреслювати загальний напрямок забезпечення
безпеки у даній сфері та бути зрозумілими для всіх працівників;
Політика розкриття інформації (надання доступу до інформації),
Політика захисту інформації,
Положення про систему управління ризиком шахрайства тощо.
3 рівень – документи середнього рівня
Документи, які безпосередньо забезпечують
захист КТ підприємства:
Порядок роботи з комерційною таємницею підприємства
(Положення про організацію роботи з комерційною таємницею підприємства та іншою конфіденційною інформацією), який регулює заходи з організації захисту КТ; порядок роботи з нею; зобов’язання працівників банку щодо збереження КТ; порядок розкриття інформації, що містить КТ;
відповідальність за порушення пов’язані з КТ та ін.
Положення щодо спеціального діловодства для документів, які містять інформацію з обмеженим доступом;
Перелік відомостей які відносяться до інформації з обмеженим доступом.
Політика «чистого екрана та чистого стола», метою
якої є запобігання протиправного доступу до матеріальних
носіїв, які містять КТ або іншу інформацію з обмеженим
доступом та упорядкування внутрішнього обігу носіїв із
вказаною інформацією.
Положення про інформаційну безпеку при роботі з матеріальними носіями, що містять комерційну таємницю;
Інструкція про проведення перевірок щодо дотримання
норм інформаційної безпеки при роботі з матеріальними
носіями, що містять комерційну таємницю.
Такий контроль допоможе запобігти крадіжок, втрат,
псування або неправо-мірного знищення носіїв інформації.

Документи, які забезпечують захист
КТ підприємства
при прийомі персоналу:
Трудовий договір (контракт), посадові інструкції, де прописуються деякі
питання, що стосуються роботи з КТ та
відповідальності за порушення права
банка на КТ, у тому числі після звільнення з посади;
Зобов’язання працівників підприємства щодо збереження інформації з
обмеженим доступом;
Положення про нерозголошення КТ
підприємства та інші положення,
правила, зобов’язання, підпис
працівника на яких є підставою для
захисту підприємством своїх інтересів.
Опис вимог щодо угод з третіми
сторонами стосовно доступу, оброблення, передавання або управління інформацією підприємства.

4 рівень – документи нижнього рівня
журнали реєстрації різних подій (наприклад, реєстрації несправностей обладнання) та аудиту різних
систем (операційної, прикладних програм, надання доступу до ресурсів мережі Інтернет тощо).
Рис. 2. Чотирьохрівнева структура організаційно-правового супроводу
захисту КТ промислового підприємства
Розроблено на основі [8-9]
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Крім того, чинне цивільне законодавство
України [2] розглядає КТ виключно як один з
об’єктів права інтелектуальної власності, тому
майнові права інтелектуальної власності на КТ
належать особі, яка правомірно визнала інформацію КТ, якщо інше не встановлено договором. На відміну від традиційних виключних
прав (авторського та патентного прав), які надають їх власнику абсолютну охорону відповідних
об’єктів незалежно від будь-яких суб’єктивних
обставин, виключні права інтелектуальної власності, які базуються на конфіденційності, охороняють лише права та інтереси їх власників і
лише за умови, що ними постійно вживаються
заходи щодо збереження режиму конфіденційності цих об’єктів.
Зміст суспільних відносин права інтелектуальної власності на КТ полягає у тому, що
лише власник КТ має: 1) право на використання комерційної таємниці; 2) виключне право
дозволяти використання комерційної таємниці;
3) виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці; 4) інші майнові
права інтелектуальної власності, встановлені
законом.
Право власності на КТ виникає з моменту її
класифікації як такої в установленому законом
порядку і діє до закінчення строку її засекречування або відчуження в установленому законодавством порядку. У разі прийняття підприємством рішення про відчуження зазначеного
права воно здійснюється в тому ж порядку, що
і відчуження права майнової та інтелектуальної
власності.
Організаційно-правове регулювання захисту
КТ промислового підприємства формує певні інституціональні обмеження, що представляють
собою сукупність норм, вимог та правил забезпечення захисту комерційної таємниці та економічної безпеки промислового підприємства в
цілому. Такі обмеження регулюють закріплені
як на законодавчому, так і на локальному (керівництвом підприємства) рівнях.
Так, законодавством України передбачено
такі засоби захисту КТ, як цивільно-правова,
адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення права на КТ, що представлені у таблиці 1.
Проте однією з умов встановлення режиму
КТ є вимога про прийняття підприємством заходів щодо охорони її конфіденційності. Саме
підприємство зобов’язане забезпечити своїми
силами і засобами безпеку та захист інформації
КТ та інформаційної інфраструктури. Правове
забезпечення захисту КТ полягає передусім в
оформленні права підприємства на КТ та закріпленні його в відповідних локальних нормативних документах банку.
На сьогодні вітчизняними підприємствами
напрацьовано певний досвід формування нормативно-правової бази з питань захисту інформації. Так, одним із найважливіших установчих

документів підприємства є його статут. У ньому
має закріплюватися право підприємства на КТ
та, відповідно, право на її захист. Статут є основою для прийняття положень, правил, порядків
та ін. внутрішніх документів.
З метою оптимізації процесу забезпечення
безпеки інформації про об’єкти стратегічних
змін промислового підприємства, зниження
вартості та підвищення ефективності системи
захисту таких ресурсів, забезпечення розуміння з питань їх захисту керівництвом та працівниками підприємства, автором запропоновано
впровадження чотирьохрівневої структури організаційно-правового супроводу захисту КТ
(рис. 2), що передбачає закріплення в локальних нормативно-правових актах підприємства
його права на КТ та способи її захисту. Впровадження такої системи гарантуватиме захист
інтересів промислового підприємства у випадках порушення його права на КТ та сприятиме
підвищенню ефективності реалізації стратегічних змін.
Наведені правові заходи виконують, з одного боку, охоронну функцію, адже вони формують відношення суб’єктів обігу КТ до його норм
та правил, а з іншого – компенсаційну, адже у
разі завдання шкоди підприємству як законному власнику КТ Закон притягує правопорушника до відповідальності і зобов’язує відшкодувати завданий збиток.
Висновки з даного дослідження. Таким
чином, КТ є складною правовою та економічною категорією, а для підприємства – не
лише способом захисту цінної інформації про
об’єкти стратегічних змін, а і економічним
інтересом та стратегічним ресурсом, який
здатний забезпечити конкурентні переваги на
ринку промисловості. Саме тому необхідність
режиму комерційної таємниці є одним з першочергових питань забезпечення економічної
безпеки реалізації стратегічних змін. Режим
комерційної таємниці дозволить підприємству
не тільки знизити ймовірність нелегітимного
використання інтелектуальної власності організації, але і дозволяє забезпечити юридичну підтримку як у питаннях роботи з інформацією, так і при розслідуванні інцидентів,
пов’язаних з її несумлінним використанням і
компрометацією.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Господарський кодекс України (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
2. Цивільний кодекс України (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
3. Unіfоrm Tradе Sесrеts Aсt [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.uniformlaws.org/shared/docs/trade%20
secrets/utsa_final_85.pdf.
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР). − 1984, до-

Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

даток до № 51. − Ст. 1122 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/.
Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України
від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/.
Кримінальний кодекс країни // Відомості Верховної Ради
України (ВВР). – 2001. – № 25-26. – Ст.131 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/
Кодекс законів про працю України // Затверджено Законом № 322-VIII від 10.12.71 ВВР. − 1971, додаток до
№ 50. − Ст. 375 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua/
ISO/IEC 27001:2005 Информационные технологии. Методы
защиты. Системы менеджмента защиты информации. Требования [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://etrspektr.com.ua/standarts_download/ISO-IEC_27001-2005.pdf
ISO/IEC 27002:2005 Информационные технологии. Свод
правил по управлению защитой информации [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pqm-online.com/
assets/files/standards/iso_iec_27002-2005.pdf.
Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р. № 2658XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.
rada.gov.ua/laws.
Про захист економічної конкуренції : Закон України від
11.01.2001 р. № 2210-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws.

515

12. Клименко П.М. Інформація як об’єкт інтелектуальної власності, що потребує охорони / П.М. Клименко // Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки
України : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 16-17 травня
2001 року). – К. : Вид-во Європ. Ун-ту, 2003. – С. 281-292.
13. Мэггс П.Б. Интеллектуальная собственность / П.Б. Мэггс,
А.П. Сергеев. – М. : Юристъ, 2000. – 400 с.
14. Кузнецов О.О. Захист інформації та економічна безпека
підприємства : монографія / О.О. Кузнецов, С.П. Євсеев,
С.В. Кавун. – Х. : ХНЕУ, 2008. – 360 с.
15. Охорона інтелектуальної власності в Україні : монографія /
С. О. Довгий, B. О. Жаров, В. О. Зайчук та ін. – К. : Форум,
2002. – 319 с.
16. Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні : монографія / Ю.В. Носік. – К. : КНТ, 2007. – 240 с.
17. Литвиненко О.Г. Інформація, як ключова складова успішної діяльності підприємства в сучасних умовах / О.Г. Литвиненко, С.С. Яременко // Вісник національного технічного
університету. – 2010. – Вип. 7. – 103 с.
18. Яртим І.А. Організація захисту комерційної таємниці в системі економічної безпеки банку / І.А. Яртим, К.В. Попович //
Нормативні, управлінські та міжнародні аспекти соціальноекономічного розвитку: матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції (Львів, 24-25 жовтня 2014 року) /
ГО «Львівська економічна фундація». У 3-х частинах. –
Львів : ЛЕФ, 2014. – Ч. 1. – С. 68-71.

516

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
УДК 338.43

Безродна О.С.
кандидат економічних наук,
викладач кафедри державного управління,
публічного адміністрування та регіональної економіки
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ВІДПОВІДНО
ДО ВИМОГ ІСНУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СУСПІЛЬСТВА
IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF STATE REGULATION
OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGION ACCORDING
TO THE REQUIREMENTS OF ECOLOGICAL SOCIETY
АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто зміст державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів з точки зору різних дослідників. Доведено необхідність удосконалення механізмів
державного регулювання соціально-економічного розвитку регіону відповідно до вимог існування екологічного суспільства.
Досліджено сутність екологічного суспільства та засоби його
досягнення.
Ключові слова: соціально-економічний розвиток регіону,
державне регулювання, екологічне суспільство, екологічна політика держави, екологічна свідомість.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено содержание государственного регулирования социально-экономического развития регионов с
точки зрения различных исследователей. Доказана необходимость усовершенствования механизмов государственного
регулирования социально-экономического развития региона
в соответствии с требованиями экологического общества. Исследована сущность экологического общества и средства его
достижения.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие региона, государственное регулирование, экологическое общество, экологическая политика государства, экологическое сознание.
АNNOTATION
The article considers the content of state regulation of
socio-economic development of regions in terms of different
researchers. The necessity of improving mechanisms of state
regulation of social and economic development of the regions in
accordance with requirements of ecological society is proved.
The essence of ecological society and the direction of its
achievement are studied.
Keywords: socio-economic regional development, state
regulation, ecological society, environmental state policy,
environmental awareness.

Постановка проблеми. Забезпечення ефективного управління соціально-економічним
розвитком регіонів з урахуванням існуючих гострих сучасних проблем просторової розбалансованості національної економіки України та
посилення соціального напруження є одним із
основних завдань державного менеджменту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання державної регіональної політики висвітлено в роботах таких вітчизняних та зарубіжних
вчених-економістів, як Е. Ашикова, С. Бандур, Л. Бондаренко, В. Воротін, В. Дорофієнко,
В. Занфіров, Т. Заяц, О. Іваницька, В. Ільяшенко, М. Корецький, О. Лебединська, М. Пашкевич, В. Прохорова, П. Самуельсон, А. Сміт,
В. Столяров, В. Терон, І. Фішер, Д. Хікс, О. Царенко, У. Шарп, С. Шкарлет та ін.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на ґрунтовні
доробки у сфері державного управління соціально-екологічним розвитком регіонів, залишається коло питань, які в сучасних умовах
набувають найбільшої актуальності та потребують більш поглибленого дослідження. Одним
із таких актуальних аспектів є визначення напрямів удосконалення державного регулювання
соціально-економічного розвитку регіону.
Метою статті є дослідження особливостей
екологічного суспільства та засобів його осягнення з метою удосконалення механізмів державного регулювання соціально-економічного
розвитку регіонів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Варто звернути увагу, що необхідність удосконалення державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів України в
більшій мірі обумовлена такими негативними
факторами [1; 2, с. 88]: зростанням диспропорцій у розвитку регіонів; неспроможністю
більшості регіонів самостійно вирішувати свої
соціально-економічні проблеми; неефективним використанням спрямованих на розвиток
фінансових та матеріальних ресурсів; обмеженістю повноважень регіональних органів влади
щодо регулювання процесів раціонального використання ресурсів та створення умов для підВипуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
вищення якості життя населення; структурною
розбалансованістю та структурною невідповідністю економіки регіону стратегічним напрямам його розвитку; появою та невирішеністю
різних екологічних та природних регіональних
проблем; відсталістю та депресивністю прикордонних регіонів.
О. Лебединська [3, c. 153] також зазначає,
що забезпечення рівних умов функціонування соціально-економічних комплексів регіонів
України вимагає цілеспрямованих дій з боку
держави шляхом регулювання розвитку регіонів та сприяння окремим регіонам, використання особливостей їх природного, виробничого і
ресурсного потенціалу.
Слід зазначити, що в науковій літературі [1-6]
державне регулювання соціально-економічного
розвитку регіону висвітлюється з різних позицій, акцентуючи увагу на тих або інших його
аспектах (табл. 1).
Узагальнюючи подані у таблиці 1 деякі існуючі точки зору дослідників у сфері державного
управління щодо змісту регулювання соціальноекономічного розвитку регіонів, можна зробити
висновок, що кожне із представлених визначень
розглянутого поняття підкреслює різного характеру соціальні та економічні ефекти, що уможливлюється досягнути шляхом реалізації регіональної політики на державному рівні, в тому
числі: поліпшення соціального забезпечення і соціального захисту населення з метою підвищення його рівная життя [4]; збільшення національного багатства країни [6]; покращання якості та
підвищення рівня життя населення [3, c. 153];
вирішення нагальних регіональних проблем та
запобігання виникненню інших [2, с. 88]. Слід
звернути увагу, що досягнення представлених
цілей уможливлюється лише за умови створення
системи ефективних механізмів реалізації державної регіональної політики та визначення напрямів їх удосконалення відповідно до існуючих
умов та особливостей розвитку регіонів.
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Питанням формування та удосконалення
механізмів державного управління присвячено
достатньо велику кількість наукових праць вітчизняних науковців, серед яких А. Гнатенко
[7], В. Ковальчук [5], М. Куйбіда [1], О. Лебединська [3], М. Мироненко [8], В. Прохорова
[9], Н. Салатюк [10] та ін.
Так, М. Куйбіда [1] розглядає теоретичні аспекти використання економічних механізмів
регулювання регіонального розвитку на державному рівні, серед яких основними є: бюджетне вирівнювання, загальнодержавні субвенції
та програми соціально-економічного розвитку
окремого регіону чи території.
В. Ковальчук [5] досліджує зміст державного механізму управління в Україні, який
автор розглядає як складний (комплексний),
що включає декілька самостійних механізмів,
кожен з яких здатен певним чином впливати
на об’єкти управління. До такого механізму,
окрім інструментів впливу на об’єкт управління, належать також методи, важелі, політика,
відповідне правове, нормативне та інформаційне забезпечення. Звідси, на думку автора [5],
виходить, що управлінський механізм держави
можна розглядати як сукупність різноманітних
економічних важелів і стимулів, що створюють
певну зацікавленість у вирішенні регіональних
завдань. Крім того, він не тільки включає в себе
організаційно-економічні, а й соціально-правові методи управління, психологічні та етичні,
які звернені насамперед до людини і впливають
на її діяльність.
В. Прохорова [9, с. 74], узагальнюючи сучасні погляди на поняття «механізм державного
регулювання розвитку регіону», зазначає, що
він є сукупністю концептуальних підходів до
формування форм і методів, націлених на вироблення стратегії, тактики, варіантів і сценаріїв, вибір системи показників, що відбивають
результативність функціонування регіону, динамічність його розвитку, а правовий аспект дії

Таблиця 1
Сутність державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів
з точки зору різних дослідників
Дослідник
В. Занфіров [4]
М. Куйбіда [1]
Т. Павлова [6]

О. Лебединська
[3, c. 153]
В. Ковальчук [5]
Г. Шумська
[2, с. 88]

Визначення
Є засобом впливу держави на розвиток окремих галузей економіки, поліпшення соціального забезпечення і соціального захисту населення з метою підвищення його рівня життя.
Це сукупність організаційно-правових та економічних заходів, які здійснюються державою у сфері регіонального розвитку країни відповідно до її поточних і стратегічних цілей.
Головною метою державної регіональної економічної політики є збільшення національного багатства країни на основі ефективного використання природно-ресурсного,
трудового і науково-технічного потенціалу регіонів, раціоналізації систем розселення
та досягнення внутрішньорегіональної збалансованості.
Передбачає організовані системні дії щодо забезпечення сталого і збалансованого функціонування регіональних систем, що мають на меті покращання якості та підвищення
рівня життя населення.
Суть державного регулювання полягає в тому, що використовуючи різні форми (цінові
та нецінові) та методи (прямі і непрямі), держава проводить регіональну політику,
сприяє становленню та розвитку соціально-економічних процесів.
Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів, яке має проявлятися у виваженій регіональній економічній політиці, повинно бути спрямоване на вирішення нагальних регіональних проблем та запобігання виникненню інших.
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механізму пов’язаний з чинними законодавчими і нормативними актами, регулюючими різні
сторони життєдіяльності суспільства і держави,
що формують при цьому правове поле різних
перетворень економіки регіону і країни в цілому.
В [10] серед основних елементів механізму
державного регулювання визначено: законодавчо-нормативну базу; бюджетно-фінансове регулювання регіонального розвитку та селективну
підтримку окремих регіонів з боку держави;
реалізацію державних регіональних програм, а
також індикативних прогнозів і місцевих програм соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних утворень;
створення та розвиток спеціальних (вільних)
економічних зон у певних регіонах; розвиток
міжрегіонального та прикордонного співробітництва.
А. Гнатенко [7, с. 103] визначає напрями вдосконалення механізму державного регулювання соціально-економічного розвитку
регіонів України, серед яких: удосконалення
чинної нормативно-правової бази державної регіональної політики; прискорення процедури
укладання угод щодо регіонального розвитку
та забезпечення їх прозорості; подолання невизначеності статусу та інертності центральних
органів виконавчої влади щодо підготовки та
укладання угод; подолання шаблонного використання розробниками стратегій регіонального
розвитку відповідних методичних рекомендацій Міністерства економіки України; скорочення дотацій місцевим бюджетам і забезпечення
їх самодостатності.
На думку автора [7, с. 104], вирішити наявні проблеми державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів допоможе упровадження інноваційних підходів до
регіонального розвитку. Інноваційні підходи до
регіонального розвитку, налагодження ефективного діалогу на рівні «держава – регіон –
громада» дозволять «розблокувати» процеси
соціально-економічного зростання на регіональному рівні – основи досягнення динамічного,
збалансованого розвитку регіонів та зростання
добробуту громадян України.
Не можна не погодитися із думкою, викладеною в [3, c. 155], відносно існування проблем
регулювання розвитку регіону, зумовлених
складним взаємопроникненням природних,
просторових, економічних, політичних і соціальних суперечностей, що пов’язано зі значною
неоднорідністю територій країни та великою
поліструктурністю територіальної організації
влади. При цьому, як зазначено в [10], серед
існуючих проблем регіонального розвитку доцільно акцентувати увагу на низькій ефективності державного механізму екологічного регулювання, що обумовлено невідповідністю між
нагальними потребами еколого-економічного
розвитку країни і недосконалістю сучасних
інструментів, методів і форм управління охо-

роною навколишнього природного середовища
та відсутністю дієвих економічних стимулів до
раціонального природокористування. Виходячи
з цього, питання, пов’язані з удосконаленням
механізмів державного регулювання соціальноекономічного розвитку регіонів України з урахуванням стану навколишнього середовища та
заходів природоохоронної політики набувають
актуальності у сучасних умовах. Так, в науковій літературі [11-13] представлено наступні
точки зору щодо цієї проблематики:
- в умовах розвитку сучасного державотворення зростає роль держави у формуванні екологічної політики, серед головних завдань якої
є стабілізація і поліпшення екологічного стану
території країни шляхом реалізації державної
екологічної політики за інтегрованим підходом
соціально-економічного розвитку України для
забезпечення переходу до сталого розвитку економіки та впровадження екологічно збалансованої системи природокористування [11];
- для забезпечення всебічного врахування соціальних, економічних та екологічних інтересів
суспільства необхідною є екологічна політика
держави, яка реалізується перш за все через
систему екологічного управління [12, с.72];
- перехідний період структурного реформування національної економіки на засадах сталого розвитку та принципах «зеленого» курсу
спонукає до перегляду існуючої парадигми соціально-економічного розвитку з урахуванням
ресурсно-екологічних обмежень, формування
нового теоретичного та методологічного забезпечення екологоорієнтованого розвитку України [13, с. 412].
Варто зазначити, що необхідність врахування
та посилення екологічної складової в механізмі
державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів відображено й в Концепції
національної екологічної політики України на
період до 2020 року, в якій визначено, що одним
із принципів, на яких базується національна
екологічна політика є рівності трьох складових
розвитку держави (економічної, екологічної, соціальної), що зумовлює орієнтування на пріоритети сталого розвитку, врахування екологічних
наслідків під час прийняття рішень соціальноекономічного характеру.
В цілому, як зазначено в [14], глобальна загроза життю сучасної цивілізації, що викликана науково-технічним прогресом, призвела
до появи екологічно орієнтованих установок в
суспільстві, до осмислення соціальних причин
екологічної кризи, до пошуку шляхів виходу їх
нього.
Таким чином, можна зробити висновок, що
удосконалення механізмів державного регулювання соціально-економічного розвитку регіону
необхідно здійснювати відповідно до вимог існування екологічного суспільства, екологічність
в якому стає іманентною властивістю культури, критерієм соціально-економічного та науково-технічного розвитку, та яке орієнтоваВипуск 3. 2015
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не на підвищення рівня і
Засоби досягнення екологічного суспільства
якості життя людей і відображає найбільш значущу віху соціального розвитку [15, с. 420]. Також у
[15, с. 418] зауважено, що
Державна екологічна
Прийняття законів,
Формування
важливим методологічним
політика
які стимулюють
екологічної
(перетворення
захист довкілля
принципом
«екологічносвідомості
екологізації на
(правове
го суспільства» є визнання
забезпечення)
так званого екологічного політичний пріоритет)
дефіциту. З точки зору автора [15, с. 418] поняття
Підвищення уваги до
Економічні вкладення в захист
екологічного дефіциту тісно
екологічного чинника в
навколишнього середовища
пов’язано з принципом меж
урядових органах,
(збільшення частки витрат на
зростання, згідно з яким
громадських організаціях
екологію в бюджеті)
людям слід орієнтуватися
на якісь кінцеві межі запасів сировини, продовольства
Рис. 1. Засоби досягнення екологічного суспільства
і т.д., обумовлені обмеже- Систематизовано автором на основі [16, c. 17]
ністю можливостей Землі.
Як зазначає О. Заржицький [17, c. 9] у своїй
На думку О. Варго [16, c. 12], досить повно
поняття «екологічне суспільство» розглянуто в монографічній праці, присвяченій проблемам
роботах А. Урсула, для якого екологічність стає правового забезпечення екологічної політики
критерієм, структуроутворюючим принципом України, основною її ціллю є покращення якоссоціальної діяльності і соціального розвитку. ті життя за умови оптимального використання
В свою чергу теорії модернізації індустріально- та відтворення природних ресурсів. В цілому
го суспільства, перегляд принципів суспільного на його думку, екологічна політика покликаі промислового розвитку обґрунтовано в робо- на узгодити соціальні та екологічні завдання
тах Д. Белла, Р. Бара, К. Клауса, Ф. Сіндбаха, суспільства як основу вирішення проблеми глобальної екологічної кризи. Проте, як стверджує
У. Ульріха та ін.
Досліджуючи теоретичні аспекти розвитку дослідник [18, с. 30], екологічна політика дієва
екологічного суспільства як одного із шляхів тільки тоді, коли вона спирається на комплекс
досягнення соціокультурної стійкості, росій- взаємопов’язаних інструментів та інтегрована
ський дослідник В. Гнатюк [15, с. 416] робить у загальну систему державного регулювання.
висновок, що витоки теорії «екологічного сус- З точки зору дослідника [18, с. 30], на особлипільства» сягають до робіт англійського соціа- ву увагу заслуговує інтеграція обов’язкових інліста А. Пенті, який вперше ввів у вживання струментів екополітики з добровільними, серед
термін «постіндустріалізм», і американського яких мито на імпорт уживаних товарів, штрафи
за екопорушення, екологічний акцизний збір,
економіста Р. Борсоді.
Як зазначено у [14], в основі формування екологічна реклама, екологічні субсидії, аванекологічного суспільства лежить концепція сово-компенсаційні інструменти екополітики,
сталого коеволюційного розвитку, розумне по- аукціонна торгівля дозволами на забруднення
єднання соціальних, економічних та екологіч- довкілля.
Автор [1, с. 9] акцентує увагу, що державне
них інтересів особистості і суспільства, що є
основою формується екогуманітарної парадиг- регулювання передбачає здійснення комплексних заходів у сфері екологічної політики з меми XXI століття.
В цілому процес формування екологічного тою їх упорядкування, встановлення загальних
суспільства є достатньо складним і залежить норм і правил суспільної поведінки для охорони
від багатьох факторів. Так, наприклад, у робо- живої і неживої природи навколишнього середті [16, c. 17] розглянуто засоби для досягнення овища, захисту здоров’я та життя населення,
екологічного суспільства, найбільш значущі з організації та підтримування раціонального використання і відтворення природних ресурсів.
яких подано на рисунку 1.
Слід зазначити, що лише держава визначає
Слід зазначити, що представлені на рисунку1 засоби досягнення екологічного суспільства допустимі форми використання природоохоронмають свої особливості, а їх аналіз дозволить ного потенціалу на основі планування, стимусформувати уявлення щодо його розвитку в лювання та контролю [12, с. 72]. Так, за резульУкраїні. Так, наприклад, державна екологічна татами звітування Держекоінспекції України
політика являє собою складову політики держа- [19] у 2013 році її територіальними органами
ви, що відображає сукупність її цілей і завдань на об’єктах державного нагляду (контролю) у
у сфері екології, які формуються політичною частині додержання вимог природоохоронносистемою держави відповідно до її соціального го законодавства проведено 91 тис. перевірок
призначення і реалізуються нею за допомогою (з них планових – 58 тис. та позапланових –
33 тис.), що на 1,5% більше від кількості перепевних механізмів [11].
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вірок, проведених за 2012 рік. За результатами
виявлених порушень складено 86661 протоколів про адміністративні правопорушення, збільшення на 8%. В цілому варто зазначити, що
динаміка цих статистичних даних засвідчує,
що державний нагляд в сфері природоохоронної діяльності реалізується на постійній основі
та спрямований на забезпечення захисту навколишнього природного середовища й збереження
генофонду, екологічного правопорядку та екологічної безпеки.
Ж. Поплавська [18, с. 27] та Н. Салатюк [10]
роблять висновок, що важливим напрямом екологічної політики в Україні має бути застосування економічних інструментів, серед яких:
страхування, санкції, сертифікати, компенсаційні виплати реципієнтам, цінове програмування/ регулювання/стимулювання, податки,
кредити та позики, субсидії (дотації, гранти).
Необхідність формування екологічної свідомості у дисертаційному дослідженні О. Варго [16, c. 8] розглядається як один із значних
кроків до формування екологічного суспільства. Аналогічної думки дотримується В. Гнатюк [15, с. 420], в роботі якого зазначено, що
екологічна свідомість – це не тільки свідомість
людини, що виходить з екологічних імперативів, але і його корінна перебудова, від здобуття
екологічної грамотності до екологічної культурі всього суспільства. Екологічну свідомість
також можна визначити як сукупність знань,
уявлень людини про її взаємозв’язки та взаємодію зі світом природи, в результаті чого відбувається усвідомлення людиною себе як її частини [20]. Дослідники [20] також як і В. Гнатюк
[15, с. 420] звертають увагу, що в процесі виконання своїх функцій екологічна свідомість веде
до формування у людини екологічної культури,
яка включає екологічні знання, зацікавленість
у природоохоронній діяльності, компетентне її
здійснення, багатство морально-естетичних почуттів, емоцій, переживань.
На думку Ю. Ігнатенко [21], низький рівень
екологічної культури суспільства, формування
якої визнано одним із пріоритетних напрямів
діяльності держави в екологічній сфері, найважливішим фактором забезпечення екологічної безпеки та сталого розвитку країни, є однією із основних причин погіршення екологічної
ситуації в країні і виснаження її природних ресурсів. Також у роботі [21] зазначено, що важливе значення у процесі розвитку екологічної
культури, яка є основою екологічної свідомості, відіграють екологічна освіта і виховання, що
орієнтовані на цілеспрямоване формування на
всіх етапах життя глибоких і міцних екологічних знань.
Також не можна не погодитись, що екологічна свідомість тісно пов’язана із екологічним
патріотизмом, під яким В. Костицьким [22] запропоновано розуміти систему правових, економічних, соціальних і моральних імперативів та
інтересів, а також ціннісних установок грома-

дянського суспільства, спрямованих на захист
товарного ринку від еколого-небезпечних товарів, національної економіки – від еколого-небезпечних виробництв та переважання у структурі
експорту сировини, природних ресурсів – від
нераціонального використання довкілля у цілому – від розміщення еколого-небезпечних відходів та транскордонних забруднень.
Таким чином, формування екологічної культури, розвиток екологічної освіти та екологічного патріотизму є важливими засобами досягнення екологічної свідомості.
Слід зазначити, що останніми роками в
Україні прискорився процес екологізації суспільної свідомості, а саме: зростає екологічна
активність населення, підвищується популярність Партії «зелених», набирають силу масові громадські екологічні рухи. Різні політичні
партії зараховують природоохоронні дії до своїх
передвиборних платформ. Уже сьогодні зрозуміло, що майже всі соціально-економічні і політичні структури найближчими десятиліттями
так чи інакше торкатимуться екологічної сфери. Саме тому до важливих ознак «цивілізованої» держави можна додати ще одну, а саме:
соціальна й демократична правова держава має
стати також і екологічною державою [23].
О. Улютіна [24] у своєму дисертаційному
дослідженні, присвяченому адміністративноправовим засадам охорони навколишнього природного середовища та природокористування,
робить висновок, що насьогодні в Україні сформовано комплексну регуляторну базу охорони
навколишнього природного середовища – екологічне законодавство нараховує понад дві сотні
законів, підзаконних актів та близько трьохсот
цільових державних програм, які виконуються
різними урядовими структурами та слугують
інструментом реалізації національних стратегій. При цьому велика кількість законів, указів
Президента та урядових рішень було прийнято
у період з 1996 до 2000 рр. Так, у 1998 році Постановою Верховної Ради України № 188/98-ВР
було затверджено «Основні напрями державної
політики України у галузі охорони довкілля,
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» [25]. Створення
ефективної державної системи охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів України має на меті: формування і впровадження державної політики в галузі охорони
довкілля і раціонального використання природних ресурсів; створення наукового і технічного потенціалу в природоохоронній діяльності;
створення умов для ефективної дії правового
забезпечення політики екологічної та ядерної
безпеки; вирішення питань підготовки кадрів
для забезпечення природоохоронної діяльності
та здійснення політики регулювання екологічної та ядерної безпеки.
За порушення законодавства у сфері регулювання природоохоронної діяльності за
даними Держекоінспекції України [19] до адВипуск 3. 2015
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міністративної відповідальності у 2013 році
притягнуто 76716 порушників на загальну
суму 17,3 млн гривень, з яких до Державного
бюджету України стягнуто 15,9 млн гривень,
тобто 92%. Показники накладення та стягнення штрафних санкцій за 2013 рік у порівнянні
з показниками 2012 року збільшилися на 6%
та 9% відповідно.
У свою чергу, в 2013 році економічні вкладення в захист навколишнього середовища, що
відображені у звіті про фінансові результати
виконання державного бюджету України [26],
а саме видатки на охорону навколишнього природного середовища становили 4,5 млрд грн.
Темп приросту за даною статтею видатків у порівнянні з 2012 роком становив 109,76% (видатки на охорону навколишнього природного
середовища в 2012 році – 4,1 млрд грн).
Таким чином, розглянувши основні засоби
досягнення екологічного суспільства, не можна не погодитися із думкою, викладеною у
[16] щодо необхідності функціонування єдиної
системи людина-суспільство-природа, що реалізується за допомогою дієвих механізмів державної екологічної політики та громадського
регулювання, механізму екологізації суспільної свідомості, формування екологічної культури та екологічної освіти. До того ж щорічне
зростання видаткової частини державного бюджету, що спрямовується на охорону довкілля,
поступове розширення й удосконалення законодавства в даній сфері та посилення контролю за його виконанням, свідчать про зацікавленість держави у розвитку екологічного
суспільства в Україні.
Підсумовуючи, можна зробити висновок,
що інтегроване використання механізмів державного регулювання соціальної, економічної
та екологічної сфер розвитку регіону повинно
бути відображено у стратегічних пріоритетах
на національному рівні, що дозволить вирішувати проблеми не тільки соціально-економічного характеру, уникати структурні деформації
розвитку народного господарства, сформувати умови для збереження генофонду народу
України, але й сприятиме розвитку природоохоронної діяльності та відновлення довкілля за рахунок екологоорієнтованого управління. Розвиток екологічного суспільства, що
набуває актуальності у сучасних умовах та в
основі якого покладено екологічну свідомість,
екологічну культуру, освіту, виховання, просвітництво та патріотизм, у свою чергу також
є неможливим без використання ефективних
економічних інструментів державного регулювання, що й свідчить про взаємозв’язок відповідних сфер розвитку регіону.
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ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ЛОГІСТИЧНОЇ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЇ
СИСТЕМИ ЗБУТУ МОЛОКА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
THE MAIN ADVANTAGES OF LOGISTICS REORIENTATION
OF MILK MARKETING SYSTEM IN AGRICULTURAL ENTERPRISES
OF THE KHARKIV REGION
АНОТАЦІЯ
Обґрунтовано доцільність та основні переваги впровадження концепції логістичного управління при формуванні збутової політики підприємств – виробників молока як стимулу до
сталого розвитку вітчизняного скотарства, підвищення рівня
економічної та соціальної ефективності виробництва, а також
конкурентоспроможності на ринку молока Харківської області.
Ключові слова: логістика, збут, переорієнтація, ринок молока.
АННОТАЦИЯ
Обоснована целесообразность и основные преимущества
внедрения концепции логистического управления при формировании сбытовой политики предприятий – производителей
молока как стимула к устойчивому развитию отечественного
скотоводства, повышению уровня экономической и социальной эффективности производства, а также конкурентоспособности на рынке молока Харьковской области.
Ключевые слова: логистика, сбыт, переориентация,
рынок молока.
АNNOTATION
The author proved the expediency and the main advantages of
the logistics management concept in shaping of milk manufacturers
marketing policy, as an incentive to the sustainable development
of domestic cattle breeding, improvement of economic and social
production efficiency and in order to increase their competitiveness
in the milk market of the Kharkiv region.
Keywords: logistics, sales, reorientation, milk market.

У сучасних умовах економічної та продовольчої
кризи набуває актуальності удосконалення управління бізнес-процесами, які відбуваються у галузі
молочного скотарства, для забезпечення її сталого
розвитку в умовах ринкової економіки. При цьому
важливим моментом є організація руху матеріальних та інформаційних потоків з моменту виробництва сировини і до передачі кінцевому споживачеві. Зважаючи на це, постає необхідність усе
більшої і більшої уваги до логістичного управління діяльністю агропромислових підприємств.
Таким чином, ключовою концепцією управління галуззю молочного скотарства, на наш по-

гляд, повинна стати концепція логістики спрямована на подолання негативних процесів явищ
котрі останніми роками супроводжують усе агропромислове виробництво. А логістичний підхід нами розглядається у першу чергу як один
із факторів зростання економічної та соціальної
ефективності функціонування підприємства та
підвищення його конкурентоспроможності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Дослідженням проблеми впровадження логістичного управління на вітчизняних товарних
ринках займалося багато вчених-економістів.
Серед них варто відзначити М.Ю. Григорака [1], А.Г. Кальченко [2], Є.В. Крикавського
[3], М.А. Окландера [4], В.Г. Орехівського [5],
В.Л. Павлюк [6], Н.А. Потапову [7], К.М. Танькова [8], Н.Р. Струк [9], Н.І. Чухрай [10] та
інших. Науковці відзначають, що за останнє
десятиріччя концепція логістичного управління поступово впроваджується у процесі формування збутової політики аграрних підприємств,
але суттєвих результатів у процесі координації
усіх учасників ринку досі не досягнуто. Причиною цього також є і дефіцит комплексних логістичних досліджень проблем ринку продукції
скотарства, який перебуває на стадії реформування і вимагає істотного підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників для більш повного задоволення потреб
споживачів [11, с. 119].
Мета дослідження. Зважаючи на вищесказане, головною метою представленого дослідження є обґрунтування доцільності та основних
переваг впровадження концепції логістичного
управління при формуванні збутової політики
підприємств-виробників молока задля підвищення їхньої конкурентоспроможності на ринку молока Харківської області.
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Виклад основного матеріалу. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств забезпечується багатьма чинниками,
досить вагомими з яких є висока якість, низька собівартість продукції та висока ціна а її
реалізації. А оптимальний рівень виробничих
витрат та ціни реалізації продукції забезпечуються передусім за рахунок впровадження
інноваційних технологій виробництва сільгосппродукції, раціонального використання матеріально-технічних ресурсів, а разом із тим і
сучасною та ефективною системою збуту. Адже
в умовах жорсткої боротьби за споживача раціональна, чітко спланована система реалізації
дає змогу отримати високі фінансові результати, посилити ринкові позиції, покращити ділову репутацію.
Проте нині характер господарських зв’язків
між ланками АПК є досить хаотичним, що в
багатьох випадках призводить до правової та
матеріальної незахищеності сільськогосподарських підприємств у процесі виробництва та
реалізації продукції. Саме у цих умовах і зростає роль переорієнтації системи збуту молока
на основі логістичного підходу, котрий з одного боку надає змогу суттєво підвищити якість
господарських зв’язків задля активізації процесу товароруху та підвищення обсягів збуту
продукції, а з іншого боку підвищити ступінь
задоволення потреб споживачів у життєво необхідних продуктах харчування, що на сучасному
етапі теж набуває пріоритетної ролі.
Головними функціями логістичної концепції
у процесі збуту продукції є планування, контроль та управління операціями, котрі здійснюються в процесі доведення готової продукції
до споживача, зокрема й передача, зберігання
та обробка певної інформації [12]. Проте нині
системи розподілу продукції в АПК утворюються спонтанно, у відриві один від одного здійснюється вибір каналів реалізації [214, c. 19].
Здебільшого випускається з уваги і той факт,
що впровадження розподільчої логістики в
сільськогосподарських підприємствах є сильною конкурентною перевагою. Тоді як розвиток
НТП надає можливість об’єднання взаємодіючих інфраструктурних елементів в єдину логістичну систему.
Разом із тим у сьогоднішніх реаліях підприємства мають альтернативи в управлінні розподілом виробленої продукції, але при цьому
значним моментом під час формування збутової
політики повинна бути принципова орієнтація
на задоволення потреб кінцевого споживача, а
форми здійснення реалізації необхідно розглядати, як сукупність дій з максимального наближення продукції до цільової групи споживачів.
Таким чином, підходячи до подолання негативних тенденцій у галузі скотарства, необхідно
зважати на те, що ринок молока та продуктів
його переробки є стратегічно важливим елементом забезпечення продовольчої безпеки держави. При цьому його структура являє собою

сукупність галузей, задіяних у процесі обороту
продукції, котра має обмежений термін реалізації та зберігання. Саме тому важливою є синергетична взаємодія між усіма суб’єктами цього
ринку, в тому числі із кінцевими споживачами
продукції.
Зважаючи на це, у контексті даного дослідження нами була висунута гіпотеза, про те,
що вищого свого рівня ціна реалізації молока
у Харківській області досягає у найбільш спеціалізованих та інтенсифікованих підприємствах
із найвищими показниками продуктивності
худоби та найбільшими обсягами валового виробництва продукції. Така ситуація зумовлена,
на нашу думку, тим, що за рахунок значних
обсягів реалізації продукції ці підприємства можуть вільно конкурувати у ринкових умовах та
не залежати від переробних підприємств та їх
цінової політики, а навпаки обирати та наполягати на своїх умовах та відстоювати на ринку
власні інтереси.
З метою подальшого більш детального дослідження цього явища нами було здійснено
групування сільськогосподарських підприємств
Харківської області за рівнем ціни реалізації
молока. Так у перших трьох групах підприємств, ціна реалізації молока була значно нижчою ніж у середньому по підприємствах області, що, на нашу думку, обумовлено насамперед
досить незначними обсягами збуту продукції.
При цьому саме у цих групах рівень продуктивності корів був найнижчим, при найбільших
значеннях виробничої та повної собівартості,
що разом із найменшою ціною реалізації 1 ц
молока і призвело до збитковості у понад 30%.
У наступних трьох групах разом із збільшенням
обсягів реалізованої продукції простежувалось
також паралельне збільшення її ціни, що разом із досягненням найнижчої собівартості продукції і позначилося на поступовому зростанні
показників прибутковості та рентабельності.
Таким чином, найвища ціна реалізації 1 ц молока була у підприємств VI групи та становила
356,2 грн, котра формувалася, на нашу думку,
під впливом збільшення обсягів збуту молока.
Для наочного зображення цієї гіпотези ми використали графічний метод (рис. 1).
За результатами лінійного вирівнювання
вбачається, що середнє зростання ціни реалізації молока по групам становило 47,1 грн та
обумовлювалося збільшенням обсягу реалізованої продукції на 3202 ц. Тобто для забезпечення
економічної ефективності виробництва молока
та розширеного відтворення виробничого процесу, мінімальною допустимою ціною реалізації молока було 200 грн/ц, а відповідно повна
собівартість повинна бути значно меншою, що
забезпечується, як вже зазначалося раніше, за
умови збільшення концентрації та інтенсифікації разом із поглибленням спеціалізації виробництва. Отже, можемо у констатувати, що
обсяг реалізованого молока істотно впливає на
ціну його реалізації.
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Рис. 1. Залежність ціни реалізації молока
від обсягів його збуту у сільськогосподарських
підприємствах Харківської області; 2009–2013 рр.
Джерело: розраховано за даними форми № 50 с.-г.

Таким чином, наша гіпотеза про те, що одним із пріоритетних чинників, що визначають
ціну реалізації молока, є обсяг його реалізації
здобула досить обґрунтоване та об’єктивне підтвердження. На користь цього свідчать найбільші обсяги реалізованого молока саме у підприємствах останніх трьох груп, ціна реалізації в
котрих і була найвищою. Отже, як ми вже зазначали раніше, для підвищення ціни реалізації молока у сільгосппідприємствах Харківської
області необхідною запорукою є збільшення обсягу його збуту.
З цієї позиції набуло доцільності проведення
ABC:XYZ аналізу ринкової долі підприємств регіону, котрі протягом 2009–2013 рр. стабільно
займалися виробництвом та реалізацією молока.
Приступаючи до викладення результатів, варто

наголосити, що ABC-аналіз являє собою метод,
на основі якого визначається ступінь розподілу
конкретної характеристики між окремими елементами будь-якої множини. Підгрунтям цього
методу, у даній ситуації, є припущення того, що
порівняно незначна кількість підприємств, які
систематично ведуть виробництво та реалізацію
молока, становлять велику частину загальної реалізації молока у Харківській області.
До основи методу ABC покладене так зване
правило Паретто, відповідно до якого безліч
керованих об’єктів можливо поділити на дві
неоднакові долі (80/20). Але у практиці логістичного аналізу здебільшого використовується
ABC аналіз, котрий передбачає більш широкий
поділ на три частини (80/15/5) [11].
На відміну від ABC аналізу, аналіз XYZ передбачає використання лише одного критерію,
а саме коефіцієнту варіації, у нашому випадку
у змінах обсягів реалізованого молока протягом
2009–2013 рр. При цьому, чим меншим є значення коефіцієнта варіації, тим стабільнішими є обсяги збуту молока. У відповідності до
значення коефіцієнта варіації усі досліджені
господарства діляться на три групи: X, Y та Z.
У групу X традиційно відносять підприємства
із коефіцієнтом варіації обсягів збуту менше
10%. До групи Y – підприємства з коефіцієнтом варіації від 10% до 25%. До групи Z – підприємства, коефіцієнт варіації у котрих перевищує 25% [11].
Результати проведеного комплексного ABC/
XYZ аналізу обсягів реалізації молока сільсько-

Середньорічний
удій від 1 корови,
кг

Повна
собівартість, грн/ц

Ціна
реалізації, грн/ц

Товарність молока,
%

Рівень
рентабельності
(збитковості), %

Х
43,2 43,2
8
479769,6
7956
Y
21,1 64,3 10 234122,2
5237
Z
15,6 79,9 13 172576,2
5345
Усього
79,9 79,9 31 886468,0 18538
по групі
Х
6,4 86,3
9
70607,4
2644
В
Y
5,5 91,8 12
60951,1
2621
Z
4,0 95,8 13
45423,2
2320
Усього
15,9 95,8 34 176981,7
7585
по групі
Х
2,2 98,0 12
24782,6
1645
С
Y
1,2 99,3 12
13538,5
1287
Z
0,7 100,0 12
7793,7
948
Усього
4,2
100
36
46114,8
3880
по групі
Усього по
100 101 1109564,5 30003
сукупності 100
Джерело: розраховано за даними форми № 50 с.-г.
А

Валове
виробництво, ц

Поголів’я, гол.

Обсяг реалізації, ц

Кількість
підприємств

Питома вага за
нарастаючою, %

Питома вага,%

Підгрупа

Група

Таблиця 1
ABC/XYZ аналіз обсягів реалізації молока у сільськогосподарських підприємствах
Харківської області; 2009–2013 рр.
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господарськими підприємствами Харківської
області наочно продемонстрований у таблиці 1.
Таким чином, до групи А (підгрупи X, Y та
Z) потрапили передові господарства регіону із
найбільшими обсягами реалізації молока. Серед них ТОВ СК «Восток» Ізюмського району
(середній обсяг реалізації 103293,8 тис. ц), ПАТ
«Насінневе» Кегечівського району (середній
обсяг реалізації 69133 тис. ц), ПСП «Родіна»
Дворічанського району (середній обсяг реалізації 61929,6 тис. ц), ТОВ «Агрофірма «Пісчанська» Красноградського району (28964,3 тис.
ц), ПАОП «Зоря» Красноградського району
(9566,3 тис. ц).
До групи В (підгрупи X, Y та Z) увійшла досить значна кількість господарств, середньорічний обсяг реалізації молока у яких протягом
2009–2013 рр. становив 5205,4 тис. ц.
При цьому привертає увагу наявність тієї обставини, що в усіх без винятку підприємствах
груп А, В та підгрупи Х групи С виробництво
молока протягом 2009-2013 рр. було прибутковим, а у підгрупах Y та Z групи С була зафіксована зовсім протилежна тенденція. До
неприбуткових підгруп потрапило аж 24 підприємства.
У процесі аналізу встановлено, що виявлені економічні результати досягнуті насамперед
за рахунок інтенсифікації та концентрації виробництва молока. Тобто ще раз набув підтвердження висновок про те, що майбутнє все ж
таки за великотоварними спеціалізованими господарствами, котрі за рахунок значних обсягів
виробленої та реалізованої продукції є гарантами також і соціальної ефективності, як зовнішньої, так і внутрішньої, насамперед за рахунок
підвищення чисельності поголів’я корів та його
продуктивності, котра передбачає підвищення
витрат, до складу яких входять і витрати на
оплату праці.
Але в той же час, зважаючи на сучасну ситуацію із досягненням соціальної ефективності
виробництва молока, котра передусім передбачає якомога повнішого задоволення потреб
споживачів та забезпечення робочих місць для
сільського населення регіону, для дрібнотоварних підприємств усіх підгруп групи С постає
питання створення найсприятливіших умов
для подальшого господарювання саме у галузі
скотарства.
Першим кроком у цьому напрямі, на нашу
думку, повинно стати налагодження системи
міцних господарських зв’язків між підприємствами-учасниками товароруху, яка забезпечить узгодженість при виробництві сировинної
бази, її подальшій переробці та реалізації населенню. Ефективність цієї системи залежить
від координації вхідних і вихідних потоків
шляхом аналізу ринкової кон’юнктури, попиту
та пропозиції на сировину та готову продукцію
[13]. Істотно допомогти в цьому можуть сучасні
інформаційні засоби та комп’ютерні технології. Вагомим фактором розвитку та стабільнос-

ті малих підприємств-виробників молока, наш
погляд, має стати впровадження Інноваційної
Електронно-логістичної Системи (ІнЕЛС), яка
дасть можливість отримання інформації про постачальників сировини, переробні, транспортні
та торгівельні підприємства, тобто для пошуку
потенційних партнерів для бізнесу (рис. 2).

А
C

В
D

ІнЕЛС
E

F

G
де A – виробники сировини;
B – підприємства-переробники продукції скотарства;
C – підприємства роздрібної та оптової торгівлі;
D – транспортні підприємства, обслуговуючі ринок;
E – підприємства громадського харчування та харчової промисловості;
F – інші підприємства АПК;
G – кінцеві споживачі.
Рис. 2. Концептуальна модель Інноваційної
електронно-логістичної системи (ІнЕЛС)
Джерело: авторська розробка

Суттєвою перевагою системи також є і доступ до неї споживачів, які таким чином зможуть не тільки висловити побажання стосовно якості та асортименту, а і ознайомитися з
ціновою політикою виробників, що дозволить
у певній мірі підвищити соціальну ефективність виробництва молочної продукції. Також
до переваг слід віднести економію часу на пошук потенційних партнерів, що є досить важливим зважаючи на особливості ринку молока.
А також, що особливо актуально, спираючись
на отримані результати досліджень, це те, що
за допомогою запропонованої системи підприємства зможуть кооперуватися у процесі збуту
молока, з метою збільшення обсягів реалізації,
а, відповідно, й ціни [14].
Між господарствами головною функцією
ІнЕЛС є узгодження долі кожного господарства
у загальному обсязі поставок. Так, при середньорічному обсязі збуту молока у розмірі не
нижче 20 тис. ц ціну реалізації можливо підняти до 300 грн/ц, що дорівнює мінімальній ціні
реалізації молока у підприємствах із відповідними обсягами збуту. Таким чином, провадження ІнЕЛС управління в умовах дрібнотоварних
господарств дозволяє разом із підвищенням
ціни реалізації молока підвищити ще й рівень
рентабельності виробництва, а у деяких випадках подолати отримані збитки.
Висновки. Таким чином, широке впровадження та функціонування логістичної концепції управління в сільськогосподарських
підприємствах Харківській області є гарантією
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Глобальні та національні проблеми економіки
рівного доступу усіх категорій господарств до
ринку молока, що у свою чергу виступає фактором зниження тиску з боку переробних підприємств, а отже дієвим важелем підвищення рівня
як економічної, так і соціальної ефективності
виробництва, стимулом для сталого розвитку
вітчизняного скотарства, котре останніми роками переживає свої не кращі часи. Разом із тим
упровадження запропонованої системи електронно-логістичного управління (ІнЕЛС) дозволить
не тільки створити умови для сталого розвитку
регіонального ринку молока, а й стати важелем підвищення ділової репутації вітчизняного
АПК в умовах глобалізації.
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ПАЛИВНОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ КРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЙОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
METHODICAL APPROACH TO ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT OF
THE COUNTRY’S FUEL AND ENERGY COMPLEX IN THE CONTEXT OF ITS
INVESTMENT MAINTENANCE
АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена розробці методичного підходу до оцінки розвитку ПЕК комплексу України. Встановлено, що розвиток
ПЕК є запорукою сталого розвитку національної економіки. Запропоновано методичний підхід до оцінки розвитку ПЕК, який
ґрунтується на використанні критеріїв забезпеченості енергоресурсами, споживання енергоресурсів та енергоефективності.
Ключові слова: енергетика, паливно-енергетичний комплекс, розвиток, критерійоцінки, національна економіка, інвестиційне забезпечення
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена разработке методического подхода
оценки развития ТЭК Украины. Установлено, что развитие ТЭК
является залогом обеспечения устойчивого развития национальной экономики. Предложен методический подход оценки
развития ТЭК, основанный на использовании критериев обеспеченности энергоресурсами, потребления энергоресурсов и
энергоэффективности.
Ключевые слова: энергетика, топливно-энергетический
комплекс, развитие, критерий оценки, национальная экономика, инвестиционное обеспечение
АNNOTATION
The article is devoted to formation of a methodical approach
to assessment of the development of the fuel and energy complex
of Ukraine. It was established that the sustainable development
of the national economy is determined by the development of
energy sector. The methodical approach to assessment of the
development of the fuel and energy complex, which is based on
the use of criteria energy sufficiency, energy consumption and
energy efficiency, was proposed.
Keywords: energy, fuel and energy complex, development,
assessment criterion, national economy, investment maintenance.

Постановка проблеми. Паливно-енергетичний комплекс є складною міжгалузевою системою видобутку й виробництва палива та
енергії, їхнього транспортування, розподілу й
використання. Галузі, що входять до його складу, тісно пов’язані з усіма галузями народного
господарства, адже несуть відповідальність за
безперервне забезпечення економіки різними
видами палива та енергії.
На сучасному етапі економічного розвитку
найважливішою є паливно-енергетична проблема, успішне розв’язання якої визначає можливості, темпи й напрями економічного та соціального розвитку. Це обумовлено значимістю палива
та енергії для економіки будь-якої держави.
Як зазначено в оновленій Енергетичній стратегії України на період до 2030 року, метою со-

ціальної держави, якою відповідно до Конституції є Україна, має бути забезпечення умов для
зростання добробуту громадян [2]. При цьому,
забезпечення громадян і компаній необхідними
енергоресурсами в цивілізованих державах визнається однією з найважливіших складових
добробуту. Все вище наведене свідчить про важливість розвитку паливно-енергетичного комплексу, який потребує залучення великого обсягу інвестиційних ресурсів. Водночас, належне
інвестиційне забезпечення розвитку ПЕК країни не видається можливим без проведення його
ґрунтовної оцінки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
На державному рівні концептуальні аспекти
стану та розвитку ПЕК України закладено,
перш за все, в Концепції державної енергетичної політики України на період до 2020
року [3]. Так, в Концепції державної енергетичної політики України на період до 2020
року розглянуто базові показники паливноенергетичного комплексу, виявлено ключові
проблеми розвитку ПЕК, зовнішні чинники,
що на нього впливають, та встановлено орієнтири його розвитку.
Дослідженню паливно-енергетичного комплексу України, його стану та розвитку присвятили свої наукові праці наступні науковці: Вершиніна В.О., Кудлай В.С., Селіверстова Л.С.,
Рябчина О.М., Ясковець Ю.В. та інші. В роботі Вершиніної В.О. проаналізовано стан основних галузей паливно-енергетичного комплексу
України та дано загальну оцінку його розвитку [1]. Як справедливо зазначає дослідниця,
необхідність дослідження та здійснення оцінки
розвитку ПЕК України обумовлена тим, що з
рівнем розвитку всіх галузей паливно-енергетичного комплексу нерозривно пов’язаний
прискорений соціально-економічний розвиток
України [1, c. 127].
Досліджуючи актуальні питання використання енергетичних ресурсів підприємствами та
фізичними особами на території України Кудлай В.С. та Селіверстова Л.С. в якості основних
проблем економіки України відзначили низьку ефективність використання паливно-енерВипуск 3. 2015
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Глобальні та національні проблеми економіки
гетичних ресурсів у технологічних процесах,
переважання енергоємних галузей у структурі
економіки, подальше зростання проміжного
споживання матеріалів і сировини, у тому числі енергетичних ресурсів [4, с. 51].
Варто відзначити дослідження Рябчиної
О.М. та Яcковець Ю.В., які розглядали розвиток паливно-енергетичного комплексу України
в умовах глобалізації через призму світових
інтеграційних процесів. З точки зору РябчиВизначення мети
оцінки

Ідентифікація рівня розвитку паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) України

Сфера застосування

Метод

Вибір методів оцінки
розвитку ПЕК

Визначення критеріїв
оцінки розвитку ПЕК

Вибір показників, що
репрезентують
критерії оцінки
розвитку ПЕК

Формування
інформаційної бази
оцінки розвитку ПЕК

ної О.М., наша країна може розраховувати на
перехід до нового рівня співробітництва на світовому ринку лише після проведення реструктуризації паливно-енергетичного комплексу
[6, с. 70]. Важливість її здійснення важко переоцінити, особливо, враховуючи, що, як зазначено в роботі Ясковець Ю.В., інтеграція
української енергосистеми до європейської
є складовою стратегічної мети України щодо
входження до ЄС [8, c. 237].

Статистичний

Розрахунок показників за критеріями розвитку ПЕК та
аналіз їх динаміки

Стандартизація

Приведення показників розвитку ПЕК до
порівнюваного виду

Агрегування

Зведення показників за критеріями розвитку ПЕК в
комплексний показник розвитку

Забезпеченості
енергоресурсами

Споживання
енергоресурсів

Енергоефективності

Виробництво
енергоресурсів

Кінцеве
споживання
енергоресурсів

Енергоємність ВВП

Імпорт
енергоресурсів

Експорт
енергоресурсів

Постачання
первинної енергії на
одну особу

-

Збір інформації для проведення оцінки розвитку ПЕК України:
офіційні дані Державної служби статистики України;
офіційні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Обчислення стандартизованих значень часткових
показників за критеріями розвитку ПЕК за рік t
Обчислення
комплексного
показника розвитку
ПЕК

Обчислення значень показників за критеріями
розвитку ПЕК за рік t
Визначення вагових коефіцієнтів критеріїв
розвитку ПЕК на основі їх взаємозв’язку з
показником
розвитку
національного
господарства
Обчислення комплексного показника розвитку
ПЕК за рік t

Визначення рівня
розвитку ПЕК

Інтерпретація комплексного показника розвитку ПЕК України:
− від 0 до 0,1 – регресивний характер розвитку;
− від 0,1 до 0,4 – частково регресивний характер розвитку;
− від 0,4 до 0,6 – статичний характер розвитку;
− від 0,6 до 0,9 – частково прогресивний характер розвитку;
− від 0,9 до 1 – прогресивний характер розвитку;

Рис. 1. Методичний підхід до оцінки розвитку ПЕК України
Розроблено автором
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Окремо варто відзначити роботу Силкіна В.В. [7], який на основі досліджень розвитку паливно-енергетичного комплексу України
виокремив притаманні йому проблеми та запропонував напрямки трансформації системи
державного регулювання розвитку цього комплексу на регіональному рівні.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В зазначених роботах розглянуто окремі аспекти розвитку ПЕК України, однак не сформовано єдиний підхід до його
оцінки, який би дозволяв врахувати всі зазначені аспекти.
Формулювання цілей статті. На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження, яке полягає в розробці методичного
підходу до оцінки розвитку паливно-енергетичного комплексу, який дозволяв би всебічно його
оцінити та визначити напрями вирішення наявних проблем.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Як показали проведені дослідження, ПЕК посідає вагоме місце в національному господарстві. Так, на основі даних Державної служби
статистики України [5] не дивлячись на те,
що кількість підприємств ПЕК складає лише
0,61% кількості підприємств України, на них
зосереджено 10,56% зайнятих в національному господарстві працівників, 12,48% вартості
активів підприємств України, 16,69% величини власного капіталу підприємств України,
12,19% величини довгострокових та 9,29% –
короткострокових зобов’язань підприємств національного господарства.
При цьому, підприємства ПЕК забезпечують
12,13% обсягів реалізованої та 10,59% – виробленої підприємствами України продукції,
10,12% обсягів валової доданої вартості. У
підприємства ПЕК залучаються значні обсяги
інвестицій, частка яких в структурі капітальних інвестицій по економіці в цілому складає
18,85%.
Опираючись на зазначене вище, можна цілковито погодитись з твердженням Силкіна В.В.
щодо того, що паливно-енергетичний комплекс
(ПЕК) України, будучи одним з базових міжгалузевих господарських комплексів країни,
відіграє стратегічно важливу роль в системі
забезпечення соціально-економічного розвитку
країни та її регіонів [7].
З огляду на важливість для національного
господарства паливно-енергетичного комплексу
країни виникає необхідність здійснення точної
та всебічної оцінки його розвитку, для чого слід
розробити відповідний методичний підхід.
На рисунку 1 наведено методичний підхід до
оцінки розвитку паливно-енергетичного комплексу України.
Як видно з рисунку 1, важливим при здійсненні оцінювання розвитку ПЕК є визначення
мети його проведення, яка, на нашу думку, має
полягати у ідентифікації рівня розвитку паливно-енергетичного комплексу України. Саме за-

вдяки такій ідентифікації стає можливим встановлення обсягу інвестиційного забезпечення
ПЕК потрібного та достатнього для досягнення
цільового рівня розвитку національного господарства.
При розробці методичного підходу до оцінки розвитку ПЕК важливим є вибір методів, з
допомогою яких вона повинна здійснюватися.
Ми вважаємо, що для розрахунку показників
за критеріями розвитку ПЕК та аналізу їх динаміки закономірним є використання статистичного методу. Водночас, при оцінці виникає
необхідність у приведенні використовуваних
показників до порівнюваного виду, що є основною задачею застосування такого методу оцінки як стандартизація. Саме стандартизовані показники за критеріями розвитку ПЕК можуть
бути зведені в комплексний показник шляхом
їхнього агрегування.
Оцінка розвитку ПЕК України, як і будьяка інша, має ґрунтуватися на застосуванні
відповідних критеріїв оцінки. В якості таких
критеріїв пропонуємо використати критерій
забезпеченості енергоресурсами, який свідчить про можливості ПЕК щодо залучення
необхідних їй ресурсів палива та енергії з
усіх доступних джерел; критерій споживання енергоресурсів, з використанням якого
можна спрогнозувати потребу країни в енергоресурсах, а також критерій енергоефективності, що характеризує наскільки ефективно
та раціонально поводиться країна з отриманими нею енергоресурсами.
Кожен з вказаних критеріїв має бути репрезентовано показниками оцінки розвитку
ПЕК України. Показниками, що характеризують забезпеченість енергоресурсами, виходячи зі змістовного наповнення цього критерію,
мають бути обсяг виробництва енергоресурсів, який дає уявлення про власні можливості
залучення ПЕК палива та енергії, та імпорт
енергоресурсів, обсяг якого свідчить про можливості покриття потреби країни у паливі
та енергії різних видів із зовнішніх джерел.
Критерій споживання палива та енергії можна охарактеризувати такими показниками, як
обсяг кінцевого споживання енергоресурсів та
їх експорту, в той час, як критерій енергоефективності, як і будь-які інші показники
ефективності, має бути представлений відносними показниками, якими, на нашу думку,
можуть виступати енергоємність ВВП та обсяги постачання первинної енергії в розрахунку
на одну особу.
Здійснення змістовної оцінки розвитку
ПЕК є неможливим без формування відповідної інформаційної бази, що полягає у зборі та
систематизації даних для проведення оцінки
розвитку ПЕК України з доступних для дослідження джерел, якими в Україні є офіційні
дані Державної служби статистики та Міністерства енергетики та вугільної промисловості
України.
Випуск 3. 2015
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На основі зібраної інформації обчислюється
Найчастіше для визначення вагових коефікомплексний показник розвитку ПЕК, що про- цієнтів застосовуються експертні методи, що
понується здійснювати в декілька етапів:
передбачають використання інтелекту людей,
Етап 1: Обчислення стандартизованих зна- їх здатності відшукувати та знаходити рішенчень часткових показників за критеріями роз- ня задач, що слабко піддаються формалізації.
витку ПЕК за відповідний період.
Однак застосування експертних методів мають
При цьому, всі показники за критеріями суттєвий недолік, що полягає у суб’єктивізму,
розвитку варто розподілити на стимулятори, який виникає при їх використанні.
зростання яких сприяє його пожвавленню,
На нашу думку більш доцільно скористатита дестимулятори, зростання яких викликає ся методом визначення вагових коефіцієнтів
вповільнення розвитку ПЕК. Стимуляторами на основі кореляційно-регресійного зв’язку з
розвитку ПЕК є обсяги виробництва енерго- комплексним показником розвитку національресурсів, їх споживання та експорту, а також ного господарства.
постачання первинної енергії в розрахунку на
В якості часткових показників розвитку наодну особу. Інші показники за критеріями роз- ціонального господарства були обрані наступвитку є його дестимуляторами.
ні показники: обсяг реалізованої промислової
Для часткових показників стимуляторів продукції; обсяг продукції сільського госпо(дестимуляторів) має застосовуватися наступна дарства; обсяг виконання будівельних робіт;
послідовність приведення їх до порівнюваного сальдо зовнішньо-торговельного балансу краївигляду: Пij max = max{Пij (t )}
ни; обсяг роздрібного товарообороту; середньо{Пij (tмісячна
maxмі)}
1. визначаються максимальне ( Пij max )= та
заробітна плата; кількість безробітних;
min{Пij (t )}і-го часткового показ- індекс споживчих цін; доходи населення. Саме
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При умові відсутності очевидних переваг вибір
ускладнюється і потребує застосування певних
технічних прийомів.

Саме ці вагові коефіцієнти пропонується використовувати при розрахунку комплексного
показника розвитку ПЕК.

CП ij (t ) =
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Пij max − Пij (t )
Пij max − Пij min

П j (t ) = ∑ CП ij (t ) / I

Миколаївський
П нг (t ) = ∑ wk СП kнг (t )
Етап 4: Безпосередньо обчислення комплек= R j / ∑ RПЕК
сного показникаw jрозвитку
за рік t, яке
j
може здійснюватися за формулою:
(8)
П (t ) = ∑ w j П j (t ) ,
де П(t) – комплексний показник розвитку
ПЕК;
Пj(t) – значення показника за j-м критерієм
розвитку ПЕК за рік t;
wj – вагові коефіцієнти j-го критерію розвитку ПЕК.
На основі отриманого значення комплексного показника розвитку ПЕК України може бути
визначено його рівень. При цьому, найбільш
доцільно для інтерпретації комплексного показника розвитку використовувати наступну
шкалу, наведену на рисунку 1.
Висновки. Таким чином, в ході дослідження було встановлено, що розвиток ПЕК є одним з основних пріоритетів на сучасному етапі
розвитку національному господарства України.
З огляду на це, розробка методичного підходу
до оцінки розвитку ПЕК набуває особливої значимості.
Запропонований методичний підхід передбачає розрахунок комплексного показника розвитку ПЕК шляхом агрегування показників за
критеріями забезпеченості паливом та енергією,
їх споживання та енергоефективності з врахуванням їх вагомості, визначеної на основі оцінки їх взаємозв’язку з комплексним показником
розвитку національного господарства.
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СТРАТЕГІЧНЕ АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
STRATEGIC CRISIS MANAGEMENT IS THE BASIS OF IMPROVING
THE COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY
АНОТАЦІЯ
Доведено, що основний вплив на формування стратегічних
орієнтирів антикризового управління державою мають швидкість і якість інституціональних змін; перешкоди у формуванні
економічного простору; низька якість менеджменту, технічна
і технологічна відсталість, висока міра зносу основних засобів, недостатня адаптація до ринкового середовища. У рамках
антикризового управління необхідно здійснювати діагностику
й аналіз систем управління виявлення та систематизування
сукупності його недоліків. Загальна концепція дослідження
зводиться до того, що шляхом поєднання різних напрямів державних стратегій можливо знизити ризик виникнення кризових
ситуацій та розробити інструменти антикризового впливу. Визначено, що розвиток ефективного та прозорого інституціонального середовища дозволить Україні реалізувати необхідні
антикризові програми та заходи та забезпечити підвищення
рівня її міжнародної конкурентоспроможності.
Ключові слова: антикризова політика, конкурентоспроможність, інституції, стратегія, антикризові програми.
АННОТАЦИЯ
Доказано, что основное влияние на формирование стратегических ориентиров антикризисного управления государством
имеют скорость и качество институциональных изменений;
препятствия в формировании экономического пространства;
низкое качество менеджмента, техническая и технологическая
отсталость, высокий уровень износа основных средств, недостаточная адаптация к рыночной среде. В рамках антикризисного управления необходимо осуществлять диагностику и
анализ систем управления выявления и систематизирования
совокупности его недостатков. Общая концепция исследования сводится к тому, что путем сочетания разных направлений
государственных стратегий возможно снизить риск возникновения кризисных ситуаций и разработать инструменты антикризисного влияния. Определенно, что развитие эффективной
и прозрачной институциональной среды позволит Украине
реализовать необходимые антикризисные программы и мероприятия и обеспечить повышение уровня ее международной
конкурентоспособности.
Ключевые слова: антикризисная политика, конкурентоспособность, институции, стратегия, антикризисные программы.
ANNOTATION
It is proved that the main influence on the formation of strategic
guidelines state of crisis management with the speed and quality of
institutional change; obstacles in forming economic space; low quality management, technological backwardness, high degree of depreciation, lack of adaptation to the market environment. As part of

crisis management should perform diagnostics and control systems
analysis and systematization collectively identify its shortcomings.
The general concept study is to ensure that by combining different
areas of government strategies may reduce the risk of crises and
develop tools of crisis impact. It was determined that the development of effective and transparent institutional environment will allow
Ukraine to implement the necessary anti-crisis programs and activities and to raise their level of international competitiveness.
Keywords: anti-crisis policy, competitiveness, institutions,
strategies, anti-crisis program.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку української економіки необхідний
комплексний, глибокий та об’єктивний аналіз
уроків української кризи та антикризової політики, без якої неможливо здійснювати необхідні інституційні та структурні зміни в державі. Саме система стратегічного антикризового
управління державою здатна забезпечити поступальний рух до підвищення рівня її конкурентоспроможності.
Ключову роль у розробці стратегії антикризового управління повинні відігравати уряд та
центральний банк, тоді як практична реалізація антикризових заходів вирішальною мірою
залежить від наявності консенсусу політичних
сил та гілок влади стосовно основних параметрів антикризової політики. Саме така ситуація
спостерігалася в більшості держав світу, тоді
як в Україні такого консенсусу практично не
було. На жаль, криза стала інструментом політичної боротьби, а не чинником консолідації
національної влади та політиків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженню аспектів стратегічного антикризового управління присвячено багато праць як
зарубіжних, так і вітчизняних авторів, серед
яких В. Бакуменко, О. Беляєв, В. Василенко,
А. Грязнова, Я. Жаліло, Л. Лігоненко, Ю. Полунєєв, А. Сухороков та інші.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Однак, слід зазначити, що
проблеми обґрунтування стратегічних орієнти-
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рів розвитку стратегічного управління в напрямі підвищення рівня конкурентоспроможності
України є досить динамічними та потребують
постійного моніторингу, особливо з точки зору
впливу зовнішніх кризових явищ, загальних
тенденцій розвитку світової економіки..
Метою статті є дослідження стратегічних напрямків антикризового управління національною економікою в контексті підвищення її міжнародної конкурентоспроможності.
Виклад основного матеріалу. Національна
антикризова політика є основним фактором
забезпечення ефективного управління країною. Основний вплив на формування стратегічних орієнтирів антикризового управління
державою мають швидкість і якість інституціональних змін; перешкоди у формуванні економічного простору; бар'єри в міжгалузевому і
міжрегіональному перетіканні товарів, капіталів і робочої сили; низька якість менеджменту, технічна і технологічна відсталість, висока
міра зносу основних засобів, недостатня адаптація до ринкового середовища; низький рівень
трансформації заощаджень в інвестиції; низький рівень інвестицій в основні фонди; значне
число нежиттєздатних підприємств; залежність
від світового ринку; посилення впливу держави в поглибленні взаємодії між інвестиціями
і макроекономічним показниками; посилення
впливу держави на тіньову економіку, кредитно-фінансову сферу.
Нам імпонує думка Ю.В. Полунєєва, який
стверджує що стратегія розвитку будь-якої країни за сучасних умов повинна відповідати певній
меті, яка полягає у підвищенні конкурентоспроможності країни, що дозволяє забезпечувати
сталий соціально-економічний поступ держави
та високий рівень життя населення [1, с. 24].
Антикризове управління є специфічною та
багатогранною проблемою, навіть тлумачення
цього терміну є неоднозначним. Зокрема, В.О.
Василенко, стверджує, що антикризове управління – це управління, в якому передбачена
небезпека кризи, аналіз її симптомів, заходів
щодо зниження негативних наслідків кризи та
використання її факторів для позитивного розвитку [2, с. 54].
За визначенням А.Г. Грязнової антикризове управління – це така система управління,
яка має комплексний характер та спрямована
на запобігання або ліквідацію небажаних для
бізнесу явищ шляхом використання всього потенціалу сучасного менеджменту, розробки та
реалізації на підприємстві спеціальної програми, що має стратегічний характер і дає змогу
ліквідувати тимчасові ускладнення, зберегти та
примножити ринкові позиції за будь-яких обставин, при використанні в основному власних
ресурсів [3, с. 52].
Л.О. Лігоненко трактує антикризове управління як спеціальне, постійно організоване
управління, націлене на найбільш оперативне
виявлення ознак кризового стану та створення

передумов для його своєчасного подолання з
метою забезпечення відновлення життєздатності, недопущення виникнення ситуації банкрутства» [4, с. 57].
Але, більшість популярних трактувань антикризового управління охоплюють проблеми
мікро-, а не макрорівня. Саме тому цікавим є
трактування Ю.В. Полунєєва, який визначає
поняття «державне антикризове управління»
як систему організаційних заходів, спрямованих на формування соціально-економічного і
нормативно-правового впливу з метою забезпечення фінансово-економічної стабільності та
безпеки країни, захисту підприємств, споживачів фінансових послуг і кредиторів, запобігання їхній неплатоспроможності та банкрутства.
При чому особливістю державного антикризового управління є насамперед те, що керівникам
країни (Президенту, Прем’єр-міністру, Голові Національного банку) доводиться приймати
складні, часто непопулярні, рішення в умовах
обмежених фінансових засобів та за певних ризиків і невизначеності [1, с. 24].
Тому адекватна оцінка антикризової політики, зокрема дій уряду, вимагає врахування
умов його діяльності, серед яких слід назвати
наступні:
• масштаби сучасної економічної та політичної кризи в Україні виявились найбільшими в регіоні Центральної та Східної Європи, що
значною мірою зумовлено недостатньою реформованістю національної економіки;
• глобальна криза та її прояви, а також подальша економічна та політична нестабільність
в Україні стали якісно новим викликом, з яким
вона стикнулась після тривалого періоду економічного зростання 2000–2008 рр. та кредитного буму 2006–2008 рр. Цей чинник суттєво
ускладнив розробку відповідної антикризової
політики, зважаючи на різку зміну настроїв та
очікувань суспільства і ділових кіл країни, які
багато в чому звикли жити не по можливостях;
• країна ввійшла в кризу в стані глибокого
політичного конфлікту, відсутності консенсусу
щодо основних параметрів економічної політики. За таких умов діяльність уряду та певною
мірою Національного банку відразу потрапила
в центр жорстких переважно політичних (а не
професійних) дискусій, причому змістовний
компонент було практично втрачено.
Якщо брати за приклад світову фінансову
кризу, то реакція органів державної влади різних країн на неї була досить подібною, хоча
масштаби цієї реакції відрізнялись. Перші кроки спрямовувались на вирішення короткострокових проблем банківської ліквідності, а також
ринку житла та іпотеки, де криза власне й почалась. Наступні пов’язані із масштабнішою
підтримкою та стимулюванням економіки в цілому та/або окремих секторів й інституційних
агентів [5, с. 10].
Антикризові заходи, що були реалізовані Урядом України, відрізнялись недостатнім
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Глобальні та національні проблеми економіки
масштабом фінансування та мали характер точкового реагування. Зовсім не використовувались
через брак фінансових ресурсів Стабілізаційного
фонду України такі антикризові заходи: викуп
«токсичних» активів; створення спеціального інституту регулювання фінансових ринків у цілому, вимога до банків кредитувати підприємства
та домогосподарства; державне кредитування,
прямі фінансові вливання в реальний сектор,
реалізація галузевих програм, енергетичні кредити, підтримка проектів державно-приватного
партнерства; гарантії по банківських кредитах,
стимулювання споживання, зниження квоти
іноземної робочої сили; інтенсифікація запровадження цифрових і транспортних технологій;
укладання угод про зону вільної торгівлі та державні домовленості про розширення торгівлі,
розвиток торговельного фінансування.
У рамках антикризового управління необхідно здійснювати діагностику й аналіз систем
управління виявлення та систематизування сукупності його недоліків. Загальна концепція
дослідження зводиться до того, що шляхом поєднання різних напрямів державних стратегій
можливо знизити ризик виникнення кризових
ситуацій та розробити інструменти антикризового впливу.
Зокрема, В.Д. Бакуменко схиляється до
думки, що подальший розвиток і застосування
теоретико-методологічних засад формування
державно-управлінських рішень передусім слід
спрямовувати на створення у процесі здійснення адміністративної реформи ефективної системи їх прийняття та реалізації на всіх рівнях
державного управління в Україні з урахуванням тенденцій становлення громадянського
суспільства, зміщення акцентів у формуванні
рішень на стратегічні, переходу до «м'яких»
управлінських технологій, а також ґрунтовне
дослідження системних характеристик таких
рішень, розроблення нових управлінських технологій, орієнтованих на вдосконалення прогнозування та планування видів діяльності, що
переважно оцінюються якісними показниками,
у першу чергу політичної, нормотворчої та наукової, створення систем колективного досвіду
і проблемно орієнтованих інформаційно-методичних ресурсів [6, с. 112].
За значної внутрішньої інституційної та макроекономічної розбалансованості, реалізації
ґрунтовних структурних змін та високої залежності від турбулентності світових ринків
макроекономічна стабільність в Україні постійно піддаватиметься збурюючим впливам. Задля
уникнення традиційної суперечності цілей макроекономічної стабілізації та заходів стимулювання економічного зростання має відбутися
практичне впровадження новітніх інструментів
у сферах валютно-грошового та банківського регулювання з акцентом на інституційні складники впливу [7, с. 97]
Якщо залишити за рамками розгляду питання міжнародної координації зусиль, то аналіз
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антикризових програм різних країн світу дозволяє визначити їх основні блоки, до яких відносяться:
1) послаблення грошової політики, реалізоване центральними банками через зниження
процентних ставок за своїми кредитами і через надання ліквідності, включаючи програми
кількісних обмежень;
2) підтримка фінансового сектора в частини
викупу проблемних активів і надання гарантій
і додаткового капіталу, введення гарантування
вкладів населення у банках. Слід зазначити,
що далеко не в усіх країнах фінансовий сектор постраждав під час останньої кризи. Так,
серед країн з економіками, що розвиваються,
входять до «Групи 20», на такі заходи довелося
піти тільки Росії;
3) програма фіскального стимулювання, покликана замінити приватний попит, що падає,
попитом з боку бюджету. Заходи цього блоку
включали зниження ставок податків і надання
податкових пільг, додаткові витрати бюджетів,
спрямовані як на виплати населенню, так і на
закупівлі товарів і послуг для потреб держави;
4) підтримка окремих секторів економіки
(окрім фінансового), стійкість яких визнавалася критично значущою для стійкості усієї економіки. До таких секторів слідує, наприклад,
віднести автомобільну промисловість в США
і Німеччині, сектор житлового будівництва в
США [8].
Зокрема, уряд Росії оприлюднив антикризовий план уряду, що був опублікований 28 січня
2015 року. Згідно з документом, велика частина витрат бюджету урізатиметься на 10 відсотків. Без змін залишаться витрати на оборону,
сільське господарство і соціальні зобов'язання.
Також на боротьбу з безробіттям буде витрачено
82,2 мільярда рублів.
До кінця березня 2015 року уряд Росії витратить 22 мільярди рублів на реалізацію антикризового плану. Зазначається, що 10 мільярдів
рублів підуть на підтримку сільського господарства, 5 мільярдів – на продовження програми
утилізації в автомобільній промисловості, ще
5 мільярдів – на кредитні субсидії підприємствам. Крім того, мільярд виділять регіонам на
закупівлі автомобільної техніки на газомоторному паливі, і ще мільярд – на докапіталізацію
Росексімбанку.
Загальний об'єм антикризового плану – майже 2,3 трильйона рублів. З них один трильйон
спрямований на докапіталізацію банків [9].
На думку українських фахівців Національного
інститут стратегічних досліджень при Президентові України для підвищення ефективності держаного регулювання необхідно посилити контроль за
витрачанням бюджетних коштів, спрямованих на
інвестиційні цілі, а також активізувати інвестиційну діяльність державних підприємств і підприємств із державною часткою, зокрема:
- не допустити подальшого зменшення та забезпечити поступове підвищення досягнутого
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рівня інвестиційних видатків і видатків розвитку зведеного бюджету;
- здійснити перехід до середньострокового
бюджетного планування інвестиційних видатків бюджету, що має забезпечити чіткий розподіл бюджетного ресурсу протягом трирічної
бюджетної перспективи;
- утворити Державний банк реконструкції та
розвитку (ДБРР) як державну фінансову установу з передачею їй повноважень управління
бюджетними інвестиціями та розподілом державних гарантій;
- здійснити зміну підходів до управління бюджетними інвестиціями;
- затвердити на визначений період вичерпний перелік пріоритетних інвестиційних проектів, фінансування яких здійснюватиметься бюджетним коштом, упровадити прозорий
механізм оцінки інвестиційних проектів та їх
конкурсного відбору;
- удосконалити методичні засади та практичні процедури використання державних гарантій на здійснення проектів із пріоритетних напрямів модернізації економіки;
- радикально вдосконалити управління державними підприємствами й акціонерними товариствами з контрольним пакетом акцій, беручи
до уваги необхідність спрямування коштів на
технологічну модернізацію виробництва;
- подальшу приватизацію здійснювати, чітко визначивши перелік інвестиційних умов і
створивши систему контролю за їх виконанням.
Отримані від приватизації кошти, у т.ч. інвестиційні аванси, спрямовувати до ДБРР [7, с. 98].
Ефективність антикризових стратегій визначається не лише сумою коштів, витрачених
урядами на їх реалізацію, а й позитивним впливом на національну економічну систему в цілому, що підтверджується змінами в розташуванні країн у рейтингу конкурентоспроможності за
Таблиця 1
Індекс рейтингу конкурентоспроможності
Всесвітнього економічного форуму
Країни

Рейтинг
2010-2011 р.

Рейтинг
2013-2014 р.

Швейцарія
1
1
Швеція
2
10
Сінгапур
3
2
США
4
3
Німеччина
5
5
Японія
6
6
Фінляндія
7
4
Нідерланди
8
8
Данія
9
13
Канада
10
15
Гонконг
11
7
Велика
12
9
Британія
Росія
63
53
Україна
89
76
Складено автором за даними [10; 11]

Відхилення
(+,-)

-8
+1
+1
+3
-4
-5
+4
+3
+10
+7

2010–2014 рр. (таблиця 1).
Рейтинг конкурентоспроможності країн,
який складається Всесвітнім економічним форумом на основі аналізу 139 країн, демонструє
позицію окремих політичних систем за такими
показниками: державний борг, якість інституцій, прозорість ухвалення урядових рішень,
якість початкової освіти, доступ до вищої освіти, «відплив мозків», інфляція, торговельні
бар’єри, податковий тягар, якість автомобільних доріг, якість залізничної інфраструктури,
темпи поширення туберкульозу і ВІЛ-інфекції,
середня тривалість життя.
Висновки. Україна за основними показниками рейтингу конкурентоспроможності – в аутсайдерах. Але найнижчі позиції ми займаємо
по субіндексу фактори розвитку інноваційного
потенціалу (92) та індикатору якості інституцій (130). Саме розвиток ефективного та прозорого інституціонального середовища дозволить
Україні реалізувати необхідні антикризові програми та заходи та забезпечити підвищення рівня її міжнародної конкурентоспроможності.
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МЕХАНІЗМ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
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АНОТАЦІЯ
У статті розкрито основні характеристики механізму охорони навколишнього природного середовища. Розглянуто організаційно-економічну, фінансово-економічну та адміністративно-економічну складові раціонального природокористування.
Також проаналізовано систему планування і управління в природокористування.
Ключові слова: земельні ресурси, охорона земель, економіка природокористування, механізм фінансування, природоохоронні заходи, навколишнє середовище.
АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты основные характеристики механизма
охраны окружающей природной среды. Рассмотрены организационно-экономическая, финансово-экономическая и административно-экономическая составляющие рационального
природопользования. Также проанализирована система планирования и управления в природопользовании.
Ключевые слова: земельные ресурсы, охрана земель,
экономика природопользования, механизм финансирования,
природоохранные мероприятия, окружающая среда.
АNNOTATION
In the article the main characteristics of the mechanism of environmental protection are revealed. Organizational and economic,
financial and economic, administrative and economic components
of environmental management are considered. System of natural
resources use planning and management is analyzed.
Keywords: land resources, land protection, environmental
economics, funding mechanism, environmental protection, environment.

Постановка проблеми. Характерною рисою
сучасного соціально-економічного розвитку
держави є загальне погіршення екологічного
стану навколишнього природного середовища.
Однією із головних причин такої ситуації є несформованість механізму фінансування природоохоронної діяльності, що ставить у скрутне
економічне становище підприємства та організації, наслідком якого є дефіцит коштів на
впровадження природоохоронних заходів, а
також відсутність економічної зацікавленості
суб’єктів господарювання у поліпшенні екологічного стану навколишнього середовища.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Істотний внесок у розвиток теорії та практики
удосконалення економічного механізму раціонального природокористування і господарської
діяльності зробили такі вчені: Л. Абалкін,
А. Аганбегян, А. Аксененко, О. Амоша, Т. Бень,
І. Булеєв, Б. Буркинський, О. Василик, Я. Коваль, Н. Конищева, В. Міщенко, Л. Мельник,
В. Степанов, А. Турило, А. Шеремет, Л. Чер-

вова, М. Чумаченко, С. Харичков, М. Хвесик
та ін.
Мета статті: формування дійових економічних механізмів раціонального природокористування та обґрунтування системи екологічної
безпеки як складової державного регулювання
природокористування, актуальні завдання сучасності.
Виклад основного матеріалу. Економіка
природокористування як економічна наука
спирається на закономірності, що виводяться
іншими науками, геологією, біологією, ґрунтознавством, лісознавством, метеорологією, демографією. Ці зв’язки наук потрібні для розробки
питань оптимального використання та охорони
викопних багатств, атмосфери, води, ґрунту,
лісу та інших природних ресурсів. Економіка
природокористування стоїть фактично на межі
перелічених вище та інших наук, але як економічна наука вона тісно пов’язана з політичною
економією і виходить з її основних положень.
Економіка природокористування охоплює
дві групи пов’язаних між собою проблем:
- по-перше, як знайти і найефективніше використати необхідні у виробництві й споживані
ресурси;
- по-друге, як передбачити або ліквідувати
забрудненість навколишнього середовища. Ці
проблеми слід розв’язувати з урахуванням зміни потреб – особистих і громадських, споживчих і виробничих [1].
У сучасних умовах однією із важливих проблем еколого-економічного стимулювання є
вдосконалення фінансового забезпечення природоохоронних заходів з погляду руху фінансових потоків і розподілу коштів. Зараз платежі
здійснюються у першу чергу підприємствамизабруднювачами, місцеві господарства практично не сплачують екологічних податків. На
сьогодні фінансові потоки спрямовані від підприємства до держави (бюджет або позабюджетні сфери), від держави до підприємства на проведення природоохоронних заходів. При цьому
важливі рішення фінансового плану перебувають практично поза можливостями впливу підприємства на прийняття рішень щодо інвестування, наприклад, виявлення обсягу ресурсів
для проведення природоохоронних заходів, визначення джерел надходження таких ресурсів,
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встановлення критеріїв відбору джерел фінансування [2, ст. 191].
Зайнявши провідне місце у світі по масштабах експлуатації природних ресурсів і порушенню середовища існування (видобуток корисних
копалин, вирубка лісів, викиди шкідливих речовин у навколишнє середовище тощо), за величиною доходу на душу населення наша країна
виявилася далеко позаду країн з розвиненою
ринковою економікою. Тому метою здійснюваної в даний час радикальної економічно реформи є створення необхідних економічних умов
для ефективного рішення соціальних проблем,
до числа яких належить і забезпечення екологічної безпеки.
Світовий досвід показує, що ринковий механізм забезпечує більш сприятливий «клімат»
для раціонального природокористування, ніж
жорсткий адміністративний ресурс. Механізм
ціноутворення несумісний зі штучною дешевизною природних ресурсів, що культивується
адміністративно-командною системою. Закони
ринку диктують більш високий рівень цін на
природну сировину і матеріали щодо цін кінцевої продукції. Ринковий механізм розширює
межі прибуткових вкладень заощадження природних ресурсів із зростанням їхньої дефіцитності, чим і пояснюються досягнення країн з
розвиненою економікою в області зниження
природомісткості суспільного виробництва.
Ефективною базою функціонування економічного механізму природокористування є
чинна система економічних інструментів екологічного регулювання. Економічні інструменти – засоби (заходи, методи, важелі) зміни фінансового стану економічних суб’єктів.
Під економічними інструментами екологічного
впливу необхідно розуміти набір засобів впливу
на фінансову діяльність об’єктів господарювання для переорієнтації їх діяльності на основі
екологічно безпечного розвитку. Відповідно, всі
інструменти еколого-функціонального впливу
можна поділити на інструменти вилучення доходів та інструменти збільшення доходу. Механізм регулювання у сфері природокористування
та охорони навколишнього середовища являє
собою систему заходів з управління, екологічного законодавства та економічного стимулювання, спрямовану на раціональне природокористування.
Економічні механізми екологічного регулювання з притаманними їм інструментами є пріоритетними в реалізації державної екологічної
політики. У відомому нормативному акті «Про
Основні напрями державної політики України
у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної
безпеки» – основою в екологічному законодавстві – акцентована значущість економічного
механізму природокористування як головної
складової механізму реалізації державної екологічної політики. Водночас у Законі України «Про Основні засади (стратегію) державної

екологічної політики України на період до
2020 року» наголошується, що забезпечення
стабільного фінансування природоохоронної діяльності, удосконалення економічних інструментів – це основні передумови реалізації екологічної політики в Україні [3, ст. 9].
Механізм використання і охорони природних ресурсів перебуває у компетенції місцевих
рад, які контролюють і регулюють усю природоохоронну роботу міністерств і відомств. Галузевий і міжгалузевий характер раціонального
природокористування визначається специфікою господарської діяльності структурних підрозділів міністерств і відомств, що залежить від
виробничого профілю підприємств.
Система управління і планування в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів.
Це одна з центральних ланок всієї природоохоронної системи. Керівництво і координацію
діяльності цієї підсистеми здійснюють Кабінет
Міністрів України, Міністерство екології та
природних ресурсів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Міністерство аграрної політики та продовольства
України. При цьому необхідно враховувати, що
в системі планового управління раціональним
природокористуванням провідним є територіальний підхід.
Одним із механізмів у регулюванні відносин
щодо охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів
відводиться науково обґрунтованому поєднанню територіального і галузевого управління
природоохоронною роботою. Підприємства, що
залучають природні ресурси для господарської
діяльності, належать, з одного боку, до тієї чи
іншої галузі національного господарства, а з
іншого – є ланками територіально-виробничих
комплексів. Виникає необхідність правильного
поєднання інтересів багатьох міністерств, відомств і місцевих територіальних органів, які
повинні доповнювати один одного, утворюючи
єдину систему механізмів раціонального природокористування. Наприклад, при відведенні
земель під промислове, транспортне чи житлове будівництво необхідно виходити не лише з
локальних інтересів відомчого характеру, а й
враховувати, що відчуження земель, особливо
орних, призводить до скорочення площі сільськогосподарських угідь, зменшує валову продукцію сільського господарства тощо.
Також не менш важливим у сфері збалансованого природокористування є вдосконалення
екологічно-збалансованого та економічногоправового механізмів, розширення бази оподаткування забруднюючих речовин і екологічно небезпечної продукції, основою цього,є
створення у 2015 році еколого-економічної
обґрунтованої системи платежів за спеціальне використання природних ресурсів та оподаткування за забруднення навколишнього
природного середовища, що буде стимулюваВипуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
ти суб’єкти господарювання до раціонального
природокористування. Для вдосконалення механізму збалансованого природокористування
необхідний ґрунтовний науковий супровід, а
саме методологічні засади здійснення і впровадження рентного підходу до регулювання природокористування. Ретельну увагу необхідно
приділити вдосконаленню методів економічної оцінки природних ресурсів і екологічних
впливів на навколишнє природне середовище
та здійсненню економічної оцінки природноресурсного потенціалу України; науковому
еколого-економічному обґрунтуванню системи
платежів за спеціальне використання природних ресурсів та за забруднення довкілля.
Сьогодні, на межі третього тисячоліття,
Україна намагається стати державою, надійним
партнером щодо вирішення глобальних і регіональних проблем у європейському і світовому
співтоваристві.
Головними недоліками України є складні
фактори, які здійснюють тотальний вплив на
всі галузі економіки, діють у різних сферах.
Увага Держави, залежить від об’єму і стану фінансування екологічних програм.
Система фінансування таких заходів в умовах переходу до ринкової економіки формується
на основі таких головних джерел: Державного
бюджету України та місцевих бюджетів; фондів охорони навколишнього природного середовища всіх рівнів; власних коштів підприємств;
іноземних надходжень та інвестицій; інших позабюджетних коштів [4].
Висновки. Таким чином, під економічним
механізмом охорони навколишнього середовища розуміється сукупність передбачених законодавством економічних заходів забезпечення
охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування. Щодо заходів
економічного механізму в природокористуванні, то доцільно провести необхідні зміни у ме-

539

тодологічній базі вже існуючих економічних
інструментів (зборах/платежах за забруднення, екологічному податку, екологічних фондах,
штрафних санкціях), а також запровадити нові,
більш ефективні регулятори природокористування, такі як: різні види податкових пільг,
пільгових позик, пільгового кредиту, гнучкі
екологічні податки на продукт, матеріальне заохочення екологізації. виробничої діяльності,
диференціацію ціноутворення згідно з екологічним критерієм. Кінцевою метою такого механізму є «екологізація» прийняття господарських
рішень на рівні підприємств і організацій, які б
передбачали охорону навколишнього середовища як невід’ємну частину внутрішнього підприємницького планування: підприємства, які діють у відповідності з внутрішніми критеріями
економічної ефективності (в рамках прийнятого
природоохоронного законодавства), у підсумку
забезпечують прийнятні для суспільства, визначені в територіальних програмах рівні якості навколишнього середовища й екологічної
безпеки.
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ОЦІНКА ОЗНАК ДЕПРЕСИВНОГО СТАНУ АДМІНІСТРАТИВНИХ РАЙОНІВ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ASSESSMENT OF DEPRESSION SIGNS FOR KHARKIV REGION
ADMINISTRATIVE DISTRICTS
АНОТАЦІЯ
У статті запропоновано підхід до визначення територій, що
характеризуються ознаками депресивного стану. Обґрунтовано доцільність здійснення оцінки депресивного стану на основі
інтегральних показників за такими складовими, як адміністративно-територіальна, економічна, соціально-демографічна та
складова стану ринку праці (на прикладі адміністративних районів Харківської області).
Ключові слова: територія, ознаки депресивного стану, адміністративний район.
АННОТАЦИЯ
В статье предложен подход к определению территорий, характеризующихся признаками депрессивного состояния. Обоснована целесообразность оценки депрессивного состояния
на основе интегральных показателей по таким составляющим,
как административно-территориальная, экономическая, социально-демографическая и состояния рынка труда (на примере
административных районов Харьковской области).
Ключевые слова: территория, признаки депрессивного
состояния, административный район.
ANNOTATION
In the article, the approach to determination of territories
with depression signs is offered. Feasibility of depression
assessment on the basis of integral indicator of the components for
administrative-territorial structure, economic development, sociodemographic state and labor market state (through the example of
administrative districts of Kharkiv region) is proved.
Keywords: territory, depression signs, administrative district.

Постановка проблеми. Сучасний курс України на євроінтеграцію вимагає визначення
шляхів оптимального поєднання загальнодержавної та регіональної складової соціальноекономічного розвитку з метою досягнення
високих темпів зростання та відповідності вимогам до членства у європейських співтовариствах. Проте реалії сьогодення свідчать про
подальше поглиблення існуючих диспропорцій регіонального розвитку, відсутність дієвих
механізмів щодо їх подолання та збільшення
внаслідок цього ознак депресивного стану у соціально-економічному розвитку територій. Існуючі підходи до зменшення міжрегіональної
та внутрішньорегіональної диференціації не
відповідають потребам формування потенціалу сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць, внаслідок чого відбувається

«зростання диференціації регіонального розвитку, поглиблення просторових диспропорцій,
посилення регіональної асиметрії умов життєдіяльності населення, зростання регіональної
нерівності в розвитку продуктивних сил, посилення дезінтеграції економіки і всього економічного простору» [1, с. 68] У зв’язку з цим
можна констатувати, що актуальним є визначення підходів до зменшення нерівномірності
соціально-економічного розвитку територій та
ознак їх депресивного стану.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання нерівномірності соціально-економічного розвитку регіонів та оцінки рівня диспропорцій присвячено публікації таких вчених, як
Н.В. Божидарнік, І.М. Вахович, Л.Ю. Возна,
М.І. Деркач, М.І. Долішній, М.З. Згуровський,
Т.С. Клебанова, Т.В. Пепа, І.З. Сторонянська.
Проблемам появи ознак депресивного стану у
розвитку окремих територій присвячено праці
таких вчених, як М.О. Барановський, С.О. Біла,
Б.М. Данилишин, М.М. Пітюлич, А.М. Новикова. Недосконалість системи адміністративнотериторіального устрою України та підходи до
її усунення з метою формування підґрунтя для
рівномірного соціально-економічного розвитку
регіонів розглядалися у наукових працях таких
дослідників, як В.М. Бабаєв, Ю.І. Ганущак,
А.Є. Заяць, І.О. Кресніна.
Постановка завдання. Завдання дослідження полягає у визначенні підходу до оцінки
ознак депресивного стану територій на основі
побудови інтегральних показників адміністративно-територіального устрою, економічного
розвитку, соціально-економічного стану, стану
ринку праці та здійснення кластерного аналізу
адміністративних районів Харківської області
за цими показниками.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Переважна більшість сучасних досліджень, що
стосуються нерівномірності регіонального розвитку, свідчать про те, що негативні тенденції,
які викликають появу ознак депресивного стану, формуються на рівні середнього та базового
Випуск 3. 2015
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Глобальні та національні проблеми економіки
рівня адміністративно-територіального устрою,
а саме районів та невеликих поселень [2, с. 9;
3, с. 2]. Узагальнення підходів до визнання певних територій депресивними, а також до відбору
показників, що можуть слугувати індикаторами наявності ознак депресивного стану у розвитку певних адміністративно-територіальних
одиниць, дозволило згрупувати ці показники за
такими складовими, як адміністративно-територіальна, економічна, соціально-демографічна
та складова стану ринку праці [4, с. 156]. Отже,
до адміністративно-територіальної складової
було віднесено площу території, середньорічну
кількість наявного населення, кількість населення у розрахунку на одну сільраду, кількість
сільських населених пунктів на 100 км2; площу
території, що припадає на одну сільраду; кількість міст і селищ міського типу на 100 км2;
щільність сільського населення.
Економічна складова передбачає оцінку наявності ознак депресивного стану за такими
показниками, як обсяг сільськогосподарської
продукції, обсяг реалізованих послуг, оптовий
товарообіг, обсяг реалізованих послуг, капітальні інвестиції. Перераховані вище показники запропоновано розраховувати як такі,

що припадають на одну особу. До економічної
складової також входять рівень рентабельності
сільськогосподарської продукції, ступінь зносу
основних засобів та середньомісячна заробітна
плата.
Соціально-демографічна складова враховує доходи бюджету на одну особу; питому
вагу субвенцій і дотацій у доходах бюджету,
середній розмір субсидії на відшкодування
оплати житлово-комунальних послуг у розрахунку на одну сім’ю; прийняття в експлуатацію житла на одну особу, забезпеченість
населення житлом, коефіцієнт природного
приросту (скорочення) населення; кількість
прибулих (до середньорічної кількості населення); кількість вибулих (до середньорічної
кількості населення).
Складова стану ринку праці характеризується за допомогою таких показників, як працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю
громадян, кількість вивільнених працівників,
потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць, рівень зареєстрованого безробіття, навантаження на одне вільне
робоче місце, чисельність зайнятих у сільському господарстві.

Таблиця 1
Значення інтегральних показників щодо визначення ознак депресивного стану
адміністративних районів Харківської області на 01.01.2014 р.
№
п/п

Адміністративні
райони
Харківської
області

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Балаклійський
Барвінківський
Близнюківський
Богодухівський
Борівський
Валківський
Великобурлуцький
Вовчанський
Дворічанський
Дергачівський
Зачепилівський
Зміївський
Золочівський
Ізюмський
Кегичівський
Коломацький
Красноградський
Красноградський
Куп’янський
Лозівський
Нововодолазький
Первомайський
Печенізький
Сахновщинський
Харківський
Чугуївський
Шевченківський

адміністративнотериторіального
устою
0,3826
0,2719
0,2260
0,4428
0,3084
0,4066
0,2435
0,2952
0,20460
0,6865
0,1959
0,4476
0,2541
0,1511
0,3209
0,2556
0,3784
0,3825
0,4202
0,3516
0,2786
0,1642
0,1888
0,2022
0,6184
0,3121
0,1786

Інтегральний показник
соціальноекономічного
демографічного
розвитку
стану
0,2832
0,2464
0,2892
0,3486
0,3664
0,4288
0,2503
0,2880
0,3032
0,8009
0,3130
0,1731
0,4466
0,1260
0,2480
0,3864
0,1807
0,4560
0,5086
0,3755
0,3696
0,2797
0,1727
0,3949
0,6327
0,6178
0,3713

0,3907
0,4628
0,3958
0,6162
0,5214
0,6317
0,4831
0,2809
0,3366
0,8062
0,5341
0,4287
0,5275
0,3542
0,3274
0,3639
0,6700
0,5669
0,6218
0,5250
0,6457
0,3871
0,4283
0,3924
0,6696
0,5513
0,4372

стану ринку праці
0,4132
0,3483
0,4479
0,4625
0,5578
0,4902
0,4146
0,4081
0,4629
0,639
0,4078
0,4613
0,4186
0,3419
0,4298
0,3492
0,5307
0,6389
0,4887
0,4902
0,5326
0,4236
0,4007
0,3556
0,6525
0,6906
0,4250
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Plot of Means for Each Cluster

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

ІАТ У

ІЕК

ІРП

Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3

ІСД

Variables

Рис. 1. Графік k-середніх за кластерами
адміністративних районів Харківської області

Для визначення відстані між отриманими кластерами було обрано метод Уорда, для
розрахунку якого використовується приріст
суми квадратів відстаней об’єктів до центрів
кластерів. Кожний крок алгоритму передбачає об’єднання таких двох кластерів, яке призводить до мінімального збільшення цільової
функції, тобто внутрішньогрупової суми квадратів. Дендрограма розподілу адміністративних районів Харківської області представлена
на рисунку 2.
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Для визначення узагальнюючих показників, що характеризують різні складові
розвитку адміністративних районів Харківської області, було обрано метод побудови
інтегрального показника, оскільки саме на
його основі можливо здійснити групування
об’єктів дослідження за різними ознаками.
Тобто запропоновані вище складові розвитку
територій відповідатимуть інтегральним показникам,
адміністративно-територіального
устрою (ІАТУ), економічного розвитку (ІЕР),
соціально-демографічного стану (ІСД) та стану ринку праці (ІРП), значення яких представлено у таблиці 1.
Для виокремлення адміністративних районів
Харківської області з ознаками депресивного
стану було використано процедуру кластерного
аналізу, що дозволяє вирішувати такі завдання, як розробка типології або класифікації;
дослідження корисних концептуальних схем
групування об’єктів; надання гіпотез на основі
аналізу даних; перевірка гіпотез для визначення дійсної наявності груп [5, с. 85].
Методи кластерного аналізу поділяються на
такі дві групи, як ієрархічні та неієрархічні.
Ієрархічні методи передбачають здійснення
кластерного аналізу за допомогою об’єднання
чи поділу кластерів. Якщо отримання кінцевого результату – розподілу досліджуваної
сукупності на окремі групи за певними ознаками – відбувається за рахунок послідовного
об’єднання вихідних елементів, то мова йде
про агломеративні ієрархічні методи. Їх сутність полягає у тому, що всі досліджуванні об’єкти вважаються окремими кластерами, найбільш схожі з яких на першому етапі
об’єднуються у кластер. Наступні етапи полягають в об’єднанні отриманих кластерів до
моменту утворення одного кластера, до складу
якого входять всі об’єкти. Якщо на початковому етапі всі об’єкти вважаються одним кластером, який послідовно поділяється на менші
кластери, то такі методи називаються ієрархічними дивизимними.
З метою формування груп районів Харківської області за рівнем інтегральних показників було використано неієрархічний кластерний
аналіз з використанням алгоритму k-середніх,
оскільки він дозволяє варіювати передбачувану кількість кластерів і обирати ту з них,
яка найбільш чітко розподіляє досліджувану
сукупність за окремими ознаками. Загальна
ідея алгоритму k-середніх полягає у тому, що
середні значення кожної ознаки по кластерах
максимально можливо відрізняються одне від
одного. Тобто такий вид аналізу є основою обґрунтованого виокремлення групи адміністративних районів, що характеризуються низьким
значенням всіх складових, за якими запропоновано визначати ці ознаки. Графік k-середніх
щодо розподілу адміністративних районів Харківської області за кластерами наведено на рисунку 1.

Linkage Distance
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Рис. 2. Дендрограма розподілу адміністративних
районів Харківської області за інтегральними
показниками ІАТУ, ІЕК, ІСД, ІРП

У результаті проведеної кластеризації було
отримано три кластери адміністративних районів Харківської області, які характеризуються
низьким, середнім та високим значенням інтегральних показників за складовими адміністративно-територіального устрою, економічного
розвитку, соціально-демографічного стану та
стану ринку праці (табл. 2).
Як видно, до першого кластеру увійшли два
адміністративних райони Харківської області з
високими значеннями інтегральних показників, до другого кластера – десять адміністративних районів із середніми значеннями і до третього – п’ятнадцять адміністративних районів з
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543

Глобальні та національні проблеми економіки
низькими значеннями. Тобто саме до третього
кластера входять райони, які можуть бути визнані такими, що мають ознаки депресивного
стану та потребують розробки підходів до вирівнювання нерівномірності розвитку та подолання депресивних тенденцій. У таблиці 3 представлено адміністративні райони, що увійшли
до кластера з низькими значеннями інтегральних показників.
Аналіз даних таблиці 3 свідчить про те, що
серед адміністративних районів Харківської
області, що увійшли до кластера з низькими
значеннями інтегральних показників за складовими, що виступають індикаторами наявності ознак депресивного стану, найгіршим можна
визнати стан Ізюмського району. Так, за інтегральними показниками адміністративно-територіального устрою та економічного розвитку

він займає останнє місце серед районів третього
кластера, за інтегральним показником соціально-демографічного стану – 12, за інтегральним
показником стану ринку праці – 10 місце. Тобто можна зробити висновок, що саме цей район
Харківської області може бути обрано для розробки рекомендацій щодо вирівнювання нерівномірності розвитку та подолання ознак депресивного стану.
Висновки з проведеного дослідження. Сьогодні однією з головних проблем, що виникають
внаслідок значних диспропорцій розвитку територій України, є депресивний стан окремих адміністративно-територіальних одиниць. За таких
умов важливого значення набуває формування
науково обґрунтованих підходів до визначення
індикаторів наявності ознак депресивного стану.
Дослідження, що було проведено на прикладі адТаблиця 2

Розподіл адміністративних районів Харківської області за кластерами
Перший кластер (високі значення Другий кластер (середні значення
інтегральних показників)
інтегральних показників)
Адміністративний район
Дергачівський
Богодухівський
Харківський
Борівський
Валківський
Золочівський
Красноградський
Краснокутський
Куп’янський
Лозівський
Нововодолазький
Чугуївський

Третій кластер (низькі значення
інтегральних показників)
Балаклійський
Барвінківський
Близнюківський
Великобурлуцький
Вовчанський
Дворічанський
Зачепилівський
Зміївський
Ізюмський
Кегичівський
Коломацький
Первомайський
Печенізький
Сахновщинський
Шевченківський

Таблиця 3
Адміністративні райони Харківської області,
що увійшли до кластера з низьким значенням інтегральних показників
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Адміністративний
район
Балаклійський
Барвінківський
Близнюківський
Великобурлуцький
Вовчанський
Дворічанський
Зачепилівський
Зміївський
Ізюмський
Кегичівський
Коломацький
Первомайський
Печенізький
Сахновщинський
Шевченківський

ІАТУ

Місце

ІЕК

Місце

ІСД

Місце

ІРП

Місце

0,3826
0,2719
0,2260
0,2435
0,2952
0,2046
0,1959
0,4476
0,1511
0,3209
0,2556
0,1642
0,1888
0,2022
0,1786

2
5
8
7
4
9
11
1
15
3
6
14
12
10
13

0,2831
0,2464
0,2892
0,2503
0,2880
0,3032
0,3130
0,1731
0,1260
0,2480
0,3864
0,2797
0,1727
0,3949
0,3713

8
12
6
10
7
5
4
13
15
11
2
9
14
1
3

0,3907
0,4628
0,3958
0,4831
0,2809
0,3366
0,5341
0,4287
0,3542
0,3274
0,3639
0,3871
0,4283
0,3924
0,4372

9
3
7
2
15
13
1
5
12
14
11
10
6
8
4

0,4131
0,3483
0,4479
0,4146
0,4081
0,4629
0,4078
0,4613
0,3419
0,4298
0,3491
0,4236
0,4007
0,3556
0,4250

5
12
11
6
13
4
15
2
10
1
9
7
3
14
8
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міністративних районів Харківської області, дозволило довести доцільність використання для
оцінки ознак депресивного стану територій методу побудови інтегрального показника за такими
складовими, як адміністративно-територіальна,
економічна, соціально-демографічна та складова стану ринку праці. У свою чергу групування
районів в залежності від значення інтегральних
показників, що було здійснено за допомогою
кластерного аналізу, може слугувати підґрунтям
для виокремлення територій, що мають найнижчі значення інтегральних показників, та, відповідно, для формування заходів подолання існуючого негативного стану.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ
THEORETICAL ASPECTS OF THE REGIONAL CONVERGENCE
АНОТАЦІЯ
Узагальнено погляди вчених-економістів на конвергентний
та дивергентний характер регіонального розвитку. Здійснено
критичну оцінку теорій конвергенції. Визначено головні риси
сучасних тенденцій регіонального розвитку в контексті євроінтеграції. Наголошено на необхідності врахування причин та
джерел регіональної диференціації у процесі формування та
здійснення регіональної та соціальної політики.
Ключові слова: конвергенція, дивергенція, економічний
розвиток, регіональна політика, ЄС.
АННОТАЦИЯ
Обобщены взгляды ученых-экономистов на конвергентный
и дивергентный характер регионального развития. Проведена
критическая оценка теорий конвергенции. Определены главные черты современных тенденций регионального развития в
контексте евроинтеграции. Подчеркнута необходимость учитывать причины и источники региональной дифференциации
в процессе формирования и проведения региональной и социальной политики.
Ключевые слова: конвергенция, дивергенция, экономическое развитие, региональная политика, ЕС.
АNNOTATION
The article provides the overview of the economics literature
on convergence and divergence in the regional development. The
critical evaluation of the regional convergence theories has been
conducted. The main characteristics of the modern trends of regional development in the context of European integration have
been outlined. The research stresses an importance of taking into
account the reasons and sources of regional disparities for the regional and social policies formulation and implementation.
Keywords: convergence, divergence, economic development, regional policy, EU.

Постановка проблеми. Диспропорційність
регіонального розвитку є однією із найбільш
актуальних проблем сучасного суспільно-економічного життя. Поглиблення територіальної
диференціація сприяє збільшенню розриву в доходах та якості життя населення. У свою чергу,
це може спричинити поляризацію суспільства
до такого критичного рівня, коли накопичення
нерівномірності в економічному розвитку регіонів призводить до значних соціально-політичних потрясінь.
Неврахування причин та джерел міжрегіональної диференціації, а також тенденцій сучасного регіонального розвитку мало наслідком
значне поглиблення соціально-економічної кризи в Україні. Розуміння особливостей розвитку
окремих територій країни, а також урахування
при здійсненні соціальної та регіональної політики надбань економічної науки в галузі економічної конвергенції дозволить Україні успішно
реалізувати проголошений курс на євроінтеграцію з одночасним пом’якшенням потенційних

негативних наслідків приєднання до європейської економічної спільноти.
Аналіз джерел і публікацій. Дослідженню
проблематики конвергенції присвячено ряд
праць таких видатних економістів як Р. Солоу, Т. Сван, Г. Менк’ю, Д. Ромер, Д. Уейл,
Дж. Бортс, Дж. Стейн, Р. Барро, К. Сала-іМартін, Г. Річардсон, П. Кругман, Г. Мюрдаль, П. Ромер, Дж. Гросман, Е. Хедпман.
Використовуючи інструменти математичного
моделювання та кореляційно-регресійного аналізу, вчені створили та розвинули теорію неокласичного аналізу економічного зростання та
конвергенції, ними також було досліджено закономірності дивергенції міжнародного та міжрегіонального розвитку.
Невирішена частина проблеми. Невирішеною
частиною проблеми залишається питання поглиблення міжрегіональної диференціації в результаті інтеграційних процесів, коли різні за структурою економічні системи інтегруються в єдине
утворення, метою якого є підвищення мобільності капіталу, робочої сили, а також зниження
бар’єрів у різних сферах життєдіяльності суспільства. Подібне об’єднання може спричинити
значні галузеві та регіональні диспропорції, що
особливо загострює соціально-економічну ситуацію в умовах транзитивної економіки.
Постановка завдання. Метою дослідження
є узагальнення результатів теоретико-емпіричних досліджень з проблематики регіональної
конвергенції в контексті євроінтеграційних
прагнень України. Відповідно до мети дослідження необхідно виконати такі завдання:
- узагальнити погляди вчених-економістів на
конвергентний та дивергентний характер регіонального розвитку;
- здійснити критичну оцінку теорій конвергенції, а також визначити головні риси сучасних тенденцій регіонального розвитку в контексті євроінтеграції.
Виклад основного матеріалу. Питання конвергенції економічних систем займає важливе
місце в теоретичній та прикладній економіці.
Однією з перших формалізованих теорій конвергенції стала модель Солоу-Свана, в якій
конвергенція розглядається з точки зору неокласичного підходу, тобто, метою економічного
розвитку країни є максимальне наближення до
його рівноважного стану. Даний підхід базується на таких припущеннях:
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- дохід на душу населення зростає;
- для країн характерний різний темп економічного зростання;
- значення відношення капітал–випуск незмінне;
- значення відношення капітал–праця зростає;
- доля капіталу та праці у випуску – постійна;
- діє закон спадної граничної віддачі капіталу.
Використовуючи в основі аналізу виробничу
функцію Кобба-Дугласа, Р. Солоу та Т. Сван дійшли висновку, що дві структурно подібні економіки досягають конвергенції в рівні доходу на
душу населення у довгостроковому періоді [1-3].
Вчені розрізняють абсолютну та відносну
конвергенцію. Абсолютна конвергенція виникає тоді, коли економіка, для якої характерне низьке початкове значення відношення капітал-праця, зростає швидше, ніж економіка з
високим значенням цього відношення. Відносна
конвергенція характеризує процес наближення
значення доходу на душу населення до рівноважного значення.
У загальному вигляді конвергенція у моделі
Солоу-Свана формалізується за допомогою формули:

 y
gy = − β log  ,
 y' 

(1)

Модель Солоу-Свана отримала подальший
розвиток у Г. Менк’ю, Д. Ромера та Д. Уейла.
Вчені доповнили вищезгадану модель фактором
людського капіталу, а також знайшли емпіричне підтвердження гіпотез Р. Солоу і Т. Свана
[8; 9]. Суттєвим удосконаленням неокласичної
моделі економічної конвергенції також стало
формулювання «золотого правила конвергенції», відповідно до якого скорочення регіональної диференціації на 50% може бути досягнуто
за кількість років t:
t=70/(100*β),
(4)
Першу спробу пристосувати неокласичну модель економічного зростання до регіонального
рівня здійснили Дж. Бортс та Дж. Стейн [10;
11]. В основі їх моделі лежать такі припущення:
- загальна кількість пропозиції робочої сили
в регіоні – постійна величина;
- єдине джерело збільшення пропозиції робочої сили в регіоні – імміграція робітників з
інших регіонів;
- в кожному регіоні здійснюється випуск однорідної продукції;
- транспортні витрати між регіонами дорівнюють нулю, таким чином, ціна за одиницю
продукції в усіх регіонах однакова;
- виробнича функція, а також доля капіталу
та праці в ній однакова для всіх регіонів.
Подібно до класичної моделі економічного
зростання, надлишок капіталу в регіоні призводить до спадання його граничної віддачі.
Високий рівень заробітної плати в регіоні з
надлишковою кількістю капіталу сприяє припливу робочої сили, що поступово вирівнює
співвідношення капітал-праця до рівноважного стану в усіх регіонах, а отже, і в національній економіці. При дотриманні певних
умов (наприклад, однаковий рівень зайнятості
населення, розподіл доходу між регіонами пропорційно до кількості населення) це призведе
до конвергенції в рівні доходу на душу населення.
Теорія регіональної конвергенції в контексті неокласичного підходу отримала подальший
розвиток у Р. Барро та К. Сала-і-Мартіна. Ряд
праць вчених присвячений удосконаленню неокласичних моделей конвергенції та емпіричній
перевірці їх достовірності [12-14]. На прикладі
даних з регіонального розвитку США та країн Західної Європи (Німеччина, Великобританія, Іспанія, Франція, Нідерланди, Бельгія,
Данія) вони дійшли висновку щодо наявності
β-конвергенції в рівні доходу на душу населення та валового регіонального продукту (ВРП) в
розрізі регіонів вищезгаданих країн. В той же
час, емпіричні дослідження вказують на те, що
наявність β-конвергенції не є достатньою умовою для σ-конвергенції.
У моделі Барро-Сала-і-Мартіна базове рівняння конвергенції (1) приймає такий вигляд:
(1 / T ) log( y i ,t / y i ,t −T ) = xi* + log( yˆ i* / yˆ i ,t −T ))( 1 − e − βT ) / T + u i ,t

де gy – темп зростання доходу на душу населення; β – швидкість конвергенції; y, y’ – відповідно початкове та рівноважне значення доходу на душу населення.
Швидкість конвергенції β визначається рівнянням:
β=(1–α)(n+δ),
(2)
де α – доля капіталу у випуску, 0<α<1; n –
темп зростання населення; δ – норма амортизації капіталу.
В аналізованій моделі β>0, тому можна зробити висновок: чим менше початкове значення
доходу, тим швидше відбувається наближення
останнього до рівноважного значення. При y=y’
економіка досягає рівноважного стану, зростання доходу припиняється.
Емпірична перевірка даного теоретичного підходу виявила його серйозний недолік, а
саме: країни з меншим рівнем початкового доходу та високими темпи економічного зростання можуть обігнати країни з високим рівнем
початкового доходу, тобто, розрив у доходах
між країнами може збільшуватися навіть при
збереженні β-конвергенції [4-7].
Поряд із β-конвергенцією в моделі СолоуСвана виокремлено також σ-конвергенцію, яка
визначається шляхом розрахунку дисперсії
значень доходу у періоди t і t-1:
(3)
σ t2 = e −2 β σ t2−1 ,
Відповідно до формул (1) і (3), модель зростання Солоу-Свана дає підстави стверджувати,
що β-конвергенція є не обхідною, але недостатньою умовою для σ-конвергенції, про наявність
останньої можна стверджувати, коли справджу(1 / T ) log( y i ,t / y i ,t −T ) = xi* + log( yˆ i* / yˆ i ,t −T )(( 1 − e − βT ) / T + u i ,t ,
ється нерівність σ2 < σ2 .
t

t-1

-(5)
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Глобальні та національні проблеми економіки
де і – економіка окремої країни/регіону;
t – час; yi,t – дохід на душу населення; х*і –
екзогенний показник технологічного прогресу;
ŷi,t – випуск продукції на одного працюючого;
ŷ*i,t – рівноважний випуск продукції на одного працюючого; Т – довжина аналізованого часового ряду; β – коефіцієнт конвергенції; ui,t –
стандартна похибка.
За розрахунками вчених, значення коефіцієнта регіональної конвергенції для США та країн Західної Європи складає β≈0,02, тобто щорічний темп β-конвергенції становить близько 2%.
Використовуючи «золоте правило конвергенції», дослідники прогнозують, що в середньому
подолання однієї другої рівня диференціації у
рівні доходу на душу населення та ВРП можливе протягом 35 років.
Прямий зв’язок з неокласичною теорією
зростання визначає і недоліки відповідних моделей регіонального розвитку та конвергенції.
Можна погодитися з думкою відомого економіста Г. Річардсона про невідповідність неокласичних положень щодо повної зайнятості та
досконалої конкуренції в регіональному розвитку, що спричиняє поглиблення розриву між
теорією та регіональною політикою [15].
Відмінний від неокласичного підхід пропонує П. Кругман – засновник напрямку «Нова
економічна географія» в міжнародній та регіональній економіці. Аналізуючи процес концентрації промислового виробництва, вчений
погоджується з висновком Г. Мюрдаля щодо
наявності так званого «кола причинності»:
промисловість у своєму розміщенні тяжіє до
великих ринків, у свою чергу ринок може бути
великим тільки у місцях високої концентрації виробництва [16]. Розглядаючи концепцію
технологічного обміну як фактора економічної інтеграції, запропоновану А. Маршалом,
П. Кругман вказує на такий її суттєвий недолік як абстрактність та непридатність до точного кількісного виміру. Він розвиває концепцію
«грошових екстерналій» попиту та пропозиції,
до яких відносить транспортні витрати, ефект
економії масштабу та частку національного доходу, що йде на споживання продукції промислового виробництва [17].
Аналіз процесу дивергенції П. Кругман
здійснює за допомогою дослідження поведінки
функції, спрощений вигляд якої описує рівняння:
11 μσ
(6)
υυ== ττµσµσ (1(1++µµ)τ)τσσ−1−1++(1(1−−µµ)τ)τ−−(σ(σ−1−)1) ,
22
де μ – частка витрат на промислову продукцію у структурі національного доходу; σ – норма заміщення товарів або еластичність попиту
(перебуває в обернено-пропорційній залежності
від ефекту економії масштабу); τ – величина,
обернена до коефіцієнта транспортних витрат.
Модель П. Кругмана отримала назву «центрпериферія», тому що в її основі лежить припущення про повне переміщення кваліфікованих трудових ресурсів з сільськогосподарських
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територій до окремих центрів концентрації
виробництва внаслідок зростання економії
масштабу, скорочення міжрегіональних транспортних витрат та збільшення частки національного доходу, що йде на споживання
продукції промислового виробництва. Такий
напрям дії «грошових екстерналій» призводить до регіональної дивергенції, прикладом
якої може служити, на думку вченого, формування «промислового поясу» США у другій половині ХІХ століття [18].
Дослідники відзначають високий аналітичний рівень моделі П. Кругмана, а також емпіричне підтвердження його поглядів [19]. У той
же час «Нова економічна географія» має суттєвий недолік: висновки теорії П. Кругмана
орієнтуються в основному на історію та сучасні реалії Сполучених Штатів та країн Західної
Європи. Даний підхід обумовлює недостатність
теоретичної і практичної спрямованості досліджень в рамках «Нової економічної географії»
особливостей регіонального розвитку країн пострадянського перехідного типу, залишаючи
значний простір для аналізу та вирішення проблем територіальної диференціації у вищезгаданих країнах.
Розвиток неокласичної теорії зростання з
позиції дослідження впливу фактору технологічних інновацій та обміну знаннями дозволив
П. Ромеру, Дж. Гросману та Е. Хелпману дійти
висновку про потенційну можливість міждержавної (а отже, і міжрегіональної) конвергенції
внаслідок відкритості економік менш розвинених країн до потоку інновацій та технологій
з більш розвинених країн [20-23]. Недоліком
даної моделі є те, що механізм впливу дифузії
цих факторів на темпи економічного зростання
залишається недостатньо дослідженим. Можна
також погодитися з думкою вчених щодо наявності конвергенції усередині окремих груп
країн (у першу чергу промислово розвинутих),
проте загальносвітова тенденція вказує на дивергентний характер міжнародних економічних
відносин.
Питання виникнення регіональної конвергенції або дивергенції як наслідку економічного
зростання та зниження торгівельних обмежень
набуває важливого значення в рамках функціонування такого наддержавного об’єднання, як
Європейський Союз (ЄС). Високий рівень полемічності проблематики соціально-економічних
наслідків та перспектив європейської інтеграції
вказує на протилежний характер змін, що спостерігаються в регіональному розвитку країн –
членів ЄС.
З метою дослідження регіональних аспектів
розвитку Європейського Союзу М. Болдін та
Ф. Канова проаналізували динаміку показників
регіонального розвитку у період 1980–1996 рр.
і дійшли висновку про відсутність конвергентних або дивергентних тенденцій в темпах економічного зростання, а також в рівні доходу на
душу населення, продуктивності факторів ви-
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робництва та зайнятості: у вказаний період для
регіонів ЄС характерною була відносно однакова динаміка наведених показників [24].
Відсутність зв’язку між темпами економічного зростання менш розвинених регіонів ЄС
та величиною відповідних регіональних трансфертів з центрального бюджету Європейського
Союзу дала підстави для критики регіональної
політики ЄС, яка, на думку дослідників, не
сприяє економічному розвитку менш розвинутих регіонів, а зводиться лише до перерозподілу фінансових ресурсів ЄС відповідно до політичної доцільності.
Однією із причин неефективності регіональної політики ЄС М. Болдін та Ф. Канова
називають неправильний офіційний регіональний поділ Європейського Союзу, в основі
якого мають лежати такі характеристики, як
кількість населення, рівень зайнятості та наявність основних факторів виробництва. Неврахування даних критеріїв у процесі регіонального
поділу ускладнює можливість адекватного та
об’єктивного порівняльного аналізу міжрегіональних відмінностей.
Аналізуючи динаміку ВРП на душу населення та вплив на його значення показників регіонального розвитку за період 1980–2001 роки,
А. Родрігес-Позе і У. Фратезі дійшли подібного висновку про неефективність регіональної
політики ЄС. Результати їх дослідження вказують на низький рівень віддачі від значного
обсягу фінансування розвитку інфраструктури
та приватного сектора, а також від підтримки
сільськогосподарського сектора, лише інвестиції в освіту і людський капітал мають суттєвий
середньостроковий вплив на динаміку ВРП на
душу населення [25].
Розширення ЄС, що мало місце у період
2004–2013 рр., призвело до зростання міжрегіональної диференціації у рівні ВРП і доходу
на душу населення [26]. Серед основних причин зростання нерівномірності територіального розвитку Європейського Союзу дослідники
називають структурну неоднорідність національних економік країн – членів ЄС, а також
наслідки світової фінансової кризи 2008 року
[27; 28].
Висновки. Узагальнення результатів теоретико-емпіричних досліджень у сфері регіонального розвитку, а також їх критична оцінка дає
підстави зробити такі висновки:
1. Економічна наука виокремлює дві тенденції регіонального розвитку: конвергенцію та дивергенцію.
2. В основі неокласичної теорії лежить уявлення про те, що економічні системи тяжіють
до зближення у рівні виробництва і доходу на
душу населення (Р. Солоу, Т. Сван, Г. Манків,
Д. Ромер, Р. Барро, К. Сала-і-Мартін, П. Ромер,
Дж. Гросман, Е. Хелпман).
3. Промисловий розвиток сприяє виробничій поляризації, що має наслідком регіональну
дивергенцію (Г. Мюрдаль, П. Кругман).

4. Дані емпіричних досліджень вказують
на посилення дивергентних тенденцій в економічному розвитку країн світу, тоді як спостерігається міждержавна конвергенція всередині
груп однорідних країн (так звані «конвергентні
клуби»).
5. Європейський Союз може служити яскравим прикладом зростання міжрегіональної диференціації внаслідок поступового укрупнення
наддержавного об’єднання країн-членів: загальне економічне зростання відбувається за рахунок поляризації економічного розвитку, поглиблюючи різницю в рівні ВРП та доходу на душу
населення в європейських регіонах.
6. Врахування теоретико-емпіричних напрацювань у галузі регіонального розвитку
дозволить розробити ефективну методологію
скорочення міжрегіональної диференціації, що
дозволить зменшити негативні наслідки для соціально-економічного розвитку України в процесі євроінтеграції.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ
ОРИЕНТИРЫ ЧЕЛОВЕКА – ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
STRATEGIC GOALS IN LIFE AND WORLDVIEW INFLUENCES
OF THE INDIVIDUAL – THE BASIS FOR INCREASING
COMPETITIVENESS OF NATIONAL ECONOMY
АННОТАЦИЯ
В статье исследуются принципы повышения конкурентоспособности национальной экономики на основе развития человеческого потенциала и инвестиций в человеческий капитал.
Акцент сделан на значимости процесса формирования знаний
и ценностей современного человека с помощью субъектов социально-культурной инфраструктуры. Подчёркивается, что образование и культура являются фундаментом человеческого
развития и прогресса общества, что возрастает их значение в
период, когда на смену индустриальному типу экономического
роста приходит гуманитарный, движущими силами которого
становятся научные знания, творческие и интеллектуальные
способности человека, его ценностные ориентиры.
Ключевые слова: образование, культура, экономика, ценности, фактор, развитие, конкурентоспособность, человеческий капитал.
АНОТАЦІЯ
У статті досліджуються принципи підвищення конкурентоспроможності національної економіки на основі розвитку
людського потенціалу та інвестицій у людський капітал. Акцент
зроблено на значущості процесу формування знань і цінностей
сучасної людини за допомогою суб’єктів соціально-культурної
інфраструктури. Підкреслюється, що освіта і культура є фундаментом людського розвитку та прогресу суспільства, що зростає їх значення в період, коли на зміну індустріальному типу
економічного зростання приходить гуманітарний, рушійними
силами якого стають наукові знання, творчі та інтелектуальні
здібності людини, її ціннісні орієнтири.
Ключові слова: образование, культура, экономика, ценности, фактор, развитие, конкурентоспособность, человеческий капитал.
АNNOTATION
In the article the principles of competitiveness of the national
economy on the basis of human development and investment
in human capital were investigated. Emphasis is placed on the
importance of the formation of knowledge and values of modern
person with the subjects of social and cultural infrastructure.
Education and culture are the foundation of human development
and progress of society, which increases its value at a time
when the humanitarian type come to replace the industrial type
of economic growth, the driving forces of which are scientific
knowledge, creativity and intellectual abilities, its values.
Keywords: education, culture, economics, values, factor,
development, competitiveness, human capital, social-cultural
infrastructure.

Постановка проблемы. С конца XVIII ст.
решающая роль в обеспечении экономического
роста стран мира перешла к техническому прогрессу. Но уже к концу XX ст. стало очевидным, что экономический рост национальных

экономик государств, вступивших в постиндустриальную стадию развития, все в большей
степени определяется качествами человека, его
ценностями и мотивационными ориентирами,
уровнем развития его социальной и духовной
компоненты.
Центральным элементом решения современных проблем повышения эффективности экономических систем становится человеческий потенциал. Всесторонняя реализация потенциала
личности способствует изменению трендов развития человеческого общества, когда определяющим становится императив его выживания.
Человеческий потенциал страны как совокупность физических и духовных качеств ее населения, которые могут быть использованы для
достижения индивидуальных и общественных
целей, является качественной характеристикой
населения. Человеческий потенциал страны
определяется такими факторами, как уровень
физического и психического здоровья, продолжительность жизни, уровень грамотности и
трудовой мотивации, материальные и духовные
потребности, уровень социальной активности, а
так же структурой личных ценностей.
Анализ последних исследований и публикаций. В современном мире ценностная конкурентоспособность становится главной движущей силой хозяйственного развития [2, с. 151]. Среди
ученых, исследующих различные направления
влияния ценностной конкурентоспособности на
экономическое развитие государства: О. Батистова, П. Бергер, М. Бузмакова, Е. Вяземский,
А. Гальчинский, М. Горожанкина, Г. Задорожный, С. Клименко, А. Колот, В. Кутырев,
Э. Либанова, В. Мау, Ю. Пахомов, Ю. Помпеев,
М. Портер, А. Субетто, В. Тарасевич, С. Хантингтон, Л. Харрисон и другие.
Выделение не решенной ранее части общей
проблемы. Вопросы конкурентоспособности современной экономики находят своё отражение в
достаточно широком спектре научных публикаций, однако, в данных исследования зачастую
нивелируется или уделяется незначительное
внимание значению образования и культуры,
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распространению научных знаний, развитию
творческих и интеллектуальных способностей
человека, его ценностных ориентиров как фундамента человеческого развития, прогресса общества и повышения конкурентоспособности
национальной экономики.
Целью статьи является актуализация принципа повышения конкурентоспособности национальной экономики на основе развития человеческого потенциала и инвестиций в человеческий
капитал. Акцент исследования сделан на значимости процесса формирования знаний и ценностей современного человека с помощью субъектов социально-культурной инфраструктуры.
Изложение основного материала. Ценности человека исследуются как определяющий
фактор развития страны [9, с. 131], ключевой
фактор успеха и повышения конкурентоспособности государства на мировой арене. Человек,
который способен генерировать идеи и осуществлять инновационную деятельность, выступает
главным ресурсом развития государства. В современном мировом сообществе преимущества
стали получать те государства, которые заботятся о развитии своей экономики, основанной
на знаниях и квалификации с ярко выраженным «человеческим измерением» [4, с. 422].
В 60-80-х годах ХХ в. появляются теории
экономического роста П. Ромера, Р. Лукаса,
Г. Беккера, Т. Шульца, в которых реальной
движущей силой экономического прогресса является человек. Эти теории доказывают, что
уровень развития общества определяется имеющейся устоявшейся иерархией ценностей и интересов, характеристиками населения, то есть
так называемым человеческим капиталом. Инвестиции в человеческий капитал являются необходимым условием развития социально-экономической системы любого государства. Под
человеческим капиталом понимается «сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком определенный запас здоровья,
знаний, привычек, возможностей, мотиваций,
который способствует повышению производительности труда и эффективности производства» [8, с. 24]. Доля человеческого капитала в
развитых странах составляет более двух третей
национального богатства. В США этот показатель достигает 76%, в Западной Европе – около
74%, в России – 50%, в Украине пока – около
20% [10, с. 121].
В современном мире детерминанты конкурентоспособности смещаются в сторону этических, духовно-нравственных ориентиров,
поскольку именно они являются фактором развития, в отличие от материально-утилитарных
ценностей, которые приводят к социальной и
культурной деградации [2, с. 154]. Традиции,
ценности, обычаи непосредственно влияют на
развитие экономики государства, а интеллектуальное и культурное развитие, ценностные ориентации, обусловливают мотивы достижения
целей национального хозяйственного развития.
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Таким образом, самоидентификация человека,
передача из поколения в поколение культурных, духовных, нравственных ценностей становятся главными целями и задачами национального возрождения [9, с. 125-131]. Решающим
фактором повышения конкурентоспособности
субъектов национальной экономики становится отражение в сознании работника ценностей,
признанных им как стратегические жизненные
цели и общие мировоззренческие ориентиры.
В современном мире только около 15% всех
факторов, влияющих на международные позиции той или иной страны, зависят от таких традиционных «жестких» показателей, как объем
производства, уровень инфляции, состояние
торгового баланса, в то время как 85% – от так
называемых «мягких» факторов конкуренции,
к числу которых относятся мотивация труда,
степень образованности и квалификации кадров, система ценностей [4, с. 422].
Современного человека нельзя рассматривать как исключительно биологически-социальное существо. Человек – это био-социо-духовное
существо, причем, «духовная составляющая
определяет первые две ипостаси человека, находясь с ними в тесной взаимосвязи» [9, с. 106].
Современный человек – это личность, субъект
духовной, экономической и социальной жизни.
Он является носителем индивидуальных черт
характера и самооценки, которые непрерывно
трансформируются в процессе социальных отношений, общения, индивидуальной и коллективной трудовой, образовательной, творческой
и иной деятельности. К сожалению, в современном отечественном обществе человек превращается исключительно в средство достижения
целей, сужается осознание его значимости как
цели развития общества.
Цель достижения всестороннего духовнонравственного и интеллектуального развития
человека возложена на субъекты социально-культурной инфраструктуры. Анализируя
современные тенденции развития мирового
хозяйства, отметим мнение А. Гальчинского относительно развития социальной сферы: «Если
по традиционной схеме научных канонов индустриального общества социальное детерминируется экономическим, то сейчас очевидным
становится неадекватность данной взаимозависимости. В постиндустриальном обществе экономическая и социальная сферы фактически
поменялись местами. Экономика сама по себе
стала непосредственной составляющей социальной сферы, которая не только поглощает
ее результирующую основу, но и определяет
большую часть энергетического потенциала,
ее ресурсную базу, пределы роста и развития»
[6, с. 566].
А. Колот формулирует фундаментальный вопрос современного социально-экономического
развития человечества: «Как трактовать вложения в социальную сферу – непроизводственные расходы или социально значимые инве-
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стиции, или может ли оставаться социальная
компонента второстепенной в условиях, когда
магистральным направлением прогресса цивилизации становится развитие «экономики
знаний» и знания на 60% и более должны наполнить стоимость конечного продукта; можно
ли и впредь руководствоваться традиционными
представлениями о взаимосвязи экономического и социального развития, утвердившимися в
эпоху индустриализма, а реальностью являются разительные изменения в структуре активов
хозяйствующих субъектов в пользу нематериальных, и львиная доля последних приходится
на человеческий капитал, формируемый преимущественно в социальной сфере» [11, с. 152].
Решающую роль в развитии человеческого
капитала и формировании соответствующей
парадигмы ценностных ориентаций человека
играют сфера образования и сфера культуры.
Главным признаком государственности является наличие образованного населения, а
развитие народного хозяйства любой страны
возможно лишь при определенном его количестве, которое осуществляет производство качественной продукции, необходимой для жизни
общества на основе полученных в процессе обучения знаний, умений и навыков. Основной
задачей современной сферы образования становится поиск и развитие потенциальных способностей и талантов прежде всего подрастающего
поколения. Высокотехничной страной может
стать только та страна, которая создаст максимальные возможности для реализации творческих способностей человека. Процесс образования – это формирование знаний, духовного
облика человека под влиянием интеллектуальных достижений, моральных и духовных ценностей, процесс воспитания и самовоспитания
[16]. Мощным стимулом развития образования
и профессиональной подготовки во всем мире
стало признание и распространение именно теории человеческого капитала, в результате чего
образование стало трактоваться как инвестиции в человеческий капитал, которые приносят прямые экономические и внешние социальные выгоды, стимулируют экономический рост
[7, с. 359].
Таким образом, одним из важнейших стимулов развития образования стало восприятие его
как производителя человеческого капитала и
фактора социально-экономического роста. Высококвалифицированные кадры являются наиболее динамичным элементом производственной
системы: они продуцируют новые идеи, способствуют быстрому внедрению в практику научных открытий. Повышение уровня образования
человека приводит к росту его заработков, и,
таким образом, влияет на увеличение национального дохода страны. Повышение уровня образовательной подготовки неизбежно приводит
к росту производительности труда. Образование
позволяет выгодно использовать в рамках всего
процесса производства целый ряд положитель-

ных факторов – образованные люди используют
капитал более эффективно, в результате чего он
становится более продуктивным; они склонны
к нововведениям, к изобретению новых, более
совершенных форм производства; они обмениваются полученными знаниями с коллегами.
Повышение уровня образования ведет к повышению эффективности всех факторов производства [4, с. 423].
Успешное развитие экономики невозможно
без эффективного развития системы образования. Образование воспроизводит и наращивает
интеллектуальный, духовный и экономический
потенциал общества. Оно является стратегическим ресурсом улучшения благосостояния
людей, обеспечения национальных интересов,
укрепления авторитета и конкурентоспособности государства на международной арене.
Обратимся к проблеме формирования ценностных ориентаций человека, как фактора
повышения конкурентоспособности национальной экономики. Материальные компоненты
национального богатства и духовные блага составляют совокупные возможности общества в
развитии общественного производства и удовлетворении личных потребностей [15, с. 18].
Именно личные потребности (их наличие, степень удовлетворения, качественные характеристики) являются одним из решающих компонентов по формированию совокупного спроса
и построения устойчивой системы ценностных
ориентаций. Ценностные ориентации формируются не только в семейном кругу, но и в процессе коммуникаций во время работы, отдыха
и т.д.
Непосредственное влияние на формирование
устойчивой парадигмы ценностных ориентаций
человека имеет организационная культура предприятия (организации). По своему содержанию
организационная культура – это совокупность
ценностей и достижений во всех направлениях
деятельности организаций (моральные, юридические, организационные, экономические,
технологические, технические и эстетические
нормы). Организационная культура мотивирует
работников создавать положительный имидж
субъекта хозяйствования, направляет их ежедневную деятельность на достижение не только
материальных, но и духовных целей. К сожалению, зачастую предприятия и организации
все еще воспринимают понятие «организационная культура» только как модную тенденцию,
а, следовательно, обесценивается ее творческий
потенциал по изучению многих локальных
феноменов организационной жизни социальной сферы. Таким образом, ценностные ориентации – это отражение в сознании человека
ценностей, которые он воспринимает как стратегические жизненные цели и общие мировоззренческие ориентации.
Обратимся к такому феномену социально-трудовых отношений, как социальная ответственность. Социальная ответственность – добровольВипуск 3. 2015
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ный отклик на социальные проблемы со стороны
субъектов национальной экономики. Этот отклик расположен вне оговоренных законом требований относительно деятельности предприятий и организаций в сфере социальной политики
по отношению к своим работникам. Кроме системы общеобязательного государственного страхования, организации безопасных и достойных условий труда, регулируемых законодательством
норм оплаты труда, предприятия могут брать
на себя дополнительные обязательства по повышению уровня социальных стандартов на предприятии, развития его социально-культурной
сферы. Подобная инициатива ориентированного на получение прибыли бизнеса даст толчок
совершенствованию системы социального партнерства. Подобные изменения при взвешенной
социально-экономической политике государства дадут стимул к развитию субъектов сферы
культуры, которые могут предоставлять соответствующие услуги и удовлетворять требования
работодателей относительно повышения уровня
социальных стандартов на предприятии. Увеличение спроса на продукцию сферы культуры
позволит расширить возможности их самофинансирования, укрепит их материальную и финансовую базу, увеличит долю субъектов сферы
культуры в национальном производстве.
А. Колот отмечает: «Имплементация социальной ответственности в общую систему
общественного развития требует как соблюдения законов, традиций, так и главного – высокой общей культуры и нравственности субъектов социально-ответственного поведения»
[11, с. 153]. Таким образом, прослеживается
четкая взаимосвязь исследуемых факторов.
Развитие социального партнерства и социальной ответственности бизнеса будет способствовать формированию соответствующих потребностей человека. В основном, эти потребности
удовлетворяются продукцией сферы культуры
(театр, библиотека, выставка, музей). Развивая и формируя устойчивую парадигму социальных ориентиров и ценностных ориентаций
общества, происходит развитие сферы культуры как элемента социально-культурной инфраструктуры. Система взаимосвязи организационной культуры, социального партнерства и
социальной ответственности бизнеса постоянно
находится под влиянием, с одной стороны, регулирующего влияния социальной системы, а с
другой – стихийных факторов социальной жизни. Именно поэтому на основе ценностных ориентаций, общественных моральных ценностей,
необходимо формировать принципы организационной культуры внутри компании, а также
мотивировать адекватную политику социальной
ответственности бизнеса, что даст стимул к развитию сферы культуры, сможет удовлетворить
социально-культурные потребности индивида и
способствовать повышению конкурентоспособности отечественных субъектов национальной
экономики.
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Выводы относительно исследования. Острыми социально-экономическими проблемами
развития, которые свойственны отечественным
предприятиям, организациям и учреждениям сферы культуры и образования, являются:
низкий уровень информатизации; недостаток
финансовых ресурсов и профильных специалистов; низкий уровень оплаты труда и социального статуса работников, что негативно
сказывается на мотивации их труда и мешает
привлечению молодых талантливых специалистов; игнорирование маркетинговых методов
исследования рынка и расширения сбыта; отсутствие действенного законодательного механизма для адаптации к рыночным условиям;
неблагоприятное налоговое законодательство,
отсутствие систематического внедрения новых
методов управления.
Суммируя вышеизложенное, можно сделать
вывод, что быстрый и сравнительно «безболезненный» выход из современного финансовоэкономического кризиса для стран мира уже не
возможен при помощи только экономических
методов. Двигателем преодоления кризисных
явлений в экономике должны стать духовно-культурные факторы развития общества.
Кризис показывает недостатки использования
только экономических методик преодоления
негативных явлений в экономике. Главной современной проблемой социально-трудовой сферы является несформированность современного
мировоззрения, деградация моральных ценностей, непонимание современных источников
развития экономики, их структуры, иерархии,
диалектики, роли и места человека в условиях становления постиндустриальной экономики
[11, с. 153-154]. Наиболее опасными тенденциями развития современного отечественного общества является расцвет принципов гедонизма и
потребительства – предоставление приоритетного значения физическим удовольствиям и
отождествление личного счастья с покупкой и
потреблением материальных ценностей, нивелирование значения для развития ЧЕЛОВЕКА
духовно-нравственных факторов.
Образование и культура являются фундаментом человеческого развития и прогресса общества. Особенно возрастает их значение сейчас,
когда на смену индустриальному типу экономического роста приходит гуманитарный, движущими силами которого становятся научные
знания, творческие и интеллектуальные способности человека. На организации и предприятия
сферы образования и культуры возложена одна
из решающих ролей в развитии человеческого
потенциала.
Экономическая целесообразность современного рынка «подавляет» значимость субъектов
сферы образования и культуры. Социальнокультурная целесообразность отходит на второстепенные позиции и, иногда, полностью теряет
свой вес, уничтожаясь приматом вещественноэкономической выгоды. В субъектах сферы об-
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разования и культуры экономическая функция
обязательно должна быть строго подчинена
общественно-моральной функции. Достижение
экономической выгоды, накопление материальных благ, не могут быть конечной целью деятельности человека. Получение экономической
выгоды должно быть подчинено и способствовать духовному, социальному, культурному
развитию и совершенствованию ЧЕЛОВЕКА.
Развитие сфер образования и культуры, восстановление и «взращивание» традиционных
ценностных ориентаций современного человека являются необходимыми условиями повышения конкурентоспособности отечественных
субъектов национальной экономики и формирования эффективной системы национального
хозяйства.
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БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МІСТ
CONSTRUCTION ACTIVITY
IN ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF EUROPEAN CITIES
АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено основні аспекти щодо забезпечення
стійкого розвитку європейських міст. Виокремлено ключові
функції міст та визначено роль будівельної діяльності в реалізації зазначених функцій. Розглянуто нормативну базу та
проаналізовано стандарти, що регулюють будівельну галузь в
країнах ЄС.
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АННОТАЦИЯ
В статье освещены основные аспекты, касающиеся обеспечения устойчивого развития европейских городов. Выделены
ключевые функции городов и определена роль строительной
деятельности в реализации указанных функций. Рассмотрена
нормативная база и проанализированы стандарты, которые регулируют строительную деятельность в странах ЕС.
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АNNOTATION
The paper highlights the key aspects related to sustainable
development of European cities. It emphasizes the key functions
of cities and the role of construction activity in the implementation
of these functions. Regulative base and standards that regulate
construction activity in the EU are reviewed and analyzed.
Keywords: sustainable urban development, urbanization,
construction activities, standardization of construction.

Постановка проблеми. Європейські міста
найістотнішим чином відчули на собі наслідки
глобалізації, оскільки саме на їх території відбувалася адаптація Європи до нових технологічних, екологічних та соціальних умов, що виникли внаслідок глобалізаційних процесів. Таким
чином, міста, вступаючи в епоху глобалізації,
змушені були відповідати на її основні виклики.
На тлі прискорення соціально-економічних
процесів відбувається стрімка урбанізація, яка
сприяє впровадженню нових підходів до життєдіяльності міст. Ці підходи мали стати здатними заохотити місцеву владу європейських країн
до забезпечення стійкого розвитку великих та
малих міст. Хоча усі зазначені процеси є досить складними та багатоаспектними, проте в
контексті даного дослідження цікавою є роль
саме будівельної сфери у розвитку сучасних європейських міст.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Питання, пов’язані з забезпеченням сталого
розвитку сучасних європейських міст, і роль будівельної діяльності в цьому процесі найбільш
детально розкрито в джерелах [4; 7]. Проте в
науковій спільноті ці проблеми обговорюються не досить активно, зважаючи на порівняно
невелику кількість публікацій та уривчастий
характер досліджень. При цьому варто підкреслити, що вивчення такого досвіду та його адаптація є вкрай важливим для України, особливо
за нинішніх складних умов.
Мета статті – визначити місце та значення
будівельної діяльності у сталому розвитку сучасного європейського міста, а також проаналізувати стандарти, що регулюють будівельну
галузь у країнах ЄС.
Виклад основного матеріалу. Сучасні тенденції розвитку поселенської структури розвинених
країн світу демонструють суттєве збільшення
вагомості міст у цьому процесі. Урбанізаційні
процеси відбуваються на всіх континентах, проте масштаби їх прояву суттєво різняться, наприклад, за даними ООН, в Європі 72% населення
(з тенденцією до збільшення) проживає в містах,
тобто цей регіон є високо урбанізованим.
Сучасне місто є результатом урбанізації та
поєднує в собі велику кількість різноманітних
соціальних процесів [8]. Гострота поставлених
проблем у містах зініціювала появу (починаючи
з 80-х років ХХ ст.) низки документів міжнародного рівня, в яких тема розвитку займає вагоме
місце, зокрема ті, що наведено у таблиці 1 [1].
Зокрема, в Європейській хартії міст ІІ («Маніфест нової урбаністики») [2], яка прийнята
Конгресом місцевої та регіональної влади Ради
Європи 29 травня 2008 р. у Страсбурзі, зазначається, що сучасні міста нині зіштовхнулись
із широкомасштабними змінами, у т.ч. деіндустріалізація територій, постійне розширення
площі міст та повсякчасне використання автомобілів. Міста також мають відповідати на виклики, пов’язані з існуючими загрозами для
навколишнього середовища.
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Таблиця 1
Міжнародні документи щодо забезпечення сталого розвитку міст

Назва документу
«Європейська хартія місцевого самоврядування»
«Стратегія європейського регіонального планування»
«Порядок денний на ХХІ ст.», прийнятий на конференції ООН з охорони навколишнього середовища та розвитку
«Європейська хартія міст»
Хартія «Міста Європи на шляху до стійкого розвитку» («Ольборгська хартія»)
«Порядок денний Хабітат ІІ», прийнятий на конференції Хабітат ІІ
«Визначальні принципи стійкого просторового розвитку Європейського континенту»
«Декларація з міст і інших населених пунктів у новому тисячолітті», прийнята
на 25-й спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН
«Лейпцигська хартія стійкого європейського міста»
Європейська хартія міст ІІ
Документ під назвою «Майбутнє, якого ми прагнемо», прийнятий на конференції ООН «Ріо +20»

Рік і місце підписання
1985 р., Страсбург
1988 р., Лозанна
1992 р.,
Ріо-де-Жанейро
1992 р., Страсбург
1994 р.,
Ольборг
1996 р.,
Стамбул
2000 р.,
Ганновер
2001 р.,
Нью-Йорк
2007 р., Лейпциг
2008 р., Страсбург
2012 р.,
Ріо-де-Жанейро

торгові центри

місця докладання праці

відбудова та відновлення застарілих
кварталів

створення умов, сприятливих для
зміни місця проживання громадян

дизайн житла та якість будівництва

розподілом земельних ділянок. Окремо наголошується на необхідності суспільного контролю
за використанням земельних ділянок в межах
міських поселень.
У процесі міського планування встановлюються пріоритети відповідно до наявних ресурсів, що можуть бути спрямовані на реалізацію
такого проекту та його адаптацію. При цьому
пріоритети таких проектів мають бути сфокусовано на ключових функціях великого чи малого
міста (рис. 1).
Аналізуючи дані рисунка 1, стає зрозуміло,
що значення будівництва у реалізації основних
функцій сучасного європейського місКЛЮЧОВІ ФУНКЦІЇ МІСТ
та важко переоцінити. При цьому
побудова мережі різноманітних суспільних просторів, що перебувають
усередині або навколо міста, приРозміщення майданчиків
Покращення умов
родних або штучних, ландшафтних
економічної діяльності
проживання
або створених архітектором, відкритих чи закритих, в центрі міста або
в кварталах, має розглядатись і як
стратегічна рамка просторового планування на всіх рівнях і як реальна
суспільна послуга.
Зазначені напрями міського розвитку, не залежно від того, розглядаються вони в межах розширення
або оновлення міст (на існуючих територіях), повинні супроводжуватися економією енергії та обмеженням
викидів парникового газу, сприяти
розвитку нових джерел поновлюваної
енергії та підвищенню ефективності її
використання, особливо це стосується
Забезпечується реалізація
Забезпечуються рівні можливості
будівельної промисловості. Лише за
економічної (підвищення
для городян; конкурентні потоки
цих умов можуть вважатися такими,
привабливості міст) та
регулюються таким чином, щоб
що мають високу якість у соціальній
соціальної (забезпечення
урізноманітнити існуючі пропозиції
рівності) задач
на всіх територіях
сфері та у сфері навколишнього середовища (HQSE – haute qualite sociale et
environnementale).
Рис. 1. Ключові функції європейських міст

місцезнаходження житла

Зважаючи на екологічні потреби, зосереджується увага на необхідності планувати міста
навколо компактних та щільних урбаністичних
форм, що вимагають мінімуму ресурсів для підтримки і дозволяють городянам прямо по сусідству мати доступ до різних міських структур
та служб, а також до простору для відпочинку,
оскільки тільки координація і компактність дозволять зробити міський простір більш легким,
більш доступним для усіх городян незалежно
від їх соціальних умов, віку чи стану здоров’я.
Таким чином, міста мають контролювати своє
зростання завдяки посиленому контролю за
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оскільки міський транспорт має
гармоніювати
з
проблемами
проживання,
роботи,
навколишнього
середовища
та
суспільних
територій,
слід
приділяти
особливу
увагу
транспортному
менеджменту.
Також
необхідно
своєчасно
вдосконалювати
технічну
інфраструктуру,
зокрема
водопостачання, очищення стічних
вод та іншої мережі комунікацій
міського
господарства
та
пристосувати їх до змінення потреб
таким чином, щоб вони і в
майбутньому могли забезпечувати
високу якість міського життя.
Необхідним
є
покращення
енергоефективності будівель, як
нових, так і старих. Особливу
увагу слід приділити домам
панельного типу та старим
будинкам, що знаходяться у
поганому стані. Такі заходи
зменшать витрати для мешканців
і підприємств на даній території

Активна політика
інновацій та освіти
оптимальне використання
потенціалу
знань
залежить
від
якості
дошкільної та шкільної
освіти,
пропускної
здатності системи вищої
освіти та професійного
навчання, соціальних та
культурних
мереж,
можливостей довічного
навчання, висококласних
університетів та інших
науково-дослідних
інститутів, а також від
системи
обміну
інформацією
між
економікою та наукою.
Політика інтегрованого
міського розвитку може
посприяти покращенню
цих факторів, наприклад,
кооперацією
всіх
учасників,
підтримкою
створення
мережевих
моделей та оптимізацією
місцезнаходження
обєктів

Стратегії підвищення
цінності в галузі
містобудівництва
в міських кварталах,
що
опинились
в
невигідному
становищі,
слід
вдосконалювати
будівельний фонд в
напрямках
оздоблення,
будівництва
та
більшої
енергоефективності,
оскільки
існує
безпосередній
взаємозв'язок
між
економічною
привабливістю
та
інвестиціями з одного
боку, та якісними
містобудівними
структурами, станом
навколишнього
середовища
та
сучасною потужною
інфраструктурою
з
іншого боку

в міських кварталах,
що опинились в
невигідному
становищі,
слід
сприяти створенню
нових
та
збереженню
існуючих робочих
місць,
а
також
спрощенню
умов
створення
нових
малих та середніх
підприємств. Також
необхідно
покращити, перед
усім, шанси доступу
до місцевого ринку
праці
шляхом
надання
можливостей
перекваліфікації у
відповідності
до
попиту на робочу
силу

Укріплення місцевої
економіки та політики
на ринку праці

Створення та
утримання якісних
публічних зон

2 – Основні
рекомендацІї
щодо
стійкогорозвитку
розвитку європейських
міст
Рис. 2.Рис.
Основні
рекомендації
щодо
стійкого
європейських
міст

Модернізація мереж
інфраструктури та
підвищення
енергоефективності

для
покращення
умов
життя городян необхідно
посилити взаємодію між
архітектурою,
плануванням
інфраструктури
та
містобудівним
проектуванням з метою
створення на високому
будівельно-культурному
рівні
привабливих,
орієнтованих
на
споживача,
публічних
просторів. Тому створення
та
облаштування
функціонально-здатного
міського
простору
та
інфраструктури з високим
рівнем
архітектурного
оформлення є задачею, що
постає
як
перед
національними,
регіональними, місцевими
органами влади, так і
перед
громадянами
та
підприємствами

в міських кварталах,
що опинились в
невигідному
становищі,
варто
сприяти
покращенню
можливостей дітей
та підлітків, що
мешкають в цих
кварталах, на їх
участь
у
суспільному житті
та
сласному
розвитку, а також
забезпечити
рівні
можливості
в
довготривалій
перспективі

Активна політика
освіти та професійної
підготовки для дітей та
молоді

В загальноміському контексті приділення особливої уваги міським
кварталам, що опинились в невигідному становищі

в міських
кварталах, що
опинились в
невигідному
становищі,
необхідно
організувати
транспорт з
таким
розрахунком,
щоб такі
квартали мали
змогу краще
інтегруватись в
систему міста та
регіону. Зокрема
це стосується
транспортних
мереж для руху
пішоходів та
велосипедистів

Сприяння розвитку
міського транспорту за
доступними цінами

Більш інтенсивне перетворення в життя принципів політики
інтегрованого міського розвитку

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МІСТ

Глобальні та національні проблеми економіки

557

558

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

(відповідно і якості життя) городян, а з іншого – зростанню економічної (у т.ч. інвестиційної) привабливості міста.
У вузькому значенні під екологічністю будівництва, що висувається на перший план при спорудженні об’єктів нерухомості в європейських
містах, розуміють зведення будівель і споруд,
спроектованих і обладнаних з метою максимальної оптимізації енергоспоживання. Споживання
енергії такими будинками має бути не більше 15
кВт*год/м2 на рік, що досягається ефективним
поєднанням інноваційних технічних рішень та
архітектурних прийомів [2].
У широкому значенні екологічні будинки
мають бути не тільки енергоощадними, але й
повинні створювати здоровий мікроклімат для
людини шляхом використання безпечних матеріалів, а також мінімізувати негативний вплив
на навколишнє середовище за рахунок використання інноваційних технологій.
Отже, можна сказати, що сучасні вимоги до
екологічного будівництва в країнах ЄС охоплюють увесь комплекс процесів. Таким чином,
досягається мінімізація негативного впливу на
довкілля та стан людини завдяки вдосконаленню технологій виробництва будівельних матеріалів, процесу будівництва та експлуатації
об’єктів нерухомості, а також утилізації будівельних відходів.
Діюча в нинішній час структура нормативної бази в будівництві європейських країн була
сформована у 1975 р. На сьогодні в ЄС працює
спеціальний орган, що здійснює технічне регулювання в будівельній галузі – Постійний комітет з будівництва, до складу якого входять
представники країн – членів Євросоюзу. Нормативна база зі стандартизації будівництва,
що формується на рівні Співдружності, є чітко
структурованою та має декілька рівнів ієрархії
(рис. 3) [5].
Так, з рисунка 3 можна побачити, що на
найвищому рівні перебуває Директива Ради ЄС,
яка спрямована на гармонізацію законодавства
держав – членів ЄС щодо будівництва та будівельних виробів. Директивою [3] встановлено
шість основних вимог до будівель і споруд, що
наведено на рисунку 4.
Представлені на рисунку 4 вимоги деталізуються у відповідних тлуДиректива Ради ЄС
мачних документах, що
(89/106/EWG)
має на меті встановлення
взаємозв’язку між зазначеною Директивою та станТлумачні документи
дартами й Європейськими
Керівні документи
(основні вимоги)
технічними ухваленнями.
При цьому Керівні докуЄвропейські стандарти категорії А
менти стосуються впроваЄвропейські технічні ухвалення
(для будівельних конструкцій)
дження окремих положень
Директиви.
У свою чергу, гармонізоЄвропейські стандарти категорії В
вані стандарти розподілено
(для будівельної продукції)
на 2 категорії [5; 6]:
Рис. 3. Схема нормативної бази зі стандартизації у будівництві ЄС [5]
- стандарти категорії А

Згідно з Хартією, розвитку приміських зон
також повинно бути приділено достатню увагу. Реалізація рейнської урбаністичної моделі
передбачає зменшення (усунення) контрасту
між центром міста, що радикально змінюється в бік покращення (облаштовані місця
суспільного користування, нові зелені рекреаційні зони) та периферійними міськими територіями.
У Лейпцигскій Хартії стійкого європейського міста [7], що розроблена при безпосередній
гласній участі представників загальноєвропейських інтересів та прийнятій у Лейпцигі
24-25 червня 2007 р. зазначається, що міста
мають унікальні культурні та архітектурно-будівельні споруди, володіють потужними соціальними інтеграційними силами та надзвичайними шансами економічного розвитку. Поряд
з цим міста мають цілу низку проблем, які потребують негайного вирішення, зокрема це потреба у житлі за доступними цінами та екологічні проблеми. У довгостроковій перспективі
міста зможуть виконувати власні функції носіїв
суспільного прогресу тільки за умови збереження соціального балансу всередині міст та між
ними, забезпечення їх культурного різноманіття та досягнення високої творчої, будівельної та
екологічної якості.
Основні рекомендації, що затверджено у
Лейпцигскій Хартії щодо стійкого розвитку європейських міст, наведено на рисунку 2.
Будівельна діяльність має першочергове значення у розвитку будь-якого міста, проте в сучасних європейських містах на перший план
висуваються саме якісні показники будівництва, що можна побачити з рисунка 2. У Хартії неодноразово підкреслюється необхідність
посилення взаємодії між архітектурою, плануванням інфраструктури та містобудівним
проектуванням, при цьому велика увага приділяється саме екологічності та енергоефективності будівництва. Приведення до сучасних
стандартів старих будівель (особливо панельних) покликане зменшити витрати мешканців
та підприємств шляхом більш економічного використання енергоресурсів. Створення на високому будівельному рівні публічних просторів,
з одного боку, сприяє покращенню умов життя
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(т. з. Єврокоди), що містять вимоги до проектування та зведення будівельних конструкцій (на
сьогодні налічується 10 стандартів, які, в свою
чергу, поділяються на 58 частин);
- стандарти категорії В, що містять вимоги
до різних видів будівельної продукції (налічується близько 1300).
Загалом, Єврокоди виконують кілька важливих функцій. Вони є підґрунтям для створення
узгоджених технічних специфікацій на будівельну продукцію, засобом прояву відповідності об’єктів нерухомості діючим законодавчим
та нормативним вимогам, а також основним
аспектом, від якого залежить розробка та виконання контрактів з будівельних та суміжних
робіт.
Саме нерухомість як кінцевий продукт
будівництва є основним об’єктом нормування та стандартизації у будівельній галузі.
Проте останнє твердження потребує деякого
роз’яснення. Так, хоча безпосередньо нерухо-

мість не підпадає під пряме регулювання, однак вироби будівельного призначення – складові об’єктів нерухомості – стандартизуються,
оскільки їх характеристики визначають властивості будівельних конструкцій.
Директива Ради ЄС [3] містить основні вимоги до будівель і споруд, а також визначає головні принципи оцінки відповідності будівельних
виробів. Технічне регулювання у сфері будівництва та виробництві будівельних матеріалів без
цих складових є неможливим.
Призначення тлумачних та керівних документів – уточнити, роз’яснити та доповнити
положення Директиви. До тлумачних документів також належать і Єврокоди, застосування яких є добровільним. Проте ця добровільність є достатньо умовною, оскільки на
теренах ЄС Єврокоди є доказом відповідності
об’єктів цивільного чи промислового призначення вимогам законодавства в сфері будівництва.

1. МЕХАНІЧНИЙ ОПІР І МІЦНІСТЬ

2. ПОЖЕЖОБЕЗПЕЧНІСТЬ

Будівельні
споруди
повинні
бути
спроектовані і побудовані таким чином, щоб
навантаження на них під час будівництва та
використання не призвело до:
- обвалення всієї споруди або її частини;
- деформацій до неприпустимих значень;
- пошкодження інших частин споруди,
освітлювальних приладів або вбудованого
обладнання в результаті значної деформації
силових елементів конструкції;
- випадковому ушкодженню, ступінь якого
не відповідає причинам його виникнення

Будівельні споруди повинні бути спроектовані і
побудовані таким чином, щоб у разі пожежі:
- передбачалась міцність силових елементів
конструкції протягом певного періоду часу;
було
обмеженим
утворення
та
розповсюдження вогню і диму всередині
споруд;
- було обмеженим поширення вогню на сусідні
будівельні споруди;
- люди могли покинути споруду або їм могла
бути надана допомога іншим способом;
- приймалась до уваги безпека команд
рятувальників
3. ГІГІЄНА, ЗДОРОВ'Я І НАВКОЛИШНЄ
СЕРЕДОВИЩЕ

6. ЕКОНОМІЯ ЕНЕРГІЇ ТА
ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ
Будівельні споруди та пристрої
опалення,
охолодження
та
вентиляції
повинні
буди
спроектовані і побудовані таким
чином, щоб кількість необхідної для
використання
енергії
була
мінімальною,
з
урахуванням
місцевих кліматичних умов і
комфорту мешканців

ОСНОВНІ
ВИМОГИ ДО
БУДІВЕЛЬ І
СПОРУД

Будівельна споруда має бути спроектована і
побудована таким чином, щоб не становити
загрози для гігієни чи здоров'я мешканців або
сусідів, зокрема в результаті будь-якої з таких
дій:
- виділення токсичного газу;
- присутності в повітрі небезпечних частинок
або газів;
- випромінювання небезпечної радіації;
- забруднення або зараження води чи грунту;
- неправильного знищення стічних вод, диму,
твердих і рідких відходів;
- наявності вологи в частинах або на
внутрішніх поверхнях споруд

5. ШУМОІЗОЛЯЦІЯ

4. БЕЗПЕКА ВИКОРИСТАННЯ

Будівельна споруда має бути
спроектована і побудована таким
чином, щоб рівень шуму, що
сприймається мешканцями або
людьми, що знаходяться поруч, не
загрожував їх здоров'ю та
дозволяв їм спати, відпочивати і
працювати в задовільних умовах

Будівельна
споруда
має
бути
спроектована і побудована таким чином,
щоб її використання і функціонування
не було пов'язано з неприпустимим
ризиком таких нещасних випадків, як
падіння, зіткнення, опіки, ураження
електронним струмом, травми
в
результаті вибухів тощо

Рис. 4. Перелік основних вимог до будівель і споруд
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Таким чином, діючі документи ЄС з питань
будівництва обумовлюють створення систем
технічного регулювання в будівельній галузі на
національному рівні із використанням економіко-правових механізмів, що є найбільш прийнятними для держави.
Слід також зауважити, що на рівні Євросоюзу встановлюються вимоги тільки до проектування будівельних конструкцій, а вимоги до
проектування конкретних об’єктів установлюються кожною країною окремо, враховуючи
специфіку власних територій.
Висновки. У статті розглянуто основні функції сучасного європейського міста і зроблено висновок, що їх реалізація безпосередньо пов’язана
з якістю будівельних робіт. Сталий розвиток
міст значно залежить від ефективної взаємодії
між архітектурою, плануванням інфраструктури та містобудівним проектуванням, при цьому
велика увага приділяється саме екологічності та
енергоефективності будівництва. Проаналізовано стандарти, що регулюють будівельну діяльність, зокрема Директиву Ради ЄС, яка визначає
перелік основних вимог до будівель і споруд.
Таким чином, створення на високому будівельному рівні об’єктів цивільного та промислового призначення, з одного боку, сприятиме
покращенню умов життя городян, а з іншого –
зростанню економічної (у т.ч. інвестиційної)
привабливості міста.
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РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ
У КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ
ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
REGIONAL DEVELOPMENT OF THE COUNTRY
IN THE CONTEXT OF WORLD GLOBALIZATION ECONOMIC TRENDS
AND EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE
АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано проблеми регіонального розвитку в
умовах європейської інтеграції України та глобалізації світової
економіки; розглянуто шляхи вирішення цих проблем. Розглянуто деякі питання інформаційної економіки та економіки знань.
Проаналізовано проблеми інвестицій в людський капітал.
Ключові слова: регіональний розвиток, глобалізація, інтеграція, інноваційні процеси, інвестиції.
АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы проблемы регионального развития в условиях европейской интеграции Украины и глобализации международной экономики; рассмотрены пути решения
этих проблем. Рассмотрены некоторые вопросы информационной экономики, экономики знаний. Проанализированы
проблемы инвестиций в человеческий капитал.
Ключевые слова: региональное развитие, глобализация,
интеграция. инновационные процессы, инвестиции.
ANNOTATION
The problems of regional development in Ukraine in conditions
of European integration and globalization of the world economy,
the ways to solve these problems are analyzed in the article. Some
issues of the information economy, the knowledge economy are
considered. The problems of investment in human capital are
analyzed.
Keywords: regional development, globalization, integration,
innovation processes, investments.

Постановка проблеми. Нагальною проблемою, що потребує поетапного розв’язання, є
збільшення диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів, низька конкурентоспроможність та інвестиційно-інноваційна активність. Невирішеність цієї проблеми істотно
ускладнює реалізацію єдиної політики у сфері
соціально-економічних перетворень, збільшує
загрозу виникнення регіональних криз, дезінтеграції національної економіки; перешкоджає формуванню загальнодержавного ринку
товарів і послуг; сприяє зниженню конкурентоспроможності національної економіки та її
інтеграції у світове господарство в умовах глобалізації [2-4].
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Глобалізаційні зміни досліджується багатьма
вченими, як вітчизняними так й зарубіжними.
Обґрунтовується нове наукове знання, яке дозволяє дослідити світовий економічний простір,
як синтез важливих сфер діяльності людства за
умов глобалізацій них трансформацій.

В цьому напрямку значний внесок зробили такі автори, як О.Д. Богатуров, В.С. Буянов, Н.Х. Вафіна, С.І. Долгов, Н.Н. Думаная,
В.Р. Євстигнєєв, Д.Н. Замятін, В.П. Колєсов, Е.Г. Кочетов, М.М. Моісєєв, В.К. Савчук,
М.О. Чешков, Ю.В. Яковець та ін.
Формулювання цілей статті. Мета статті – розглянути шляхи вирішення проблем
регіонального розвитку в умовах європейської
інтеграції України та глобалізації світової економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Міжрегіональні відмінності обумовлені історичними природно-географічними чинниками, нерівномірністю економічного розвитку,
неоднаковим потенціалом регіонів. З початком
ринкових перетворень розбіжності регіонального розвитку почали зростати, що пояснюється
як наявністю регіонів з різною структурою економіки, так і недосконалістю діючих механізмів регулювання регіонального розвитку [1].
Основною метою державної регіональної політики України на сучасному етапі розвитку є
створення умов, що дадуть змогу регіонам повністю реалізувати наявний потенціал, зробити
максимальний внесок у національну економіку,
здобути конкурентні переваги на зовнішньому
ринку.
Тому сьогодні необхідно зосередитися на вирішенні таких проблем регіональної політики:
- низька інвестиційна привабливість регіонів
та інноваційна активність в них;
- нерозвинута виробнича та соціальна інфраструктура;
- зростання регіональних диспропорцій у сфері соціально-економічного розвитку регіонів;
- слабка міжрегіональна інтеграція;
- нераціональне використання людського потенціалу;
- низька конкурентоспроможність регіонів
тощо [2; 3; 4].
Остання проблема набуває особливої значущості в умовах європейської інтеграції України
та глобалізації світової економіки. Глобалізація веде до посилення конкурентної боротьби
на світовому ринку. При цьому вирішальними
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порівняльними перевагами стають не наявність
природних ресурсів і дешевої робочої сили (навпаки, перевагою вважається наявність висококваліфікованих працівників), сприятливе
географічне положення тощо, а «технологічний
відрив» від конкурентів, тобто здатність провідних експортоорієнтованих галузей даної країни
створювати все нові й нові технології та, відповідно, продукти.
Тому сьогодні необхідно розробити концепцію забезпечення конкурентоспроможності
регіону на сучасному етапі європейської інтеграції України, яка повинна включати такі напрями, як:
- якість людського капіталу, розвиток економіки знань, їх роль у підвищенні рівня конкурентоспроможності регіону;
- стратегія сприяння національним та іноземним інвестиціям, як найважливіший чинник
підвищення конкурентоспроможності регіону;
- подолання інституційної недосконалості у
розвитку конкурентного середовища регіону;
- розвиток торгівлі товарами та послугами
як чинник підвищення рівня конкурентоспроможності регіону в умовах глобалізації;
- напрями сприяння розвитку міжрегіональних господарських зв’язків і транскордонного
співробітництва;
- основні регіональні особливості та чинники
конкурентоспроможності регіону в умовах глобалізації економіки [2; 3; 4].
Багато авторів вважають найважливішою
конкурентною перевагою України наявність
величезного людського капіталу. Людський капітал включає висококваліфікованих, фізично
здорових працівників, які мають достатні знання для того, щоб використовувати складне
устаткування і сучасні технології, здатних збирати та аналізувати великий масив інформації,
а також працівників, які дістають задоволення
від своєї праці, матеріально заінтересованих в її
кінцевих результатах. Але наявність людського
капіталу – це тільки потенціальна конкурентна
перевага, яка стає реальною в процесі інновацій, тобто створення принципово нових технологій, високотехнологічних продуктів, нових
форм організації виробництва і реалізації цих
продуктів. Дослідники цих процесів вважають,
що саме тут, у ланці, яка опосередковує зв’язок
прикладної, тобто фундаментальної науки та
виробництва, знаходиться найслабкіше місце
української економіки [2, с. 37].
Терміни «інформаційна економіка», «економіка знань», які з’явилися у 70-ті роки ХХ ст.,
сьогодні символізують ускладнення усіх сфер
господарського життя та впровадження комунікаційних технологій. Знання та інші нематеріальні цінності стають вирішальним чинником
ефективної роботи підприємств кожного регіону, їхньої конкурентоспроможності [1, с. 26].
Інвестиції в людський капітал окуповуються значно швидше, ніж в основний капітал. Це
довгочасні затрати на розвиток освіти (шкіль-

ної, вищої та середньої спеціальної), охорони,
здоров’я, науки та соціальної сфери, і особливо
це стосується регіонів, які відносять до депресивних. Недостатні затрати в цю сферу веде до
негативних наслідків, які в кінцевому рахунку
призводять до погіршення соціально-економічного стану таких регіонів. В умовах, коли наука перетворилася на безпосередню продуктивну
силу суспільства, інвестиції в людський капітал – це насамперед вкладання у підвищення
міжнародної конкурентоспроможності країни
та прискорення зростання її економіки [1].
Національна економіка істотно ослаблена
погіршенням зовнішніх і внутрішніх чинників зростання. То ж постає нагальна проблема
активного використання інновацій як засобу
розвитку й адаптації підприємств регіонів до
процесів євроінтеграції та глобалізації. Українським підприємствам треба розробляти і використовувати передові інноваційні технології
управління, щоб забезпечити свою конкурентоспроможність, з урахуванням особливостей
сучасних господарських процесів і розвитку регіонів.
Для того щоб євроінтеграція України відбувалась ефективно, треба конструктивно активізувати інноваційний процес в регіонах і на рівні економічної системи, підвищуючи престиж
розумової праці, розвиваючи різноманітні форми інноваційного підприємництва в кожному
регіоні, що дає можливість підвищити конкурентоспроможність української економіки [4].
Вивчаючи досвід країн, що розвиваються,
необхідно звернути увагу на недоцільність,
шкідливість проведення політики наздоганяючого розвитку, коли вживалися заходи до разового імпорту машин та обладнання. Це привело
до того, що ці країни не знайшли власної ніші
в загальноцивілізаційному процесі, не створили умов для самостійного технічного розвитку,
удосконалення та модернізації всього технічного парку, для створення конкурентоспроможного виробництва [1].
Коли відсутня системна діяльність з удосконалення та розвитку техніки й технології,
машинний імпорт може призвести до провалу
національної економіки. Наприкінці 2008 року
національна економіка України понесла збитки, тобто до держбюджету не надійшли валютні надходження від реалізації продукції металургійних підприємств на світовому ринку. Ця
продукція неконкурентоспроможна, тому що
металургійні підприємства використовують застарілі технології, довгі роки не здійснювалась
модернізація виробництва. Наслідки такої економічної політики стали причиною кризи, безробіття, інфляції.
Ринковий механізм необхідно використовувати на повну потужність не для наздогоняючого розвитку, а для здійснення такої національної економічної політики, яка б орієнтувалась
на інвестиційну діяльність, враховуючи особливості та потреби суб’єктів економічної діВипуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
яльності (регіонів), а також саме національний,
а не іноземний капітал повинен стати основою
як національної, так і регіональної конкурентоспроможності. Досвід розвинених країн Європи, таких як Франція, Польща свідчить про
необхідність розвитку конкурентних переваг
окремих регіонів у контексті міжрегіонального співробітництва. Це потребує інституційних
змін, у тому числі затвердження єдиної національної концепції стратегії розвитку регіонів,
структурних змін в економіці регіонів, як передумови формування та посилення регіональних
конкурентних переваг [1; 2; 3].
Державою розроблена стратегія регіонального розвитку України на 2004–2015 рр. Основною метою стратегії є створення умов для
підвищення конкурентоспроможності регіонів,
забезпечення їх сталого розвитку на сучасній
технологічній основі, високої продуктивності
виробництва та зайнятості населення. Цей документ містить всебічні напрями регіональної
політики держави, але головна проблема – це
політика, яка не наповнюється реальним змістом на практиці. Важливим практичним інструментом реалізації національної концепції
є чіткий законодавчий розподіл повноважень,
відповідальності та фінансово-економічної бази
між різними рівнями управління: загальнодержавним, регіональним і місцевим.
Щоб інтегрувати вітчизняну економічну систему у світогосподарській процес, треба підвищувати ефективність і конкурентоспроможність великих підприємств, розвивати таку
форму інноваційного підприємництва як концерни. У концернах на регіональному рівні можуть об’єднуватися підприємства промисловості, транспорту, торгівлі, банківської сфери для
спільного здійснення наукомістких інноваційних проектів, що дасть змогу їхнім учасникам
вирівнювати певні галузеві та регіональні сезонні коливання та ризики, переводити капітал
у перспективніші галузі економіки, сприятиме
підвищенню рівня конкурентоспроможності регіону [3; 4].
Одним із основних показників, за яким оцінюють перспективи економічного зростання
країни та її конкурентні переваги на зовнішньому та внутрішньому ринках, є національна
конкурентоспроможність. Аналіз вітчизняних
та зарубіжних досліджень показує, що науково-технологічний потенціал є одним із визначальних факторів, здатних суттєво впливати
на формування національної конкурентоспроможності України. Рівень та динамізм розвитку інноваційного та науково-технологічного
потенціалу визначає основу стійкого економіч-
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ного зростання країни. Така система не існує
окремо від економічних процесів, а являє собою
невід’ємну складову інноваційної моделі розвитку економіки на загальнодержавному та регіональному рівнях.
Наявні конкурентні переваги регіонів та
окремих галузей економіки повинні бути основою при формуванні напрямів, форм та методів
регіональної інтеграції України до ЄС.
Висновки. Таким чином, неможливо уникнути впливу глобалізацій них процесів і явищ,
до них треба адаптуватися з метою отримання
національних інтересів та забезпечення соціально-економічного розвитку у довгостроковій
перспективі. Дієвість напрямів розвитку може
бути доведена шляхом залучення інноваційних
рішень.
Процес глобалізації зумовлює розвиток інноваційного підприємництва, яке сприяє інтеграції країни в систему європейського та світового
господарства. Тому важливими невідкладними
стратегічними завданнями розвитку національної економіки мають бути піднесення конкурентоспроможності продукції підприємств у
кожному регіоні, забезпечення впровадження
інновацій, модернізація виробництва. Особливої значущості це набуває в умовах економічної
кризи.
Невідкладною потребою є чітке визначення
глобальних і регіональних аспектів рівноправного входження України до сучасної системи
міжнародних економічних відносин, куди вона
повинна включатися не на правах сировинного
придатка, а як технологічно розвинута держава
з гідним рівнем життя її громадян.
Необхідно створювати привабливий інвестиційний клімат, тобто вживати рішучих заходів
щодо всебічної реструктуризації підприємств
кожного регіону, що зумовить істотне зростання ринкової ціни їх активів і зробить їх привабливими для потенційних інвесторів.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
В УМОВАХ ДИСПРОПОРЦІЙНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
TRENDS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT
IN UKRAINE UNDER DISPROPORTIONALITY OF ECONOMIC GROWTH
АНОТАЦІЯ
У статті досліджуються стан і особливості розвитку малого підприємництва в Україні. У процесі дослідження виявлено
позитивні і негативні тенденції та зміни, визначено перспективи розвитку підприємницьких структур. На основі аналізу статистичних даних доведено, що сучасний стан суб’єктів малого
підприємництва є нестійким і нестабільним. Розроблена двохфакторна виробнича регресія Кобба-Дугласа. Обгрунтовано
пропозиції щодо підвищення ефективності підтримки та визначення стратегічних напрямів розвитку малого підприємництва
в Україні.
Ключові слова: мале підприємництво, диспропорційність
економічного зростання, модель виробничої регресії, двохфакторна виробнича регресія, підприємницькі структури.
АННОТАЦИЯ
В cтатье исследуются состояние и особенности развития малого предпринимательства в Украине. В процессе исследования выявлены позитивные и негативные тенденции
и изменения, определены перспективы развития предпринимательских структур. На основе анализа статистических
данных доказано, что современноее состояние малого бизнеса неустойчиво и нестабільно. Разработана двухфакторная
производственная регрессия Кобба-Дугласа. Обоснованы
предложения по повышению эффективности поддержки и
определение стратегических направлений развития малого
предпринимательства в Украине.
Ключевые слова: малый бизнес, диспропорциональность
экономического роста, модель производственной регрессии,
двухфакторная производственная регрессии, предпринимательские структуры.
ANNOTATION
The article investigates the status and development of small
business in Ukraine. The study reveals positive and negative trends
and changes, identified prospects of businesses development.
Based on statistical analysis, it demonstrated that the current
state of small businesses is fragile and unstable. Two-factor CobbDouglas production regression is developed. The proposals to
improve the efficiency of support and identify strategic directions
of development of small business in Ukraine are grounded.
Keywords: small business, disparity of economic growth,
model of production regression, two-factor production regression,
businesses.

Постановка проблеми. Розвиток малого підприємництва в Україні є одним із пріоритетних напрямів регіональної політики як окремих регіонів, так і країни в цілому, оскільки
пов’язаний з вирішенням низки питань не тільки економічного, але й соціального характеру.
Діяльність малих підприємств у першу чергу
орієнтована на місто чи селище, де вони функціонують. Тому їх розвиток у певній мірі зале-

жить від дієвості органів місцевого самоврядування. З іншого боку, підприємництво відіграє
значну роль у підвищенні соціально-економічного рівня розвитку регіонів, подоланні існуючих територіальних диспропорцій.
Тому формування основних напрямів підвищення ефективності функціонування малого
підприємництва на регіональному рівні повинно
базуватися на урахуванні інтересів територіальної громади, органів регіонального управління
та місцевого самоврядування, бізнесових структур, тобто всіх суб’єктів економічної діяльності, розташованих у межах регіону. Досягнення
компромісів між конкуруючими або різноспрямованими інтересами органів влади та підприємців є однією із цілей забезпечення ефективного
розвитку підприємництва у регіоні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вагомий внесок у дослідження проблем розвитку малого підприємництва, визначення його
ролі в економічному розвитку країни та регіонів зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені,
як К.О. Ващенко, З.С. Варналій, Л.І. Вороніна,
В.М. Геєць, Б.М. Данилишин, В.І. Кредісов,
Г.М. Рижакова, М.П. Бутко, Е.М. Лібанова,
З.В. Герасимчук та ін. У працях цих науковців розглянуто процес становлення малого і середнього бізнесу в Україні та особливості його
розвитку в умовах посилення глобалізаційних
тенденцій. Вивчалися основні причини гальмування розвитку малого підприємництва та
перспективи його розвитку як на регіональному, так і на державному рівні. Однак зміни,
що відбуваються в суспільстві не завжди позитивно впливають на діяльність малих суб’єктів
господарювання. Тому, незважаючи на значну
кількість досліджень щодо діяльності підприємницьких структур, визначення тенденцій
розвитку малих підприємств України та окремих регіонів, усвідомлення їхніх конкурентних
переваг та проблем розвитку і надалі залишаються актуальними і потребують подальшого
дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження стану і особливостей розвитку малого
підприємництва в Україні, виявлення позиВипуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
тивних і негативних тенденцій та змін, пошук
пріоритетних шляхів і напрямків розвитку підприємницьких структур у регіонах.
Виклад основного матеріалу дослідження.
В умовах системних структурних перетворень
національної економіки підприємницький сектор виконує свою провідну роль і виступає гарантом стабільності економіки та підвищення
рівня життя її громадян. Реальний стан цього
сектора говорить про те, що підприємництво в
Україні починаючи з 1991 року постійно розвивається. У державі, в умовах лібералізації ринкових відносин, створені сучасні передумови
для його розвитку. Законодавством України не
передбачено обмежень підприємництва певними видами економічної діяльності, обрання організаційно-правових форм його функціонування як юридичними, так і фізичними особами,
котрі пройшли державну реєстрацію [1].
Слід зазначити, що малі та середні підприємства у своїй діяльності орієнтуються, головним
чином, на регіональний ринок та вирішення
місцевих проблем. Тому саме підприємництво
повинно стати основою формування регіональної структури місцевого господарства із врахуванням особливостей соціально-економічного
розвитку кожного конкретного регіону.
Його розвиток пов’язаний з вирішенням
ряду питань не тільки економічного, але й соціального характеру, серед яких – забезпечення
темпів економічного зростання, усунення територіальних диспропорцій, послаблення монополізації, створення нових робочих місць, підвищення зайнятості та рівня доходів населення,
наповнення місцевих бюджетів тощо. В умовах
дестабілізації економіки, обмеження фінансових ресурсів якраз малі підприємства здатні
швидше вирішувати проблеми демонополізації,
стимулювати розвиток економічної конкуренції, оперативно реагувати на зміни споживчого
попиту і за рахунок цього забезпечувати необхідну рівновагу на споживчому ринку. Адже
вони не вимагають великих стартових інвестицій, мають високу швидкість обігу коштів,
спроможні швидко реагувати на зміни попиту
і пропозиції.
Крім того, мале підприємництво сприяє формуванню конкурентного середовища, оскільки
воно є антимонопольним за своєю природою,
що проявляється в різноманітних аспектах його
функціонування. З одного боку, малий бізнес
внаслідок численності елементів, що його складають, та високого їх динамізму в меншій мірі
піддається монополізації, ніж великі підприємства. З іншого боку, за умов вузької спеціалізації й використання новітньої техніки воно
виступає як дієвий конкурент, що підриває монопольні позиції великих корпорацій.
При цьому додамо, що створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва
в регіонах великою мірою залежить від комплексу відповідних дій і заходів місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого само-
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врядування, що, у свою чергу, повинні бути
втілені у регіональній політиці.
Регіональною політикою розвитку малого
бізнесу слід вважати, з одного боку, чітко опрацьовану в законодавчому аспекті практичну діяльність центральних органів виконавчої влади
і місцевих державних адміністрацій в усіх регіонах країни, спрямовану на створення необхідного комплексу умов розвитку малого підприємництва, а з іншого – соціально-економічні
заходи, здійснювані на основі загальнодержавної політики, закріпленої у законодавстві, самими регіонами для досягнення певних регіональних і місцевих цілей та завдань [2, с. 65].
Однак розвиток підприємництва в Україні
пов’язаний із низкою проблем:
– недосконалість та нестабільність законодавства у сфері розвитку малого підприємництва, що не дає можливості суб’єктам підприємництва планувати свою діяльність на тривалий
період;
– непомірний податковий тиск та нестабільність податкового законодавства, що змушує
деяких суб’єктів малого та середнього підприємництва працювати в тіньовому секторі економіки;
– нестача внутрішніх фінансових ресурсів,
складність доступу до зовнішніх джерел фінансування та залучення інвестицій, слабкі кредитні можливості підприємницьких структур;
– нерозвиненість інституцій ринкової інфраструктури підтримки малого підприємництва;
– ускладнений порядок проходження дозвільних (погоджувальних) процедур і, як наслідок, їх висока витратність;
– недосконалість системи обліку та статистичної звітності малих підприємств;
– неналагодженість співпраці між органами
самоврядування, місцевим бізнесом і недержавними організаціями;
– обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення;
– недосконалість системи обліку та статистичної звітності малих підприємств;
– недосконалість системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів
для підприємницької діяльності
– низький рівень залучення молоді та сільського населення до малого підприємництва;
– відсутність дієвого механізму реалізації
державної політики щодо підтримки малого
бізнесу [3; 4; 5].
Протягом останнього десятиліття одним із
основних завдань трансформації вітчизняної
економіки є забезпечення подальшого розвитку
малого підприємництва. Адже саме підприємництво може стати тим дієвим чинником, що
забезпечить подолання стагнаційних тенденцій
розвитку регіонів, формування сприятливого
середовища для впровадження інновацій у всі
сфери господарської діяльності з метою подолання регіональних диспропорцій та досягнен-
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ня якісного економічного зростання. Однак
зміни, що відбуваються в державі, не завжди
позитивно впливають на діяльність малого бізнесу. Визначення тенденцій розвитку малих
підприємств України та регіонів, усвідомлення
їхніх конкурентних переваг і проблем має стати
основою регіональної політики нашої держави.
За підсумками 2013 р., у структурі вітчизняного підприємництва частка малих підприємств становила 94,3%, середніх – 5,5% та
великих – 0,2%. Протягом 2010 –2013 рр. ці
показники не зазнавали суттєвих змін. У розподілі за видами економічної діяльності пріоритетними сферами діяльності суб’єктів малого
підприємництва залишаються торгівля та сфера
послуг (ремонт автомобілів, побутових виробів
та предметів особистого вжитку), питома вага
яких від загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) сумарно складає понад
50%. При цьому частка суб’єктів малого підприємництва у промисловості становила лише
11,7%, сільському, лісовому та рибному господарстві – 12,6%, сфері операцій з нерухомим
майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям – 9,1%, будівництві – 9,4%,
діяльності транспорту і зв’язку – 4,1% [6].
Важливим показником аналізу економічного
стану підприємництва як в країні, так і регіоні є показник кількості малих підприємств на
10 тис. осіб населення, який протягом 2010–
2013 років по Україні залишався майже незмінним і становив 70 малих підприємств, що значно менше , ніж в попередні роки. Найкраще
значення цього показника було у 2007 р. – 84
одиниці. Для порівняння, кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення
складає: у Великобританії – 460, у Німеччині –
370, в Італії – 680, у США – 472 [7].
В регіональному розрізі найкращі показники кількості малих підприємств на 10 тис. осіб
наявного населення України у містах Києві
(266) і Севастополі (102), Одеській (103), Київській (102), Харківській (91), Запорізькій (80) і
Дніпропетровській областях (83). Тільки в цих
регіонах спостерігається перевищення кількості малих підприємств на 10 тис. населення над
середньо українським показником. Це обумовлено специфікою місця розташування регіонів,
особливостями економічного розвитку, великою кількістю підприємств, що займаються посередництвом і торговельною діяльністю. Можна стверджувати, що в інших регіонах України
стан справ за показником кількості малих підприємств є ще гіршим. Найнижчими ці показники є в Тернопільській (45), Сумській (47),
Закарпатській (45), Чернівецькій (44) та Рівненській (43) областях.
Загальна кількість суб’єктів малого підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення України у 2013 р. становила 271 одиницю
проти 394 одиниць у 2010 р. Протягом аналізованого періоду цей показник скоротився на
31,2%. В регіональному розрізі найкращі по-

казники кількості суб’єктів малого підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення
України в 2013 р. спостерігалися у містах Києві (599 одиниць) і Севастополі (465), Київській
(429), Одеській (419), Харківській (410) і Миколаївській (406) областях. Найнижчі показники кількості суб’єктів малого підприємництва
на 10 тис. осіб наявного населення України в
Сумській (307), Волинській (286), Львівській
(284), Рівненській (284) та Тернопільській (283)
областях.
При цьому варто зазначити, що кількість фізичних осіб-підприємців яка фігурує у статистичній звітності, не відповідає дійсності, так
як в цю звітність включена значна кількість
«підприємців», які в дійсності є продавцями
великих магазинів і до підприємництва ніякого
відношення не мають. Вони зареєстровані підприємцями для зменшення податкового навантаження на різні організації та підприємства
торгівлі.
Істотні міжрегіональні відмінності в розвитку малого підприємництва зумовлені впливом
певних тенденцій розвитку нашої держави.
З одного боку, динамічний розвиток економіки України не супроводжувався структурними
змінами в регіонах, а отже, мав екстенсивний
характер, коли зростають традиційні потужні
промислові центри та залишаються у стані стагнації регіони з більш низьким рівнем промислового потенціалу. З іншого боку, існуванням
типового для більшості постсоціалістичних країн феномену «столичного максимуму» ділової
активності. Переважання концентрації ділової
активності у столиці має значний вплив на формування міжрегіональних відмінностей розвитку малого підприємництва та збільшення диспропорцій регіонального розвитку за більшістю
показників.
Однак додамо, що суттєвий вплив на рівень
соціально-економічного розвитку як країни,
так і регіонів має не чисельність малих підприємств, а їх результативність. Одним із важливих показників, що характеризує ефективність
розвитку підприємництва є обсяг реалізованої
продукції. Динаміка обсягів даного показника
впродовж 2006–2012 рр. постійно зростає (за
винятком кризового 2009 р.). Проте у 2013 р.
обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)
дещо знизився порівняно з попереднім роком,
причому понад 60% продукції створено за рахунок торгівлі, 10% – операції з нерухомим
майном, оренда, інжиніринг та надання послуг
підприємцям, близько 9% – промисловість,
7% – будівництво.
В регіональному розрізі спостерігаються значні відмінності в обсягах реалізованої продукції малими підприємствами. На основі аналізу
цього показника можна виділити чотири групи
регіонів:
- регіони з низьким рівнем обсягів реалізованої продукції до 5 млн грн – Закарпатська,
Чернівецька області та м. Севастополь;
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Таблиця 1
Окремі показники діяльності малих
підприємств України в 2006–2013 рр.
Обсяг
реалізованої
Роки
продукції,
млн грн
2006
357252,6
2007
436247,8
2008
492378,7
2009
456667,8
2010
568267,1
2011
607782,4
2012
672653,4
2013
670258,5
Джерело: [6]

Фонд оплати
праці,
млн грн
15786,4
20206,1
27113,4
27725,4
29885,1
37052,3
43071,3
44528,8

Власний
капітал на
поч. року,
млн грн
203245,4
216513,2
257095,5
313795,9
387338,1
441351,2
436340,1
488077,9

За допомогою вбудованої функції MS Excel
«Аналіз даних – Регресія» було отримано такі
результати розрахунку (таблиці 2, 3, 4).
Таблиця 2
Регресійна статистика
Множинний R
R-квадрат
Стандартна помилка
Спостережень
Джерело: розраховано авторами

0,975373
0,951353
0,058725
8

Значення множинного коефіцієнта кореляції R = 0,975373 та детермінації R2 = 0,951353
свідчить про високий рівень зв’язку між досліджуваними факторами та показником, оскільки є достатньо близькими до одиниці.
Таблиця 3

Регресія
2
0,337205
0,168603
Залишок
5
0,017243
0,003449
Разом
7
0,354448
Джерело: розраховано авторами

Критерій
Фішера F

Середній
квадрат
відхилень
MS

Дисперсія
оцінки

Дисперсія
SS

Дисперсійний аналіз
Ступінь
вільності df

- регіони з середнім рівнем обсягів реалізованої продукції від 5 до 15 млн грн – Вінницька,
Волинська, Житомирська, Івано-Франківська,
Кіровоградська, Миколаївська, Рівненська,
Сумська, Тернопільська, Черкаська, Чернігівська Херсонська, Хмельницька області;
- регіони з рівнем реалізації продукції малими підприємствами вище середнього від 15 до
25 млн грн – АР Крим, Запорізька, Луганська,
Львівська, Полтавська області;
- регіони з високим рівнем обсягів реалізованої продукції понад 25 млн грн – Дніпропетровська, Донецька, Київська, Одеська, Харківська
області та м. Київ.
Таким чином, в Україні домінують регіони з
середнім рівнем обсягів реалізованої продукції
від 5 до 15 млн грн.
Для визначення можливих управлінських
дій щодо змін обсягів реалізації продукції
можна скористатися результатами досліджень
моделі виробничої регресії. При побудові і використанні моделі виробничої регресії треба
пам’ятати, що результати обсягу виробництва
згладжуються (усереднюються), разом з тим побудована модель дає можливість зробити якісний аналіз виробництва в цілому.
Одним із часткових випадків виробничої регресії є двофакторна виробнича регресія КоббаДугласа [8].
Обсяг виробленої (реалізованої) продукції Y
взагалі залежить від двох факторів: робочої сили
X1, та основних засобів галузі (підприємства) Х2:
Y= F(Х1, Х2).
Суттєвими факторами, що здійснюють вплив
на зміну обсягів реалізації продукції малого
підприємництва дослідники визначають такі
як витрати на оплату праці працівників P (фактор мотивації праці) та власний капітал підприємств малого бізнесу K. Оскільки виробнича
функція має степеневий вигляд, то виробничу
регресію щодо таких підприємств можна зобразити у вигляді:
Y= а0 Pa1 Ka2.
Для дослідження такої функції було опрацьовано статистичні дані, які зведені до таблиці 1.

48,89049

Для оцінки достовірності отриманої моделей слід провести аналіз за критерієм Фішера.
Оскільки розрахункове значення критерію F =
48,89 є більшим від табличного Fтабл (0.05 ; 2;
5) = 5,79, то побудована модель є достовірною.
Таблиця 4
Результати розрахунку параметрів моделі
Коефіцієнти Стандартна
помилка
Y-перетин
6,56642
0,962635
Змінна P
0,517836
0,201193
Змінна К
0,100485
0,011254
Джерело: розраховано авторами

tстатистика
6,821298
2,573826
8,92905

Аналіз розрахованих значень t-cтатистики
доводить статистичну значимість знайдених параметрів моделі, оскільки табличне значення
t-статистики складає t(0,95; 5) = 2,571, що є
меншим від розрахованих у таблиці.
Таким чином, отримано такий вигляд виробничої функції для малих підприємств України:
Y = 710,82 P0,518 K0,1
Аналіз статистичних показників доводить
можливість проводити певний аналіз і робити
такі висновки на основі побудованої моделі.
Відповідно до [9] параметр а1 = 0,518 такої
регресії є частинним коефіцієнтом еластичності
і показує, що відбудеться зміна обсягів реалізації продукції малих підприємств на 0,518% при
зміні фонду оплати праці на 1%. Водночас при
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зміні власного капіталу на 1% зміна обсягів реалізації очікуватиметься лише на 0,1%.
Сума часткових коефіцієнтів еластичності а1
= 0,518 і а2 = 0,1, яка складає 0,618 дозволяє
зробити висновки на основі показника однорідності, який називають загальним коефіцієнтом
еластичності [9], а саме, що при збільшенні
фонду оплати праці і власного капіталу підприємств в λ (стале число більше одиниці) разів
викличе збільшення обсягу реалізації в число
разів менше за λ, тобто в λ0,618, що є меншим
одиниці, тобто в цьому випадку при зростанні
обсягів реалізації зростають витрати на одиницю продукції.
Висновки з даного дослідження. Таким чином, з метою ефективного функціонування малого підприємництва як одного із дієвих факторів зниження регіональних диспропорцій в
Україні та забезпечення якісного економічного
зростання в державі необхідно:
- удосконалити законодавчі та нормативноправові акти в галузі формування сприятливого середовища господарювання і стимулювання
реалізації пріоритетних напрямів функціонування підприємницьких структур;
- стимулювати дієвість асоціацій товаровиробників з метою налагодження координації взаємодії між владними структурами і
суб’єктами підприємницької діяльності;
- забезпечити розвиток соціального партнерства органів влади, підприємницьких структур,
громадських організацій (укладання партнерських угод і договорів про співпрацю);
- удосконалити систему формування, розробки та реалізації регіональних програм розвитку
малого та середнього бізнесу;
- удосконалити систему методів адміністративної підтримки реалізації інноваційно-інвестиційних проектів, упровадження новітніх
технологій і заходів підприємницькими структурами;
- проводити маркетингові дослідження шляхом створення системи територіального маркетингу товарів, послуг, які виробляються в межах регіону;
- удосконалити фінансово-податкову політику підтримки суб’єктів малого підприємництва
(що передбачає прямі гарантовані позики; пільгове оподаткування; цільове субсидіювання малих підприємств, що працюють у пріоритетних
напрямах економіки регіону, зокрема, ЖКГ,
переробка сільськогосподарської продукції, інноваційна діяльність тощо; цільове бюджетне

фінансування; залучення коштів населення для
фінансування бізнес-проектів);
- підвищити ефективність використання
створених інституцій ринкової інфраструктури
підтримки малого бізнесу (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, технопарків, консалтингових
та юридичних фірм) з метою зростання рівня
ділової активності в регіоні і налагодження
співпраці між місцевою владою і підприємницькими структурами;
- сприяти розширенню виставкової та ярмаркової діяльності підприємницьких структур
(створення або виділення місць для проведення
виставок, розповсюдження рекламної продукції, організація презентацій продукції та послуг, проведення спеціалізованих галузевих ярмарків, надання інформації про виставки, які
проводяться в інших регіонах, та сприяння у
пошуку потенційних партнерів);
- забезпечити формування сприятливого інвестиційного клімату, інформаційної відкритості регіону;
- сприяти усуненню адміністративних бар’єрів
на шляху розвитку підприємницьких структур.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
PROBLEMS OF DEVELOPMENT
OF THE MODERN LABOR MARKET IN UKRAINE
АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена актуальним питанням розвитку сучасного ринку праці в Україні. Розкрито ключові проблеми розвитку ринку праці. Досліджено основні соціально-економічні тенденції. Доведено причини та наслідки змін, що відбуваються на
ринку праці. Визначено перспективні напрями розвитку ринку
праці в умовах формування інформаційного суспільства.
Ключові слова: ринок праці, соціально-технічний розвиток, трансформаційні процеси, рівень безробіття, неформальна зайнятості, коопераційні зв’язки, рекрутингові послуги, регіональні програми розвитку.
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальным вопросам развития современного рынка труда в Украине. Раскрыты ключевые проблемы развития рынка труда. Исследованы основные социальноэкономические тенденции. Изучены причины и последствия
изменений, происходящих на рынке труда. Определены перспективные направления развития рынка труда в условиях
формирования информационного общества.
Ключевые слова: рынок труда, социально-экономическое развитие, трансформационные процессы, уровень безработицы, неформальная занятость, кооперационные связи,
рекрутинговые услуги, региональные программы развития.
ANNOTATION
Article is devoted to topical issues of the modern labor market
in Ukraine. It discloses the key problems of labor market development. The main social and economic trends are studied. The causes and consequences of changes occurring in the labor market are
highlighted. The promising areas for development of labor market
in conditions of formation information society are determined.
Keywords: labor market, social and economic development,
transformation processes, unemployment, informal employment,
cooperative relations, recruitment services, regional development
programs.

Постановка проблеми. Інтенсифікація руху
робочої сили, перегляд гарантій зайнятості, зміна соціальних стандартів суттєво вплинули на
економічну поведінку населення та видозміну
ринку праці в Україні [3]. У сучасних умовах
господарювання ключовими рисами національного ринку праці стають: активізація взаємодії зацікавлених сторін на засадах розширення
сфер діяльності; акцентування пильної уваги на
узгодженні попиту і пропозиції, цін і умов праці між роботодавцями та співробітниками [5].
Водночас зрушення, що відбуваються на ринку
праці, супроводжуються як позитивними, так і
негативними наслідками.
Підвищення ролі домогосподарств у формуванні суспільних благ, створення нових робочих
місць, акцентування уваги на значущості розвитку інститутів цивільного суспільства, максимальне залучення кадрового потенціалу до

процесу управління мезосистемами позитивно
вплинуло на ринок праці, що простежується у
поступовому професійному розвитку кадрового
потенціалу, нарощенні інноваційної складової
регіонів, появі нових видів діяльності [7]. Разом
із тим у структурі соціально-економічних показників простежується низка негативних аспектів,
зокрема: поширення проблем оплати і умов праці; зниження гарантій зайнятості; зменшення
трудової мотивації; зростання рівня безробіття
за окремими професійними групами. Такі проблемні явища призводять до поступового нарощування регіональних деформацій та суперечностей у структури зайнятості населення.
Ситуація, що склалася в Україні, вимагає
прийняття новітніх підходів у системі державного та регіонального менеджменту. За таких
умов одним із практичних завдань управління
стає прийняття програм ефективного збереження та відтворення кадрового потенціалу з урахуванням трансформаційних зрушень ринкової
економіки, що посприяє виявленню і запобіганню виникнення негативних соціально-економічних наслідків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблеми розвитку ринку праці, а також його
окремих елементів в умовах структурної трансформації економіки як на національному, так і
на регіональному рівнях привертали увагу багатьох вітчизняних і зарубіжних дослідників. Особливостям розвитку ринку праці значну увагу
приділяли Г. Госен, А. Маршалл, М. Фридмен,
К. Маркс та ін., які досліджували закони людського спілкування та правил взаємодії [1; 2].
За сучасних часів питання розвитку ринку праці досліджували Л. Дмитриченко, Є. Крихтін,
Н. Дучинська, О. Волкова, О. Фінагіна, приділяючи особливу увагу трансформаційним процесам ринку праці та їх наслідкам [1; 5; 9].
Поступово у науковому середовищі суттєвий інтерес викликали питання дослідження методик
оцінки рівня розвитку регіональних ринків праці, що розкривається у роботах З. Герасимчука,
В. Ковальського, А. Коверзнева, В. Приймака
[2; 3]. Накопичений науковий досвід в значній
мірі поширив можливості оцінки факторів формування, стану і тенденцій розвитку. Разом із
тим в сучасній практиці менеджменту залишається низка невирішених питань, що потребують подальшого дослідження та розв’язання.
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Постановка завдання. Враховуючи актуальність дослідження, метою написання статті є розкриття проблем розвитку сучасного ринку праці
в Україні і надання рекомендацій щодо удосконалення системи управління кадровими ресурсами
на регіональному та державному рівнях.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Розвиток і функціонування сучасного ринку
праці відбувається на засадах загальноприйнятих економічних законів, що передбачають
раціоналізацію зайнятості та виробництва,
узгодження економічних інтересів у системі
суспільного поділу праці. Ринкова трансформація, що відбулася в Україні, призвела до зміни
галузевої структури зайнятості й спричинила
появу нових робочих місць з частковим витисненням існуючих. Основними тенденціями
сучасного ринку праці стають: перегляд парадигми зайнятості та поява можливостей для
розширення економічної активності населення
за рахунок створення віртуальних, віддалених
робочих місць, інноваційних структур і організацій, участь в економічній діяльності тих демографічних верств населення, які раніше були
за межами ринку праці; підвищення функціональної мобільності робочої сили; зростання
гнучкості та еластичності ринку праці, збільшення масштабів «нестандартних» форм зайнятості [4; 7].
Сучасні правила соціальної та економічної
поведінки дозволяють працівникам вільно реалізовувати роботодавцю власний професійний
потенціал за ринковою ціною, шляхом трудового найму за власним вибором і бажанням.
У свою чергу, роботодавець (у особі підприємця,
виробничого колективу, держави) самостійно
вирішує якісний і кількісний склад працівників, необхідних для виконання різноманітних
виробничих завдань у державних і приватних
секторах економіки, різних галузях економіки,
місцевого і національного значення. Вагомий
внесок у розвиток взаємодії на ринку праці роблять посередницькі структури, шляхом прискорення пошукових процесів на замовлення
працівників або роботодавців. На державному
рівні такі функції покладено на місцеві служби зайнятості, на приватному рівні – кадрові та
рекрутингові агенції. Балансування інтересів з
урахуванням вимог інформаційного суспільства
дозволяє задовольняти існуючий попит та активізувати новітні форми взаємодії.
Разом із позитивними тенденціями розвиток
ринку праці в Україні супроводжується суттєвими внутрішніми суперечностями і обмеженнями. Це пов’язано передусім зі змінами вимог
до наповнення кадрового складу з урахуванням
тенденцій розвитку інформаційного суспільства; трансформацією регіональної ринкової
інфраструктури; змінами особливостей функціонування внутрішніх ринків праці тощо. Існуючи суперечності акумулюють виникнення проблем на ринку праці [6]. Найбільш суттєвими
проблемами на ринку праці в Україні є:

- скорочення кадрів та різке зростання числа
безробітних у галузях, що є близькими до споживчих сегментів;
- ліквідація робочих місць з причин «тінізації» ринку праці з метою мінімізації податкового навантаження на роботодавців;
- зниження рівня економічної активності з
причин невиконання умов найму та оплати праці з боку роботодавців;
- посилення психологічних факторів впливу
на населення, що пов’язані з низьким рівнем
мотивації та апатією;
- структурні диспропорції між попитом на
робочу силу та її пропозицією, обмеження можливостей працевлаштування безробітних та задоволення потреб роботодавців у працівниках;
- бракування антикризових команд професіоналів з великим досвідом роботи в умовах ризиків і ринкових змін;
- низький рівень взаємодії посередницьких,
інформаційних, консалтингових, тренінгових
фірм та ігнорування програм кооперації бізнесу, що передбачають активізацію їх взаємодії;
- недосконала державна та регіональна політка регулювання взаємовідносин на ринку
праці, що передбачає підтримку, координацію
кадрового потенціалу з урахуванням вимог інформаційного суспільства.
Враховуючи вищенаведене, варто визначити,
що ринок праці в Україні залишається розбалансованим та характеризується структурною
неузгодженістю, що пов’язано із суперечністю
між відкритим, гнучким, ліберальним характером ринку трудових ресурсів та існуючими
державними нормами його регулювання. Порушення узгодженості підтверджується аналітичними даними Головного управління статистики
України. За період 2013–2014 рр. ключовим недоліком є зростання кількості безробітного населення працездатного віку (на 9,7%) при одночасному зниженні рівня економічної активності
населення (від 73,1% до 72,2%). Така ситуація
вимагає комплексного аналізу та оцінки [8].
Підставою для проведення досліджень з питань визначення стану безробіття, причин його
виникнення, оцінки особливостей пошуку та
працевлаштування претендентів на робочі місця стає методологія, що спирається на норми
Міжнародної організації праці (МОП) і використовується у системі державного управління.
Акцентуючи увагу на проблемах безробіття,
МОП до категорії безробітних відносить осіб віком 15-70 років (зареєстрованих та незареєстрованих у державній службі зайнятості), які одночасно відповідають трьом основним умовам:
перша – не мали роботи (прибуткового заняття);
друга – активно шукали роботу або намагалися
організувати власну справу впродовж останніх
4-х тижнів, що передували опитуванню, тобто
робили конкретні кроки протягом останніх чотирьох тижнів з метою знайти оплачувану роботу за наймом чи на власному підприємстві;
третя – були готові приступити до роботи впроВипуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
довж 2-х найближчих тижнів, тобто почати
працювати за плату за наймом або на власному
підприємстві. До цієї категорії належать також
особи, які не шукають роботу через те, що вже
її знайшли і мають домовленість про початок
роботи через певний проміжок часу, а також
проходять навчання за направленням державної служби зайнятості населення [1; 3].
За результатами вибіркового обстеження домогосподарств 2013–2014 рр. простежуються
такі тенденції ринку праці: середньомісячна
кількість економічно активного населення віком 15-70 років зменшилася у 2014 р. на 3,1%
і становила 20,2 млн осіб, з них 19,2 млн осіб
(95,1%) були у працездатному віці; із зазначеної кількості громадян 18,5 млн осіб, або 91,4%
були зайняті економічною діяльністю, а решта – 1,7 млн осіб, класифікувалися як безробітні [8, с. 2-3]. Проблема збільшення кількості
безробітних посилюється зростанням тривалості пошуку роботи. За останні роки показник середньої тривалості безробіття населення у віці
15-70 років має тенденцію до зменшення (з 6 до
5 місяців) – це є позитивним моментом. Водночас частка безробітних, які шукали роботу до
3 місяців та від 3 до 12 місяців збільшується
(табл. 1).
Таблиця 1

Безробітне населення за тривалістю пошуку роботи
Найменування показників І півріччя І півріччя
ринку праці
2013 р.
2014 р.
Безробітне населення у віці
15-70 років (за методологі1576,1
1730,1
єю МОП), тис. осіб
у тому числі шукали роботу, намагались організувати
1526,2
1685,7
власну справу, тис.
з них за тривалістю пошуку
роботи, %
до 3 місяців
37,9
46,9
від 3 до 6 місяців
24,6
25,2
від 6 до 9 місяців
10,1
10,3
від 9 до 12 місяців
5,8
6,9
12 місяців і більше
21,6
10,7
Середня тривалість пошуку
6
5
роботи, місяців

Отже, незважаючи на низку позитивних аспектів, залишаються відкритими питання щодо
швидкості пошуку робочих місць, обміну даними, узгодження відповідності існуючих спеціалістів із вимогами сучасного ринку праці у короткі проміжки часу. Значну роль у формуванні
кадрового потенціалу відіграють економічно
неактивні групи (населення віком 15-70 років).
У 2014 р. вони складали 11,7 млн. осіб, що
більше третини всього населення даного віку.
Кожен другий економічно неактивний був пенсіонером, кожен п’ятий – учнем або студентом
та виконував домашні (сімейні) обов’язки. До
вищезазначеної категорії належать незайняті
особи працездатного віку, які припинили ак-
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тивні пошуки роботи, з причин втрати надії її
знайти (зневірені). Порівняно з показником за
І півріччя 2013 р. ця категорія осіб збільшилась більш як на чверть (25,5%) та становила
130,5 тис. осіб [8, с. 12].
В останні роки спостерігалося збільшення (на 32,8%) кількості економічно неактивних осіб працездатного віку, які не знали де
і як шукати роботу, яким чином організувати
власну справу, переконаних у відсутності підходящої роботи. У 2014 р. було зареєстровано
123,6 тис. таких осіб. Ця категорія громадян
за умов наявності сприятливої кон’юнктури могла б запропонувати свою робочу силу на ринку
праці [8, с. 14].
Серед загальної кількості зареєстрованих
безробітних простежується, що кожний четвертий раніше працював у промисловості, кожний
шостий – в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів,
і майже кожний сьомий – у сільському, лісовому та рибному господарствах. Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями на кінець червня 2014 р.
становила 48,7 тис., що на 30,1% менше, ніж
на кінець червня 2013 р. [8]. Із загальної кількості вакансій майже кожна четверта була задіяна у переробній промисловості, кожна восьма – в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті
автотранспортних засобів і мотоциклів, кожна
дев’ята – в державному управлінні й обороні;
обов’язковому соціальному страхуванні.
Навантаження зареєстрованих безробітних на
10 вільних робочих місць (вакантних посад), у
цілому по країні, збільшилося з 65 осіб на кінець червня 2013 р. до 90 осіб на кінець червня
2014 р. (табл. 2). Серед регіонів навантаження
зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) значно збільшилося
у Хмельницькій (з 141 до 300 осіб), Івано-Франківській (з 277 до 399 осіб), Запорізькій (з 151
до 224 осіб), Кіровоградській (з 81 до 153 осіб)
та Сумській (з 122 до 193 осіб) областях. Разом з
тим у Волинській і Закарпатській областях спостерігалося скорочення цього показника [8].
Скорочення потреби роботодавців у працівниках спостерігалося за всіма видами економічної діяльності. Найбільшим залишається попит
роботодавців на кваліфікованих робітників з
інструментом (20,1% від загальної кількості
заявлених вакансій на кінець червня 2014 р.)
і робітників найпростіших професій (15,2%),
а найменшим – на кваліфікованих робітників
сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,8%) і технічних службовців (4,0%). Упродовж 2014 р. спостерігалося
скорочення потреби роботодавців у працівниках
усіх професійних груп, крім технічних службовців, а найбільше – у робітниках з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою
технологічного устаткування, складання устаткування та машин (на 36,8%) і фахівців (на
33,8%) [8].
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Значна частка економічно активного населення стикається з проблемою пошуку роботи
або відсутністю кращих варіантів. Однією з
причин виникнення труднощів працевлаштування є недосконалість у системі державного
регулювання руху робочої сили. Завдання, що
покладено на державні служби зайнятості частково задовольняють існуючий попит. У 2014 р.
за сприянням державної служби зайнятості
було працевлаштовано 281,7 тис. осіб проти
259,7 тис. осіб у 2013 р. Серед зареєстрованих
безробітних, працевлаштованих у зазначеному
періоді більше двох третин (69,8%) отримали
роботу на підприємствах сільського, лісового та
рибного господарств, переробної промисловості,
ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів,
а також оптової та роздрібної торгівлі.
Однак, незважаючи на активну роботу служб
зайнятості, нині український ринок праці залишається незбалансованим з боку попиту та
пропозиції. Альтернативним рішенням за сучасних умов господарювання стає поширення
коопераційних зв’язків між рекрутинговими
агенціями, службами зайнятості, бізнесом та
органами влади. Завдяки розширенню інформаційного обміну, суміщення баз даних та іншої
професійної співпраці створюється можливість
формування гнучких пошукових систем. Окрім
того, з’являється можливість з’ясування відповідності професійного спрямування, що сприяє
визначенню пріоритетних напрямів розвитку
ринку праці з урахуванням змін інформаційного суспільства та суперечностей, що виникають в умовах національної економіки. Це
мають бути нові напрями перепідготовки та
перекваліфікації кадрів, короткострокові програми підвищення кваліфікації з подальшим
стажуванням і працевлаштуванням, проекти
інформаційної підтримки. Поширення коопераційних зв’язків доцільно здійснювати шляхом
формування кластерних ініціатив, що орієнтовані на галузеві або територіальні особливості.
Створення відповідних можливостей та умов у
першу чергу посприяє подоланню неформальних форм зайнятості, запобіганню дефіциту
кваліфікованих кадрових ресурсів, зниженню
рівня безробіття.
Висновки. Сучасний стан ринку праці в
Україні свідчить про необхідність прийняття
програм соціально-економічного розвитку на
державному та регіональному рівнях. Основними пріоритетними напрямами мають стати
удосконалення правових, економічних та інституційних складових, що передбачають поліпшення умов ефективної взаємодії учасників
ринкових відносин і подолання різноманітних
видів безробіття. Першочерговими заходами
щодо розв’язання проблем ринку праці мають
стати:
- по-перше, реформування державних і регіональних програм регулювання ринку праці,

що враховує соціальні та економічні аспекти,
мінімізує зростання неформальної зайнятості;
- по-друге, заохочення роботодавців до створення постійних робочих місць за рахунок різних джерел фінансування та перегляду податкового навантаження;
- по-третє, впровадження новітніх механізмів звільнення і перерозподілу зайнятих із використанням послуг рекрутингових, консультаційних структур;
- по-четверте, розширення можливостей
отримання додаткової освіти та професій населенням, що посприяє отриманню офіційних
основних і додаткових доходів;
- по-п’яте, поширення можливостей кооперації бізнесу, освіти та суспільних організацій, у
рамках регіональних програм соціально-економічного розвитку.
Враховуючи вищенаведене, варто зазначити, що підвищення гнучкості ринку праці стає
важливим прикладним завданням, що передбачає побудову інноваційної економіки з одночасним збереженням соціальної стабільності та
захищеності працівників. За таких умов відбувається поступовий перегляд ролі та значення
посередницьких структур, що здатні розкрити
допустимі межі змін гнучкості ринку праці,
фактори, умови і механізми забезпечення економічної та соціальної ефективності зайнятості.
Альтернативним ринковим елементом стають
рекрутингові агенції, що прискорюють процеси
задоволення попиту та пропозиції на ринку праці. Властиві рекрутингу гнучкість і мобільність
дозволять реалізовувати основні принципи взаємодії в умовах інформаційного суспільства,
здійснювати систематизований моніторинг ринку праці, сприяти зміні характеру відносин у
період ринкових трансформацій, спрощувати
процес працевлаштування та знижувати окремі
форми безробіття.
Разом із тим варто зауважити, що існуючі форми рекрутингу не в повній мірі видаляють дисбаланс ринку праці та знижують
рівень безробіття. У дійсний час виникає потреба у одночасному поширені взаємодії між
окремими елементами ринкової інфраструктури – консалтингом, комунікативними
структурами, освітою, виробництвом. Отже,
формується підґрунтя для застосування процесів кооперації і кластеризації бізнесу, що
орієнтовані на взаємодію у визначених галузях або територіях. Нові форми кооперації
мають ґрунтуватися на стратегічних державних і регіональних програмах розвитку.
Удосконалення процесів взаємодії на ринку
праці дозволить розв’язати низку важливих
проблем, зокрема: створення нових робочих
місць у державному та приватному секторах
економіки; впровадження програм стимулювання зайнятості; забезпечення ефективного
відтворення робочої сили.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОНБАССА1
ECONOMIC JUSTIFICATION OF ENERGY-EFFICIENT SOLUTIONS
TO RESTORE DONBASS INFRASTRUCTURE
АННОТАЦИЯ
В статье экономически обосновывается целесообразность
применения ком-плекса энергосберегающих и «зеленых» технологий при восстановлении раз-рушенной инфраструктуры
Донбасса. Рассмотрены энергетические про-блемы региона
и предложены пути их решения. Обоснована необходимость
повышения энергоэффективности жилищно-коммунальной
сферы с привлечением энергосервисных компаний, применения зарубежного опыта по внедрению энергосберегающих и
«зеленых» технологий.
Ключевые
слова:
экономическое
обоснование,
энергоэффективные решения, «зеленые» технологии, инфраструктура, Донбасс, восстановление.
АНОТАЦІЯ
У статті економічно обґрунтовується доцільність застосування комплексу енергозберігаючих та «зелених» технологій
при відновленні зруйнованої інфраструктури Донбасу. Розглянуто енергетичні проблеми регіону та запропоновано шляхи їх
вирішення. Обґрунтовано необхідність підвищення енергоефективності житлово-комунальної сфери із залученням енергосервісних компаній, застосування зарубіжного досвіду щодо
впровадження енергозберігаючих та «зелених» технологій.
Ключові слова: економічне обґрунтування, енергоефективні рішення, «зелені» технології, інфраструктура, Донбас,
відновлення.
АNNOTATION
The article substantiates the economic expediency of
application of energy-saving and “green” technologies complex
for reconstruction of destroyed Donbass infra-structure. There are
discussed energy problems of the region and ways to solve them.
The necessity of increasing the energy efficiency of housing and
communal services involving energy service companies and the
use of foreign experience in the implementation of energy-efficient
and “green” technologies are substantiated.
Keywords: economic justification, energy-efficient solutions,
“green” technology, infrastructure, Donbass, restoration.

Постановка проблемы. Сегодня ситуацию с
разрушениями инфраструктуры Донбасса можно назвать близкой к критической. Большая
Публикация содержит результаты исследований,
проведенных в рамках выполнения госбюджетной научноисследовательской работы «Разработка фундаментальных
основ
воспроизводственного
механизма
«зеленой»
экономики в условиях информационного общества» (20152017 рр.).
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часть теплоцентралей, электросетей и газопроводов повреждена или разрушена, водоснабжение во многих районах лишь частичное. Все эти
проблемы возникают вследствие непрекращающихся военных действий. Положение осложняется также тем, что большинство элементов
действующей инфраструктуры физически и морально устарели, что не позволяет быстро восстанавливать разрушенные объекты.
По данным Единого реестра ущерба инфраструктуры, в зоне Антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях повреждено более 2000 объектов инфраструктуры,
в том числе промышленного, энергетического и
культурного назначения, многоквартирные и
частные дома, школы и больницы. Полностью
разрушены и не подлежат восстановлению:
шахта «Первомайская», «Петровский хлебокомбинат»,
Луганский
электроаппаратный
завод, шахта № 12 в городе Шахтерск. Еще
40 объектов промышленной инфраструктуры
разрушены частично и могут быть восстановлены. По состоянию на январь 2015 г. на востоке
Украины было повреждено 1,42 тыс. объектов
железнодорожной инфраструктуры общей стоимостью 830,3 млн грн. Более 2,2 млрд грн необходимо для восстановления дорожной инфраструктуры: разрушения различной сложности
получили почти 1 тыс. км автомобильных дорог общего пользования, а также 30 мостов и
путепроводов [1]. Точные данные относительно
масштабов разрушения жилых домов и зданий,
государственных учреждений и других объектов пока не известны, но уже сейчас можно утверждать, что восстановление Донбасса потребует серьезных инвестиций.
По оценкам правительства, на восстановление хозяйственного комплекса востока Украины необходимо более 8 млрд долл. США, и это
не окончательная цифра, поскольку полностью
оценить разрушения в настоящее время не предВипуск 3. 2015
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ставляется возможным [2]. Отсутствие требуемых средств в бюджете страны обуславливает
необходимость поиска альтернативных источников финансирования этих расходов. Так, правительство Японии выделяет Украине финансовую
поддержку – 5,782 млн долл. США – на восстановление инфраструктуры Донбасса. Эта помощь
будет использована на реконструкцию зданий
школ и возобновление работы больниц [3]. Кроме того, одна из инициатив президента Украины
предполагает создание специального фонда для
сбора средств на вос-становление восточных регионов, куда будут перечисляться международная финансовая помощь и средства украинских
олигархов, заинтересованных в отстройке территорий [4]. Эти источники финансирования должны покрыть основные расходы, которые, при
надлежащем контроле, обеспечат прак-тически
полное восстановление хозяйственных объектов
на пострадавших территориях.
Одной из ключевых проблем реконструкции
инфраструктуры Донбасса (помимо сбора необходимых средств) является выбор целевых направлений, куда, в первую очередь, необходимо
вложить вышеупомянутые инвестиции после прекращения военных действий. Для этого, на наш
взгляд, целесообразно разработать на основе комплексного подхода государственную программу
восстановления экономики восточных регионов
Украины, предусматривающую приоритетность
внедрения высокоэффективных инновационных,
энерго- и ресурсосберегающих проектов, зачастую
требующих серьезных и долгосрочных денежных
вливаний. Важным аспектом тут является сосредоточение не на рекон-струкции морально и физически устаревших хозяйственных объектов, а
создании новой инфраструктуры, характеризующейся высоким уровнем энерго- и ресурсоэффективности, активным использованием «зеленых»
технологий (ЗТ).
Анализ последних исследований и публикаций. Нерешенные части проблемы. Вопросам энерго- и ресурсоэффективного развития
Украины посвящены труды многих украинских ученых, среди которых С.С. Аптекарь,
Р.С. Близкий, Г.К. Вороновский, С.П. Денисюк, Б.А. Жнякин, В.А. Жовтянский, О.В. Кириленко, М.П. Ковалко, В.А. Степаненко,
Б.С. Стогний, А.К. Шидловский и др. [5-8]. В их
работах рассматриваются как технические, так
и экономико-управленческие аспекты внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий
в различных отраслях национальной экономики, их влияние на решение энергетических,
экологических, социально-экономических проблем страны. В то же время военные действия
2014–2015 гг. на востоке Украины и их последствия для экономики Донбасса обуславливают постановку новых задач по дальнейшему
экономическому развитию и восстановлению
инфраструктуры этого региона после мирного
урегулирования ситуации. В силу новизны возникших проблем и сложностей получения объ-
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ективных данных о масштабах разрушений научные исследования по данному направлению
практически отсутствуют.
Целью статьи является экономическое обоснование применения комплекса энергосберегающих и «зеленых» технологий при восстановлении разрушенных объектов инфраструктуры
в Донецкой и Луганской областях Украины.
Изложение основного материала исследования. После прекращения военных действий на
востоке страны основной задачей для экономики Донбасса, на наш взгляд, должен стать ее
переход на качественно новый, энергоэффективный уровень развития посредством полного
реформирования энергетического сектора и инфраструктуры региона. Для этого необходимо
отказаться от экономии средств на то, что уже в
краткосрочной перспективе может принести довольно существенный экономический эффект.
Большинство объектов инфраструктуры Донецкой и Луганской областей создавались во
времена Советского Союза, когда цены на энергетические ре-сурсы были достаточно низкими,
чтобы не придавать ключевого значения энергоэффективным и экологичным решениям при
строительстве. Как результат такого наследия
все годы независимости промышленный комплекс Украины, значительная часть которого
сосредоточена на Донбассе, оставался и остается до сих пор одним из самых энергоемких в
мире. То же касается и отечественного жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), обладающего сегодня огромными резервами снижения
энергопотребления.
Высокая энергоемкость продукции вследствие растущих цен на импортируемые в Украину энергоресурсы и использования устаревших
производственных технологий существенно
снижает конкурентоспособность отечественных
товаров и услуг на мировом рынке. В связи с
этим восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса после урегулирования военного
конфликта целесообразно осуществлять с максимальным привлечением энергоэффективных
и «зеленых» технологий. Для реализации этой
цели на начальном этапе должна быть создана компьютерная база данных о разрушениях
промышленных объектов, транспортных магистралей, жилых кварталов (домов), социальной
сферы и др., которая позволит оценить характер и степень разрушений инфра-структуры, а,
следовательно, и величину инвестиций, необходимых для её восстановления.
Энергетические проблемы Донбасского региона и пути их решения. Военные действия на
востоке Украины резко обострили проблемы нехватки энергоресурсов в стране, а также их удорожания. Начиная с 1.05.2014 г., тарифы на газ
для населения увеличились более чем на 50%,
с 1.06.2014 г. на электроэнергию – на 15%,
с 21.11.2014 г. на отопление – на 40%, в меньшей степени они выросли для других категорий потребителей [9]. На Донбассе наибольшим
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энергопотребителем является промышленный
сектор, для которого цена на газ была повышена
на 15,7% и с 1.12.2014 г. составила 5900 грн/
тыс. м3. Следует отметить, что это не последнее
запланированное увеличение цен на энергоресурсы в ближайшие годы. Согласно решениям
правительства Украины поэтапный рост цен на
газ будет происходить вплоть до 2017 года, до
момента, когда будет достигнута экономически
обоснованная рыночная цена на газ для населения. Сложившаяся ситуация с повышением
цен, с одной стороны, требует жесткой экономии и рационального расходования энергоресурсов, с другой – резко увеличивает рентабельность энергосберегающих проектов.
Данная проблема коснулась не только обычных потребителей, но и крупных предприятий,
тратящих значительную часть своего дохода на
обеспечение энергоносителями. Снижение нагрузки на энергетический сектор посредством
комплексного энергосбережения позволит компаниям производить продукцию с меньшей себестоимостью (при том же уровне качества), а
домохозяйствам существенно сократить собственные расходы, направляя сэкономленные
средства на удовлетворение других потребностей. Кроме того, есть возможность использовать огромный потенциал природных энергоресурсов, месторождения которых расположены
на Донбассе и в Западной Украине, таких как
уголь и сланцевый газ. Запасы последнего только в Донецкой области, по приблизительным
оценкам, достигают 4-8 трлн м3 [10], что для
страны означает полную энергетическую независимость на несколько десятилетий при применении современных технологий его добычи и
использования. Газ метан, добываемый из недр
угольных бассейнов, может стать хорошей альтернативой российскому природному газу, который сегодня является одним из основных видов топлива на Донбассе и в Украине в целом.
При использовании американской технологии добычи сланцевого газа и соответствующем
оборудовании его стоимость для национальной
экономики составит примерно 300-350 долл.
США/тыс. м3 (пример тому – Польша). Однако рентабельность технологии будет обеспечена
при обнаружении и разработке достаточного
количества газа в пластах, так как его себестоимость равна 212-283 долл. США/тыс. м3
(для природного газа – 20–50 долл. США) при
сроках окупаемости инвестиций в технологию
10–12 лет (для природного газа – 5-7 лет) [11].
Указанные экономические факторы необходимо учитывать при разработке месторождений
сланцевого газа на Донбассе. Кроме того, не
стоит забывать о больших рисках при внедрении технологии добычи сланцевого газа. Так,
еще в 2013 году Украиной был подписан договор с компаниями Shell и Shevron о добыче
сланца на Юзовском и Олесском участках, но
из-за военных действий дальнейшая разведка и
добыча газа на Юзовском участке, в который

входят Донецкая и Харьковская области, частично приостановлены. На Олесском участке,
охватывающем территорию Львовской и Ивано-Франковской областей, компании столкнулись с критикой со стороны общественности
из-за возникновения значительных экологических рисков. Опасения активистов связаны с
особенностями технологии добычи сланцевого
газа – фрекинга (гидроразрыва пласта), оказывающего механическое и химическое влияние
на почву. Суть технологии состоит в том, что в
скважину под большим давлением закачивается
смесь воды и химикатов, которые посредством
гидроудара и химического воздействия разрушают окружающие скважину участки пласта
и таким образом высвобождают залегающий в
нем газ. Данный способ добычи может привести
к экологической катастрофе при попадании химикатов в грунтовые воды в непосредственной
близости к обрабатываемым сельскохозяйственным угодьям или вызвать обвал почвы, если рядом будут находиться пустоты или неустойчивая порода. В связи с этим добычу газа следует
вести в местах, где влияние на экологическую
ситуацию минимально или там, где невозможно
нанести значительный вред окружающей среде,
например, в пустынных или уже загрязненных
районах, возле заброшенных шахт [10-11].
Ключевой проблемой для экономики и энергетики Украины в отопитель-ном сезоне 2014–
2015 гг. стало блокирование на шахтах Донбасса
вследствие военных действий значительных запасов угля, которые обеспечивали работу большей части теплоэлектростанций страны, – около
2 млн т [12]. В декабре 2014 года решением правительства были введены «веерные» отключения
электроэнергии в целях достижения баланса в
энергетической системе Украины, что позволило сохранить целостность системы электроснабжения. Однако такие действия обусловили
возникновение критических нагрузок на электроприборы и провода: поскольку при включении электрооборудования в сеть пусковые токи
на короткое время могут достигать семикратных
значений от номинальных, общий срок службы
всей системы существенно сокращается. Вместе
с тем, несмотря на потенциальные возможности
преодолеть дефицит собственных энергоресурсов
за счет увеличения добычи угля на территории
Украины, рост угледобычи, помимо повышения
экономических затрат, связан со значительными рисками для жизни шахтеров. Так, большая
часть оборудования на отечественных угледобывающих предприятиях морально устарела, а
сами шахты находятся в критическом состоянии, обвалы и взрывы газа случаются достаточно часто. Чтобы вывести угольную промышленность на приемлемый уровень рентабельности и
социо-экологической безопасности, необходима
полная модернизация оборудования и автоматизация самого процесса добычи, что для промышленности Донбасса может стать ключом к
дальнейшему успешному развитию.
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
Повышение энергоэффективности коммунальной сферы с привлечением энергосервисных
компаний. В создании энергоэффективной инфраструктуры Донбасса важно заинтересовать
как потребителей, так и поставщиков энергоносителей. Имея систему, использующую меньше
производственных мощностей при том же уровне энергетического обеспечения, энергоснабжающее предприятие экономит средства, за счет
которых может финансировать модернизацию
имеющегося оборудования, улучшать качество
предоставляемых услуг. По оценкам экспертов,
резервы снижения объемов энергопотребления
только в коммунальной сфере Донбасса посредством энергосбережения достигают не менее 2035% [13]. Их реализация потенциально выгодна
и энергокомпаниям, и конечным потребителям,
уменьшающим свои расходы на энергоресурсы.
На профессиональной основе внедрением
энергоэффективных технологий в Украине достаточно активно занимаются энергосервисные
компании (ЭСКО). Это предприятия, предоставляющие услуги в сфере управления и разработки экономически эффективных решений
для достижения экономии и уменьшения потребления энергетических ресурсов, часто с инвестиционным обеспечением. ЭСКО могут быть
задействованы во многих сферах деятельности,
начиная от технического обеспечения теплопунктов в системах централизованного отопления
и до установки счетчиков, утепления фасадов
домов и пр. [14].
Основной идеей и стимулом для работы ЭСКО
является количество энер-гии, сэкономленной
благодаря внедрению энергосберегающих проектов. Поэтому чем больше энергетические
мощности объекта, тем большей будет экономическая выгода от реализации проектов. ЭСКО –
сугубо коммерческое предприятие, которое как
оплату за свои услуги получает часть сэкономленных средств заказчика, образующихся при
реализации энергосберегающих мероприятий.
Таким образом, чем больше доход заказчика –
тем больше доход компании. Эта схема выигрышная и для общества в целом благодаря
значительному уменьшению энергопотребления
и возможному улучшению экологической ситуации вследствие сокращения объемов использования природных ресурсов и загрязнения окружающей природной среды.
ЭСКО представлены на рынке Украины уже
более 15 лет и имеют достаточную базу знаний и мощностей для реализации масштабных
проектов по восстановлению Донбасса на основе энергоэффективных технологий. Однако их
привлечение к процессам отстройки разрушенной региональной инфраструктуры должно основываться на системном подходе к решению
этой проблемы. На наш взгляд, целесообразно
разработать и последовательно внедрять в рамках единой государственной программы восстановления экономики Донбасса специальные
подпрограммы, охватывающие вопросы энер-
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гоэффективности в отдельных сферах экономической деятельности с участием ЭСКО. Указанные подпрограммы должны удовлетворять
следующим критериям: 1) быть частью национальной политики в сфере управления энергопотреблением и эффективным использованием
энергоресурсов; 2) иметь одной из основных
целей выяв-ление и реализацию возможностей
экономии всех видов топливно-энергетических
ресурсов; 3) иметь оптимизированный бюджет
и структурированную процедуру финансирования; 4) иметь поддержку широкой общественности и направленность на повышение уровня
благосостояния населения; 5) управляться централизованным органом (который несет ответственность перед вышестоящей инстанцией –
правительством) с возможностью привлечения
аккредитованных некоммерческих и коммерческих организаций (таких как ЭСКО) для управления подпрограммой либо инфраструктурным
проектом.
Примером возможного исполнителя одной из
подобных подпрограм явля-ется ЭСКО «Экологические системы», имеющая опыт реализации
проекта USAID «Муниципальная энергетическая реформа в Украине» в г. Запорожье. Данный проект предполагает энергоэффективное
развитие города и включает 3 этапа, рассчитанных по срокам до 2020 года, в течение которых
должны быть решены многоплановые проблемы
снижения затрат на ЖКХ, увеличения его инвестиционной привлекательности, проведения
масштабной термомодернизации жилых и общественных зданий [15]. В проекте поставлена
задача планомерного перехода инфраструктуры г. Запорожье на новый уровень энергопотребления, который будет ниже текущего на
70% и более. При многомиллионных затратах
на отопление, подогрев воды, освещение и другие потребности – это колоссальная экономия.
Многоцелевые и экономически эффективные
решения, реа-лизуемые сегодня в Запорожье,
могут быть применимы и к региональной инфраструктуре Донбасса. При этом целесообразным представляется делегирование властями
Донецкой и Луганской областей управленческих функций по реализации энергоэффективных проектов непосредственно ЭСКО с сохранением за собой функций контроля. Безусловно,
возможны и другие решения, продиктованные
экономической логикой.
Применение зарубежного опыта по внедрению энергоэффективных технологий в ЖКХ.
Важным аспектом успешного восстановления
инфраструктуры Донбасса является широкое
использование позитивного зарубежного опыта
и технологий, которые уже внедрены в европейских странах и США. В частности, Германия может служить наглядным примером эффективной имплементации энергосберегающих
проектов. В этой стране функционируют более
500 ЭСКО, а объем рынка энергосервисных услуг только в ЖКХ со-ставляет около 2 млрд
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евро [16]. Немецкие ЭСКО работают преимущественно в сферах отопления, изоляции и когенерации.
Цены на газ для населения Германии почти
в 10 раз выше, чем в Украине, но, несмотря
на то, что доходы граждан в 8-12 раз больше
украинских, к проблеме экономии энергоресурсов и альтернативной энергетике в стране относятся очень серьезно [17]. Достижение последних десятилетий для Германии – масштабное
внедрение экономики замкнутых циклов или
«зеленой» экономики, суть которой заключается в постепенном отказе от потребления исчерпаемых энергетических ресурсов (газ, уголь,
нефть) и переходе на возобновляемые источники энергии (биотопливо, солнечная энергия и
др.) [18]. В результате значительно уменьшаются объемы загрязнения окружающей природной среды.
Сегодня немецкое правительство осуществляет целенаправленный переход от импорта
энергоресурсов к полной энергетической независимости страны. Основу перехода составляет
активизация локальных и региональных инициатив по энергоэффективности, в частности,
создание энергонезависимых городов. Примером может служить студенческий городок в
Биркинфельде, построенный на месте американского военного госпиталя. Каждая его крыша – это площадка для целого ряда солнечных
батарей, спроектированных таким образом, чтобы воспринимать за день максимальное количество солнечной энергии, при этом не препятствуя попаданию солнечного света через крышу
в помещения для их комфортного, природного
освещения днем. Здесь максимально реализован принцип «пассивного дома» с акцентом на
как можно меньших потерях энергии, в частности – тепла, и соответственно, меньшего его
потребления извне. Так, применяются высокоэффективное утепление зданий (30 см и более –
толщина внешней изоляции), тройное остекление окон, кондиционирование воздуха через
процесс рекуперации тепла (около 80% от всего кондиционирования), отопление помещений
за счет нагрева от тепла людей и электроприборов в помещении и т.д. [8]. Данный городок
полностью перерабатывает все свои отходы и
производит значительную часть энергии из биомассы, солнечной радиации и с помощью ветростанций. Он может стать примером для украинского Донбасса, который придется отстраивать
практически с нуля.
Перспективным направлением является применение новых энергосберегающих и энергоэффективных технологий, хорошо зарекомендовавших себя за рубежом, на конкретных объектах
инфраструктуры востока Украины. В первую
очередь, необходимо извлечь максимум экономии энергоресурсов, там, где это возможно, –
например, на магистральных теплотрассах, где
теряется до половины тепловой энергии на пути
к потребителю. Эффективным способом, кото-

рый потребует относительно небольших капиталовложений, будет замена обычных стальных
труб на предварительно изолированные. Данная
технология также предусматривает возможность
подключения простых датчиков для опре-деления мест повреждения (утечки теплоносителя) с
большой точностью (до 0,5 м на 1 км трубы),
что важно для эффективной и безопасной эксплуатации тепловых магистралей. Это позволит
уменьшить потери тепла примерно до 60% [19].
Кроме того, необходимо от простой экономии
энергии перейти к использованию возобновляемых энергоисточников, что обеспечит повышение показателей энергоэффективности объектов
инфраструктуры.
Возможности использования ЗТ при восстановлении инфраструктуры Донбасса. По своей
сути ЗТ – это инновации, в основу которых положены принципы устойчивого развития и, в
частности, принцип повторного использования
ресурсов. ЗТ охватывают такие сферы, как производство энергии из возобновляемых источников,
строительство энергоэффективных зданий, повышение эффективности использования топлива
и общее экологическое управление (управление
отходами, борьбу с загрязнением воды, воздуха
и т.д.). Применение ЗТ в условиях Донбасса может стать ориентиром для модернизации инфраструктуры и других регионов Украины. Сегодня
внедрение инноваций, помогающих сохранить
ресурсы и способных обеспечить самостоятельную выработку энергии, становится уже необходимостью. В условиях нарастающего спроса на
энергоносители и надвигающегося энергетического кризиса грамотное использование ЗТ может стать одним из перспективных направлений
решения экономических и экологических проблем восточноукраинского региона.
Для инфраструктуры Донбасса оптимальной
сферой применения ЗТ, на наш взгляд, является строительство и последующая эксплуатация зданий, негативное воздействие которых
на окружающую среду минимально. Экологический эффект здесь достигается за счет снижения уровня потреб-ления энергетических и
материальных ресурсов на протяжении всего
жизнен-ного цикла здания. При проектировании таких объектов следует выгодно использовать их расположение, обеспечив максимальное
сохранение природного ландшафта и задействование инфраструктуры заброшенных или, в
случае Донбасса, – разрушенных территорий.
Новые здания можно строить на основе старых,
по максимуму используя сохранившиеся части
фундамента и вторичные стройматериалы. При
этом потребуется соответствующая квалификация строительных подрядчиков и оптимизация
планирования и проектирования таких зданий.
Перспективным решением для обеспечения
энергоэффективности объектов и их энергетической автономности может быть установка на
крышах солнечных батарей и ветрогенераторов
малой мощности (менее 100 кВт), обеспечиваВипуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
ющих здание электроэнергией на уровне, достаточном для освещения помещений и питания других потребителей небольшой мощности.
ЗТ вполне применимы в условиях Украины:
при себестоимости электроэнергии в диапазоне 0,1-0,12 долл. США/кВт∙ч они оказываются рентабельными и могут быть внедрены при
восстановлении инфраструктуры Донбасса.
В дальнейшем для обеспечения роста энергоэффективности территорий необходимо на законодательном уровне предусмотреть экономическое
стимулирование государством использования
энергосберегающих и «зеленых» технологий
в строительстве, например, как это делают в
странах Европы и США, где правительство компенсирует часть расходов застройщикам, занимающимся эко-строительством.
Выводы. Восстанавливать Донбасский регион с такими колоссальными разрушениями
необходимо с обязательным устранением тех
ошибок и недочетов, которые имели место при
изначальной его застройке. В противном случае
территория получит ту же самую энергозатратную и неэффективную инфраструктуру, что и
ранее. Первостепенной целью восстановительных работ должно стать, по нашему мнению,
получение социально-экономического, экологического и политического эффекта в результате
энергоэффективной перестройки инфраструктуры Донбасса. В конечном итоге инновационные
подходы и технологии, которые предлагается
использовать при реконструкции хозяйственного комплекса востока Украины, должны
сформировать основу для новой экономической
политики государства. Такая политика подготовит почву для трансформации других промышленных и сельскохозяйственных регионов
в «зеленые» конгломерации, которые станут
базисом для устойчивого экономического и социального развития страны в целом.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. США подтвердили готовность инвестировать в инфраструктуру Украины [Электронный ресурс] / АТН, 28.01.2015. –
Режим доступа : http://atn.ua/ ekonomika/ssha-podtverdiligotovnost-investirovat-v-infrastrukturu-ukrainy.
2. Яценюк заявил, что стоимость восстановления Донбасса увеличилась в 13 раз [Электронный ресурс] / Новое
время, 19.08.2014. – Режим доступа : http://nv.ua/ukraine/
YAcenyuk-zayavil-chto-stoimost-vosstanovleniya-Donbassauvelichilas-v-13-raz-8205.html.
3. Япония выделит Украине $6 млн помощи [Электронный
ресурс] / ООО «Ве-сти масс-медиа», 26.11.2014. – Режим
доступа : http://business.vesti-ukr.com/79058-japonija-vydelitukraine-6-mln-pomowi.
4. Захарова Н. Частные инициативы [Электронный ресурс] /
Н. Захарова. – Геополитика, 24.09.2014. – Режим доступа :
http://gpolitika.com/?p=4549.

579

5. Аптекарь С.С. Механизм ресурсосбережения на предприятиях черной метал-лургии : монография / С.С. Аптекарь,
Р.С. Близкий, Б.А. Жнякин. – Донецк : ДонНУЭТ, 2007. – 276 с.
6. Стогній Б.С. Енергозбереження та енергетична безпека
України / Б.С. Стогній, В.А. Жовтянський // Проблеми загальної енергетики. – 2005. – № 12. – С. 7-14.
7. Енергетика світу та України. Цифри та факти / Г.К. Вороновський, С.П. Денисюк, О.В. Кириленко та ін. – К. : Українські енциклопедичні знання, 2005. – 404 с.
8. Степаненко В.А. Энергетический переворот в Германии –
пример для Запорожья [Электронный ресурс] / В.А. Степаненко // ЭСКО. Энергетический сервис. – 2014. – № 8. –
Режим доступа : http://www.journal.esco.co.ua/esco/2014_8/
art002.html.
9. В Украине цены на газ были увеличены на 48-73% с 1 июля
2014 года [Элек-тронный ресурс] / Институт эволюционной
экономики, 11.07.2014. – Режим доступа : http://iee.org.ua/
ru/prog_info/28743/.
10. Какие же объемы сланцевого газа можно добывать на
Донбассе в обозримом будущем? [Электронный ресурс] /
Energy. Нефть и газ, 17.07.2014. – Режим доступа : http://
oil-gas-energy.com.ua/kakie-zhe-obemy-slancevogo-gazamozhno-dobyvat-na-donbasse-v-obozrimom-budushhem.html.
11. Чем отличается добыча сланцевого и природного газа
[Электронный ресурс] / forbes.ua, 9.10.2013. – Режим
доступа
:
http://www.ukrnews24.net/chem-otlichaetsyadobycha-slancevogo-i-prirodnogo-gaza/.
12. Киев намерен бесплатно забрать у ополченцев уголь
[Электронный ресурс] // Аргументы и факты. – 5.12.2014. –
Режим доступа : http://www.aif.ru/politics/world/1399572.
13. Сафьянц С.М. Потенциал энергосбережения Донецкой
области [Электрон-ный ресурс] / С.М. Сафьянц // ЭСКО.
Энергетический сервис. – 2010. – № 4. – Режим доступа :
http://esco.co.ua/journal/2010_4/art11.pdf.
14. Чому
Україні
потрібні
енергосервісні
компанії
[Электронный ресурс] / Управління ЖКГ, 28.08.2014. – Режим доступа : http://jkg.at.ua/news/ chomu_ukrajini_potribni_
energoservisni_kompaniji/2014-08-28-741.
15. Муниципальный энергетический план г. Запорожья
[Электронный ресурс] / ЭСКО «Экологические Системы»,
2014. – Режим доступа : http://www.ecosys.com.ua/projects/
heatsupply/mep_zp.html.
16. Бертольди П. ЭСКО в Европе: обновленный отчет по
европейским ЭСКО [Электронный ресурс] / П. Бертольди, Б. Боза-Кисс, С. Режесси. – Институт Экологии
и Непрерывного Развития, 2014. – Режим доступа :
http://libed.ru/knigi-nauka/904145-1-1-esko-evropeobnovlenniy-otchet-evropeyskim-esko-paolo-bertoldi-paolobertoldi-beninya-boza-kiss-benigna.php.
17. Рейтинг стран Европы по стоимости природного газа для населения [Электронный ресурс] / РИА-Рейтинг, 2014. – Режим
доступа : http://riarating.ru/infografika/20140623/610620998.html.
18. Зеленая экономика – экономика будущего [Электронный
ресурс] / Egov.kz, 2014. – Режим доступа : http://egov.kz/
wps/portal/Content?contentPath=/
egovcontent/ecologiya/
article/green_ekonomika&lang=ru.
19. Предварительно изолированные трубы [Электронный
ресурс] / Masterpipe, 2015. – Режим доступа : http://
www.masterpipe.com.ua/production/pipes/isolated_pipes.php.

580

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

УДК 332.142.6:061.1ЄС
Шабардіна Ю.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту інноваційної діяльності
та державного управління
Чернігівського національного технологічного університету

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В КОНТЕКСТІ
ПОСИЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
ENVIRONMENTAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION IN THE CONTEXT
OF INCREASING INTEGRATION PROCESSES IN UKRAINE
АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто еволюцію становлення екологічної політики Європейського Союзу як провідного експерта у визначенні і виконанні поставлених завдань екологічної політики
на глобальному та регіональному рівні, окреслені загальні
напрями проведення подальших реформ у сфері охорони навколишнього середовища в контексті посилення інтеграційних
процесів.
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принципи, програма дій, суб’єкти екологічного врядування, довкілля, сталий розвиток.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена эволюция становления экологической политики Европейского Союза как ведущего эксперта в
определении и выполнении поставленных задач экологической политики на глобальном и региональном уровне, указаны
общие направления проведения дальнейших реформ в сфере
охраны окружающей среды в контексте усиления интеграционных процессов.
Ключевые слова: Европейский Союз, экологическая политика, принципы, программа действий, субъекты экологического управления, окружающая среда, устойчивое развитие.
АNNOTATION
The article deals with the evolution of the formation of environmental policy of the European Union as a leading expert in the
determination and implementation of the objectives of environmental policy at the global and regional level. It indicates the general
direction of further reforms in the field of environmental protection
in the context of strengthening integration processes.
Keywords: European Union, environmental policy, principles,
program of action, subjects of environmental management, environmental protection, sustainable development.

Постановка
проблеми.
Першочерговою
функцією будь-якої держави є забезпечення її
національної безпеки, що особливо актуалізується у світлі останніх подій в Україні. Враховуючи розуміння національної безпеки з точки
зору захищеності життєво важливих інтересів
людини і громадянина, суспільства і держави,
за якої забезпечується сталий розвиток суспільства, екологічна безпека повинна розглядатися
як її пріоритетна складова. Вирішення важливих екологічних проблем, більшість із яких має
глобальний характер внаслідок розмитості кордонів природного довкілля, обмеженості природних ресурсів і в той же час стрімко зростаючої потреби в них, лише на рівні окремих
держав сьогодні фактично неможливо. Внаслідок чого виникає нагальна потреба концентрації спільних зусиль і реалізації єдиної еколо-

гічної політики багатьох держав, пріоритетами
розвитку яких є забезпечення належних умов
життєдіяльності людини, збереження природних екосистем для наступних поколінь та забезпечення екологічної безпеки. Оскільки природно-ресурсний потенціал України є складовою
загальноєвропейських природних багатств,
його збереження і відродження необхідно розглядати у рамках загальноєвропейських пріоритетів суспільного розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблемі адаптації українського екологічного
законодавства до вимог ЄС присвячені праці таких науковців, як: Д. Фонарюка, В. Муравйова
[1]. Eкологічній політиці ЄС присвячені роботи
Ю. Шемшученка, В. Андрейцева, М. Микієвич,
Н. Андрусевич, Т. Будякова, О. Вишнякова,
І. Грицяк та ін. [2-4]. Питання державного регулювання природоохоронною діяльністю хвилювали О. Бондаря, Т. Грущкевич, С. Лінника,
М. Малиш, М. Хвесика, Е. Ашикову [5-10].
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Зважаючи на численну кількість публікацій щодо становлення і еволюції
екологічної політики Європейського Союзу як
впливового суб’єкта у координуванні політики
вирішення світових екологічних проблем, яка
у зв’язку з підписанням Угоди про асоціацію
між Україною і ЄС стрімко зростає, необхідно
зауважити, що більшість публікацій присвячена дослідженню окремих складових екологічної
політики Європейського Союзу. Відчутний брак
наукових праць, які б комплексно розглядали
і пропонували варіанти якнайшвидшого наближення до екологічних стандартів ЄС з урахуванням досвіду країн – учасниць даної організації,
напрацьованого десятиліттями, та особливостями розвитку нашої держави. Даний факт, на
наш погляд, не створює реальних передумов
підготовки науково обґрунтованого підґрунтя
для забезпечення екологічної безпеки України.
Постановка завдання. Таким чином, метою
статті є аналіз основних етапів становлення сучасної екологічної політики Європейського Союзу і пошук дієвих напрямів співпраці України
і ЄС у напрямі забезпечення реальних умов сталості розвитку нашої держави.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Період становлення екологічної політики
Європейського Союзу налічує понад 40 років
плідної системної праці з формування європейського екологічного права. Вважається, що
початок становлення Спільної екологічної політики в Європі заклала конференція глав
держав та урядів, яка відбулася в 1972 році у
Парижі. Загострення екологічної кризи в Європі на початку 70-х років ХХ ст. і об’єктивна
необхідність здійснення екологічних заходів
привернули громадську думку Європи до екологічних проблем економічного розвитку. Пріоритетність екологічної політики закріплена в
Амстердамському договорі, що був затверджений у 1997 р., а з 1998 р. питання охорони навколишнього середовища включені в усі напрями Спільних політик ЄС [11]. Так, до сфер, у
яких на даний момент відбувається інтеграція
екологічних питань, можна віднести: сільське
господарство, політика розвитку третіх країн,
енергетика, підприємництво, рибальство, внутрішній ринок, дослідження, структурні фонди, торговельні та зовнішні відносини, транспорт, економічні та фінансові відносини [12].
Серед пріоритетних цілей політики ЄС у сфері навколишнього середовища виділяють такі:
- збереження, захист і поліпшення якості
навколишнього середовища;
- охорона здоров’я населення;
- розумне та раціональне використання
природних ресурсів;
- підтримка заходів на міжнародному рівні
щодо вирішення регіональних або глобальних
проблем навколишнього середовища, зокрема
протидія зміні клімату [13].
Специфікою природоохоронного законодавства ЄС є орієнтація на забезпечення сталого
розвитку країн-учасниць, за якого економічне
зростання, соціальна згуртованість та охорона
навколишнього середовища знаходяться в одній
площині та є взаємопідтримуючими напрямками діяльності ЄС. Сталий розвиток належить
до моделі людського розвитку, за якої використання ресурсів спрямоване на задоволення
людських потреб нинішнього покоління з одночасним забезпеченням сталості природних систем та збереженням навколишнього середовища
для закладання можливості задоволення потреб
майбутніх поколінь.
Поміж основних принципів екологічної політики ЄС, дотримання яких є обов’язковою умовою для всіх членів та кандидатів на вступ до
цього інтеграційного утворення, важливого значення набуває принцип субсидіарності, який
спрямований на визначення рівня втручання
ЄС. При цьому втручання ЄС при вирішенні
екологічних проблем окремих держав-учасниць
вважається аргументованим за умов доведення
більшої ефективності його дій порівняно з відповідними заходами держав-учасниць.
В основу функціонування Європейського Союзу закладений принцип верховенства права,
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що передбачає можливість діяльності Союзу виключно в межах договорів, які були добровільно та демократично затверджені усіма державами – учасницями ЄС.
Договір є обов’язковою угодою між державами – членами ЄС. На сьогодні чинними є два
договори: Договір про заснування Європейського Союзу та Договір про функціонування Європейського Союзу.
Взаємодоповнюючими можна вважати принципи пропорційності і «розумного регулювання». Пропорційність, згідно зі ст. 5 Договору
про заснування Європейського співтовариства,
означає неможливість накладання органами
влади на громадян зобов’язань, які перевищують установлені межі необхідності, що випливають з публічного інтересу. «Розумне регулювання» означає досягнення результатів
найменш обтяжливим шляхом.
Одним із ключових принципів, на яких заснована екологічна політика ЄС, є принцип
«забруднювач платить», який несе у собі попереджувальну дію щодо випадків порушення
стандартів екологічної безпеки і тим самим
сприяє реалізації цілей та впровадженню відповідної політики ЄС у цій сфері.
Принцип вжиття заходів перестороги забезпечує швидке реагування в умовах можливої
небезпеки для здоров’я людини, тварин або рослин та навколишнього середовища.
Запозичення і реалізація основних принципів екологічної політики ЄС в Україні є нагальною потребою подальшого розвитку нашої держави на умовах сталості.
Позитивним моментом є те, що здійснення
екологічної політики ЄС покладена на природоохоронні інституції загальноєвропейського значення. Практика засвідчила, що діяльність суб’єктів екологічного врядування саме
наднаціонального рівня дозволяє уникнути
суб’єктивності у розв’язанні екологічних проблем окремих країн-учасниць та реалізувати
право ініціативи щодо гармонізації законодавства в екологічній сфері. Так, основними
суб’єктами, які розробляють та реалізують екологічну політику ЄС є: Європейський парламент, Рада ЄС, Комісія ЄС, Суд ЄС, Омбудсмен
ЄС, Європейський інвестиційний банк, а також
спеціалізовані установи: Європейське агентство
з навколишнього середовища, Європейська мережа інформації та спостереження за навколишнім середовищем, Мережа ЄС для імплементації та застосування права навколишнього
середовища, Європейська консультативна рада
з навколишнього середовища, Європейський
консультативний форум з навколишнього середовища і сталого роз витку та ін. [14; 15].
Підписання Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Україною активізувало подальшу
співпрацю ЄС і України, яка до цього моменту
мала переважно декларативний характер.
Експерти в галузі екологічного права України наголошують, що забезпечення екологічних
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прав громадян за європейськими стандартами
в процесі реалізації екологічної політики досягається через інституційно-функціональну
складову [6, с. 106-115]. Так, виділяють п’ять
рівнів, на яких здійснюється реалізація екологічної політики в Україні, а саме:
1. Рівень стратегічного управління, представлений такими органами держави як Президент України, Рада національної безпеки і
оборони України, Кабінет Міністрів України.
На даному рівні визначаються пріоритетні завдання, що мають бути реалізовані в процесі
державного управління екологічною сферою,
здійснюється загальна координація діяльності
органів виконавчої влади щодо забезпечення
екологічних прав громадян.
2. Рівень галузевого та міжгалузевого управління, розгалужена система яких зумовлює
наявність досить складних адміністративноправових зв’язків між ними. Це, насамперед,
центральні органи виконавчої влади, зокрема Міністерство екології та природних ресурсів України, а також державні агентства, інспекції, управління та служби, що регулюють
окремі галузеві питання. На даному рівні здійснюється нормативне, методологічне, наукове
забезпечення відповідної галузі екологічної діяльності, здійснюється міжгалузева координація, відомчий нагляд і контроль, реалізуються
регуляторні функції відповідних центральних
органів виконавчої влади.
3. Рівень місцевого управління представлений місцевими державними адміністраціями,
територіальними органами окремих центральних державних органів на обласному та районному рівнях, які забезпечують реалізацію відповідних завдань і функцій держави в окремих
складових процесу реалізації екологічної політики в межах територій областей та районів, а
також забезпечується міжгалузева координація
різних напрямків державної екологічної політики на місцевому та регіональному рівнях.
4. Рівень, який представлений органами місцевого самоврядування, керівними органами
підприємств, установ, організацій, які спеціалізуються на здійсненні функцій управління екологічно значущою діяльністю цих організацій
та іншими інституціями, що мають відношення до забезпечення екологічних прав громадян.
Актуальним питанням є посилення ролі саме
органів місцевого самоврядування в процесі реалізації державної екологічної політики.
5. Рівень громадського управління здійснюється громадськими організаціями, діяльність
яких має екологічне спрямування.
У контексті вищесказаного погоджуючись з
висновками дослідників [10] надзвичайно важливим внеском у забезпечення екологічних прав
громадян за європейськими стандартами в процесі реалізації екологічної політики може стати
взаємодія вітчизняних інституцій цієї сфери з
аналогічними інституціями держав – членів Європейського Союзу.

Реальні здобутки у проведенні екологічної
політики ЄС можна дослідити крізь призму періодичних програм екологічних дій, що було започатковано з 1973 року, даного інтеграційного
утворення.
Аналіз Програм дій з охорони навколишнього середовища (ЕПД), кількість яких на
сьогоднішній день складає сім, дозволяє прослідкувати еволюцію європейських екологічних орієнтирів, зміщення акцентів з контролю
лише за якісними показниками окремих екосистем в площину планетарного регулювання
довкілля.
У 2012 році Європейська Комісія представила нову Програму дій Союзу з охорони навколишнього середовища до 2020 року, яка
проходитиме під гаслом: «Жити добре в межах
можливостей нашої планети». Дана Програма
направлена на підвищення екологічної сталості
в Європі та перетворення ЄС на інклюзивну і
сталу «зелену» економіку. Серед основних тематичних пріоритетів такі:
1. Захист, збереження та розвиток природного капіталу ЄС.
2. Перетворення ЄС на ресурсозберігаючу,
«зелену» та конкурентоспроможну низьковуглецеву економіку.
3. Захист громадян ЄС від екологічних тисків та ризиків для здоров’я і благополуччя.
4. Максимізація переваг екологічного права
ЄС.
5. Поліпшення доказової бази екологічної
політики.
6. Забезпечення інвестицій у екологічну та
кліматичну політику та досягнення відповідної
вартості інвестицій.
7. Поліпшення екологічної інтеграції та
узгодженості політики.
8. Підвищення сталості міст ЄС.
9. Підвищення ефективності діяльності ЄС
щодо реагування на регіональні та глобальні
екологічні та кліматичні виклики.
Останнім часом все більшої пріоритетності набуває регіональна політика ЄС, екологічна складова якої посідає одне із центральних
місць. Метою регіональної екологічної політики є забезпечення гармонійного, сталого розвиту європейських регіонів. У зв’язку з тим, що
державну екологічну політику на регіональному рівні можна розглядати у двох аспектах –
як екологічну політику держави щодо регіонів
і як екологічну політику, яка здійснюється регіонами, доцільним, на наш погляд, у контексті вирішення специфічних екологічних регіональних проблем є розмежування повноважень
між різними гілками влади у сфері природокористування і охорони навколишнього природного середовища. У даному випадку корисним
може бути досвід держав-членів Європейського
Союзу, національні уряди яких, в процесі децентралізації влади передали широке коло повноважень з охорони довкілля регіональним та
місцевим органам самоврядування.
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
Висновки. Країнами Європейського Союзу накопичено значний досвід екологічного
управління. Еволюція екологічної політики
ЄС сформувала чіткі підходи до визначення і
розв’язання проблем навколишнього середовища. Використання екологічних стандартів є запорукою сталого функціонування екосистем у
розвинутих європейських країнах. Практика
показує, що бездумне дублювання досвіду інших країн без врахування особливостей становлення і розвитку екологічного простору України
не може підвищити ефективність використання
її наявного природно-ресурсного потенціалу і
забезпечити сталий розвиток території нашої
держави. Безперечно, досягнення високих екологічних стандартів ЄС повинно стати стратегічним завдання екологічної політики України
на найближчу перспективу, але в той же час
необхідно усвідомлювати, що сучасні значні
досягнення в природоохоронній сфері європейської спільноти є результатом тривалого процесу не тільки проведення реформ на державному
і регіональних рівнях, а також усвідомлення
кожним громадянином важливості створення
умов для забезпечення достойного існування не
тільки для себе, а і для наступних поколінь.
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ПОДАТКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ
В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
TAX POTENTIAL OF THE REGION
IN CONDITIONS OF INNOVATION DEVELOPMENT
АНОТАЦІЯ
Розглянуто основні фактори зростання податкового потенціалу регіону, проведено аналіз використання податкових
повноважень державними органами влади в Україні, який показав, що у регіоні проводиться активна податкова політика з
побудови сприятливого інвестиційного клімату, стимулювання
розвитку реального сектора економіки, всебічної державної
підтримки підприємств агропромислового комплексу, суспільно-соціальної підтримки населення, тобто політика сприяння
умовам рентабельної роботи, укріплення фінансово-економічного стану організацій та підвищення доходів населення –
основного джерела зростання податкового потенціалу.
Ключові слова: податок, потенціал, регіон, пільга, дохід,
політика, населення, система.
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены основные факторы роста налогового потенциала региона, проведен анализ использования налоговых полномочий, предоставленных органам власти Украине, который
показал, что в регионе проводится активная налоговая региональная политика по созданию благоприятного инвестиционного климата, стимулированию развития реального сектора
экономики, всесторонней государственной поддержке населения, т.е. политика, способствующая созданию условий рентабельной работы, укреплению финансово-экономического
положения организаций и повышению доходов населения –
основного источника роста налогового потенциала.
Ключевые слова: налог, потенциал, регион, льгота, доход, политика, население, система.
ANNOTATION
This article is devoted to the main features of taxable capacity
growth of the region and to the analysis of the usage of tax authorities
provided to the state bodies in Ukraine, which showed that active
regional tax policy on creation of the propitious investment climate,
stimulation of actual economics sector development, total state
support of agricultural complexes, social support of the population
is conducted in region, i.e. the policy contributing to development
of profitable work conditions, consolidation of financial and
economical position of organizations and increasing incomes of
population – the main source of taxable capacity growth.
Keywords: tax, capacity, region, exemption, income, politics,
population system.

Постановка проблеми. Основною ланкою
економічного механізму саморозвитку території (регіону, району, міста) повинні стати важелі і стимули, які сприяють зростанню доходів
всіх суб’єктів господарської діяльності (підприємств, індивідуальних підприємців, домашніх
господарств), забезпечують розширення податкової бази, а також більш ефективну віддачу
від експлуатації природних ресурсів, в першу
чергу землі [6, с. 17].
У зв’язку з цим ще більшого значення набуває потреба в обґрунтуванні ролі податкового по-

тенціалу регіону в умовах інноваційного розвитку
країни. Податковий потенціал можна розглядати
як об’єкт планового управління, яке здійснюється
через податкову політику, що сприяє стимулюванню інвестиційної та підприємницької активності,
розвитку виробництва, розширенню сфери надання послуг для населення як основи для отримання
в майбутньому власних доходів [1].
Оптимально побудована податкова система
повинна, з одного боку, забезпечувати фінансовими ресурсами потреби держави, з іншого –
не тільки не знижувати стимули платника
податків до підприємницької діяльності, а й
зобов’язувати його до постійного пошуку шляхів підвищення ефективності господарювання,
тим самим зростанню податкового потенціалу.
Аналіз досліджень і публікацій. Актуальність питання визначення ролі податкового
потенціалу регіонів України підтверджується
працями багатьох відомих вітчизняних учених.
Дослідженням сутності податкового потенціалу
регіону займалися такі вчені, як Ю.В. Бережна [1], В. Вишневський, А. Веткин [2], О.С. Галушко [3], І.А. Кабакова [4], Я.В. Калустян [5],
С.Ю. Колодій [6], О.М. Любченко [7], А.М. Соколовська [8], Л.Л. Тарангул [8], Л.С. Шаховская, Е.Г. Попкова, Л.І. Гущина та ін. Згаданими науковцями зроблено значний внесок в
аналіз взаємозв’язків між оподаткуванням та
соціально-економічним розвитком регіону через
дослідження податкового потенціалу.
Проте, незважаючи на вагомі здобутки цих
та інших вчених, у науковій літературі продовжують залишатися дискусійними підходи до
визначення податкового потенціалу, недостатньо уваги приділяється виявленню його структури, складових та взаємозв’язків між ними.
У процесі розвитку вітчизняної податкової
системи з’являються нові податки, механізми,
форми та методи їх сплати. Саме тому відкритим залишається питання щодо дослідження
методологічних аспектів податкового потенціалу регіону в умовах інноваційної економіки як
один із чинників стимулювання економічного
розвитку країни.
Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні сутності податкового потенціалу регіону, визначенні факторів впливу на його величину в умовах інноваційного розвитку.
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
Виклад основного матеріалу дослідження.
Щодо визначення сутності податкового потенціалу, факторів формування та критеріїв його
оцінки, на сьогодні ще не існує однозначної
думки. У світовій практиці під податковим потенціалом прийнято розуміти «потенційний бюджетний дохід на душу населення, який може
бути отриманий органами влади за фінансовий рік, при застосуванні єдиних на всій території країни умов оподаткування» [2].
На основі вищевикладеного визначимо цілі
формування системи управління податковим
потенціалом регіону – стимулювання розвитку реального сектора економіки, у тому числі
створення умов для розвитку і зміцнення малого бізнесу (в економічно розвинених країнах
податкові доходи від малого бізнесу складають
40% доходів бюджетів).
Сформулюємо завдання системи управління
податковим потенціалом регіону:
1) поліпшення використаних в регіоні механізмів стимулюючого впливу на підвищення
ефективності господарювання, адекватного розширення податкової бази;
2) оптимальне співвідношення регулюючої
та фіскальної функції податків (в межах повноважень органів влади відповідних рівнів);
3) ефективне використання можливостей
чинного податкового законодавства з метою
максимального збільшення податкового потенціалу регіону на основі системного аналізу механізму дії регіональних і місцевих податків.
Розвиток податкового потенціалу регіону
передбачає максимальне з точки зору економічного зростання використання всіх власних
ресурсів і можливостей, тобто тих об’єктів
управління податковим потенціалом, від яких
формуються податкові доходи регіону: добробут і доходи населення; рентабельність господарюючих суб’єктів. При цьому фізичні особи, підприємці, юридичні особи виступають як
суб’єкти оподаткування [8].
Джерелами формування податкового потенціалу виступають потенційні податкові фінансові ресурси, можливості платників податків,
ресурси бази оподаткування, тобто податкові
бази та ставки [1].
Структура податкового потенціалу є досить
розгалуженою та включає три основні складові:
реалізовану, нереалізовану та прогнозну. Найпростішим шляхом розширення реалізованої
складової виступає збільшення ставок оподаткування.
Друга, нереалізована складова, має великі
резерви розширення за рахунок податкового
боргу, податкових пільг та тіньової економіки. Третя, прогнозована складова податкового потенціалу передбачає можливості розширення його обсягів за рахунок економічного
зростання і приросту ВВП, тобто за рахунок
розширеного відтворення на старих і створення нових підприємств, видів економічної діяльності тощо [5].

585

Розв’язання найважливіших завдань із забезпечення росту податкових надходжень потребує
розробки науково-методологічного підходу до
кількісної оцінки податкового потенціалу окремого регіону. Оскільки податковий потенціал
визначає майбутні податкові надходження, за
допомогою його оцінки можуть бути вирішені
такі проблеми, як планування доходів бюджетів
і прогнозування фінансового становища регіону.
Одиницею виміру податкового потенціалу,
яка використовується в практиці бюджетного
регулювання, є податкові збори на душу населення, або податковий потенціал на душу населення. У практиці розвинутих іноземних країн
показник податкового потенціалу розраховується по-іншому. В умовах існування розмежованих податкових систем центрального уряду
і органів місцевого самоврядування розраховується показник податкового потенціалу територіального колективу. Він відображає сукупні
податкові надходження до бюджету відповідного органу місцевого самоврядування.
Загалом, методи оцінки податкового потенціалу регіону, що використовуються в міжнародній практиці базуються на показниках обсягу податкових надходжень, що були фактично
зібрані в регіоні за певний період, сукупних
оподатковуваних ресурсів, валовому регіональному продукті та середньодушових доходах населення [6].
Кожен із цих методів може бути використаний для оцінки податкового потенціалу на певний момент часу, деякі з них, шляхом використання додаткових механізмів розрахунку – на
перспективу [7].
При розробці системної моделі визначення
потенціалу території з метою застосування її
до дослідження соціально-економічного потенціалу регіону необхідно враховувати наступні
основні аспекти аналізу в рамках системного
підходу [7]:
1) елементний аспект – виявлення складу
потенціалу; види потенціалів; диференційовані
характеристики потенціалів; спільність і потужність потенціалів;
2) структурний аспект – встановлення структурних характеристик системи потенціалів:
типи зв’язків, кількісні та якісні взаємозалежності;
3) функціональний аспект – встановлення і
взаємодія між потенціалами, виявлення функцій потенціалів в системі територіального розвитку; порівняння функцій з метою визначення
подібностей і відмінностей; виявлення функціональної структури територіального потенціалу;
4) інтегративний аспект – з’ясування протиріч в системі потенціалів, шляхів і способів
вирішення знайдених протиріч; визначення ієрархії потенціалів в залежності від значимості
для сталого розвитку координаційних зв’язків
системи потенціалів з зовнішнім по відношенню до території середовищем; визначення тісноти даних зв’язків;
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5) історичний аспект – розгляд потенціалів
території крізь призму їх історичного розвитку;
виявлення етапів у формуванні та розвитку потенціалів; порівняння виявлених тенденцій з
загальноукраїнськими особливостями розвитку.
Необхідно враховувати і вплив природно-кліматичних умов, чисельність населення регіону,
структуру економіки регіону, рівень платоспроможності господарюючих суб’єктів, населення
регіону і т. д. Істотну роль також відіграють
стан і стабільність бухгалтерської звітності,
терміни її подання та простота формування.
Серед першочергових проблем, пов’язаних
з організацією аналітичних робіт у сфері оцінки та аналізу потенціалу розвитку регіону,
слід вказати необхідність його структуризації.
У цьому плані ми вважаємо за доцільне підхід,
який розглядає систему потенціалів розвитку
регіону у вигляді трьох блоків.
Перший блок – матеріально-технічний, тобто
блок базових ресурсних потенціалів території.
Другий блок – фінансово-економічний,
об’єднує локальні потенціали, які покликані
сприяти реалізації базових ресурсних потенціалів.
Третій блок – інноваційно-інституційний.
Це блок потенціалів готовності регіону до соціально-економічних перетворень. Цей блок, по
суті, є активною частиною потенціалу розвитку
регіону, який створює умови для розширеного
відтворення, здатний забезпечувати подальший
розвиток матеріально-технічної і фінансовоекономічної складових. Забезпечення узгодженого функціонування цих структур досягається
завдяки системі управління відтворювальними
процесами, забезпечуючи нормальний перебіг
розширеного відтворення, що дає можливість
запобігати, пом’якшувати негативні явища або
посилювати позитивні.
Визначимо основні чинники нарощування
податкового потенціалу регіону:
- посилення інформаційно-роз’яснювальної
роботи з платниками податків як застави достовірного і повного формування податкової бази
податків і забезпечення їх збирання;
- поліпшення збирання податків, у тому числі за рахунок поліпшення податкового адміністрування, особливо контрольної діяльності
фіскальних органів, а також активного розвитку таких перспективних напрямів податкового
адміністрування, як податковий аудит і досудовий розгляд спорів;
- оздоровлення економіки підприємствплатників податків, стабілізація їх фінансового стану;
- створення умов для розвитку і зміцнення
малого бізнесу, що можливо при адміністративній, фінансовій та інформаційній підтримці
малих підприємств, розвитку підприємств, що
займаються науково-інноваційною діяльністю,
посилення кредитно фінансової підтримки підприємців (наприклад, надання компенсації за

рахунок бюджетних коштів процентних ставок
за кредитами для працюючих в пріоритетному
напрямі малих підприємств), реалізації спеціальних регіональних програм;
- розвиток регіонального фондового ринку,
елементом якого виступає ринок цінних паперів. Розвиток торгівлі цінними паперами має і
суто фіскальний характер у вигляді податків з
доходів від операцій з цінними паперами;
- вдосконалення орендних відносин. Реалізація завдання пов’язана з максимальним залученням до орендні відносини об’єктів нежитлового фонду, що знаходяться в регіональній
власності, вдосконаленням методики визначення орендної плати, створенням єдиного реєстру
орендарів землі на території регіону, а також
надійної правової системи регулювання земельних відносин;
- розвиток інвестиційного та інноваційного
потенціалу регіону що досягається комплексом
рішень: державна підтримка інвесторів і стабілізація умов їх діяльності; оптимізація системи
оподаткування як реальної основи для зростання реальних виробничих інвестицій; стимулювання залучень інвестицій в регіон, в тому числі
залучення в реальний сектор економіки коштів
таких інституційних інвесторів, як державний
і недержавні пенсійні фонди, страхові компанії;
розвиток мережі іпотечного кредитування; стимулювання інвестиційної спрямованості діяльності комерційних банків; стимулювання залучення коштів населення на фондовий ринок.
Податкові повноваження з податку на майно
не тільки дають можливість органам влади регіонів України безпосередньо впливати на обсяг
податкових надходжень, шляхом встановлення
податкових ставок і надання податкових звільнень, але і побічно через проведення певної економічної політики, спрямованої на залучення
інвестицій і стимулювання зростання виробництва в тій чи іншої галузі [4].
Для нарощування податкової бази та збільшення надходжень до регіонального бюджету
податку на майно організацій необхідно продовжувати підтримку інвестиційної та інноваційної діяльності переважно у формі субсидування
процентних ставок і розвитку лізингу. В результаті такої державної підтримки зростає частка введення нових основних фондів, одночасно
збільшуються обсяги виробництва прибуток заробітна плата, з’являються нові робочі місця.
Значний перелік пільг по регіональних податків, встановлений Податковим кодексом
України, і дефіцит регіонального бюджету
Одеської області суттєво обмежують можливості регіональної податкової політики. Проте, як показав аналіз податкових повноважень
державних органів влади, в Одеській області
проводиться активна податкова регіональна політика щодо створення сприятливого інвестиційного клімату в регіоні, стимулювання розвитку реального сектора економіки, всебічної
державної підтримки підприємств агропромисВипуск 3. 2015
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лового комплексу, суспільно-соціальної підтримки населення, тобто політика, що сприяє
створенню умов рентабельної роботи, зміцненню фінансово-економічного стану організацій
та підвищенню доходів населення – основного джерела зростання податкового потенціалу.
Основними умовами встановлення податкових
пільг є залучення інвестицій в реальний сектор
економіки, розвиток податкового потенціалу,
створення нових робочих місць, розвиток інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури та підвищення життєвого рівня населення
Одеської області.
На наш погляд, збільшення податкових доходів в регіональний бюджет може здійснюватися за двома основними напрямами:
- інтенсивного, за рахунок розвитку бізнесу в
регіоні, шляхом створення умов для розширення бізнесу: підготовка територій для нового будівництва, створення виробничої та соціальної
інфраструктури (будівництво доріг, ліній електропередач, підготовка кадрів, поліпшення медичного обслуговування), зниження бюрократичних перешкод для отримання необхідних
погоджень, надання гарантій для отримання
кредитів, надання інвестиційного податкового
кредиту тощо. Доходи бюджету безпосередньо
залежать від величини прибутку, одержуваної бізнесом, і вартості його майна. Саме бізнес створює додаткові робочі місця, тим самим
сприяє збільшенню надходжень до бюджету
податку на доходи фізичних осіб. Менеджмент
підприємств повинен забезпечувати належний
режим економії, розширювати ринки збуту для
своєї продукції, домагаючись повного завантаження виробничих потужностей;
- екстенсивному, тобто за рахунок розширення податкових баз, ставок, в також за рахунок
залучення в регіон великих компаній з інших
регіонів, шляхом створення найбільш сприятливих умов для їх діяльності в регіоні.
Потенціал розвитку регіону відіграє важливу роль у вирішенні конкретних технічних,
економічних та соціальних завдань. Але сам
по собі сучасний потенціал розвитку не може
гарантувати досягнення реального ефекту від
науково-технічної діяльності, який залежить
від зовнішніх чинників, що знаходяться поза
сферою її діяльності. Обмеження масштабів
реалізації нововведень науки і техніки може
бути пов’язано з неготовністю інноваційного та
виробничого потенціалів або окремих їх складових ефективно і своєчасно реалізувати можливості, надані потенціалом розвитку. Таким
чином, стає можливою переорієнтація регіонів
у розвитку інновацій на нові цілі. У таких випадках керівництву, що приймає рішення, важливо знати, наскільки відповідають кількісні
та якісні характеристики потенціалу кожного
регіону тим чи іншим цілям. Іншими словами,
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оцінити рівень їх готовності до досягнення різних цілей.
Висновки. Удосконалення податкової системи – це шлях до збільшення податкового потенціалу території, ефективності його використання шляхом переведення його розвитку
з екстенсивного шляху на інтенсивний. Зміна
податкового потенціалу території тільки тоді
дасть стійке зростання, коли вплив на нього
буде розглядатися як у стратегічному, так і у
тактичному плані. Законодавчо оформлене розширення бази оподаткування шляхом введення
нових податків, підвищення їх ставок посилить
податковий тягар і тимчасово збільшить надходження податкових платежів, проте надасть
деструктивний вплив на рівень виробництва,
що призведе до звуження оподатковуваної бази.
Тому формулювання завдання збільшення податкового потенціалу території шляхом вдосконалення податкової системи не означає одномоментного його розширення, а має на увазі
якісну зміну.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ
СОЦИО-ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ANALYSIS OF FACTORS, INFLUENCING BALANCE
OF SOCIO-ECONOMIC-ECOLOGICAL SYSTEM
АННОТАЦИЯ
В работе показаны взаимодействия подсистем социо-экономико-экологической системы и влияние на их состояние
природоохранной деятельности. Проанализированы факторы,
влияющие на сбалансированность социо-экономико-экологической системы. Определены проблемы обеспечения сбалансированного развития социо-экономико-экологических систем.
Ключевые слова: экономика, экология, социо-экономикоэкологическая система, подсистема, факторы.
АНОТАЦІЯ
У роботі показано взаємодії підсистем соціо-економіко-екологічної системи і вплив на їх стан природоохоронної діяльності. Проаналізовано чинники, що впливають на збалансованість
соціо-економіко-екологічної системи. Визначено проблеми забезпечення збалансованого розвитку соціо-економіко-екологічних систем.
Ключові слова: економіка, екологія, соціо-економіко-екологічна система, підсистема, чинники.
ANNOTATION
The article shows interaction of subsystems of the socioeconomic-ecological system and its influence on the state of
environmental protection activity. Factors influencing balance of
the socio-economic-ecological system are analysed. The problems
of providing the balanced development of the socio-economicecological systems are determined.
Keywords: economy, ecology, socio-economic-ecological
system, subsystem, factors.

Постановка проблемы. Проблема сбалансированности производственной и хозяйственной
деятельности общества, условий его существования в настоящее время вышла на одно из первых мест.
Представление о неисчерпаемости природных ресурсов, как и о беспредельных возможностях самоочищения природных сфер, не
способствует повышению безопасных условий
существования населения, сбалансированности
развития социо-экономико-экологических систем.

Природоохранная деятельность позволяет
обеспечить улучшение сбалансированности в
развитии всех элементов социо-экономико-экологических систем. Сбалансированное развитие
социо-экономико-экологических систем может
быть достигнуто только при широком использовании достижений науки и техники в развитии
производительных сил и в природоохранной деятельности.
Нарушение сбалансированности в развитии
указанных систем приводит к возникновению
различного рода кризисных явлений как экологических, экономических, так и социальных.
Решающее значение в обеспечении сбалансированного развития социо-экономико-экологических систем должно быть отведено развитию
природоохранной деятельности, совершенствованию системы природопользования и энергопотребления.
Анализ последних исследований и публикаций. Исследования в области безопасного сбалансированного развития экономико-экологических систем нашли свое отражение в трудах
Н.Н. Андреевой, Б.В. Буркинского, О.Ф. Балацкого, Б.М. Данилишина, Н.И. Долишнего,
С.И. Дорогунцова, Н.Г. Ковалевой, В.Г. Ковалева, И.Г. Гречановской, Е.В. Садченко, В.Н. Степанова, Т.П. Галушкиной, В.Т. Трегобчука,
Ю.Ю. Туницы, Л.Н. Грановской, С.К. Харичкова, Е.В. Хлобистова, М.А. Хвесика и других
ученых.
Выделение не решенных ранее частей общей
проблемы. Вместе с тем вопросы обеспечения
сбалансированного развития социо-экономикоэкологических все еще остаются исследованными недостаточно. В рамках данной статьи
проанализированы факторы, влияющие на сбаВипуск 3. 2015
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лансированность социо-экономико-экоПриродоохранная деятельность
логической системы.
Цель статьи. Целью данного исследования является анализ факторов,
Экономическая
Экологическая
Социальная
влияющие на сбалансированность соподсистема
подсистема
подсистема
цио-экономико-экологической системы.
Изложение основного материала.
Социо-экономико-экологическая система состоит из следующих подсистем:
экономическая, экологическая и социРис. 2. Схема взаимосвязи подсистем социо-экономикоальная.
экологической системы и природоохранной деятельности
Сбалансированное развитие социоэкономико-экологических систем является обя- и ресурсного потенциала, ведущего к развитию
зательным условием экологического, социаль- сложных, и негативных ситуаций социальноного и экономического развития этих систем экономического и экологического направления.
Все составляющие социо-экономико-эколо(рис. 1).
Под сбалансированным развитием социо- гической системы тесно связаны между собой
экономико-экологической системы необходимо и постоянно оказывают друг на друга влияние
понимать такое её развитие, при котором обе- результатами своего развития.
Для обеспечения сбалансированного развиспечивается удовлетворение всех потребностей
развивающихся производительных сил при со- тия всех трех подсистем социо-экономико-экохранении качественных показателей использу- логической системы большое значение играет
емых природных и энергетических ресурсов, а оптимальность стратегии их развития.
В дальнейшем под социо-экономико-эколотакже качественных показателей всех природных сфер, при обеспечении социальных потреб- гической системой будем понимать комплекс
экономических, экологических и социальных
ностей общества [1].
Актуальность решения задачи сбалансиро- элементов (подсистем), обладающих совокупнованного в экономическом, экологическом и со- стью свойств, позволяющих решать поставленциальном плане развития Украины определяет- ные задачи, как для каждой из подсистем, так
ся ярко выраженной деградацией природного и для системы в целом, имеющих определенную внутреннюю структуру
и необходимый набор инСоцио-экономико-экологическая система
струментов и находящиеся
в тесном взаимодействии
между собой.
Экономическая
Экологическая
Социальная
На рисунке 2 показаны
подсистема
подсистема
подсистема
взаимодействия подсистем
социо-экономико-экологической системы и влияние
ФинансовоСостояние
Демографическая
на их состояние природоохкредитная
атмосферы
составляющая
ранной деятельности.
составляющая
Указанные отношения
Состояние
между
подсистемами расПроизводственная
Продовольственная
гидросферы
смотренной выше системы
составляющая
составляющая
проявляются в виде обмена
Состояние
между ними соответствулитосферы
Хозяйственная
Здравоохранение
ющей информацией, хасоставляющая
рактеризующей состояние
Состояние
производительных сил, отморской среды
Нормативноношение между природой
Образование
правовая
и обществом. Информация
Природносоставляющая
между подсистемами переэнергетическая
дается в виде начальных и
составляющая
граничных условий, котоБытовые условия
жизни
рые необходимо учитывать
Нормативнопри формировании мероправовая
приятий, в виде целевых
Условия трудовой
составляющая
программ, по развитию
деятельности
каждой из подсистем.
Климатическая
Учет наличия указансоставляющая
ных начальных и граничных условий при развитии
Рис. 1. Структура социо-экономико-экологической системы
подсистем (экономической,
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ванность системы оказывает существенное
влияние характеристика и результативность
природопользования, характеристика и результативность природоохранной деятельности,
емкостные показатели, характеризующие использование достижений науки и техники при
развитии социо-экономико-экологических систем.
Факторы, оказывающие влияние на сбалансированность развития социо-экономико-экологических систем, определяются по результатам
решения следующих задач:
- изучение и анализ имеющихся запасов
природных ресурсов, и определение возможности их добычи для использования в производственной и хозяйственной деятельности;
- исследование возможности замены дефицитных ресурсов на ресурсы не являющиеся дефицитными;
- разработка энергосберегающих технологий и приемов работы;
- разработка новых источников энергии
(солнечная, ветровая, энергия морских приливов и т.д.);
- разработка ресурсосберегающих и малоотходных технологий и приСбалансированность развития социо-экономикоемов работы;
экологических систем
- использование достижений науки и техники
по разработке и внедрению
Факторы качественного
Факторы количественФакторы природов производственную и хоприродопользования
ного природопользования
охранной деятельности
зяйственную деятельность
технологических приемов
Количество
работы,
обеспечивающих
Экологическая
использованных
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экологической и социальной) обеспечивает сбалансированность результатов развития этих
подсистем, а также всей социо-экономико-экологической системы.
Базой сбалансированности социо-экономикоэкологической системы должна служить природоохранная деятельность, результатом которой
будет экологизация экономической и социальной подсистем [2].
Эффективная природоохранная деятельность
обеспечивает создание благоприятных условий
для развития экономической подсистемы социо-экономико-экологической системы, так как
способствует внедрению в производственную и
хозяйственную деятельность современных малоотходных и ресурсосберегающих технологий
и приемов работы.
Эффективная природоохранная деятельность
способствует также улучшению условий существования населения, повышению его трудоспособности, снижению заболеваемости, то есть
обеспечивает решение целого ряда социальных
проблем, что также благоприятно сказывается
на развитии экономической подсистемы.
Как следует из рисунка 3, на сбалансиро-
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- повышение благосостояния населения,
улучшений условий труда и жизни населения.
На сбалансированное развитие экономикоэкологических систем оказывают влияние такие факторы, как:
- ресурсоемкость производственной и хозяйственной деятельности;
- сбалансированность системы природопользования;
- развитие и эффективность природоохранной деятельности;
- наличие и развитие экологически опасных
производств;
- использование замкнутых технологических
процессов;
- наличие вредных выбросов в атмосферу при
осуществлении производственной и хозяйственной деятельности;
- наличие сбросов вредных веществ в водные
объекты;
- наличие и развитие природно-заповедных
мероприятий;
- применение инноваций в природоохранной
деятельности;
- экологическая ситуация в морском природопользовании;
- изменение климатических условий.
Одним из важнейших факторов, оказывающим положительное влияние на сбалансированность развития социо-экономико-экологической
системы является эффективность природоохранной деятельности в стране [3].
Наличие и развитие экологически опасных
производств в значительной степени ухудшает
сбалансированность развития социо-экономикоэкологических систем. Для Украины это имеет
существенное значение, т.к. в структуре промышленного производства Украины большой
удельный вес занимают экологически опасные
производства: химические предприятия, нефтеперерабатывающие производства, атомные
электростанции.
Отрицательное влияние на сбалансированность развития социо-экономико-экологических систем наряду с экологически опасными
производствами оказывают твердые и жидкие
отходы, содержащие большое количество вредных веществ, загрязненность атмосферы вредными веществами, состояние водных объектов.
Для повышения сбалансированности развития социо-экономико-экологических систем необходима экологизация промышленного производства и хозяйственной деятельности на основе
ускоренного и расширенного использования в
практической деятельности достижений науки
и техники (прежде всего малоотходных технологий и приемов работы, эффективно использующих сырьевые и энергетические ресурсы) [4].
Исследования показали, что для того, чтобы
применение достижений науки и техники принесли положительный максимальный эффект
при улучшении сбалансированности социо-экономико-экологических систем необходимо:
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- обеспечить восстановление возобновляемых
природных ресурсов;
- снизить ресурсоемкости производственных
и хозяйственных процессов;
- заменить невозобновляемые природные
ресурсы, используемые как сырье в производственной и хозяйственной деятельности на нелимитируемые виды ресурсов;
- обеспечить приоритетное развитие малоотходных процессов и приемов работы;
- развивать технологические процессы и
приемы работы, обеспечивающие повторное использование образующихся отходов;
- обеспечить достижение максимального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу
и сбросов неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод в водоемы;
- исключить из состава выбросов или сбросов сильно действующие и радиоактивные вещества.
Инновации должны не только повышать
сбалансированность экономико-экологических
систем, но и способствовать улучшению экономических показателей развития этих систем,
обеспечивая при этом экологическую чистоту
готовой продукции, ее конкурентоспособность
на рынке, что особенно важно при развитии рыночной экономики [5].
Влияние погодно-климатического фактора
отражается не только на экономической ситуации в регионах, но и оказывает влияние на
безопасность существования целых народов и
государств.
Перечисленные выше факторы делятся по
своему территориальному влиянию на сбалансированность развития социо-экономико-экологических систем, на две группы:
- группа глобальных факторов, которые влияют на сбалансированность развития мировой
социо-экономико-экологической системы (повышение средней температуры на планете, изменение уровня мирового океана, изменение
океанических течений, изменение состава атмосферы);
- группа локальных факторов, которые влияют на сбалансированность развития социоэкономико-экологических систем отдельных
государств или их отдельных регионов (наличие вредных производств, наличие локальных
выбросов вредных веществ в природные сферы,
высокая ресурсоемкость готовой продукции,
разбалансированность производственной и хозяйственной деятельности, малоэффективная
природоохранная деятельность, высокая отходоемкость производственно-хозяйственной деятельности и т.д.).
Сбалансированность развития социо-экономико-экологических систем оценивается по таким показателям:
- структура производственной и хозяйственной деятельности;
- темпы изменения объемов производственной и хозяйственной деятельности;
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- темпы изменения доходов по каждому виду
производственной и хозяйственной деятельности;
- темпы изменения объемов инвестиций в
развитие производственных и хозяйственных
объектов;
- объемы инвестиций (и их изменения) в развитие и освоение передовых достижений науки
и техники;
- темпы снижения емкостных показателей
готовой продукции (энергоемкость, емкость по
затратам материальных и денежных средств,
емкость по сырьевым затратам, емкость по возникновению различных отходов, емкостные показатели по поступлению в природные сферы радиоактивных и особо токсичных веществ и т.д.);
- темпы изменения благосостояния и условий жизни населения.
В своей совокупности перечисленные выше
показатели обеспечивают системный и ком-

плексный анализ состояния сбалансированности при развитии социо-экономико-экологических систем [6].
На рисунке 4 приведен перечень проблем,
которые необходимо решать для обеспечения
сбалансированного развития социо-экономико-экологических систем. Для обеспечения
сбалансированного развития социо-экономикоэкологических систем в Украине кроме экономических и экологических проблем необходимо
решить целый ряд вопросов политического, законодательного и организационного характера:
- политические проблемы при обеспечении сбалансированного развития социо-экономико-экологических систем могут быть решены только при
наличии чёткой внутренней и внешней политики
в государстве относительно эффективного природопользования и охраны окружающей среды;
- проблемы юридического и законодательного характера, влияющие на сбалансированность
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Выводы. По результатам исследования можно сделать следующие выводы. В настоящее
время решение задач обеспечения сбалансированности социо-экономико-экологических систем занимает одно из первых мест при формировании условий развития экономической,
экологической и социальной деятельности человеческого общества.
При решении проблемы обеспечения сбалансированного развития экономики при снижении негативной нагрузки на природные
среды необходимо использовать системные и
комплексные методы. Нельзя рассматривать
отдельно проблемы развития экономики и проблемы улучшения экологической ситуации.
Поэтому необходимо рассматривать весь комплекс проблем, возникающих при обеспечении
сбалансированного развития социо-экономикоэкологических систем.
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ДО ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
CONCERNING THE QUESTION
ABOUT PRIVATE PEASANT HOUSEHOLDS FUNCTIONING
АНОТАЦІЯ
Розглянуто проблему функціонування дрібних форм
сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах господарювання. Увагу зосереджено на діяльності особистих
селянських господарств та визначено їхнє значення та ресурсний потенціал у продовольчому забезпеченні населення.
Проаналізовано основні фактори, які впливають на розвиток
особистих селянських господарств. Обґрунтовано доцільність
розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації як
ефективного інструмента покращення розвитку та функціонування особистих селянських господарств та підвищення рівня
життя сільського населення. Розкрито тенденції функціонування та розвитку особистих селянських господарств в аграрному
секторі економіки України.
Ключові слова: особисті селянські господарства, сільськогосподарська обслуговуюча кооперація, сільські території,
сільське населення, продовольча безпека.
АННОТАЦИЯ
Рассмотрена проблема функционирования мелких форм
сельскохозяйственного производства в современных условиях
ведения хозяйства. Внимание сосредоточено на деятельности
личных крестьянских хозяйств и определены их значение и ресурсный потенциал в продовольственном обеспечении населения. Проанализированы основные факторы, которые влияют
на развитие личных крестьянских хозяйств. Обоснована целесообразность развития сельскохозяйственной обслуживающей
кооперации как эффективного инструмента улучшения развития и функционирования личных крестьянских хозяйств и повышения уровня жизни сельского населения. Раскрыто тенденции
функционирования и развития личных крестьянских хозяйств в
аграрном секторе экономики Украины.
Ключевые слова: личные крестьянские хозяйства, сельскохозяйственная обслуживающая кооперация, сельские территории, сельское население, продовольственная безопасность.
АNNOTATION
The problem of small forms of agricultural production
functioning under the current economic conditions is presented.
Attention is focused on the activities of private peasant households.
Their significance and resource potential in the food supply is
determined. The basic factors influencing the development of
private peasant households are defined. The author substantiates
the usefulness of agricultural service cooperatives as an effective
instrument for development and functioning of private peasant
households and improvement of living standards of rural population.
The tendencies of functioning and development of private peasant
households in the agricultural sector of Ukraine are investigated.
Keywords: private peasant households, agricultural service
cooperatives, rural areas, rural population, food security.

Постановка проблеми. З огляду на поточну
соціально-політичну та економічну ситуацію,
роль продовольчої безпеки України зростає, займаючи провідне місце у національній безпеці.
У свою чергу, продовольчий ринок знаходиться
у прямій залежності від розвитку агросфери,

економічної ефективності експорту та імпорту,
торгової політики держави. Зокрема, продукція сільського господарства та харчової промисловості, формує значну частину українського
експорту. Частка експортованої продукції сільського господарства та харчової промисловості
у 2013 р. становила 17 млрд дол., або 26,8%
вартості експорту України, на що в основному
була спрямована діяльність великотоварних
сільськогосподарських підприємств, питома
вага яких має тенденцію до зростання.
За даними Держстату України, станом на
01.11.2013 р. в Україні виробництвом сільськогосподарської продукції займалось майже
56 тис. підприємств таких організаційно-правових форм господарювання: господарські товариства – 8245 (або 14,8%), приватні підприємства –
4095 (або 7,4%), виробничі кооперативи – 809
(або 1,5%), фермерські господарства – 40752
(або 73,2%), державні підприємства – 269 (або
0,5%) та підприємства інших форм господарювання – 1460 (або 2,6%). Хоча частка малого
та середнього агробізнесу є найбільшою і саме
завдяки цій діяльності відбувається внутрішньоорієнтоване продовольче забезпечення населення, проте у аграрному секторі економіки
України ці суб’єкти господарювання характеризується слабкими конкурентними позиціями,
недостатньою ефективністю державної підтримки та соціальної допомоги.
Доцільно зауважити, що практикою ведення
особистих селянських господарств (далі ОСГ) в
основному займається сільське населення, дохід яких від вирощеної сільськогосподарської
продукції не завжди є стабільним у зв’язку із
проблемою реалізації, диспаритету цін та коливаннями попиту та пропозиції на продовольчому ринку. Низький рівень доходу від ведення ОСГ зумовлює мінімальні стандарти життя
сільського населення та недостатнє забезпечення основними життєво необхідними базовими
потребами, відбувається скорочення приросту
реальних доходів сільського населення, що поглиблює затяжну соціально-економічну кризу
на сільських територіях [1; 2]. Будучи основним структурним елементом та механізмом
розвитку сільських територій, функціонування
ОСГ знаходяться у нерівних умовах господарювання поряд з іншими товаровиробниками сільВипуск 3. 2015
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ній розмір ОСГ складає 7 га.
Залежно від рівня економічної ефективності
та просторового розташування ОСГ, дослідники
[5] пропонують таку класифікацію: переважно
товарні ОСГ (розміщені навколо невеликих районних центрів та сільських поселень), низькотоварні ОСГ (володіють великим потенціалом
для подальшого розвитку та розміщені на депресивних територіях регіону) та господарськосадівничі ОСГ (зорієнтовані на в основному на
задоволення потреб господарства у сільськогосподарській продукції та розміщені навколо обласних та великих районних центрів).
У законі України «Про особисте селянське
господарство» подано таку дефініцію цього поняття: «особисте селянське господарство – це
господарська діяльність, яка здійснюється без
створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних або родинних відносинах і спільно проживають з метою задоволення особистих потреб
шляхом виробництва, переробки й споживання
сільськогосподарської продукції; реалізації її
надлишків і надання послуг з використання
власного майна» [6]. Зауважимо, що поняття
«особисте підсобне господарство»,що вживалося раніше, є синонім поняття «особисте селянське господарство».
Станом на 1 січня 2014 р. загальна кількість
ОСГ становила 4241,6 тис. Найбільша частка ОСГ
була зосереджена у Вінницькій, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській обл., а найменша – у АР Крим, Луганській, Миколаївській та
Херсонській обл., що свідчить про територіальну диференціацію їх розташування. Результати
статистичної обробки показують, що в середньому у кожному регіоні України функціонує 188
ОСГ. З рис. 1 видно, що графічна інтерпретація
розподілу кількості ОСГ може бути апроксимована законом нормального розподілу. З огляду
на це, можна вважати, що кількість ОСГ в регіонах України формується під дією причин, при
цьому жодна з них не превалює.

частота

ськогосподарської продукції, в чому і полягає
проблема даного дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблема ефективності аграрного виробництва
у розрізі окремих організаційно-правових форм
господарювання, зокрема окремі аспекти розвитку ОСГ висвітлена у працях О.В. Чаянова,
В. Бойка, П. Саблука, В. Месель-Веселяка,
М. Шаповала, В. Дієсперова, В. Збарського,
О. Онищенка, В. Рябоконя, О. Скидана, В. Юрчишина, К. Якуби та ін. Вагомий внесок у розвиток системи обслуговуючої кооперації зробили П. Березівський, М. Гриценко, В. Зіновчук,
М. Малік та ін.
Враховуючи особливості соціально-політичних трансформацій в Україні та функціонування аграрного сектора, визначену проблему досліджено недостатньо.
Постановка завдання. Основною метою дослідження є проведення аналізу сучасного стану функціонування ОСГ в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Традиції ведення сільського господарства в
Україні відомі ще з часів Київської Русі і до нинішніх днів відіграють важливу роль завдяки
сприятливим природним умовам та ресурсам.
Новий етап аграрний сектор розпочав після
проголошення незалежності України, оскільки розпад Радянського Союзу зумовив занепад
колгоспно-радгоспної системи і зміцнення позиції функціонування ОСГ як організаційноправової форми господарювання. Така ситуація
була характерною для усіх країн, які були республіками СРСР. Проте на подальший розвиток
ОСГ колишніх республік Радянського Союзу
впливала ціла низка внутрішніх і зовнішніх
факторів, що зумовило неоднорідний якісний
та кількісний їхній розвиток. Водночас, частка валової сільськогосподарської продукції в
ОСГ інших країн була доволі високою: в Румунії – 35%, Болгарії – 30%, Угорщині – 35%,
Німецькій Демократичній Республіці – 10%,
Чехословаччині – 15%, Монголії – 20% [3].
Унікальність ОСГ як окремої організаційноправової форми господарювання полягає у тому,
що ОСГ поєднує в собі особу власника і працівника сільськогосподарської галузі, та водночас
господаря земельної ділянки. Таким чином, діяльність ОСГ характеризується поєднанням натурального виробництва сільськогосподарської
продукції (виробництво продуктів харчування
для задоволення внутрішніх споживчих потреб)
та товарного виробництва (додатковий спосіб
заробітку шляхом реалізації вирощеної продукції на ринку або завдяки товарно-грошовим
відносинам з підприємствами інших форм господарювання) [4].
ОСГ за розміром площі земельної ділянки
поділяються на малі (до 0,5 га), середні (від
0,5-1 га) та великі (понад 1 га). Для ведення
повноцінного та конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва, така площа є
надто малою, адже, наприклад, у Польщі серед-
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Рис. 1. Гістограма та полігон розподілу кількості
ОСГ по регіонах України станом на 01.01.2014 р.
Джерело: за даними інформаційно-аналітичних матеріалів Міністерства аграрної політики та продовольства України, режим доступу: www.minagro.gov.ua
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ОСГ займають площу 6445,8 тис. га, у т.ч.
для ведення особистого селянського господарства – 2692 тис. га. У володінні ОСГ перебувало
2519,7 тис.голів ВРХ (у т.ч. корів – 1624,7 та
свиней – 3049). На рисунку 2 зображено графічну інтерпретацію загальної площі земельних ділянок ОСГ. З гістограми видно, полігон
розподілу ОСГ може сприйматися як такий,
що складається з двох окремих статистичних
сукупностей (від 50 до 150 га, від 200 до 350
га). При цьому можна очікувати експоненційний розподіл, що в основному стосується сукупностей, які сформувалися як досить стабільні,
тобто в найближчій перспективі їхня кількість
істотне не збільшиться і не зменшиться.
6
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Рис. 2. Гістограма та полігон розподілу загальної
площі земельних ділянок ОСГ по регіонах України
станом на 01.01.2014 р.
Джерело: за даними інформаційно-аналітичних матеріалів Міністерства аграрної політики та продовольства України, режим доступу: www.minagro.gov.ua

Незважаючи на те, що частка ОСГ у структурі виробництва валової продукції сільського
господарства залишається високою (понад 60%)
і вони задовольняють потреби населення у багатьох товарах і послугах, зокрема продукція виготовлення якої є нерентабельною для великих
підприємств (овочівництво відкритого ґрунту,
продукція тваринництва),нині розвиток ОСГ
характеризується цілою низкою деструктивних
процесів [7, с. 328-329]. Серед основних проблем функціонування ОСГ є: низький рівень
державної підтримки та правового забезпечення, слабка співпраця ОСГ з органами місцевого самоврядування, управління та з крупними
виробниками сільськогосподарської продукції,
застарілість технології виробництва сільськогосподарської
продукції,
малопродуктивна
ручна праця та її низька продуктивність через
відсутність сучасних технологій, слабка матеріально-технічна база, відсутність належних
господарських приміщень для зберігання врожаю, утримання худоби, зберігання кормів, недостатнє використання засобів захисту рослин,
органічних та мінеральних добрив, відсутність

санітарного контролю, недотримання сівозмін,
нерозвиненість системи закупівлі, зберігання,
переробки та реалізації виробленої продукції,
лізингове забезпечення населення технікою.
Невирішеною залишається проблема агроекологічного моніторингу ОСГ, адже питанням
екологічного стану сільських територій приділяється недостатньо увагу, так як більшість досліджень з питань екологічного стану повітря,
питної води та ґрунтів проводять переважно в
міських промислових районах [8, с. 85].
Світовий досвід свідчить, що дієвим інструментом ефективного функціонування ОСГ є
практика діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Так, у 1997 р. набрав
чинності новий для агропромислового сектору
України закон «Про сільськогосподарську кооперацію», де визначено правові, організаційні,
економічні та фінансові особливості утворення і
діяльності сільськогосподарських кооперативів.
«Сільськогосподарський кооператив – юридична
особа, утворена фізичними та/або юридичними
особами, що є сільськогосподарськими товаровиробниками, на засадах добровільного членства
та об’єднання майнових пайових внесків для
спільної виробничої діяльності у сільському господарстві та обслуговування переважно членів».
За цілями, завданнями і характером діяльності
сільськогосподарські кооперативи поділяються
на обслуговуючі та виробничі [9]. Відтак, у розділі IX у статті 32 держава обіцяє максимально
сприяти та підтримувати створення та розвиток
сільськогосподарських кооперативів шляхом
зміцнення господарської самостійності кооперативів відповідно до цього Закону та інших законів України.
Нині в Україні функціонує 1017 зареєстрованих СОК, тоді як частка діючих у 2 рази менша – 668. Така ситуація зумовлена труднощами
правого поля та відносно недавньою появою в
Україні таких кооперацій через відсутність досвіду, низьку активність та взаємовідносини
державної та міської влади з сільськими громадами.
Серед зареєстрованих СОК найбільша кількість припадає на Житомирську, Івано-Франківську, Вінницьку обл. та АР Крим, а найменше – на Хмельницьку, Донецьку, Миколаївську
та Харківську обл. За видами діяльності станом
на 01.10.2014 р. домінують багатофункціональні (49%), заготівельно-збутові (28%) та інші
СОК(17%), тоді як частка переробних (4%) та
постачальницьких (2%) є дуже малою.
Доцільно зазначити, що на міжнародній арені сільськогосподарська кооперація користується популярністю, тоді як Україна для такої форми організації господарювання виявилася ще
не зовсім готовою, тому сільськогосподарська
кооперація не набула масового впровадження і
перебуває тільки на стадії впровадження. Проте
динаміка розвитку СОК свідчить про позитивну
тенденцію зростання їх кількості у майбутньому (рис. 3). Для того щоб переконатися в цьоВипуск 3. 2015
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му, розглянемо гістограму і полігон розподілу
як випадкові величини. З рисунка 4 видно, що
цей розподіл може бути апроксимований логарифмічно-нормальним законом з огляду на
правосторонню асиметрію. Все це дає підстави стверджувати, що кількість зареєстрованих
СОК має тенденцію до збільшення.

к-сть СОК, одиниць
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Рис. 3. Динаміка розвитку СОК по регіонах України
Джерело: за даними інформаційно-аналітичних матеріалів Міністерства аграрної політики та продовольства України, режим доступу: www.minagro.gov.ua
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Таблиця 1

Найбільші сільськогосподарські
кооперативи у світі, 2014 р.
№

20
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80

100

120

кількість СОК
Рис. 4. Гістограма та полігон розподілу кількості
зареєстрованих СОК по регіонах України
Джерело: за даними інформаційно-аналітичних матеріалів Міністерства аграрної політики та продовольства України, режим доступу: www.minagro.gov.ua
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СОК існує кореляційний зв’язок, тобто зі збільшенням частки ОСГ по регіонах України, збільшується частка СОК (рис. 5).
Світовий досвід свідчить, що сільськогосподарська кооперація добре розвинута у таких
провідних країнах, як Японія, де на внутрішньому та зовнішньому ринках реалізовується
понад 90% сільськогосподарської продукції, у
США завдяки системі кооперацій, переробка
молока становить 82%, збут продукції – 30%,
виробництво цукру – 51%, оптові ринки худоби – 40%, постачання добрив – 45%, пального – 44%, а також 80% сільськогосподарської
продукції Скандинавії, 65% – Нідерландів,
52% – Німеччини, Іспанії, Франції знаходять
збут через сільськогосподарську кооперацію
[10]. У таблиці 1 подано інформацію про найбільші сільськогосподарські кооперативи у світі
станом на 2014 р. Лідерами сільськогосподарських кооперацій є Японія з річним валовим
доходом понад 50 млрд дол., Південна Корея та
США – понад 50 млрд дол., Франція, Німеччина, Нова Зеландія та Данія, де річним валовий
дохід складає менше 20 млрд дол.
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Рис. 5. Залежність кількості СОК
від частки ОСГ по регіонах України
Джерело: за даними інформаційно-аналітичних матеріалів Міністерства аграрної політики та продовольства України, режим доступу: www.minagro.gov.ua

У ході проведення дослідження було встановлено, що між кількістю ОСГ та кількістю

Назва кооперативу

Країна

Річний
валовий
дохід
(млрд дол.)

Zen-Noh (National
Federation of
Японія
56.99
Agricultural Cooperatives)
2 Zenkyoren
Японія
52.33
National Agricultural
Південна
3 Cooperative
32.39
Корея
Federation (NACF)
4 CHS Inc
США
32.17
5 Covea
Франція
17.74
6 BayWa Group
Німеччина
12.24
7 Land O’Lakes
США
12.04
Farmers of
8 Dairy
США
11.82
America
Co-operative
Нова
9 Fonterra
11.34
Group
Зеландія
10 Arla Foods
Данія
9.25
Джерело: Огляд найбільших кооперацій у світі [View
the top 300 co-operatives from around the world]. Режим доступу: http://www.thenews.coop/49090/news/
general/view-top-300-co-operatives-around-world/
1

Висновки. У сучасних ринкових умовах господарювання набирають актуальності питання
функціонування та діяльності ОСГ у вітчизняній економіці. Станом на сьогодні ОСГ належать доволі велика питома вага серед усіх товаровиробників сільськогосподарської продукції в
Україні, проте їхні позиції на аграрному ринку
є слабкими. Для врегулювання ситуації насамперед потрібно внести відповідні зміни до нормативно-законодавчої бази з метою створення
конкурентоспроможного середнього та малого
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агробізнесу, що дозволить населенню сільських
територій ефективно займатися сільським господарством і на вигідних умовах реалізовувати
сільськогосподарську продукцію (наприклад,
завдяки гнучкій системі пільг та субсидій), чим
підвищувати власний додатковий (основний)
прибуток. Комплексна підтримка розвитку ОСГ
шляхом створення та покращення функціонування СОК повинна бути одним із пріоритетних
завдань держави.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИЗАЦІЇ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ORGANIZATIONAL AND FINANCIAL ASPECTS OF CORPORATISATION
OF FORESTRY IN UKRAINE
АНОТАЦІЯ
У статті досліджено нормативно-правове забезпечення
функціонування корпорації та можливості створення нею філій, визначено шляхи реорганізації державних лісогосподарських підприємств у корпоративну структуру із вдосконаленням системи мотивації діяльності працівників та обґрунтовано
використання нової системи вилучення до державного бюджету лісоресурсної ренти.
Ключові слова: державне лісове господарство, корпорація, філія, лісоресурсна рента, розподіл прибутку.
АННОТАЦИЯ
В статье исследовано нормативно-правовое обеспечение
функционирования корпорации и возможности создания ее
филиалов, определены пути реорганизации государственных
лесохозяйственных предприятий в корпоративную структуру
с совершенствованием системы мотивации деятельности работников и обосновано использование новой системы изъятия
в государственный бюджет лесоресурсной ренты.
Ключевые слова: государственное лесное хозяйство,
корпорация, филиал, лесоресурсная рента, распределение
прибыли.
АNNOTATION
The paper investigates regulatory framework of operation of
the corporation and the possibility of creating its subsidiaries, the
ways of restructuring state forestry enterprises in the corporate
structure improving motivation of employees and reasonable use
of the new system of exemption of forest rents from the state
budget.
Keywords: state forestry, corporation, subsidiary, forest rent,
profit distribution.

Постановка проблеми у загальному вигляді
та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Актуальною проблемою
розвитку лісогосподарської сфери України є
низький рівень віддачі державного фінансування ведення лісового господарства та низька ефективність функціонування держлісгоспів. Тому постає необхідність у реформуванні
цієї сфери національної економіки у напрямі
її лібералізації, вдосконаленні існуючих інститутів, упорядкуванню відносин власності на
ліси, покращенню економічного та екологічного регулювання. Перспективним напрямом
реформування в сфері лісового господарства
є перетворення Державного агентства лісових ресурсів України у державне господарське
об’єднання – Корпорацію «Ліси України»
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. Проблеми реорганізації державних лісогосподарських
підприємств України у корпоративну структуру досліджували такі українські науковці,
як В.А. Голян, Я.В. Коваль, Є.В. Мішенін,
О.І. Фурдичко, М.Х. Шершун, О.М. Шубалий,
І.Р. Юхновський, М.Ю. Попков та ін. Однак у
працях зазначених вище науковців та лісоводів-практиків мало уваги приділялося фінансовим засадам функціонування новоутвореної
лісової корпорації та розподілу повноважень в
її організаційній структурі.
Формулювання цілей статті (постановка
завдання). Враховуючи актуальність піднятої
проблеми, автор у статті ставить за мету дослідити нормативно-правове забезпечення функціонування корпорації та можливості створення
нею філій, визначити шляхи реорганізації державних лісогосподарських підприємств у корпоративну структуру з вдосконаленням системи
мотивації діяльності працівників та обґрунтувати використання нової системи вилучення до
державного бюджету лісоресурсної ренти.
Виклад основного матеріалу дослідження
з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У разі втілення в життя неконфліктного розподілу функцій центральними
органами виконавчої влади в сфері лісового господарства можливим стане перетворення Державного агентства лісових ресурсів України у
корпоративну структуру на основі об’єднання
державних лісгоспів та перетворення обласних
управлінь та центрального апарату Держлісагенства у державну компанію, яку, за І. Юхновським, можна було б назвати «Ліси України».
Такий напрям розвитку є можливим, оскільки державні лісогосподарські підприємства є
державними унітарними підприємствами (державними комерційними підприємствами).
Адже, згідно зі статтею 73 Господарського
кодексу України, державне унітарне підприємство утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базі
відокремленої частини державної власності, як
правило, без поділу її на частки, і входить до
сфери його управління. Орган державної влади,
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до сфери управління якого входить підприємство, є представником власника і виконує його
функції у межах, визначених законодавчими
актами. Майно державного унітарного підприємства перебуває у державній власності і закріплюється за таким підприємством на праві
господарського відання чи праві оперативного
управління. Найменування державного унітарного підприємства повинно містити слова
«державне підприємство». Органом управління
державного унітарного підприємства є керівник
підприємства, який призначається органом, до
сфери управління якого входить підприємство,
і є підзвітним цьому органові. Державні унітарні підприємства діють як державні комерційні
підприємства або казенні підприємства [1].
Все це відповідає суті державних лісгоспів,
оскільки вони в назві містять слова «державне
підприємство», утворюються Державним агентством лісових ресурсів України у розпорядчому
порядку на базі відокремленої частини державної власності, без поділу її на частки, і входять
до сфери його управління. Майно перебуває у
державній власності і закріплюється за лісгоспами на праві господарського відання, що відповідає суті державного комерційного підприємства.
А державне комерційне підприємство, згідно
зі статтею 74 Господарського кодексу України,
є суб’єктом підприємницької діяльності, діє на
основі статуту і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому на праві господарського відання майном згідно з Господарським Кодексом та іншими законами [1].
Більшістю українських дослідників лісового господарства пропонується створення
об’єднання державних лісогосподарських підприємств у одну структуру типу холдингу, корпорації чи концерну.
Варто враховувати те, що, згідно зі статтею 118 Господарського кодексу України,
об’єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої,
наукової та іншої діяльності для вирішення
спільних економічних та соціальних завдань.
Об’єднання підприємств утворюються підприємствами на добровільних засадах або за рішенням органів, які відповідно до Господарського
Кодексу та інших законів мають право утворювати об’єднання підприємств. Об’єднання підприємств є юридичною особою [1].
Залежно від порядку заснування об’єднання
підприємств можуть утворюватися як господарські об’єднання або як державні чи комунальні господарські об’єднання. Господарське
об’єднання – об’єднання підприємств, утворене за ініціативою підприємств, незалежно від
їх виду, які на добровільних засадах об’єднали
свою господарську діяльність. Державне господарське об’єднання – об’єднання підприємств,
утворене державними підприємствами за рішенням Кабінету Міністрів України або, у визначених законом випадках, рішенням міністерств

(інших органів, до сфери управління яких входять підприємства, що утворюють об’єднання).
Державне господарське об’єднання діє на основі рішення про його утворення та статуту, який
затверджується органом, що прийняв рішення
про утворення об’єднання. Державні господарські об’єднання утворюються переважно у формі
корпорації або концерну, незалежно від найменування об’єднання (комбінат, трест тощо) [1].
На нашу думку, найбільш оптимальним
буде об’єднання за типом корпорації, оскільки холдингова компанія, згідно зі статтею 126
Господарського кодексу України, є публічним
акціонерним товариством, яке володіє, користується, а також розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток,
паїв) двох або більше корпоративних підприємств [1]. Тобто умовою існування холдингу є
акціонерна форма організації підконтрольних
підприємств та зосередження їх контрольного
пакету акцій у власності холдингу. А як уже
зазначалося вище, державні лісогосподарські
підприємства є унітарними підприємствами і їх
майно не поділено на частки (акції). З цього слідує, що утворити холдинг на основі держлісгоспів неможливо. Варіант перетворення лісгоспів
на акціонерні товариства також є небажаним,
оскільки це підвищить трансакційні витрати на
управління майном (витрати на перереєстрацію
підприємства, емісію акцій, їх зберігання та реєстрацію, проведення зборів акціонерів, витрати на утримання керівних органів акціонерного
товариства тощо).
Концерн, згідно зі статтею 120 Господарського кодексу України, є статутним об’єднанням
підприємств на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об’єднання, з
централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової,
зовнішньоекономічної та іншої діяльності [1].
Тобто учасники цього типу об’єднання позбуваються частини власної незалежності і передають
виконання частини функцій одному (головному) учаснику концерну. У випадку з держлісгоспами це не є доцільним, оскільки переважна
більшість лісгоспів мають типову структуру і виділяти серед них якийсь один не є доцільним.
Також не варто передавати функції з інвестиційного чи виробничого розвитку на обласний (регіональний) рівень (як це було раніше), оскільки
в такому випадку обласне підприємство перетворюється на єдиний центр прибутку, а рядові держлісгоспи стають лише центрами витрат.
Тому найбільш доцільною є форма об’єднання
держлісгоспів у формі корпорації.
Корпорація, згідно зі статтею 120 Господарського кодексу України, – це договірне
об’єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів
підприємств, що об’єдналися, з делегуванням
ними окремих повноважень централізованого
регулювання діяльності кожного з учасників
органам управління корпорації [1]. Корпорація
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Глобальні та національні проблеми економіки
створюється у формі юридичної особи із збереженням самостійності підприємств, які до неї
входять.
Управління
державним
господарським
об’єднанням здійснюють правління об’єднання
і генеральний директор об’єднання, який призначається на посаду та звільняється з посади
органом, що прийняв рішення про утворення
об’єднання. Склад правління визначається статутом об’єднання. Порядок управління державним господарським об’єднанням визначається
статутом об’єднання відповідно до закону [1].
Враховуючи сказане вище, перетворити
Держлісагентство на корпорацію буде не дуже
важко. Для цього потрібно буде рішенням Кабінету Міністрів України створити Корпорацію
«Ліси України» з наданням у власність статутного капіталу та ліквідувати Державне агентство
лісових ресурсів. Одночасно потрібно буде зареєструвати статут новоутвореної корпорації та
призначити генерального директора об’єднання,
сформувавши при цьому правління.
Оскільки, згідно зі статтею 123 Господарського кодексу України, господарське об’єднання
має право утворювати за рішенням його вищого
органу управління філії ([1]), то наступним етапом стане ліквідація обласних Управлінь лісового та мисливського господарства та створення
на їх основі філій Корпорації «Ліси України»
(без статусу юридичних осіб та державних органів управління).
Адже, згідно зі статтею 95 Цивільного кодексу України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її
місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії не є юридичними особами.
Вони наділяються майном юридичної особи, що
їх створила, і діють на підставі затвердженого
нею положення. Керівники філій призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності [2].
Одночасно з цим варто розробити та затвердити положення про ці філії, в яких варто закріпити розподіл функцій між центром та обласними
підрозділами. При цьому варто уточнити, що центральний апарат корпорації «Ліси України» та її
обласні підрозділи не повинні займатися безпосереднім веденням лісового господарства (чим повинна займатися низова ланка – держлісгоспи),
а їх основними функціями є координація, підтримка та сприяння розвитку державних лісогосподарських підприємств. На республіканському
рівні повинні вирішуватися питання стратегічного характеру (підготовка та управління кадрами, фінансовий менеджмент, науково-методичне
забезпечення роботи держлісгоспів, міжнародне
співробітництво тощо) та здійснюватися координація роботи обласних філій.
На обласному рівні здійснюються координація та спрямування діяльності лісгоспів, виконуються спеціалізовані функції (підбір кадрів,
юридичний та фінансовий консалтинг, сприяння зовнішньоекономічної діяльності тощо) та
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здійснюється управління лісгоспами на тактичному рівні (не втручаючись при цьому в оперативне управління виробництвом підконтрольних підприємств).
Бюджет новоутвореної корпорації варто
формувати на основі сплати щомісячно (щоквартально) учасниками об’єднання майнових
внесків. Так існує досить позитивний польський досвід, за яким надлісництва (аналог
українського лісгоспу) сплачують до Лісового
фонду Польщі 10% від власних доходів, які
потім використовуються на фінансування діяльності державного лісового підприємства
«Lasy Panstwowe» та вирівнювання фінансових
можливостей надлісництв з різними природними умовами лісовирощування. Цей досвід варто використати і для фінансування діяльності
корпорації «Ліси України» та виконання інших
завдань (створення лісової інфраструктури, фінансування проведення наукових досліджень
та лісовпорядкування тощо). При цьому варто
передбачити, що цей регулярний майновий внесок повинен відноситься в податковому обліку
на валові витрати, тобто не повинен оподатковуватися.
Нормативне регламентування сплати внесків здійснюється згідно зі статтею 123 Господарського кодексу України, в якій зазначено,
що учасники об’єднання підприємств можуть
вносити на умовах і в порядку, передбачених
його установчими документами, майнові внески (вступні, членські, цільові тощо) [1].
Новостворена корпорація існуватиме на
основі державної форми власності та повинна
буде функціонувати на основі самоокупності
чи самофінансування. Під самоокупністю розуміється така система господарювання, яка
передбачає відшкодування поточних витрат
підприємства і витрат на просте відтворення
за рахунок власних доходів [3]. Однак лісогосподарські підприємства України отримують
з Державного бюджету в рази більше коштів,
аніж надходить до нього рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів. Тому з
метою забезпечення самоокупності новоутвореної корпорації «Ліси України» можна було б,
переймаючи досвід інших східноєвропейських
країн, створити Лісовий фонд, до доходів якого
відносилася рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів, а також відшкодування збитків завданих лісовому господарству
та штрафів за порушення лісового законодавства. Крім того, необхідно було б переглянути
лісові такси у напрямі їх збільшення (майже
вчетверо), щоб зрівняти витрати та доходи Лісового фонду, а також посилити контроль за нарахуванням та сплатою цих платежів.
Однак, більш оптимальним рішенням була
б побудова такої системи, при якій новоутворена корпорація функціонувала на основі самофінансування, тобто створення такої системи господарювання, за якої усі витрати (поточні, на
просте і розширене відтворення) фінансувалися
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б із власних джерел, без залучення коштів державного бюджету [3]. Для цього необхідно переглянути роль такого фіскального інструменту,
як лісові такси, оскільки вони застосовуються з
метою вилучення лісоресурсної ренти, яка потім
через державний бюджет повертається до лісового господарства у вигляді бюджетних асигнувань
на лісовідновлення та лісорозведення. А з цього
слідує, що лісові такси за своєю суттю є фінансовим інструментом лісовідновлення і цим вони
втрачають свій рентний характер.
Під лісоресурсною рентою розуміється той
ефект, який отримує суб’єкт господарювання
від ведення лісового господарства порівняно з
іншими видами економічної діяльності та виражається в сумі додаткового прибутку понад
величину нормального прибутку. Лісоресурсна
рента виникає внаслідок вигідного географічного розміщення (яке притаманне українським
лісам порівняно з сибірськими, оскільки основним споживачем української та російської деревини є країни Європи та яке виражається в
економії транспортних витрат) та вищою якістю деревини чи кращим породним складом (в
структурі українських лісів значну частку займають такі цінні породи, як дуб та бук, і що в
порівнянні з Польщею, в лісах якої переважають хвойні породи, дозволяє українським лісокористувачам отримувати вищі доходи).
Якщо враховувати те, що лісоресурсна рента є різною для різних лісогосподарських підприємств, а ставки рентної плати за спеціальне
використання лісових ресурсів є однаковими
для всіх лісокористувачів, то виникає ситуація
коли в лісгоспів з гіршими умовами лісорозведення чи з гіршою породно-віковою структурою
лісів лісоресурсна рента вилучатиметься в повному обсязі, а підприємству з кращими умовами та породною структурою залишатиметься
у власність частина лісової ренти. При цьому
рівень інтенсивності ведення лісового господарства цих підприємств може бути однаковим.
З метою вилучення лісоресурсної ренти
до державного бюджету або акумулювання її
невилученої частини у власності державних
підприємств було законодавчо закріплено право
здійснення рубок лише за власником лісу або
постійним лісокористувачем.
Так, у статті 70 Лісового кодексу України
зазначається, що заготівля деревини в порядку проведення рубок головного користування,
а також інших рубок, пов’язаних із веденням
лісового господарства, проводиться власниками
лісів і постійними лісокористувачами, яким у
встановленому порядку надано це право [4].
Однак більш ефективним методом вилучення лісоресурсної ренти могло б стати вилучення
частини прибутку лісогосподарських підприємств до державного бюджету із відмовою використовувати на практиці лісові такси.
Крім того, це можна прив’язати до отримання плати власником лісу (Українського народу в особі обласних державних адміністрацій

та обласних рад) за його використання в господарських цілях та отримання плати за використання наданого (уповноваженими органами
управління об’єктами державної власності) у
власність статутного капіталу державним лісогосподарським підприємствам та Державному
агентству лісових ресурсів України (в проекті
державній корпорації «Ліси України»). Це також дозволить встановити кількісний показник
ефективності їх господарювання та здійснювати
контроль за його виконанням.
Таким показником може стати рентабельність активів підприємства (або аналогічний
показник ROA), нормативне значення якого
варто прийняти на рівні облікової ставки Національного банку України, яка є орієнтиром
щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів.
Варто також уточнити те, що базою для розрахунку рівня рентабельності активів держлісгоспів необхідно брати суму вартості статутного
капіталу та вартості лісів. Якщо вартість статутного капіталу є відомою величиною, то вартість лісу, який перебуває у користування лісогосподарських підприємств, є невідомою. Тому
постає необхідність розробки методу оцінки
одиниці площі (1 га) земель лісогосподарського
призначення. Вартість 1 га лісу можна розділити на дві складові: вартість земельної лісової
ділянки та вартість біологічних активів розміщених на ній.
Бухгалтерський облік та відображення у
фінансовій звітності біологічних лісових активів регламентується Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»,
згідно якого біологічним активом є рослина або
їх група (лісовий масив), яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію (ділова деревина, дрова) та/
або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди. Придбаний (одержаний) біологічний актив зараховується на баланс підприємства за первісною
(справедливою) вартістю [5]. Тобто законодавчо передбачено можливість оцінки та відображення в балансі підприємства (рядки 035, 036,
037) вартості лісових масивів. Крім того, необхідність відображення біологічних активів в
фінансовій звітності сприятиме пришвидшенню
проведення лісової інвентаризації, яка до цього
в Україні не проводилася та перебуває на даний
час на етапі розробки методології.
Вартість земельних лісових ділянок варто
було б також оцінювати та відображати в балансі лісогосподарських підприємств. Це стане
можливим у ході завершення земельної реформи та ухвалення Закону України «Про ринок
земель». Оцінку земельних лісових ділянок
можна було б здійснювати на основі нормативної експертної оцінки (аналогічно землям сільськогосподарського призначення) або на основі
справедливої (ринкової) вартості. Для визначення ринкової вартості необхідно узаконити
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можливість приватного лісорозведення без обмеження площі таких господарств (оскільки на
даний час існує обмеження на приватну власність лісами площею більше 5 га) та дозволити
продаж цими лісовласниками земельних лісових ділянок (тобто створити земельний лісовий
ринок). Адже, на думку А. Петрова, найбільш
прийнятною формою організації лісоволодіння
є та, в основі якої лежить можливість продажу
лісових ділянок фізичним особам для ведення
лісового господарства [6].
Крім того варто було б зняти й інші обмеження щодо функціонування приватного та комунального лісорозведення, оскільки в такому
випадку буде створюватися конкуренція у сфері
лісогосподарювання як окремих підприємств,
так і різних форм господарювання. А конкуренція завжди сприяє підвищенню ефективності економічної діяльності. Відобразивши таким
чином вартість лісів у балансах лісогосподарських підприємств, стане можливим визначення рівня ефективності господарювання державними лісовими підприємствами та вилучення
частини прибутку до державного бюджету.
Отриманий чистий прибуток (без сплати
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів) варто вилучати до державного бюджету, але не 15% (30% для державних унітарних підприємств, плановий розрахунковий обсяг
чистого прибутку яких перевищує 50 млн грн)
як визначено Законом України «Про управління
об’єктами державної власності» [7], а 50% (що
є нормою в розвинутих країнах Європи). Хоча
можливим є розподіл цієї частини вилученого
прибутку між державним та місцевими бюджетами (у пропорції 50/50), що компенсує їх втрати від скасування рентної плати за спеціальне
використання лісових ресурсів.
При цьому ці кошти можуть повертатися
держлісгоспам у вигляді державних замовлень
на лісорозведення та виконання інших політичних рішень (типу Державної цільової програми
«Ліси України» на 2010–2015 роки). Лісовідновлення держлісгоспи повинні здійснювати за
власні кошти, і витрати на ці цілі повинні переноситися на вартість реалізації заготовленої
деревини та інших лісових ресурсів.
Інші 50% чистого прибутку лісогосподарських підприємств варто було б залишати у
їх власності з метою фінансування розширеного відтворення основних фондів (закупівлю
комп’ютерів, програмного забезпечення, геоінформаційних систем, засобів зв’язку тощо), а
також на стимулювання персоналу, підвищення
його кваліфікації та забезпечення соціального
захисту (фінансування надання так званого соціального пакету). При цьому варто закріпити
у статуті корпорації, що на розширене відтворення та на стимулювання і соціальних захист
персоналу спрямовується по 25% чистого прибутку. Крім того, варто передбачити, що в разі
отримання підприємством чистого прибутку в
звітному періоді в обсязі, меншому ніж перед-
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бачено нормативним показником, на величину недоотриманого чистого прибутку спочатку
зменшується фонд матеріального заохочення
(частина прибутку, що спрямовується на стимулювання персоналу, підвищення його кваліфікації та забезпечення соціального захисту), а
потім зменшується фонд розвитку виробництва
(розширеного відтворення).
У разі, коли величина отриманого чистого
прибутку за звітний період менша половини
нормативного значення (тобто коли рівень рентабельності активів, яка обраховується шляхом
ділення величини чистого прибутку за звітний
період на суму вартостей статутного капіталу
та вартості лісових земельних ділянок з біологічними активами на них на кінець звітного періоду, становитиме менше 0,5 облікової
ставки НБУ), то генеральний директор корпорації «Ліси України» матиме право звільнити
керівника неефективного підприємства. Якщо
ж рівень рентабельності державної лісової
корпорації в цілому також будень нижчим за
0,5 облікової ставки НБУ, то Кабінет Міністрів
України матиме право (або буде зобов’язаний)
звільнити генерального директора. Пропонована система стимулювання повинна (в разі
її впровадження) сприяти підвищенню ефективності господарювання державних лісогосподарських підприємств та державної лісової
корпорації в цілому.
Позитивним європейським досвідом організації лісового господарства є також те, що
лісові підприємства мають у володінні значні
площі лісів (у середньому 50-60 тис. га), внаслідок чого вони отримують ефект від масштабу діяльності (досягається економія накладних
витрат: адміністративних та витрат на збут).
Цей досвід варто перейняти українським лісоводам, оскільки середня площа лісоволодінь
українського держлісгоспу є доволі низькою
(20 тис. га). Якщо враховувати те, що більшість
держлісгоспів перебувають у підпорядкування
Державного агентства лісових ресурсів, то варто було б їх на рівні адміністративних районів
об’єднати в одну господарську одиницю. Так,
наприклад, в Маневицькому районі Волинської
області функціонують чотири держлісгоспи
підпорядкованих Держлісагентству: ДП «Маневицьке лісове господарство», ДП «Колківське
лісове господарство», ДП «Городоцьке лісове
господарство» та ДП «Поліське лісове господарство». Об’єднання лісгоспів на рівні району в
один держлісгосп, підпорядкований Держлісагентству (в перспективі корпорації «Ліси Украї
ни») дозволить: переглянути та спростити організаційну структуру; скоротити чисельність
адміністративного персоналу шляхом укрупнення лісогосподарських, бухгалтерських, маркетингових та інших відділів, зменшити число
управлінців та обслуговуючого персоналу; зменшити витрати на утримання адміністративних
будівель шляхом відчуження невикористовуваних площ; упорядкувати закріплення земель
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за лісництвами шляхом усунення чередування
лісових ділянок різних лісгоспів та їх укрупнення з метою оптимізації логістичних витрат
тощо. Тобто укрупнення лісгоспів повинно принести економічні вигоди.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Отже, підсумовуючи викладене вище, можна зазначити, що перспективним напрямом
реформування у сфері лісового господарства
є перетворення Державного агентства лісових ресурсів України у державне господарське
об’єднання – Корпорацію «Ліси України». Це
можна здійснити шляхом включення до складу державної лісогосподарської корпорації всіх
державних лісових господарств (із збереженням
їх самостійності та статусу юридичних осіб) та
перетворивши обласні управління лісового господарства та мисливства у філії корпорації на
місцях. Фінансовою основою функціонування
корпорації «Ліси України» повинно стати щомісячне перерахування держлісгоспами до бюджету об’єднання регулярних майнових внесків. Необхідним також є перегляд структури
лісоволодінь на рівні адміністративних районів.
Доцільно було б об’єднати лісгоспи на рівні адміністративного району у один лісгосп, що внаслідок ефекту масштабу дозволить знизити адміністративні та логістичні витрати, спростить
структуру управління та сприятиме підвищення ефективності функціонування лісового господарства України.
Одним і перспективних напрямів удосконалення фінансової системи лісового господарства
є відмова від використання такого фіскального інструменту, як рентна плата за спеціальне
використання лісових ресурсів, та перехід на
вилучення лісоресурсної ренти шляхом перерахування до державного бюджету частини чистого прибутку (50%). А іншу частину чистого
прибутку варто використовувати на розширене
відтворення (25%) та стимулювання персоналу підприємств (25%). При цьому доцільним
є встановлення нормативного показника ефективності господарювання на рівні облікової
ставки НБУ.

У разі ведення лісового господарства на рівні або вище нормативного показника підприємство половину прибутку перераховуватиме в
державний бюджет, 25% його використовуватиме на розширене відтворення, а ще 25% на
стимулювання персоналу. Якщо ж рівень рентабельності буде меншим нормативного значення, але перевищуватиме 0,5 облікової ставки
НБУ, то на величину недоотриманого прибутку
спочатку зменшуватимуться фонд споживання,
а потім і фонд розвитку виробництва. Якщо
ж рентабельність нижча 0,5 облікової ставки
НБУ, то доцільним є зміна керівництва. Пропоновані зміни до фінансової системи лісового
господарства завдяки вмонтованим стимулам
дозволять підвищувати ефективність лісогосподарювання як на рівні окремого підприємства,
так і на рівні держави в цілому.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ ТА
ДОЦІЛЬНІСТЬ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ
В НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДАХ
INTERNATIONAL EXPERIENCE IN INVESTMENT EFFICIENCY
AND FEASIBILITY OF ITS USE IN NATIONAL ENVIRONMENTAL MEASURES
АНОТАЦІЯ
Еколого-економічна доцільність інвестування у природоохоронні заходи обумовлена як дією економічних, так і екологічних законів, які відображають сутність у сфері природокористування за провідними видами економічної діяльності.
У сфері природокористування закономірність дії цих законів
полягає у тому, що на кожному конкретно-історичному рівні
розвитку продуктивних сил використовуються певні природні
блага, доступні для зростання як еколого-економічних, так і
соціально-економічних потреб при дотриманні необхідних природоохоронних заходів.
Ключові слова: міжнародний досвід, ефективність та доцільність інвестування, природокористування, економічні та
екологічні закони, потреби.
АННОТАЦИЯ
Эколого-экономическая целесообразность инвестирования в природоохранные мероприятия обусловлена как
действием экономических, так и экологических законов,
которые отражают сущность в сфере природопользования
по ведущим видам экономической деятельности. В сфере
природопользования закономерность действия этих законов заключается в том, что на каждом конкретно-историческом уровне развития производительных сил используются
определенные природные блага, доступные для роста как
эколого-экономических, так и социально-экономических потребностей при соблюдении необходимых природоохранных
мероприятий.
Ключевые слова: международный опыт, эффективность
и целесообразность инвестирования, природопользование,
экономические и экологические законы, потребности.
АNNOTATION
Ecological and economic feasibility of investing in
conservation activities is determined by the influence of
economic and environmental laws that reflect the essence in
environmental management for major economic activities. In the
area of environmental management, the pattern of these laws
is manifested in the fact that every concrete historical level of
development of the productive forces uses certain natural benefits
available to increase both environmental and economic, and socioeconomic needs in compliance with the necessary environmental
measures.
Keywords: international experience, efficiency and
appropriateness of investing, natural resources, economic and
environmental laws, needs.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Започатковано класифікацію
екологічних інвестицій за видами економічної
діяльності у відповідності до національного Класифікатора України (КВЕД), за третім виданням, який набув чинності з 1 січня 2012 року.
Постановка завдання. У здійсненні природоохоронних заходів у промислово розвинутих
(ПРК) країнах світу важливу роль відіграють

інвестиції, серед яких екологічні, а також проблеми підвищення їх ефективності. Більш реальніше їх ефективність проявляється у розрахунку щодо їх частки у структурі ВВП, а також
на 1 особу та на 1 км2. Тому досвід цих країн є
актуальним для запровадження у провідні сфери природокористування України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Актуальним дослідженням з цих проблем присвячені праці провідних зарубіжних науковців
класичної і неокласичної та інституціональних шкіл А. Сміта, Д. Рікардо, А. Маршалла,
Дж. Кейнса, а також вітчизняних, серед них
І. Лукінова, С. Гуткевича, А. Філіпенка, В. Мікловди, В. Хименеця та ін.
Постановка завдання. На основі наведеного вище можна сформулювати завдання дослідження, яке полягає в узагальненні міжнародного досвіду щодо ефективності інвестування та
доцільності його застосування в природоохоронних заходах України.
Виклад основного матеріалу дослідження.
У промислово розвинутих країнах світу широко
запроваджується раціональне природокористування, яке засноване на комплексному підході
використання природних ресурсів, цілеспрямованій і планомірній соціально-економічні
діяльності суспільства, яка орієнтована на використання предметів і явищ природи для задоволення суспільних потреб; безпосередній та
опосередкований вплив людини на природне середовище, внаслідок якого відбуваються незворотні зміни у природі. Як відзначає О. Васюта,
природокористування відрізняється від діяльності щодо перетворення природи [1, с. 84-86],
оскільки:
- у процесі перетворення природи суспільство прагне втілити в ній свої цілі, ідеї, потреби, утвердити себе матеріально, що призводить
до негативних змін у природі;
- природокористування як діяльність розглядають під кутом зору мети, засобів і результату. Мета використання природи – задоволення матеріальних потреб;
- раціональне природокористування передбачає комплекс науково-технічних, соціальноекономічних, освітніх, культурно-виховних і
політико-правових заходів і пов’язане з успіш-
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ним задоволенням людських потреб, з бережливим ставленням до природних багатств, що,
у свою чергу, потребує підвищення рівня екологічного мислення працівників усіх сфер діяльності. При цьому задоволення потреб суспільного розвитку не повинно здійснюватися за
рахунок деградації природного середовища.
Усвідомлення доцільності раціонального
природокористування було обумовлено тим, що
з 1970–1995 рр. було спожито майже 35% усіх
природних ресурсів планети, а у 90-х р. ХХ ст.
швидкість їх виснаження збільшилася до 3%
на рік. Важливою причиною загострення глобальних проблем людства було також непродумане ставлення людини до природи, що виявляється у винищенні лісів (за 1 хв. на планеті
знищують 20 га лісу, а щорічно площа лісів
скорочується на 0,5%, що дорівнює зникненню
лісів, наприклад, на усій площі Норвегії), природних річок, втрати величезних масивів землі
(щороку майже 7 млн га родючих земель), непомірному використанні шкідливих хімічних добрив, забруднені атмосфери (вміст вуглекислого
газу в повітрі щорічно зростає на 0,5%, з 1960
по 1995 рр. його викиди в атмосферу зросли у 3
рази [2, с. 265-266].
Важливу роль природоохоронних заходах відіграють екологічні інвестиції, до складу яких
включають інвестиції на охорону і раціональне
використання водних ресурсів, земель, ресурсів
тваринного світу, природних рослинних ресурсів, мінеральних ресурсів, охорону атмосферного повітря, збереження природно-заповідного
фонду, використання, збереження та знешкодження виробничих і побутових відходів тощо.
Екологічні інвестиції в основний капітал –
вкладення у капітальне будівництво природоохоронних об’єктів (нове будівництво, реконструкція, розширення, технічне переоснащення
діючих підприємств), витрати на придбання
машин і обладнання екологічного призначення,
інструменти для контролю і вимірювання рівня
забруднення природних компонентів, інші витрати і роботи з охорони довкілля капітального характеру. С. Рассадникова відзначає, що за
формами вкладання екологічні інвестиції поділяють на реальні і фінансові [3, с. 119-120], з
яких:
- до реальних інвестицій відносять вкладання у природоохоронні виробничі (основні і
оборотні) фонди, чи реальні активи;
- фінансові інвестиції вкладання у різні
фінансові інструменти екологічного призначення: фондові цінні папери (акції, облігації,
ф’ючерси, опціони тощо), спеціальні банківські
вклади, депозити, паї тощо.
Відзначимо, що у розвинутих країнах світу
частка екологічних інвестицій у ВВП становить
від 1,1% до 1,5%. Зокрема, у США частка екологічних інвестицій у ВВП складає 1,5%, Великобританії – 1,5, Німеччині – 1,4, а в Україні –
лише 0,2-0,4%. Наведені дані засвідчують, що
як в Україні, так і в її регіонах необхідно до-

вести норматив таких інвестицій до рівня 1,11,4% по відношенню до ВВП.
Важливу роль в інвестуванні природоохоронних заходів відіграє показник «індекс екологічного виконання», який застосовується для
визначення екологічної складової сталого розвитку. Цей показник запропонували у 2005 р.
вчені Йєльсокого і Колумбійського університетів США, які базуються на двох загальних цілях захисту довкілля [4, с. 121-122]: зменшення
впливу екологічних чинників на здоров’я людини; сприяння збереженню екосистем та збалансованому управлінню використанням природних
ресурсів. При цьому екологічні аспекти здоров’я
людини та життєздатність екосистем оцінюють
за 16 показниками, згрупованим у 6 категорій
(деякі показники використовують одразу у двох
категоріях); екологічні аспекти здоров’я людини
( дитяча смертність, забрудненість повітря у приміщеннях, питна вода, належний рівень санітарії, концентрація забруднюючих мікрочастинок
у містах); якість повітря (концентрація забруднюючих мікрочастинок у містах, концентрація
озону); водні ресурси (забруднення сполуками
азоту, споживання води); продуктивні природні ресурси (рівень заготівлі деревини, субсидії
у сільське господарство, надмірний вилов риби,
споживання води); біорізноманіття та місця перебування видів (захист видів тварин і рослин,
захист місць перебування видів); стала енергія
(ефективність використання енергії, альтернативні джерела енергії, викиди вуглекислого газу
на одиницю ВВП).
Г. Марушевський відзначчає, що у рейтингу
133 країн світу, схваленому за спроможністю їх
розв’язувати екологічні процеси і досягати поставлених у цій сфері цілей, до першої п’ятірки
увійшли Нова Зеландія, Швеція, Фінляндія,
Чехія і Великобританія, а Україна зайняла 51ше місце (71,2 бали), а за категоріями – 30, 58,
107, 59, 92 1 129-те місця відповідно [4, с. 122].
За цими показниками Україна потрапила до
групи країн, що мають значні природні ресурси, але характеризуються низькою ефективністю їх використання. З огляду на результати
проведеного дослідження, як стверджує цитований науковець, пріоритетами сталого розвитку України мають бути: ощадливе використання енергії, охорона і захист водних ресурсів, а
також збереження біологічного і ландшафтного
різноманіття.
У природоохоронних заходах застосовується
також інтегральний показник «індекс екологічної сталості», який відображає стан впровадження в концепції сталого розвитку. Розробили цей
показник у 2000 р. також вчені Йельського і
Колумбійського університетів США. Екологічну сталість визначають за 5-ма основними
складовими [5, с. 122]: екосистеми (якість повітря, біорізноманіття, ґрунти, кількість і якість
води); екологічні стреси (забруднення повітря
і води, забруднення твердими відходами і токсичними речовинами, деградація ґрунтів, демоВипуск 3. 2015
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Глобальні та національні проблеми економіки
графічні проблеми); уразливість людини (безпека продуктів харчування, вплив стану довкілля
на здоров’я, екологічні катастрофи); соціальні
та інституційні можливості розв’язувати екологічні проблеми (екологічне управління, ефективність, відповідальність приватного сектора,
наука і технології); глобальне управління (емісія парникових газів, участь у міжнародних
екологічних угодах, транскордонний вплив).
При цьому значення індексу обчислюють за
допомогою 21-го комплексного індикатора,
що охоплює 76 параметрів. За цим індексом,
як стверджує Г. Марушевський, у 2005 р. до
п’ятірки світових лідерів увійшли Фінляндія,
Норвегія, Уругвай, Швеція та Ісландія, а Україна перебувала на 108-му місці серед 146 країн.

Розрахований автором дисертаційної роботи обсяг екологічних інвестицій у природоохоронні
заходи аналізованих та інших країн відображає
таблиця 1.
З наведеної таблиці, по-перше, чітко простежується порівняльні переваги аналізованих
країн світу у валовому внутрішньому продукті
загалом по відношенню до України. По-друге,
також чітко спостерігається вплив світової економічної кризи 2008 р. на ВВП цих країн у
2009 р. Зокрема, в Україні ВВП у 2009 р. у порівнянні з 2008 р. зменшився на 46014 млн дол.
США, або на 14,8%. По-третє, ще реальніше
проявляється відмінність в обсягах екологічних
інвестицій у 2000 та 2011 рр., які розраховані у відповідності до нормативів відрахувань з

Таблиця 1
Частка екологічних інвестицій у валовому внутрішньому продукті аналізованих країн світу
(млн дол. США за паритетом купівельної спроможності (ПКС) 2005 року)
Аналізовані
країни світу

2000

2008

2009

Україна
181190
311777
265763
Великобританія 1715292
2090004
2006938
Німеччина
2490788
2777664
2635252
Норвегія
197492
231381
227599
США
11216400 13161900 12757900
Фінляндія
141479
177695
162522
Чехія
178128
253930
242485
Швеція
258580
316236
300336
Розраховано автором за джерелом [6, с. 533-534]

2011
291064
2063323
2827957
231472
13299100
172589
253218
331891

2011, % до
2008
93,4
98,7
101,8
100,0
101,0
97,1
99,7
104,9

2009
109,5
102,8
107,3
101,7
104,2
106,2
104,4
110,5

Розрахований обсяг
екологічних інвестицій
в аналізованих роках
2000
2011
724,4
1164,0
25728,0
30949,5
34869,8
39590,6
2171,4
2546,5
168246,0
199486,5
1555,4
1898,6
1959,1
2785,2
2844,6
3650,9

Таблиця 2
Обсяг екологічних інвестицій у розрахунку на одну особу у 2011 р. в аналізованій групі країн
Аналізована група
Обсяг екологічних
Середньорічна кількість
У розрахунку на одну
країн
інвестицій, млн дол. США
населення, млн дол. США
особу, дол. США
Україна
1164,0
45,5
25,6
Великобританія
30949,5
62,7
493,6
Німеччина
39590,6
81,8
484,0
Норвегія
2546,5
5,0
509,3
США
199486,5
312,0
639,4
Фінляндія
1898,6
5,4
351,6
Чехія
2785,2
10,5
265,3
Швеція
3650,9
9,5
384,3
Авторські розробки на основі узагальнення матеріалів джерел: [6, с. 517-518; табл. 1]

Таблиця 3
Обсяг екологічних інвестицій у розрахунку на 1 км2 у 2011 р. в аналізованій групі країн
Аналізована група
Обсяг екологічних
В розрахунку
Територія, тис. км2
країн
інвестицій, млн дол. США
на 1 км2, дол. США
Україна
1164,0
603,5
1928,7
Великобританія
30949,5
242,9
127416,7
Німеччина
39590,6
357,0
110898,0
Норвегія
2546,5
323,8
7864,4
США
199486,5
9629,1
20717,0
Фінляндія
1898,6
338,2
5613,8
Чехія
2785,2
78.9
35300,4
Швеція
3650,9
450,0
8113,1
Авторські розробки на основі узагальнення матеріалів джерел: [6, с. 517-518; табл. 1]
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ВВП (для Великобританії і США такі нормативи складають 1,5% до ВВП, для Німеччини –
1,4%, для інших аналізованих країн – 1,1%, а
для України – 0,4%.
Ефективність екологічних інвестицій у природоохоронні заходи більш реальніше проявляється при розрахунку їх на одну особу (табл. 2).
З наведеної таблиці 2 видно, що обсяг екологічних інвестицій у розрахунку на 1 особу у
2011 р. у США перевершив аналогічний середньорічний показник України у 25,0 рази, Норвегії та Великобританії – майже у 20, Німеччині – у 18,9, Швеції – 15,0, Фінляндії – 13,7
та Чехії 10,4 рази. Отже, ефективність екологічних інвестицій у природоохоронні заходи в
аналізованих країнах набагато більша, ніж в
Україні. Аналогічна ситуація, на нашу думку,
і щодо обсягу екологічних інвестицій, і в розрахунку на 1 км2 території аналізованих країн
(табл. 3).
Наші прогнози виправдалися і, як засвідчують дані таблиці 3, обсяг екологічних інвестицій у розрахунку на 1 км2 у 2011 р. в аналізованій групі країн перевершив аналогічний
показник України, відповідно: у Великобританії більше ніж у 66 разів, у Німеччині – у 57,5,
у Чехії – у 18,3, США – у 10,7, в Норвегії та
Швеції – більше ніж у чотирикратному розмірі,
а у Фінляндії – у 2,9 рази. Аналізована група
країн та багато інших ПРК за рахунок екологічних інвестицій здійснюють більш ефективні
природоохоронні заходи щодо консервації земель через два аспекти – реабілітацію та трансформацію.
Отже, для України важливі міжнародний
досвід, прийняті законодавчо податкові пільги, положення по інвестиціях, у т. ч. по екологічних, що враховують еколого-економічну
ситуацію; розвиток тих або інших галузей за
провідними секціями КВЕД, які стимулюють
найважливіші напрями економіки. Особливий
інтерес у цьому плані є досвід країн, які відображені в попередніх двох таблицях (2 та 3), а
тому окремі аспекти такого досвіду наводяться
нижче [7, с. 90-92]:
1) зокрема, у Фінляндії прийнятий Закон
про акумулювання інвестицій про обмежування їхнього обсягу. Відповідно до цього закону,
фірми не мали права виділяти на інвестиції
понад 30% річного доходу, отримуваного від
сільськогосподарської діяльності, і понад 20%
від промислової діяльності. Водночас цей закон
містив перелік пільг, визначених урядом щодо
стимулювання галузей природокористування, у
т. ч. і на природоохоронні заходи;
2) у Франції державне регулювання економіки – це добре продумана система стратегічного індикативного планування, керування цінами, контролю за оплатою праці, заохочення
конкуренції. Функції державного регулювання
економіки, включаючи планування, дають змогу координувати діяльність держави та приватного бізнесу, внаслідок чого французький уряд

безпосередньо керує майже половиною валового
національного продукту;
3) досвід інвестування США показує, що інвестиційна діяльність держави в основному обмежена специфічними галузевими, або регіональними програмами: військово-космічними,
розвитку інфраструктури на загальнонаціональному рівні, екологічними, ліквідації стихійних
лих. Уряд впливає на інвестиційний ринок завдяки системам держзамовлень, він контролює
виконання екологічних, санітарно-гігієнічних
нормативів, дотримання техніки безпеки тощо.
Місцеві органи влади США здійснюють самостійно інвестиційну діяльність як замовників
на будівництво різних об’єктів інфраструктури
і житлового фонду, в т. ч., як ми вважаємо, і
на екологічну інфраструктуру. Важливі також
і інші аспекти щодо підвищення економічної
ефективності інвестицій у природоохоронні заходи: 3.1) у державному регулюванні ринку інвестицій основними є методи податково-амортизаційної та фінанси-кредитної політики США.
В інвестиційному процесі фірми-замовники й
підрядчики здійснюють свою діяльність на основі загальних норм, що діють в економіці, насамперед податково-амортизаційного законодавства,
а також природоохоронного та ін. стандартів;
3.2) відповідно до податкового законодавства
США, оподаткуванню підлягає нерозподілений
прибуток, тобто прибуток, одержаний протягом року, за винятком амортизаційних відрахувань, платежів у рахунок позичкових відсотків,
витрат на благодійні цілі, різного роду виплат
у зв’язку з неустойками й витратами при здійсненні господарського процесу. Кожна з різновидів цих відрахувань регламентується державою
для того, щоб розміри нерозподіленого прибутку штучно не занижувалися. Закони про податки визначають їхні види, категорії платників,
об’єкти оподаткування, принципи визначення
розрахункової бази, мінімальні ставки податків,
перелік і розмір пільг. Законодавча регламентація оподаткування дає змогу централізовано
керувати податковою системою, що є основою
економічної політики держави; 3.3) гнучкість
податкової системи сприяє щорічному уточненню ставки податків і проведенню податкової політики відповідно до економічного положення,
яке змінюється. При цьому правила оподаткування залишаються стабільними, що є законодавчим захистом платників податків. Основними
податковими регуляторами інвестиційної активності господарських суб’єктів у державі визначені пільги, що стосуються податку на прибуток;
4) визначний інтерес має досвід Швеції у питаннях використання державної системи податкових пільг на інвестиційні резерви. Відповідно
до цієї системи, фірмам дозволяється відраховувати в інвестиційні резерви до 40% комерційних доходів, які не підлягають оподаткуванню. Формування інвестиційних резервів сприяє
прискоренню науково-технічного прогресу, в
тому числі і в природоохоронних заходах.
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У керуванні інвестиційним процесом у більшості промислово розвинутих країн велике
значення призначається амортизаційному регулюванню. Крім традиційного рівномірного
списання амортизаційних відрахувань по основних фондах, застосовуються більш високі норми амортизації в перші роки з наступним їхнім
зниженням. Можливість списання як витрати
виробництва більшої частини вартості устаткування дозволяє знизити оподатковуваний
прибуток і фактичний рівень оподаткування
корпорацій. Відзначимо, що методи прискорених амортизаційних списань застосовуються у
США, Великобританії, Фінляндії, Норвегії, Німеччині, Франції, Швеції, та інших країнах.
Метою цього методу є стимулювання інтенсивного відновлення засобів виробництва, боротьба
з впливом інфляційного фактора і подолання
швидкого морального зносу технічних засобів.
Для України та її регіонів надзвичайно

важливий досвід цих країн щодо підвищення
ефективності інвестування та доцільність його
застосування, передусім в природоохоронних
заходах. Водночас проведені автором дисертаційної роботи дослідження засвідчують, що
такий досвід ще недостатньо впроваджується
у природокористування та природоохоронні заходи (табл. 4).
З таблиці 4 видно, що у цілому в народному
господарстві України надзвичайно висока ступінь зносу основних засобів, передусім у переробній промисловості. Менш низький ступінь
зносу у сільському господарстві, мисливстві та
пов’язаних з ними послугами, однак з 2010 р.
намітилася негативна тенденція і в цих галузях,
а також у секції В «Рибальство, рибництво» в
якій ступінь зносу у 2010 р. сягнула 54,2%. Повільно оновлюються основні засоби в добувній
промисловості. С. Мочерний відзначає, що за рахунок амортизаційних відрахувань в Україні з
Таблиця 4

Ступінь зносу основних засобів у природоохоронних секціях в Україні
за видами економічної діяльності, (відсотків)
Відхилення у 2010 до
попередніх років
2000
2005
2009
-31,2
-25,9
-14,9

Види економічної діяльності у
природоохоронних секціях

2000

2005

2009

2010

Усього
Сільське господарство, мисливство,
лісове господарство
сільське господарство, мисливство та
пов’язані з ними послуги
лісове господарство та пов’язані з
ними послуги
Рибальство, рибництво
Добувна промисловість
Розраховано автором за джерелом [6, с.

43,7

49,0

60,0

74,9

47,3

52,2

39,6

40,8

6,5

11,4

-1,2

48,3

50,6

39,4

40,7

7,6

9,9

-1,3

48,8

48,4

48,3

49,3

-0,5

-0,9

-1,1

56,2
41,8
91]

55,9
49,6

48,4
46,1

54,2
47,8

2,0
-6,0

1,7
1,8

-5,8
-1,7

Таблиця 5
Бюджети України за 2005 та 2010–2012 рр., (млн грн)
у тому числі
державний
місцеві
Доходи та видатки
Роки
Зведений
%,
до
зведеного
%, до зведеного
усього
усього
бюджету
бюджету
2005
134183,2
103867,0
77,4
30316,2
22,6
2010
314506,3
233990,5
74,4
80515,8
25,6
Доходи
2011
398553,6
311898,2
78,3
86655,3
21,7
2012
445525,3
344711,4
77,4
100813,8
22,6
2005
141698,8
89614,9
63,2
52083,9
36,8
2010
377842,8
225822,5
59,8
152020,3
40,2
Видатки
2011
416853,6
238584,4
57,2
178269,1
42,8
2012
492454,7
271221,9
55,1
221232,8
44,9
2005
1252,5
981,1
78,3
271,4
21,7
у т. ч. на охорону
2010
2872,4
2292,7
79,8
579,7
20,2
навколишнього
2011
3890,7
3008,4
77,3
882,3
22,7
природного середовища
2012
5297,9
4135,4
78,1
1162,5
21,9
Видатки на охорону навколишнього природного середовища, % до загального обсягу видатків
2005
0,9
1,1
Х
0,5
х
2010
0,8
1,0
Х
0,4
х
2011
0,9
1,3
Х
0,5
х
2012
1,1
1,5
Х
0,5
х
Розраховано автором за джерелом [6, с. 55-57]
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1991 р. не відбувається навіть просте відтворення основних фондів, а тим паче їх реконструкція
і переоснащення. У той же час американський
уряд у 1981 р. встановив нові прискорені строки
амортизації, зокрема для транспортних засобів –
3 роки, для виробничого устаткування – 5 років,
що позитивно вплинуло на збільшення обсягів
інвестування та амортизаційних відрахувань на
засоби виробництва в т. ч. у провідні секції природокористування та природоохоронні заходи.
Цитований науковець також відзначає, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України з 01.01.1997 р. введено нові значно вищі норми амортизаційних відрахувань на реновацію
основних фондів; поширюється практика прискореної амортизації; для підприємств усіх форм
власності вводиться щоквартальна індексація
вартості основних фондів та нематеріальних активів згідно з офіційним індексом інфляції кварталу, що передує звітному, якщо він перевищує
102,5% [8, с. 40].
Використання міжнародної системи прискореної амортизації – це нова теорія відтворення
основного капіталу, реалізація якої пов’язана
з відшкодуванням заміни застарілих засобів
праці. У розвинутих країнах існує стійко висока норма вибуття основного капіталу, що
свідчить про інтенсивний характер відтворення
[7, с. 93].
Для країн з перехідною економікою, у т. ч.
і для України, амортизація дозволяє у першу
половину терміну служби основних фондів відраховувати в амортизаційний фонд до двох третин їхньої вартості. Прискорене нарахування
амортизаційного фонду є гарантією захисту від
втрат внаслідок морального зносу основних засобів, спричинених неповним відшкодуванням
їхньої вартості.
Подальший аналіз засвідчує про незначний
обсяг як державних, так і місцевих видатків
на охорону навколишнього природного середовища, внаслідок чого ефективність інвестування у природоохоронні заходи надто недостатня
(табл. 5).
Аналіз таблиці 5 засвідчує про дефіцит як
зведених бюджетів України, так і державних
та місцевих в аналізованих роках. Зокрема, у
2005 р. дефіцит зведеного бюджету України
склав 7,5 млрд грн, у 2010 р. – 63,3, у 2011 р.
18,3, а у 2012 р. – 46,9 млрд грн. Відзначимо,
що у «Статистичному щорічнику України» за
2012 р. нами виявлено помилку щодо частки
державного бюджету до зведеного, оскільки за
даним джерелом така частка складає 80,3%, у
той же час наші розрахунки засвідчують що ця
частка складає лише 55,1%.
Водночас аналіз видатків на охорону навколишнього середовища засвідчує про незначні масштаби інвестування як за рахунок державного, так і місцевого бюджетів. Аналогічна
ситуація характерна і щодо природоохоронних
заходів. Крім того, державне асигнування на
охорону навколишнього природного середови-

ща у 2012 р. втричі перевершувало місцеві видатки на таку діяльність, що засвідчує про централізацію у бюджетній сфері як в доходах, так
і видатках на більшість секцій КВЕД і особливо
на природоохоронні заходи.
Висновки з проведеного дослідження.
1. Міжнародний досвід інвестування засвідчує про недостатню ефективність інвестицій у
збереження та відтворення природних ресурсів,
оскільки у 90-х рр. ХХ ст. швидкість виснаження усіх ресурсів планети збільшилася до
3% на рік. У зв’язку з цим всебічна увага світового співтовариства повинна бути приділена нарощуванню екологічних інвестицій, до складу
яких включають інвестиції на охорону і раціональне використання водних ресурсів, земель,
ресурсів тваринного світу, природних рослинних ресурсів, мінеральних ресурсів, охорону
атмосферного повітря, збереження природногозаповідного фонду, використання, збереження
та знешкодження виробничих і побутових відходів тощо.
2. У науковій статті здійснено розрахунок обсягу екологічних інвестицій у природоохоронні
заходи за рахунок валового внутрішнього продукту в окремих розвинутих країнах світу, в
тому числі в розрахунку на одну особу, на один
квадратний кілометр, а також їх досвід щодо
амортизаційного регулювання та доцільність
його використання в Україні. У контексті бюджетів України за 2005 та 2012–2012 рр. проаналізовано обсяги видатків загалом, у т. ч. на
охорону навколишнього природного середовища.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В МІСТІ
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AS AN IMPORTANT PART
OF ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE CITY
АНОТАЦІЯ
Розглянуто інноваційні підходи до формування системи
управління екологічною безпекою в місті. Одним із таких інструментів є екологічний менеджмент. Екологічний менеджмент
за своїм призначенням є системою стабілізації і гармонізації
суспільства і Природи. Впровадження системи екологічного
менеджменту в різних сферах міської діяльності значно поліпшить екологічний стан в містах України.
Ключові слова: екологія, менеджмент, екологічний менеджмент, екологічна політика, екологічна безпека, муніципалітет.
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены инновационные подходы к формированию
системы управления экологической безопасностью в городе.
Одним из таких инструментов является экологический менеджмент. Экологический менеджмент по своему назначению
является системой стабилизации и гармонизации общества и
Природы. Внедрение системы экологического менеджмента в
различных сферах городской деятельности значительно улучшит экологическое состояние в городах Украины.
Ключевые слова: экология, менеджмент, экологический
менеджмент, экологическая политика, экологическая безопасность, муниципалитет.
АNNOTATION
The innovative approaches to the formation of a system of
environmental safety in the city is revealed. One of such tools is
environmental management. Environmental management aims at
stabilization and harmonization of society and nature. Implementation of environmental management in different areas of municipal
activity significantly improves the environment in urban Ukraine.
Keywords: ecology, management, environmental management, environmental policy, environmental safety, municipality.

Актуальність теми. Екологічні проблеми
сьогодення спричиняють небезпеку існування
людини. Особливо гостро це питання стосується
високо урбанізованих територій, якими є міста. У зв’язку з концентрацією у містах основної маси промислових підприємств, великих
електростанцій та інших видів господарських
об’єктів створюється додаткове, специфічно
«міське» екологічне навантаження. Місто є не
лише джерелом екологічного забруднення для
оточуючих територій, алей само стає головною
«жертвою самоотруєння». Діючі в містах моделі організації та управління природокористуванням та охороною природного середовища
не забезпечують узгодженості економічних і
природоохоронних цілей в масштабах країни,
і, відповідно, реалізацію оптимальних екологобезпечних управлінських рішень. У зв’язку з
цим назріла необхідність у розробці та впровадженні нових систем екологічного управління.
Як показує досвід передових країн світу, однією

із таких систем в умовах ринкових трансформацій визнано систему екологічного менеджменту. За невеликої вартості впровадження вона
значно поліпшує управління містом, дозволяє
заощаджувати природні ресурси і знижувати
витрати, підвищує імідж організації та довіру
до неї з боку інших організацій і громадськості
в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблеми розвитку екологічного управління
та екологічного менеджменту вже тривалий
період часу є об’єктом досліджень зарубіжних
та вітчизняних науковців, серед яких варто
виділити О.Ф. Балацького, Г.О. Білявського, Р.В.Єфремову, В.Г. Ігнатова, А.В. Кокіна,
О.А. Лук’яніхіну, Л.Г. Мельника, Ю.М. Саталкіна, В.Я. Шевчука, А.Є. Хачапурова та ін.
У працях цих вчених розкрито загальні проблеми, пов’язані із сучасним станом систем екологічного управління та екологічного менеджменту та деяких напрямах їх розвитку. Проте
ці дослідження охоплюють, як правило, найвищий ієрархічний рівень управління – національний.
Теоретичне обґрунтування окремих аспектів механізму державного управління охороною довкілля знайшло відображення у працях
таких українських вчених, як: В. Андрєйцев,
Т.П. Галушкіна, Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов, О. О. Веклич, О.Я. Лазор, В.М. Трегобчук, М. Хвесик, В.Я. Шевчук, В.О. Мартиненко
та ін.
Однак, незважаючи на численні наукові розробки, питання пошуку ефективних інструментів екологічного управління, що концентрувалися б на ефективних методах впровадження
екологічного менеджменту в систему управління охороною довкілля в місті, залишаються недостатніми.
Таким чином, наукові дослідження системи
екологічного управління та менеджменту повинні поглиблюватися, супроводжуватися пошуками інноваційних підходів до формування
системи управління екологічною безпекою; рекомендаціями напрямів запровадження дієздатних систем екологічного управління та менеджменту в містах.
Метою статті є розробка рекомендацій по
удосконаленню системи екологічного управлін-
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ня та екологічного менеджменту для забезпечення екологічної безпеки в містах.
Виклад основного матеріалу. Місто – це багатофункціональна складна система, яка включає в себе територіально-плануючу організацію
розміщення елементів природного та штучного середовища життєдіяльності населення, або
містобудівних комплексів. Тривалий час більшість народногосподарських об’єктів на території міст створювалися та експлуатувалися без
належного врахування вимог по техногенноекологічній безпеці, що призвело до надмірної
концентрації на порівняно невеликих територіях населення, транспорту та промислових підприємств, з утворенням антропогенних ландшафтів, дуже далеких від стану екологічної
рівноваги. Це сприяє інтенсивному формуванню негативних екологічних ситуацій, появі зон
екологічної небезпеки, тобто територій, у межах яких систематично порушуються екологічні норми та регламенти, проявляються ознаки
деградації компонентів природного середовища,
погіршення умов проживання населення і, як
результат, – збільшення економічних витрат.
Незважаючи на це, при сучасному аналізі
екологічного стану в містобудівних комплексах (системах) продовжують використовувати
переважно тільки природно-техногенні компоненти та техніко-економічні критерії, а соціальний аспект (людський фактор) або зворотній
зв’язок «населення – діяльність – середовище»
для управління техногенно-екологічною безпекою фактично не враховується. Це, на думку
автора, пов’язано з тим, що діюча нині в містах
система регулювання та охорони навколишнього середовища складна й малоефективна. У першу чергу це стосується нормативів на викиди
забруднюючих речовин і економічного механізму, який би стимулював підприємства до реалізації природоохоронних заходів. Діюче природоохоронне законодавство не враховує ступінь
збитку індивідуальному здоров’ю людини й ступінь відповідальності за нього суб’єктів господарської діяльності й, тим більше, компенсації
цього збитку.
Щоб запобігти цих збитків, слід міським
органам екологічного управління систематично здійснювати огляди (моніторинг) процесів
і політики в сфері екологічної безпеки міста і
застосовували на практиці такі підходи в галузі міського планування і управління, які б
конкретно відповідали принципам гармонізації
життєдіяльності населення міста.
Зокрема, для цього потрібно:
- активізувати партнерський підхід до збалансованого розвитку міст на основі безперервного діалогу між учасниками процесу розвитку
міста (державний сектор, приватний сектор і
громади);
- поліпшувати навколишнє міське середовища через сприяння соціальній організації і
підвищення поінформованості у питаннях навколишнього середовища, залучаючи до цього

процесу місцеві громади, щоб визначити потреби у суспільних послугах, у створенні міської
інфраструктури, поліпшенні суспільних служб
та охорони довкілля тощо;
- посилювати потенціал місцевих органів
управління для ефективнішого розв’язання
широкого кола питань у галузі навколишнього
середовища і розвитку;
- брати участь у діяльності міжнародних
«мереж екологічної сталості міст» для обміну
досвідом і мобілізації національної й міжнародної технічної та фінансової допомоги;
- за сприяння з боку відповідних міжнародних установ створити механізм для мобілізації
ресурсів на впроваджений виважених місцевих
ініціатив, спрямованих на вирішення проблем
поліпшення якості навколишнього середовища;
- надати можливість громадським групам,
неурядовим організаціям та окремим особам
узяти на себе відповідальність та раціональне
використання іі поліпшення навколишнього середовища за допомогою засобів, метолів і підходів, які ґрунтуються на широкій участі населення і передбачаються концепцією охорони
навколишнього середовища.
На сьогодні для України характерні нерозуміння і недооцінка змін, що відбуваються в
підходах до розв’язання екологічних проблем,
аж до повного ігнорування таких змін або їх
крайнього спрощення і зведення до формального виконання ряду загальних вимог. Подібна
позиція веде (у низці випадків вже призвела)
до загострення екологічних проблем. Однією із
причин такого ставлення полягає в поступовій
відмові від переважання традиційних адміністративно-командних методів управління і переході в основному до сучасних ринкових механізмів екологічного регулювання. У зв’язку з
цим виникає необхідність пошуку нових шляхів і підходів до вирішення екологічних проблем у містах.
Проведені дослідження та аналітичне вивчення стану та напрямів розвитку системи
управління охороною навколишнього середовища в містах свідчить про те, що дуже вагомим
інструментом, за допомогою якого можливо
більш ефективно і результативно здійснювати
екологічне управління та впливати на стан довкілля, є екологічний менеджмент.
Необхідність впровадження системи екологічного менеджменту в управління містом визначається не тільки різким погіршенням їх
екологічного стану та кризою навколишнього
середовища, але й закономірними тенденціями
розвитку сучасного міста, такими як:
- диференціація розміщення виробництва;
- збільшення виробничих потужностей по потребах нових технологій;
- загострення впливу виробництва не тільки на природу міста, але й загальнодержавний
простір;
- збільшення виробників небезпечних відходів й їхніх поглиначів (концентрація відходів);
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- виникнення політичного змісту екологічної
свідомості й світогляду тощо.
У цьому відношенні екологічний менеджмент за своїм призначенням є системою стабілізації і гармонізації, що спрямована на подолання розладу і досягнення узгодженості людини і
Природи, а в широкому розумінні – суспільства
і Природи.
Як відомо, система екологічного менеджменту – це система, за допомогою якої здійснюється управління тими видами діяльності, які завдають або потенційно можуть завдати шкоди
навколишньому середовищу; це тип управління, принципово орієнтований на формування
й розвиток екологічного виробництва і екологічної культури життєдіяльності людини, який
побудований на соціально-економічному і соціально-психологічному мотивуванні гармонії
взаємин людини із природою [1].
Головною метою екологічного менеджменту
є охорона природних ресурсів, обмеження викидів шкідливих речовин в атмосферу та водне
середовище, забезпечення нормального стану
життєдіяльності та підвищення рівня екологічної безпеки.
Його основні завдання:
- налагодження екологічно безпечних виробничих процесів, ефективного ресурсоспоживання та низьких показників енергоємності тощо;
- забезпечення екологічної сумісності всіх
виробничих підрозділів;
- досягнення оптимальних еколого-економічних співвідношень (мінімальна собівартість
або максимальний обсяг випуску продукції при
найменшому збитку для навколишнього середовища);
- попередження негативного антропогенного
впливу на природу в процесі виробництва, споживання або утилізації продукції, що виробляється;
- перетворення екологічних обмежень у нові
можливості росту виробничої діяльності (утилізація відходів, впровадження маловідходних
технологій тощо);
- створення «зеленого» іміджу в очах громадськості (вибір постачальників з врахуванням
їх відношення до навколишнього середовища,
передбачливість відносно ресурсів, які постачаються, заохочення свідомості та екологічної
споживчої поінформованості співробітників);
- відновлення продукції виходячи із соціальної відповідальності перед споживачами й
створення привабливого іміджу в очах громадськості;
- стимулювання природоохоронних ініціатив, що вивільняють додаткові фінансові кошти
внаслідок зниження витрат і зростання доходів
(за рахунок продажу поліпшених або більше дорогих «зелених» товарів і створення принципово нової продукції).
Таким чином, впровадження системи екологічного менеджменту в різних сферах міської діяльності (управління ТПВ, природними
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ресурсами, зеленими зонами, закупівля товарів та послуг тощо) можна вважати економічно корисним і доцільним. Тим більше що саме
життя підтверджує необхідність впровадження
системи екологічного менеджменту за стандартом ISO 14001 як частини системи міського управління [2]. При цьому слід відзначити,
що система екологічного менеджменту ніколи
не входить у протиріччя з існуючою системою
міського управління, а тільки доповнює її. Вона
є добровільною і може впроваджуватися як в
організації в цілому, так і в окремих її підрозділах. При невеликій вартості впровадження
система екологічного менеджменту може значно поліпшити управління охороною довкілля
в місті завдяки послідовному виконанню низки
таких заходів:
- розробка і прийняття міською радою екологічної політики;
- екологічний аналіз діяльності підрозділів;
- кількісна оцінка значимості їх екологічного впливу;
- створення реєстру екологічних впливів для
вдосконалювання управління;
- вивчення вітчизняного та зарубіжного передового досвіду;
- складання програми поліпшення діяльності та її виконання;
- нові процедури управління та їх формалізація;
- внутрішні екологічні аудити;
- коректування процедур.
Проте, як свідчить практика, дотепер не
сформована ефективна система міського екологічного менеджменту. Зарубіжний досвід
організації екологічного управління в муніципалітетах свідчить, що в розвинутих європейських державах сформована досить сильна
система міського (муніципального) екологічного управління, яка ґрунтується на багатолітній практиці існування громадянського
суспільства з його демократичними засадами.
На жаль, в Україні такого досвіду бракує, а
тому подібна система міського (муніципального) екологічного менеджменту перебуває у
стадії формування.
Проведені дослідження щодо запровадження компонентів EMAS у низці міст України (м.
Миколаїв, м. Ніжин та ін.) свідчать, що впровадження екологічного менеджменту в систему управління містом дозволило враховувати
питання довкілля в діяльності всіх основних
підрозділів міської виконавчої влади і створити структуру управління, що системно інтегрує
екологічні аспекти в усі важливі рішення міськвиконкому. Внаслідок цього були досягнуті
вагомі результати, наприклад, в утриманні багатоповерховими будинками міської ради (економія води і енергії, роздільний збір твердих
відходів, ремонт внутрішніх приміщень без використання шкідливих для здоров’я матеріалів
тощо); у раціональному використанні природних ресурсів – води, енергії, землі (наприклад,
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усі земельні відводи проходять узгодження з
відділом охорони довкілля після проведення
відповідної екологічної оцінки); у пасажирських перевезеннях (екологічні вимоги до перевізників, підтримка електротранспорту, перехід автобусів та маршрутних таксі на газове
паливо тощо); при закупівлях, здійснюваних
міськвиконкомом (екологічні вимоги до товарів
та послуг, що закуповуються).
Внаслідок цього у містах, незважаючи на
зростання промисловості, чітко простежується
тенденція щодо поліпшення якості атмосферного повітря і поверхневих вод, знижується споживання окремих природних ресурсів та кількість конфліктів, що виникають при земельних
відводах під будівництво в зелених зонах. Безперервне вдосконалювання системи екологічного менеджменту забезпечується щорічними внутрішніми аудитами.
Таким чином, досвід міст-першопроходців
свідчить, що екологічний менеджмент є ефективним засобом забезпечення екологічної безпеки в містах нашої держави. Для поширення
зарубіжного та вітчизняного досвіду необхідно:
- чітко прописати функції органів місцевого
самоврядування та розподілити повноваження
у сфері екологічної безпеки між органами держадміністрацій і самоврядними структурами;
- надати органам місцевого самоврядування
повноважень щодо врегулювання господарської
діяльності суб’єктів господарювання з питань
охорони довкілля шляхом надання преференцій за дотримання рекомендованих екологічних
норм та правил. Наприклад, доплати з місцевого бюджету тим товаровиробникам, що впроваджують екологічні технології або виробляють
екологічно чисту продукцію;
- надати органам місцевого самоврядування
повноважень щодо врегулювання не господарської діяльності суб’єктів господарювання, а їх
екологічних результатів – ландшафтів, парків,
стану земель, забруднених вод, видового біорізноманіття. Доцільно здійснювати в рамках
місцевих природоохоронних програм стимулювання суб’єктів господарювання за здійснення певних природоохоронних заходів, що є
необов’язковими для них за природоохоронним
законодавством [3].
- для стимулювання міських рад, що впровадили систему екологічного менеджменту, потрібно удосконалити законодавство у цій царині. Це можна зробити або шляхом кодифікації
норм законодавства про екологічний менеджмент, або шляхом його інкорпорації, або прийняття закону «Про екологічний менеджмент»,
який би встановив загальні вимоги до екологічного менеджменту (як системного, так і несистемного характеру).
- містам треба посилювати співробітництво
між собою, а також з містами розвинених країн під егідою міжнародних неурядових організацій, таких як Міжнародна спілка органів
місцевою управління, Міжнародна рала місце-

вих екологічних ініціатив, Всесвітня федерація
міст-побратимів тощо.
- впровадження сучасної інформаційнокомп’ютерної технології, яка в наших органах
місцевого управління застосовується на дуже
низькому рівні. Впровадження таких технологій дасть змогу отримувати оперативну інформацію про стан екологічної безпеки в місті,
оперативно приймати конструктивні рішення
стосовно цих питань. Ці технології забезпечують оперативний пошук вітчизняних і особливо
закордонних партнерів, розширюють можливості реального спілкування та обміну діловим
досвідом з муніципалітетами зарубіжжя.
- вдосконалити систему кадрового корпусу
усіх рівнів системи муніципального управління. Сучасний керівник органів управління містом повинен володіти кількома блоками знань:
професійна орієнтація (регіональна економіка і
екологія, управління муніципальною економікою, зовнішньоекономічна діяльність, муніципальний та екологічний менеджмент);
- право (адміністративно-муніципальне, господарське, трудове, екологічне);
- інформаційні технології (комп’ютерні технології та мережі, інформаційні системи в муніципальному менеджменті); мовно-гуманітарні
знання (одна-дві іноземні мови, естетика, етика
ділового спілкування, психологія управління).
Висновки. Проведене дослідження дозволяє
зробити висновок про низький рівень впровадження системи екологічного менеджменту за
стандартом ISO 14001 муніципалітетами. Проте
ситуація може змінитися вже найближчим часом
з огляду на державну екологічну політику, яка
схиляється до надання переваг міським радам,
що впровадили в себе систему екологічного менеджменту. Враховуючи вищезазначене, можна
прогнозувати, що система екологічного менеджменту, яка забезпечить екологічну безпеку в містах України, може бути сформована найближчим
часом. Разом з тим для прискорення цих процесів необхідне проведення подальших досліджень,
пов’язаних з обґрунтуванням теорії та практичних заходів щодо використання екологічних
управлінських рішень, розвитку системи екологічного менеджменту на рівні міськвиконкомів.
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КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК КЛЮЧОВА ПАРАДИГМА
СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS A KEY PARADIGM
OF MODERN GLOBALIZATION TRANSFORMATIONS
АНОТАЦІЯ
Досліджено об’єктивний процес трансформаційних перетворень сучасної господарської системи, який характеризується всесвітньою політичною, економічною, соціальною уніфікацією та інтеграцією. Визначається необхідність пошуку
та становлення такої парадигми системного розвитку в контексті сучасних глобалізаційних трансформацій, яка б дозволила вирішити основні глобальні проблеми. Висвітлено роль
суб’єктивного фактора у даному процесі.
Ключові слова: сталий розвиток, глобалізація, стратегії
розвитку, Цілі Розвитку Тисячоліття.
АННОТАЦИЯ
Проведено исследование объективного процесса трансформационных преобразований современной хозяйственной
системы, которая характеризуется всемирной политической,
экономической, социальной унификацией и интеграцией.
Определяется необходимость поиска и становления такой
парадигмы системного развития, в контексте современных
глобализационных трансформаций, которая бы позволила
решить основные глобальные проблемы. Рассмотрена роль
субъективного фактора в данном процессе.
Ключевые слова: устойчивое развитие, глобализация,
стратегии развития, Цели Развития Тысячелетия.
АNNOTATION
The article studies the objective process of transformational
changes of modern economic system, which is characterized by
global political, economic, social unification and integration. It determines the need to find and establish such a system development paradigm in the context of contemporary global transformations that would allow to solve major global problems. The role of
subjectivity in the process is examined.
Keywords: sustainable development, globalization, development strategies, Millennium Development Goals.

Постановка проблеми. Однією із визначальних характеристик сучасності є розвиток процесу глобалізації. На початку ХХІ століття світове господарство все більше перетворюється в
єдине ціле, в якому постійно формуються і протікають різнопланові інтеграційні явища. Глобалізаційні трансформації характеризуються
неминучим зростанням чутливості національних економік до різноманітних змін у структурі відношень в системі «людина-природа», що
носить всесвітній характер. Вектор відповідних
відношень має бути спрямовано на сталий розвиток, що розглядається як ключова парадигма
сучасних глобалізаційних трансформацій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вивчення закономірностей та тенденцій розвитку сучасних процесів глобалізації та концепція сталого розвитку знайшли відображення

у працях багатьох авторів: М. Алеса, Б. Баді,
О. Білорус, М. Бондарець, Ф. Бродель, А. Вергун, М. Делягін, О. Дольфюс, Д. Зеркалов,
М. Іванов, В. Іноземцев, Р. Кірт, В. Кузнєцов,
Д. Лук’яненко, Ю. Мацейко, Дж. Нейсбітта,
Ю. Пахомов, Д. Пізано, Л. Ринейська, Т. Сморжанюк, Дж. Соросата та ін. Сформульовані в
них теоретичні положення і практичні рекомендації виступають методологічним підґрунтям для подальших наукових розробок.
Висвітлення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Водночас варто відзначити, що бракує досліджень, спрямованих на
аналіз проблем синхронізації глобалізаційних
трансформацій у контексті концепції сталого
розвитку, гармонізації цих процесів та обґрунтування можливості впровадження, виявлення
перешкод реалізації.
Постановка
завдання.
Висвітлення
взаємозв’язку між сучасними глобальними
трансформаціями та можливостями забезпечення розвитку на концептуальних засадах
сталості, а також ролі у відповідному процесі
суб’єктивного чинника.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Глобалізація як історичне явище і феномен є
об'єктивною закономірністю розвитку людства.
У документах ООН глобалізація розглядається
як неминучий процес формування загальних
принципів облаштування суспільного життя,
що є прийнятними для світової спільноти і які
об’єднують усі країни світу.
Вченими справедливо підкреслюється, що
глобальний характер сучасної міжнародної економіки спричинив багато суттєвих змін: виникнення і поширення наднаціональних структур
(транснаціональних корпорацій і банків, міжнародних організацій, регіональних угруповань),
більш тісний зв’язок між всіма суб’єктами світової економіки, підвищення її на якісно новий
рівень [1, с. 46].
При цьому варто звернути увагу на те, що
складний та багатогранний процес глобалізації є не лише наслідком техніко-економічного
розвитку. Він є також результатом певної політики, що проводиться міжнародним співтовариством, адже в умовах глобалізації кожна
країна, яка хоче мати конкурентоспроможну

616

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

національну економіку, повинна гармонійно інтегруватись у глобальний економічний простір,
активно встановлювати економічні відносини із
різними його суб’єктами. З цією метою країни
світу та їх господарські структури мають розробляти та реалізовувати стратегії свого економічного розвитку, які б дозволили їм таким
способом долучитися до глобальної економічної
системи, аби знайти у ній свою нішу і отримати
певні вигоди для свого економічного розвитку
[1, с. 8].
Проте не можна проводити економічні інтеграційні процеси, ігноруючи при цьому фундаментальну роль екологічних та соціальних
факторів як основи та джерела розвитку. На
початку ХХІ ст. у світі значно посилились деструктивні наслідки глобальних екологічних
проблем, збідніння більшості населення земної
кулі, наростання регіональних та міжетнічних
конфліктів, руйнування самої основи існування та моралі людини. Причиною цього, в тому
числі, небезпідставно вважають ізольованість
функціонування економіки, погіршення стану
довкілля та дисфункції суспільних інститутів.
Враховуючи зазначені глобальні проблеми, наукова міжнародна громадськість та впливові
недержавні організації, такі як Римський клуб,
Міжнародний інститут прикладного системного
аналізу, Міжнародна федерація інститутів перспективних досліджень та інші, започаткували
новий підхід до розв’язання проблем на принципах коеволюції, який отримав назву сталого
розвитку [2].
Концепція сталого розвитку є однією з нових
теоретичних доктрин, що покликана істотно допомогти у вирішенні існуючих негативних тенденцій функцінування світової господарської
системи. Сутність її полягає у тому, що соціально-економічний розвиток має бути спрямований на гармонізацію еколого-економічного
простору з урахуванням поточних інтересів і
потреб кожної особистості і суспільства в цілому без загрози для інтересів і потреб майбутніх
поколінь. Теоретичні дослідження сталого розвитку і глобалізації відбуваються паралельно,
хоча ці явища тісно пов’язані та взаємообумовлені, при цьому вони є діалектично суперечливими. Виходячи з цього, головною проблемою є
гармонізація і синхронізація сталого розвитку і
процесу глобалізації, обґрунтування спроможності їх одночасної реалізації [3].
Сталий розвиток (СР) – це модель використання ресурсів, спрямована на задоволення потреб людини та збереження довкілля, за умови,
що ці потреби можуть бути задоволені не лише
для сьогодення, але і для майбутніх поколінь.
Цей термін озвучений Всесвітньою комісією з
навколишнього середовища і розвитку (WCED),
відомої за іменем голови Гру Харлем Брундтланд, була скликана ООН у 1983 році. Комісія
булла створена в результаті зростаючої заклопотаності «з приводу швидкого погіршення стану довкілля, людини і природних ресурсів, та

наслідків погіршення економічного і соціального розвитку». При створенні комісії Генеральна
Асамблея ООН визнала, що екологічні проблеми носять глобальний характер [4].
Сталий розвиток – це процес змін, в якому експлуатація ресурсів, напрям інвестицій,
орієнтація науково-технічного розвитку і інституціональні зміни погоджені одне з одним і
зміцнюють нинішній і майбутній потенціал для
задоволення людських потреб і спрямувань. Багато в чому йдеться про забезпечення незмінної
в часі – від покоління до покоління – якості
життя людей і природного капіталу.
Ідея сталого розвитку покликана вирішити
основні глобальні проблеми, що були офіційно
встановлені на Саміті Тисячоліття у 2000 році,
де всі присутні світові лідери прийняли Декларацію тисячоліття ООН. У даному документі
йдеться про нові орієнтири розвитку країн на
глобальну перспективу, які визначено як Цілі
Розвитку Тисячоліття (ЦРТ): подолання бідності; забезпечення якісної освіти впродовж життя; забезпечення ґендерної рівності; зменшення
дитячої смертності; поліпшення здоров’я матерів; обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДУ та туберкульозу; сталий розвиток довкілля.
Мета ЦРТ – прискорення розвитку шляхом поліпшення соціальних і економічних умов в найбідніших країнах світу.
Зазначені проблеми в тій чи іншій мірі торкаються всіх країни світу і їх вирішення можливе лише за умови комплексного підходу. Відтак постає питання пошуку оптимальної моделі
соціально-економічного розвитку на засадах
сталості, що відповідала б вимогам часу. Тим самим ставиться питання про роль суб’єктивного
людського фактору, про шляхи та механізми
управління сталим розвитком [5, с. 209].
Глобальні ЦРТ в України були адаптовані
відповідно до особливостей її розвитку та трансформовані у 7 пріоритетних напрямів [6]:
• подолання бідності;
• забезпечення якісної освіти упродовж
життя;
• сталий розвиток довкілля;
• поліпшення здоров’я матерів та зменшення дитячої смертності;
• обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу і започаткування тенденції
до скорочення їх масштабів;
• забезпечення гендерної рівності.
Пріоритетні напрями вміщують у собі 15
окремих довгострокових цілей та 33 показника,
які складають єдину комплексну модель економічного розвитку країни та повною мірою враховують ключові екологічні та соціальні компоненти [7].
ЦРТ є, по суті, виразом змісту процесу модернізації України, вони є одночасно і орієнтиром і системою пріоритетів для реалізації
стратегії реформ в Україні, оскільки визначають найгостріші проблеми, що сьогодні стоять
перед нашим суспільством [6].
Випуск 3. 2015
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Підписання Україною Декларації Тисячоліття ООН є не тільки визнанням першочерговості розв’язання глобальних проблем людського
розвитку і їх важливості для подальшого зростання національного добробуту, але й ознакою
прийняття державою відповідальності за стан і
перспективи розвитку людського потенціалу [7].
Виконання ЦРТ Україною через низку як
суб’єктивних, так і об’єктивних причин ми
оцінюємо як надто повільне, неповне, не забезпечене необхідними ресурсами, нормативноправовим підґрунтям, рівнем освіти і культури
природокористування.
Україна ще досі слабко інтегрована у формування глобальної політики, яка перетворюватиме сучасний світовий порядок, оновлюючи
традиційні форми національної державності й
перебудовуючи міжнародні політичні відносини. Затребувана життям стратегія модернізації, ядром якої є євроінтеграція, не підкріплена
відповідного рівня і якості реформами і тому її
реалізації бракує системності та послідовності.
Політична відповідальність за її виконання є
деперсоналізованою. Гальмуючим чинником також виступає слабко розвинений в нас організаційно-інституціональний механізм адаптації
до вітчизняних реалій універсальних глобалізаційних трансформацій. Нормативно-правовий
супровід їх відстає від об’єктивних потреб життя [8]. Основної уваги, з огляду на вплив глобалізаційних трансформацій, потребують синхронізація та гармонізація трьох змістовних
компонентів суспільного розвитку: економічного, соціального та екологічного [9].
Висновки. Отже, всеохоплюючий та неминучий процес глобалізації, який супроводжується
виникненням особливих світових відносин, має
протікати на концептуальних засадах сталості
як ключової парадигми глобалізаційних трансформацій. Узгодження інтересів суспільства із
законами оточуючого середовища має відбуватись відповідно до концепції сталого розвитку
як основи загальноцивілізаційного поступу та
формування глобального інформаційного суспільства, що реалізується в конкретних міжнародних стандартах. Вирішення глобальних
проблем можливе лише за рахунок скоордино-
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ваного впровадження концепції, як на міжнародному рівні так і на рівні окремих суб’єктів,
що являють собою основу для подальшого розвитку. Лише завдяки комплексному всезагальному втіленню ідеї сталого розвитку не лише
владними структурами, різноманітними суспільними рухами, а й кожним окремим членом
нашого суспільства можливе досягнення практичних результатів, відчутних як у плані збереження природи, так і посилення людського
потенціалу.
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АНОТАЦІЯ
У статті проведено дослідження теоретико-методологічних
засад інноваційного екологічно спрямованого розвитку національної економіки. Визначено концептуальні положення,
принципи та особливості траєкторії екологізаціїї інноваційного
розвитку національної економіки як особливої інституції на засадах їх діалектичної взаємодії та збалансованості із потребами соціально-економічного розвитку суспільства.
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АННОТАЦИЯ
В статье проведено исследование теоретико-методологических положений инновационного экологически ориентированного развития национальной экономики. Определены
концептуальные положения, принципы и особенности траектории экологизации инновационного развития национальной
экономики как особой институции на основании их диалектического взаимодействия и сбалансированности с потребностями социально-экономического развития общества.
Ключевые слова: методология, инновационное развитие,
экологизация, концептуальные положения, принципы, национальная экономика, трансформации, управление.
АNNOTATION
The research of the theoretical and methodological principles
of innovative environmentally directed development of the national
economics has been done in the article. Conceptual provisions,
principles and characteristics of the ecologization trand of the national economics innovative development as a special institution
on the basis of their dialectical interaction and balance with the
needs of socio-economic development of society are identified.
Keywords: methodology, innovative development, ecologization, conceptual framework, principles, national economics, transformations, management.

Постановка проблеми. Україна на початку
ХХІ століття визначила безальтернативним
орієнтиром інноваційний розвиток, серед основних цілей якого повинні бути екологічні детермінанти. Безальтернативність інноваційного
спрямування розвитку національної економіки
зумовлена відставанням за багатьма показниками від розвинутих країн світу. Отже, екологічне
спрямування інновацій є життєвою необхідністю якнайшвидшого переходу до моделі сталого
розвитку, що передбачає пріоритет екологічних
показників з метою забезпечення розширеного
відтворення суспільних благ і підтримання належного стану навколишнього природного середовища.
Разом з тим поглиблення ринкових трансформацій і регулятивні перекоси в реалізації
пріоритетів соціально-економічного розвитку
країни обумовлюють потребу подальших транс-

формаційних змін і ґрунтовного дослідження
концептуальних засад екологізації інноваційного розвитку та визначення його ролі у формуванні інституціонального середовища національної економіки.
Відповідно, теоретична та практична значущість формування теоретико-методологічного
та методичного підґрунтя переходу до інноваційного розвитку екологічного спрямування
обумовлюють актуальність подальших досліджень у цій сфері.
Аналіз існуючих досліджень. У вітчизняній
та зарубіжній науковій літературі проблеми
обґрунтування траєкторії подальшого інноваційного розвитку національних економік є наразі як інтенсивно досліджуваними, так і дискусійними. Вітчизняна парадигма екологізації
інноваційного розвитку національної економіки формується під впливом фундаментальних і прикладних досліджень І. Бистрякова,
І. Галиці, В. Гейця, З. Герасимчук, М. Данілюка, С. Ілляшенка, М. Корецького, С. Кірдіної, Л. Мельника, Є. Мішеніна, І. Недіна,
В. Тамбовцева, С. Харічкова, Є. Хлобистова,
В. Якубенка та ін. У працях зазначених учених основна увага приділяється вивченню передумов інноваційного екологічно спрямованого розвитку вітчизняної економіки, проблем та
перспектив розвитку екологічно спрямованого
підприємництва.
Незважаючи на глибину і різноплановість
проведених досліджень, теоретичні аспекти та
методологічні проблеми екологізаціїї інноваційного розвитку національної економіки як особливої інституції у вітчизняній науковій літературі залишаються ще недостатньо розкритими.
У той же час перехід до інноваційної економіки
висуває досить серйозні вимоги щодо формування засад сталого екологічно безпечного розвитку соціальної та виробничої сфери, стилю та
методів здійснення такої діяльності в сучасних
умовах, що обумовлює необхідність проведення
подальших досліджень цих проблем.
Відповідно, метою даної роботи було на основі аналізу сучасних науково-методичних підходів провести дослідження теоретико-методологічних передумов та особливостей траєкторії
екологізації інноваційного розвитку економіки
як важливої складової інституціонального середовища національного господарства.
Випуск 3. 2015
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Виклад основного матеріалу. Вирішення
проблеми забезпечення екологічної спрямованості інноваційного розвитку вимагає вдосконалення методології свого обґрунтування. При
цьому виникає необхідність, з одного боку, подолати певну складність обґрунтування шляхів
упровадження екологічних імперативів безпосередньо у господарську діяльність. З іншого –
відійти від стереотипів управління економічним розвитком, що склалися і які чинять опір
процесу імплементації екологічних чинників у
господарську практику. Із методологічних позицій успішне подолання такого опору повинно
здійснюватися як з боку впорядкування економічної діяльності, так і з боку вдосконалення
власне її екологічної спрямованості.
При забезпеченні збалансованості і незворотності даного процесу визначальним постає принцип формування на всіх рівнях господарської
діяльності відповідності траєкторій управління
екологічністю та економічною ефективністю в
єдиній цілісній системі «людина – природа». З
методологічної точки зору, така взаємодія повинна проходити в діалектично обумовленій
категоріальній ланці: закон-принцип-критерій.
При цьому закономірність щодо поступального
соціально-економічного розвитку суспільства
має узгоджуватися із принципом екологічної
відповідності та критерієм екологічно адаптивної економіки.
В основу такого підходу має бути закладено
концептуальне положення «екологічне є економічним», яке припускає, що збереження природних ресурсів і навколишнього середовища
є вигідним у соціальних та економічних відношеннях. Адже чим більш раціональним та
екологічно безпечним є підхід до використання природних ресурсів і середовища існування,
тим менше вкладень потрібно для успішного
економічного розвитку. Слід зазначити, що має
сенс і зворотне твердження, що «економічне
має бути екологічним». Дійсно, до того часу,
поки природа не була зовнішнім обмежувачем
господарської діяльності й існував великий запас ресурсів, екологія й економіка могли протиставлятися один одному як антиподи. Сьогодні,
в умовах виснаження природно-ресурсного потенціалу, зусилля щодо його відтворення варто
зіставляти з економічними результатами експлуатації природи. Відповідно, екологія й економіка повинні налагоджувати свої відносини
на рівні підтримки умов паритетності та рівновигідного партнерства.
При цьому, на думку Н.Ф. Реймерса, управляти треба перш за все суспільно-економічними
процесами. Вони хоча і саморозвиваються, але
є значно простішими по суті і краще вивченими
[1, с. 67].
Методологія виявлення особливостей екологізації інноваційного розвитку передбачає
врахування двох істотних аспектів. Один –
пов’язаний з виявленням носіїв екологічного
імперативу у структурі соціально-економічного
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регулювання, інший – з визначенням траєкторії
розвитку економіки з відображенням динаміки
підходів щодо врахування екологічного чинника. Зазначені аспекти набувають специфічних
рис під впливом типу економіки, в якому вони
розглядаються.
У більшості країн, які стоять на індустріальній та постіндустріальній сходинці розвитку,
формуються нові технологічні устрої, домінуючу
роль у яких виконують інформація та сфера послуг. З екологічного погляду важливим стає питання врахування чинника зміни масштабу технологічного модуля, який обумовлює собою як
нові проблеми, так і можливості їх вирішення.
Нова технологічна парадигма визначається
науковцями як «системофактурна». Вона характеризується переходом від масового стандартизованого виробництва до індивідуалізованого. Організація дрібносерійного виробництва
при високій якості та низьких витратах вимагає змін у структурі виробництва, умовах праці, а також підвищення кваліфікації працівників [2, с. 20].
Як свідчить практика розвинених країн,
технологічна еволюція відбувається на фоні
різноманіття форм власності. При цьому, з одного боку, відбувається концентрація власності, а з іншого – її індивідуалізація. В умовах
розвитку різних форм власності складається
багатоукладність форм господарювання. Світові
тенденції свідчать, що переважну питому вагу
в чисельності підприємств займають дрібні та
середні фірми. При цьому важливо, що в західних країнах держава за допомогою податків
мобілізує від 30 до 50% ВНП [3, с. 103], що
дозволяє їй посісти вагоме місце на ринках товарів і капіталу.
Рисами нової цивілізації, що формується в
даний час, за Е. Тоффлером, є: гнучке виробництво; ринкові «ніші»; розповсюдження часткової зайнятості; повернення робочого місця в
домашні умови [4]. Визначальним при цьому є
те, що виникає нова система створення багатства яка спирається не на мускульну силу, а на
інтелект.
У зв’язку з цим заслуговує на увагу погляд
М. Портера, який зазначає, що післявоєнна індустріальна історія – це історія не експлуатації достатку, а історія створення достатку. Це
історія не використання переваг, а боротьби з
несприятливими умовами. Національні несприятливі умови, якщо до них підходити правильно, породжують енергію для інноваційних змін.
Тиск і виклик, а не «спокійне життя» привели
фірми і країни до процвітання [5, с. 123]. Наведена думка дає підстави зробити висновок, що
якщо під «достатком» і «багатством» розуміти
їх екологічні аналоги, то практично траєкторія
економічного управління повністю може бути
вписаною у траєкторію екологічного управління.
У даному ракурсі інновацією екологічного
спрямування можна вважати такі інноваційні
зміни, що сприяють зниженню інтегрального
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екологічного впливу з розрахунку на одиницю
сукупного суспільного продукту в довгостроковій перспективі. Важливо зазначити, що екологічне поліпшення від впровадження таких інновацій в локальному або тимчасовому масштабах
може супроводжуватися значними екологічними наслідками в інших сферах або в подальших
періодах. З методологічної точки зору, будь-яке
явище має розглядатися з позицій системного
аналізу, що забезпечує можливість розглядати його через повний спектр взаємопов’язаних
процесів, що відбуваються у системі.
Істотним методологічним аспектом в екологізації інноваційного розвитку має бути встановлення збалансованого співвідношення ринкових
і неринкових методів управління природокористуванням і охороною навколишнього природного середовища. Характер зазначених відносин
багато у чому залежить від обраних моделей
господарського розвитку. При цьому важливо
враховувати, що моделі господарського розвитку знаходяться в певному ієрархічному та
діалектичному взаємозв’язку. У цьому відношенні заслуговують на увагу виділені Р. Чибіковим три абстрактні моделі: 1) започаткований А. Смітом, саморегульований ринок, тобто
високий ступінь ринковості, або економіка «казино»; 2) державне регулювання економіки з
високим ступенем інструменталізму; 3) змішана економіка, де свобода ринку поєднується із
заходами щодо захисту від ринку [6, с. 78].
Сьогодні більшість фахівців сходяться на
думці, що саморегульований ринок і високий
ступінь інструменталізму (нерозвиненість ринкових відносин) у чистому вигляді є неможливими і певною мірою руйнівними. Тенденції
етатизму, що посилюються об’єднувальними
процесами в Європі, є характерними для Німеччини, Франції, Швейцарії, Італії та інших
країн. Більше того, суспільно-політична думка
і практика в розвинених країнах стрімко йдуть
у бік могутнішого, детальнішого регулювання
і відповідно до заперечення свободи приватних
відносин [2, с. 24].
Відповідно, загальносвітовою тенденцією є
рух до «соціально орієнтованого ринкового господарства» з властивою йому змішаною економікою. Процеси соціалізації, гуманізації та екологізації суспільного розвитку стали останнім
часом найінтенсивнішими.
Характерною межею процесу переходу до
суспільства, де матеріальне виробництво прискорено витісняється, а головним ресурсом стає
творчий, інноваційний потенціал працівника,
є те, що ступінь урегульованості і соціалізації
економіки зростає, хоча і має нелінійний характер.
Типовим для «соціально орієнтованого ринкового господарства» є утворення змішаних
форм власності. Для країн з перехідною економікою і вищевикладеними тенденціями характерні специфічні обставини, серед як визначальні слід виділити наступні: 1) якщо на

Заході рух до «соціального ринкового господарства» йшов (і йде) відштовхуючись від панування приватної власності з переважанням
її індивідуальної форми, то в пострадянських
країнах – від монополії державної власності;
2) якщо на Заході цей рух здійснюється у порядку еволюції розвиненої ринкової системи за
допомогою внесення до неї пов’язаних перш за
все з діяльністю держави коригуючих елементів, то у нас – шляхом «лібералізації» тотально
державної економіки, де товарно-грошові відносини були пригнічені [7].
Таким чином, для України нагальною проблемою є захист не тільки економіки, але й
природи від свавілля і некомпетентності власника. Тотальна заміна державної власності на
індивідуальну приватну власність формує стан
нестійкої рівноваги. Але для такого стану, в
екологічному відношенні, характерними стають
значні необоротні процеси. Негативні екологічні процеси ініціюються ситуацією, що характеризується як інституційна «пастка», при якій,
як зазначає А. Колганов: 1) роль корпоративно-монополістичного регулювання в економіці
більш значуща, ніж регулювальна сила держави і саморегулювання ринку; 2) інституційна
структура держави і ринку ослаблена або, навпаки, ще не склалася [8, с. 54].
Адаптація економічної структури до вимог
ринку вимагає вирішення проблеми структурної перебудови, з якою пов’язаний ряд неминучих радикальних перетворень. Для екологізації
інноваційної діяльності важливим концептом
є зміна самого типу господарюючих суб’єктів.
Так, місце підприємства як основної госпрозрахункової одиниці (поза сектором товариств і
індивідуальним сектором) займає корпорація.
При цьому значна частка економічної діяльності зосереджується на корпораціях із складно
розподіленою в просторі економічною структурою. Іншими стають моделі організаційно-інституційної структури, включаючи моделі концентрації виробництва і капіталів.
Усе вищевикладене свідчить про те, що просторово-часові процеси інноваційного розвитку
і формування екосистем не збігаються. У першу
чергу це стосується питання локалізації центрів
управління, що посилює розрив у зворотному
зв’язку з боку природної підсистеми.
Таким чином, ринок не тільки не несе із
собою автоматичного вирішення екологічних
проблем, а, навпаки, ускладнює характер екологізації діяльності, оскільки вимагає пошуку
нових форм об’єднання або хоча б узгодження проблем екологічного і економічного інноваційного розвитку. Виникає ситуація, коли
необхідність упорядкування природоохоронної
і природозахисної діяльності у разі згортання
регулювальних функцій державного сектора
вимагає формування в національному господарстві ядра з великих і дуже великих регіональних і трансрегіональних економічних структур.
Тому об’єднувальним початком має виступати
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Глобальні та національні проблеми економіки
територіальна економіка, яка зможе убезпечити скорочення зворотних екологічних зв’язків.
Також вона зможе забезпечити гармонізацію
тенденцій екологічної самостійності регіонів з
розширенням економічної самостійності, обумовленої активізацією фінансових джерел і їх
перерозподілом.
Реформація системи екологічного управління повинна вироблятися в руслі загальних процесів децентралізації економіки, що
припускають перерозподіл повноважень між
загальнодержавними і регіональними структурами [9]. Сформувати базу, що дозволить
територіальним органам управління реалізувати свої екологічні установки, можливо тільки
при чіткому налагодженому механізмі взаємодії регіонів з центром і між собою. Створення
передумов для максимальної децентралізації
ухвалення екологічного рішення в рамках єдиного загальнодержавного еколого-економічного
простору повинне ґрунтуватися на фундаментальній спільності екологічних цілей, що забезпечують проведення на конкретних рівнях
управління саме тієї екологічно спрямованої
національної політики, що найбільшою мірою
узгоджується з реальними потребами окремих
регіонів і держави у цілому.
Екологічну політику, у свою чергу, доцільно розвивати на основі пріоритетного підходу
до бюджетної і соціальної політики. По суті,
це вимагає підвищення ролі бюджетів адміністративних областей і регіонів, що виділяються
за еколого-економічною ознакою в консолідованому бюджеті держави, і формування трьох
дійсно самостійних бюджетних систем: загальнодержавної, регіональної, локальної. Як правило, ця трирівнева система вимагає встановлення чітко розмежованої відповідальності за
виконання екологічних, соціальних і економічних задач.
Таким чином, істотною методологічною передумовою вирішення проблеми впровадження
екологічного імперативу в загальну систему
інноваційного розвитку є урахування територіального чинника упорядкування господарської
діяльності.
Слід зазначити, що екологічні вимоги задають параметри вибору достатньо відчутних за
рангами територіальних модулів управління,
що охоплюють цілісні екосистеми, порівняно
енергетично ефективними виробничими територіальними структурами. Гармонізація взаємодії
екологічної та виробничої підсистем, у першу
чергу, вирішується на регіональному рівні, що
ставить його в ряд пріоритетних. Сам факт підходу до оцінки значущості регіонального рівня
управління з екологічної і економічної позицій
вказує на прояв загального системоперіодичного
закону, що охоплює цілісну еколого-економічну систему.
Регіональну систему управління екологічно
спрямованим інноваційним розвитком суспільства доцільно формувати на концептуальних
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засадах: зосередження (концентрації), поліцентризму, територіальності та диференціації.
Урахування зазначених засад призводить до
ускладнення внутрішньої структури території
держави. Однак слід ураховувати, що у разі їх
дотримання створюються умови дії принципу
самоорганізації двох підсистем, що забезпечують якісно нові інтеграційні процеси які ґрунтуються, з одного боку, на природних силах, а
з іншого – на силі економічного інтересу. У такому разі поява ряду полюсів і центрів, що не
суперечать розвитку екологічної підсистеми,
сприяє просторовій експансії капіталу, товарів,
сучасних технологій, додаючи необхідного динамізму випереджальному розвитку регіонів у
внутрішньодержавному просторі. У сфері реалізації внутрішньо регіонального потенціалу
доцільна екологічно обґрунтована концепція
поліцентризму, що передбачає підвищення самостійності не тільки регіональних, але й місцевих центрів (районний рівень, середні та малі
міста), а також формування полюсів економічного зростання на основі використання всього
різноманіття ресурсів певної території. Інвестування екологічної діяльності значною мірою
залежить від рівня внутрішньо регіонального потенціалу. Останній може розвиватися на
основі надання територіальним об’єктам різних
правових статусів (вільна економічна зона, зона
вільного підприємництва, зона вільної торгівлі, офшорна зона, біосферний заповідник, національний парк, зона екологічного лиха тощо).
Такий розвиток територій, безумовно, стимулює приплив іноземних інвестицій та впровадження інновацій, у тому числі екологічного
спрямування.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, ефективність зусиль з імплементації екологічного імперативу в структуру
інноваційного розвитку визначається, в першу
чергу, прагненням самої системи управління
адаптуватися до екологічних реалій. Для виконання такого завдання варто формувати гнучку
систему регіональних і територіальних форм
управління екологічно спрямованою діяльністю
при широкому використанні ринкових механізмів. Розуміння реальності як часу, так і простору інституційних трансформацій дозволяє констатувати, що змістом переходу національної
економіки на інноваційний шлях розвитку є не
стільки реформування економічної політики і
методів господарювання, скільки перетворення
соціально-економічних відносин. Саме соціально-економічні відносини суспільного розвитку
є основною домінантою, а економічні чинники
задають лише «область допустимих значень»
відповідних трансформацій. З урахуванням
процесу збільшення різноманітності природоексплуатуючих суб’єктів виникає необхідність
інституціоналізації керуючої функції держави.
У цілому успіх екологічних перетворень може
бути забезпечений за умови, якщо держава реально зафіксує екологічний імператив у свої
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пріоритетні цілі, за якими виробляється оцінка
результативності політики реформ.
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ОСНОВА БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
DIVERSIFICATION AS THE BASIS FOR MULTIFUNCTIONAL
RURAL DEVELOPMENT
АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто особливості розвитку сільських територій України. Визначено основні причини незадовільного стану
розвитку села, розкрито проблеми, що стримують розвиток
сільських територій. Зазначено, що розвиток сільських територій України має базуватися на багатофункціональному підході.
Диверсифікація діяльності малих форм господарювання сільських територій дозволить модернізувати об’єкти виробничої,
комунальної та соціальної інфраструктури села. Вона стимулюватиме зростання якості людського капіталу сільських територій через зниження рівня бідності, подолання безробіття,
посилення громадянської активності.
Ключові слова: сільські території, багатофункціональний
розвиток, зайнятість, сільське господарство.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности развития сельских территорий Украины. Определены основные причины неудовлетворительного состояния развития села, раскрыты проблемы,
сдерживающие развитие сельских территорий. Отмечено,
что развитие сельских территорий Украины должна базироваться на многофункциональном подходе. Диверсификация
деятельности малых форм хозяйствования сельских территорий позволит модернизировать объекты производственной,
коммунальной и социальной инфраструктуры села. Она будет
стимулировать рост качества человеческого капитала сельских территорий из-за снижения уровня бедности, преодоление безработицы, усиление гражданской активности.
Ключевые слова: сельские территории, многофункциональное развитие, занятость, сельское хозяйство.
АNNOTATION
The article deals with the features of the Ukrainian rural areas
development. It has defined the basic reasons leading to unsatisfactory state of rural areas development. The article reveals the
issues discouraging the rural areas development. It has been stated that the Ukrainian rural areas development has to be based
on a multifunctional approach as to its functions. Multifunctional
development of small economies in rural areas has a positive impact on production, public and social infrastructure of a village. It
encourages the growth of human capital in rural areas through
reduction of indigence rate, unemployment overcoming and civil
activity enhancement.
Keywords: rural territories, multifunction development, employment, agriculture.

Постановка проблеми. Вітчизняна політика
розвитку сільських територій має відповідати
або ж бути наближеною до норм і вимог, уже
сформованих у європейських країнах. На сьогодні взаємовигідним розв’язанням проблеми
для усіх держав Європейського Союзу є багатофункціональний розвиток сільського господарства, оскільки тільки так можна забезпечити
врівноважений розвиток. У свою чергу, багатофункціональність сільського господарства призводить до багатофункціональності села. Тому

завдання публікації полягає у визначенні і узагальненні емпіричних та теоретичних вирішень,
апробованих в європейських країнах, зокрема у
Європейському Союзі, з метою їх адаптивного
використання при опрацюванні вітчизняних заходів щодо розвитку сільських територій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідження розвитку сільських територій відображені в роботах В. Борщевського, О. Бородіної, Т. Гоголь, О. Онищенко, Т. Осташко,
Л. Шепотько, В. Юрчишина та ін. Однак, незважаючи на наявність ґрунтовних досліджень,
низку досягнутих у минулому здобутків, недостатньо обґрунтовано стратегічне значення
багатофункціонального розвитку сільських територій з урахуванням досвіду країн – членів
Європейського Союзу.
Мета статті – визначення особливостей багатофункціонального розвитку сільських територій на основі диверсифікації видів економічної
діяльності сільських жителів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Сільські території були і залишаються домінуючими на значній території Європи. Так, понад 56% населення у державах – членах Європейського Союзу (ЄС) проживають на сільських
територіях, які охоплюють 91% усієї території
ЄС. Значимість цих територій посилюється їх
винятковим внеском у формування основ продовольчої безпеки та нарощування експортного
потенціалу країни. Продовольча безпека є однією із головних цілей сільськогосподарської та
економічної політики держави. У загальному
вигляді вона формує вектор руху будь-якої національної продовольчої системи до ідеального
стану. У цьому розумінні прямування до продовольчої безпеки – неперервний процес. При
цьому для її досягнення часто відбувається зміна пріоритетів розвитку і механізмів реалізації
сільськогосподарської політики [1, с. 13].
Основою забезпечення продовольчої безпеки
є аграрна політика держави. Базу для забезпечення продовольчої безпеки в країнах ЄС закладає спільна аграрна політика (САП). Політика
розвитку сільських територій знайшла своє відображення у САП.
Спільна аграрна політика ЄС – це комплекс
норм і правил, що регулює сферу виробництва
та торгівлі сільськогосподарською продукцією.
Нині спільна аграрна політика ЄС охоплює
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98% сільськогосподарських товарів, а протекційні інструменти, що застосовуються в її рамках, понад 75% продукції. Одним із головних
завдань було визначено підвищення продуктивності сільського господарства шляхом сприяння технічному прогресові, раціональному розвитку сільськогосподарського виробництва і
оптимального використання чинників виробництва, зокрема робочої сили. Це мало забезпечити належний рівень життя сільської спільноти,
у т.ч. підвищення індивідуального доходу осіб,
які зайняті у сільськогосподарському виробництві, а також стабілізувати аграрний ринок і
гарантувати безпеку поставок і розумні ціни на
продовольчі товари [2].
Ведення сільського і лісового господарств
відіграє вирішальне значення у процесі землекористування та раціональному використанні
природних ресурсів у сільській місцевості ЄС,
а також слугує платформою для диверсифікації
сільської економіки.
Метою політики сільського розвитку є створення сприятливих умов життєдіяльності сільського населення через підвищення багатофункціональності територій. Вона є основою та
засобом реалізації стратегії розвитку сільських
територіальних утворень. Відходу від сприйняття сільських територій тільки як просторової бази агровиробництва значною мірою сприяла концепція багатофункціонального розвитку
села за рахунок розміщення об’єктів промислового призначення, переробних і обслуговуючих
галузей АПК, сфери послуг, рекреації, охорони
здоров`я, відпочинку як найголовнішої передумови його відродження і відтворення на власній
демографічній основі.
Сільські території займають 90% всієї площі України, на них проживає третина населення нашої держави. Економічна ситуація в
них характеризується низькою якістю життя,
високим рівнем безробіття. Сучасний стан сільських територій України характеризується не
лише значними структурними, функціональними та пов’язаними із ними демографічними
проблемами, але також відзначається значним
потенціалом до розвитку сільськогосподарської
та інших видів підприємницької діяльності на
селі [3, c. 27].
В умовах посилення кризових явищ в економіці та тотального безробіття на селі вирощування сільськогосподарської продукції для
багатьох сільських домогосподарств є єдиним
реальним джерелом формування сімейних бюджетів.
Господарства населення забезпечують виробництво майже половини вартості валової продукції галузі, є місцем докладання праці для
зайнятих у ній осіб, залишаються вагомою складовою сільської економіки і постачальниками
ресурсів для місцевих (особливо внутрішньо
сільських) продовольчих ринків. Приблизно
20% особистих селянських господарств України, які мають у користуванні земельні ділянки,

відповідають світовим критеріям належності до
виробників товарної сільськогосподарської продукції і фактично є сімейними фермерськими
господарствами [4].
Сектор господарств населення займається виробництвом більш трудомістких та менш доходних видів сільськогосподарської продукції, зокрема: овочів – близько 85%, молока – до 80%,
м’яса ВРХ – понад 75%, м’яса свиней – близько 60%. При цьому належних каналів збуту виробленої господарствами населення продукції в
Україні поки не сформовано. Водночас вирощування сільськогосподарської продукції в секторі селянських господарств має соціальну спрямованість – з одного боку, це сфера отримання
доходів сільськими жителями (напрям бізнесу),
з іншого – за рахунок даного сектора держава
досягає належного рівня продовольчої безпеки.
Сучасні тенденції розвитку сільських територій України відбуваються у напрямі звуження сфери прикладання праці та невідповідності
професійно-кваліфікованої якості робітників
потребам роботодавців, зростання безробіття.
Проблема диверсифікації сфер зайнятості сільських мешканців особливо актуальна в регіонах України з високою часткою селян.
Покращити ситуацію із зайнятістю на сільських територіях можливо двома шляхами.
Одним із них є стимулювання самозайнятості
населення та підтримка пошуку і формування
видів економічної діяльності, які були б оптимальними для них (враховуючи їх схильності,
знання, вміння), користувалися б попитом та
мали потенціал до забезпечення адекватного
рівня доходів. Цей варіант вимагає від держави забезпечення таких умов, як належний
рівень розвитку та стану інфраструктури, а
також інформаційна підтримка підприємницької діяльності. Можливим також є надання
економічних стимулів та заохочень (пільгове
оподаткування та кредитування, дотації, субвенції), або ж адміністративних (спрощення
процедур реєстрації, виключення окремих видів діяльності з переліку таких, що підлягають
ліцензуванню тощо).
Другим шляхом є створення державою робочих місць на підприємствах, як сільськогосподарського спрямування, так і інших сфер виробництва та послуг. Водночас, враховуючи, що
у ринковій економіці держава здійснює переважно індикативне планування розвитку територій та розміщення продуктивних сил, такий
варіант за сучасних умов неможливий.
Тому для розвитку сільських територій у сучасних умовах недостатнім є відродження сільського господарства, необхідно залучати сільських жителів до підприємницької діяльності
у переробці сільськогосподарської продукції,
сільському туризмі, наданні комунальних та
побутових послуг тощо. Актуальним є розвиток несільськогосподарських видів діяльності.
Досвід зарубіжних країн, особливо економічно
розвинутих, вказує на зростаючу важливість
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виникнення та здійснення несільськогосподарських видів діяльності на сільських територіях
як альтернативних джерел доходів та передумов до подальшого соціально-економічного розвитку окремих місцевостей. У світі вже протягом декількох десятиліть відбувається активне
пропагування диверсифікації видів економічної
діяльності на сільських територіях, що традиційно також були лише місцем ведення сільського господарства. Диверсифікація у цьому
сенсі – це урізноманітнення видів економічної
діяльності, формування нової структури господарства сільських територій, забезпечення
більшого спектра доступних товарів та послуг,
можливість для населення обирати вид діяльності (професію) за схильностями та побажаннями [5, c. 6].
Можна запропонувати такі напрями диверсифікації видів економічної діяльності на сільських територіях:
А. Горизонтальний:
1. Розширення асортименту сільськогосподарської продукції, наприклад, крім традиційних овочевих культур можна вирощувати часник, зелень, салат та ін.
2. Вирощування нової продукції в межах
власного виробництва (гриби, овочі закритого
ґрунту, відгодівля страусів, шиншил, розведення риби тощо).
3. Виробництво органічної сільськогосподарської продукції.
Б. Вертикальний:
1. Первинна переробка сільськогосподарської продукції, наприклад, в рослинництві
виробництво борошна, олії та ін., в тваринництві – домашній сир, масло, сметана, ковбаси
тощо.
2. Переробка відходів від основного виду діяльності, зокрема виробництво біопалива.
3. Надання послуг зі зберігання, фасування
та пакування виробленої продукції.
В. Неаграрна зайнятість:
1. Виробництво інвентарю, ремонт і обслуговування сільськогосподарської техніки, побутові послуги.
2. Відродження традиційних народних промислів (гончарство, ковальство, ткацтво, лозоплетіння тощо).
3. Заготівля лікарських трав, грибів, ягід.
4. Розвиток сільського туризму
5. Надання соціальних послуг.
6. Упорядкування земельних угідь та покращення ландшафтів.
Важливим напрямом диверсифікації є розвиток кооперації. Створення міжгосподарських
безприбуткових кооперативів із технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників – один із найраціональніших шляхів
оновлення машинно-тракторного парку та підвищення ефективності його використання. Ви-

625

сокопродуктивну, але й високовартісну техніку
доцільно концентрувати саме в таких кооперативах або машинно-технологічних станціях.
Без активного розвитку альтернативних видів економічної діяльності на сільських територіях нашої держави буде знижено ефективність
її просування шляхом європейської інтеграції, а
більшість нинішніх проблем вітчизняного села
так і не вдасться вирішити належним чином.
Висновки. Провівши аналіз перспектив багатофункціонального розвитку сільських територій України, можна зазначити, що ведення
сільського господарства як основного виду економічної діяльності в сільській місцевості є недостатньо організованим та малоефективним,
воно характеризується значними диспропорціями внаслідок відсутності адекватної державної
політики та ініціювання необхідних реформ та
ринкових змін. Досвід європейських країн свідчить, що вирівнювання диспропорцій економічного розвитку сільських територій, наближення темпів розвитку і якості життя в сільській
місцевості та міських агломераціях, забезпечення конкурентоспроможності сільської економіки можливе лише за рахунок підвищення
ефективності ведення сільського господарства
та диверсифікації видів економічної діяльності
на сільських територіях.
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АНОТАЦІЯ
Одним із негативних наслідків економічного зростання є
інтенсифікація впливу людської діяльності на навколишнє середовище. Дослідження підтверджують, що Україна перебуває
у стані затяжної економічної кризи, котра поглиблюється і негативно впливає як на конкурентоспроможність національної
економіки, так і на якість життя людей.
Ключові слова: економічний механізм, екополітика, еколого-економічної діяльності, екологічний маркетинг, природокористування, екологічний розвиток.
АННОТАЦИЯ
Одним из негативных последствий экономического роста
является интенсификация влияния человеческой деятельности на окружающую среду. Исследования подтверждают, что
Украина находится в состоянии затяжного экономического
кризиса, который углубляется и негативно влияет как на конкурентоспособность национальной экономики, так и на качество
жизни людей.
Ключевые слова: экономический механизм, экополитика,
эколого-экономической деятельности, экологический маркетинг, природопользования, экологическое развитие.
АNNOTATION
Оne of the negative consequences of economic growth is intensification of the impact of human activities on the environment.
Studies confirm that Ukraine is experiencing a protracted economic crisis that deepens and negatively affects the competitiveness of
the national economy and the quality of life.
Keywords: economic mechanism, environmental policy, environmental and economic activity, environmental marketing, environmental management, environmental development.

Постановка проблеми. Існуючі проблеми екологізації промислового виробництва пов’язані з
недостатнім обсягом фінансових ресурсів, що
спрямовуються для забезпечення фінансування
природоохоронних заходів. Ці проблеми можливо вирішити шляхом формування ефективного економічного механізму управління екологічним розвитком підприємства, що забезпечує
формування, розподіл і використання фінансових ресурсів для вирішення екологічних проблем.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблеми формування фінансово-економічного
механізму екологізації промислового виробництва досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені: О.Ф. Балацький, Е.В. Гірусов, К.Г. Гофман,
Л.С. Гринів, О.О. Веклич, А.Ю. Жулавский,
О.Л. Кашенко, Л.Г. Мельник, О.І. Мельник,
Є.В. Мишенин, В.С. Міщенко, Н.В. Пахомова, І.М. Синякевич, В.М. Трегобчук, В.Г. Саха,

А. Ендерс, І. Квепер та ін. Разом з тим недостатньо вирішені науково-методичні питання,
які стосуються системно-структурної побудови
фінансово-економічного механізму екологізації
виробництва, інструментів, які забезпечують
формування та ефективне використання фінансових ресурсів природоохоронного призначення.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Чільне місце у забезпеченні
балансу між підприємством та навколишнім середовищем займає актуальна для українських
підприємств проблема екологізації виробництва.
Приймаючи рішення про вдосконалення власного виробництва, суб’єкти господарювання зазвичай керуються меркантильними інтересами,
тому важливо створити дієві механізми регулювання та стимулювання екологізації як на державному рівні, так і на рівні підприємства.
Формулювання цілей статті. Сучасне підприємництво має бути ощадливим до використання природних ресурсів та мінімізувати вплив на
навколишнє середовище, скорочувати відходи
виробництва – це основа доступу до екологізованих ринків майбутнього.
Виклад основного матеріалу дослідження.
У ХХІ столітті екологічні проблеми набули статусу глобальних. Людство усвідомлює небезпеку скорочення життя на Землі із-за свого впливу
на масштаби природокористування, інтенсивність господарювання, забруднення природного
середовища. На екологічний стан України найближчим часом негативно впливатимуть також
зміни структури палива, приватизація землі
та підприємств. Очікуються труднощі під час
впровадження ефективних ресурсозберігаючих
і природоохоронних технологій. Імовірними залишаються як різке погіршення екологічного
стану країни загалом, так і необоротна деградація окремих природних об’єктів і районів
З урахуванням сучасного стану національного господарства діяльність та розвиток підприємств-природокористувачів обов’язково повинні
відбуватися за власною екологічною політикою
за допомогою механізму удосконалення екологічного розвитку підприємства.
Механізм удосконалення екологічного розвитку підприємства – це сукупність методів та
інструментів управління, за допомогою яких
Випуск 3. 2015

Ресурси
Технологічний процес

Рис. 1. Механізм управління еколого-економічної діяльності
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Принципи вибору складу
інструментів та засобів
механізму управління
підприємства

раціонального використання природних ресурсів через удосконалення існуючої
нормативно-правової бази,
адаптивність
активізацію фінансово-кресоціальність
дитної та інвестиційної підтримки, сприяння формуфактор часу
вання товариств взаємного
кредитування [2, с. 75].
інноваційність
До методів негативної
мотивації, які покликані
протидіяти
порушенням
відносять платежі, штрафні санкції, відшкодування
збитків. Методами позитивної мотивації – дотації,
пільгове кредитування і
оподаткування,
субсидуінструментів
вання проектів природоохоронного призначення.
Ринкове регулювання припускає формування ринку екологічних товарів та послуг, а також ринку прав на забруднення.
Дослідження та удосконалення системи екологічного розвитку на підприємствах переробки
газового конденсату та нафти із застосуванням
системних принципів і методичних підходів
має здійснюватися на сформульованій меті, напрямах та інструментах досягнення вищих рівнів екологізації підприємства (рис. 3).
Вважаємо, що на сучасному етапі для формування, розвитку і становлення екологічності
підприємства варто використовувати дані напрями (рис. 4).
Розглянемо представлені напрями більш детально:
ефективність
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Фінансово-економічні
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Рис. 2. Основні принципи та групи вибору
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організуються, регулюються й координуються
процеси природокористування в сукупності з
виробничими і соціальними процесами, забезпечується належний рівень екологічності виробництва і споживання, зберігається якість навколишнього природного середовища [1, с. 45].
До механізму управління еколого-економічної діяльності відносять три основні підсистеми: еколого-економічна підсистема виробничої
діяльності - об’єкт управління, організаційноуправлінська підсистема, соціальна підсистема
(рис. 1).
Залежно від цільової політики, особливо
її складової – екополітики, та показників діяльності поточного стану економіки підприємства на рівні держави визначається конкретний склад інструментів
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Моральне та
бруднювачів, прямих заборон,
Система знань
матеріальне
дозволів, ліцензій. Подібне
Впровадження
стимулювання
природоохоронних
регулювання
характеризузалучення
технологій
ються прямою дією на повеперсоналу в
систему екоосвіти
дінку керованих об’єктів, та
має надати дієвого поштовху
розвитку у сфері охорони наРис. 3. Напрями та інструменти управління розвитком підприємства
як соціо-еколого-економічною системою
вколишнього середовища та
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охорони навколишнього природного середови1. Науково-методичні види діяльності:
Консалтинг – це професійна допомога з боку ща та використання природних ресурсів, що
фахівців-консультантів з управління господар- характеризується обов’язковою участю держаством керівникам і управлінському персоналу ви та наявністю спеціальних суб’єктів: органірізних підприємств та організацій (клієнтам) зації-забруднювачі навколишнього природного
з питань аналізу і вирішення проблем їхнього середовища (замовник) та спеціалізовані інжифункціонування і розвитку, здійснювана у фор- нірингові організації, які виконують проектумі порад, рекомендацій і спільно вироблюваних вання, виготовлення та поставку технічних систем для її охорони (виконавець).
із клієнтом рішень [3, с. 87].
Екологічний лізинг – це специфічний ліЕкологічний консалтинг - це надання консультаційних послуг аудиторами з питань еко- зинг, об’єктом якого може бути будь-який вид
логії, у які входить: передпроектне обстеження матеріальних цінностей (рухоме та нерухоме
земельних ділянок, родовищ корисних копалин майно) екологічного призначення, якщо він не
тощо з видачею висновку про існуючі та мож- знищується у виробничому циклі. Для підприливі екологічні проблеми території; екологіч- ємств об’єктом екологічного лізингу можуть
на оцінка існуючих (або тих, що проектують- бути: технології; обладнання; установки, мася) технологій; обгрунтування застосування та шини, які дозволяють більш раціонально виоцінка ефективності (необхідності і достатності) користовувати природні ресурси, виробляти
природоохоронних заходів; допомога при здій- екологічно чисту продукцію та зменшити шкідсненні екологічної сертифікації виробничих ливий вплив на стан навколишнього природнооб’єктів та територій; сприяння у підготовці го середовища.
3. Інформаційно-аналітична діяльність:
екологічної заяви та реєстрації промислових діЕкологічне страхування (ЕС) являє собою
лянок; участь при підготовці угод про розподіл
продукції, в яку входить оцінювання попере- страхування цивільної відповідальності підпридньої екологічної шкоди, вартості відтворення ємств, установ і організацій (страхувальників)
порушених об’єктів навколишнього природного за шкоду, заподіяну діяльністю, що створює
середовища, витрат на усунення наднорматив- підвищену екологічну небезпеку.
Екологічний
маркетинг
(англ.
green
них негативних впливів на навколишнє природне середовище; сприяння у підготовці до- marketing) – специфічний вид маркетингу,
говорів екологічного страхування, розробленні який передбачає орієнтацію усієї діяльності
планів превентивних заходів щодо зниження підприємства (розробки продукції, її виробниекологічних ризиків, оцінюванні шкоди від на- цтва, пакування, транспортування, реалізації,
стання страхового випадку для підприємств у просування, переробки та утилізації) на формузв’язку із забрудненням навколишнього при- вання та задоволення екологічно орієнтованого
родного середовища; розробка еколого-інфор- попиту з метою отримання прибутку та зберемаційної документації; розробка екологічної ження довкілля і здоров’я людей [5, с. 218].
Екологічна сертифікація продукції належить
політики і планів управління на підприємстві;
підготовка стратегічних та аналітичних доку- до добровільних видів сертифікації. Об’єктами
ментів, концепцій, програм, звітів; розробка, сертифікації є харчові продукти, різноманітні
інформаційний супровід та впровадження еко- товари та вироби, послуги, об’єкти нерухомості
логічних проектів; організація
і проведення екологічних треЕкологічне підприємство
нінгів, семінарів, громадських
обговорень; освітньо-просвітницька діяльність у сфері екоНауковоТехніко-технологічна
ІнформаційноВиробничі
логії та раціонального прирометодичні види
аналітична
види
діяльність
діяльності
діяльність
діяльності
докористування [4].
Еколого-аудиторська
діяльність включає проведення
екологічного аудиту, а також
Екологічний
Виробництво
Екологічний
Екологічне
інжиніринг/
еколого-безпечної
його організаційне, правове,
консалтинг
страхування
екологічний лізинг
продукції
методичне, консультативне та
інші види забезпечення.
2. Техніко-технологічна діЕкологічний
Екологоаудиторська Зміна технічної бази
яльність:
маркетинг
з встановлення
діяльність
Екологічний
інжиніринг
установок, що
(екоінжінірінг) – здійснювазменшують викиди
ний в певних організаційних
та правових формах комплекс
Розробка
Екологічна
біотехнологій
сертифікація послуг
цілеспрямованих дій, що має
результатом створення нових
виробничих потужностей в ціРис. 4. Напрями екологічного розвитку підприємства
лях мінімізації збитку у сфері
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тощо. Екологічній сертифікації не підлягають
лікувальні засоби та тютюнові вироби.
Проведений аналіз сучасних тенденцій в
сфері природокористування дозволяє стверджувати, що на сьогодні неоднозначно сформована
законодавча база і відповідно до неї система
екологічного стимулювання підприємництва.
Окрім цього, економічний механізм екологічного розвитку підприємства має відповідати
основним вимогам аби запропоновані методи діяли:
- включати значний обсяг державних замовлень;
використовувати важелі пільгового кредитування та оподаткування, цінової політики;
- формувати цільові джерела підтримки
екологічного підприємництва;
- активно використовувати можливості механізмів зовнішнього фінансування;
- удосконалити адміністративне співробітництво між відповідними національними органами та комерційними структурами;
- здійснювати тактичні заходи при екологічному розвитку підприємства (курси персоналу в сфері природокористування, екологічний
аудит, використання екологічно чистих матеріалів при обслуговуванні приміщень та цехів)
[6, с. 177].
Отже, методологія, напрями та практичні заходи, що розробляються для управління
екологічним розвитком підприємства повинні
ґрунтуватися на сучасних інструментах економічного механізму управління, саме за рахунок
поширення дії, за допомогою яких можна буде
забезпечити раціональне й ефективне функціонування підприємства, що працює в умовах
ресурсних обмежень та задовольнити більшість
вимог щодо виконання завдань Концепції сталого економічного розвитку.
Висновки. Для вирішення проблем екологозбалансованого розвитку економіки необхідно
вдосконалювати існуючий господарський механізм управління природокористуванням і охо-

роною навколишнього природного середовища.
Встановлено що існуючий механізм регулювання природоохоронної діяльності не надає стимулюючого впливу на забруднювачів. Інструменти
впливу на забруднювачів мають суто фіскальний характер, вони забезпечують формування
фінансових ресурсів, але не впливають на їх
ефективне використання. Механізм екологічного регулювання характеризується не достатньою гнучкістю інструментів, які не адекватні
еколого-економічної ситуації, що склалася в
Україні і не конструктивні щодо рішення виниклих протиріч між суспільством і навколишнім
середовищем. Для забезпечення ефективного
використання фінансових ресурсів екологічного призначення доцільно виділити в рамках
господарського механізму як складової елемент
фінансово-економічний механізм управління
екологічним розвитком підприємства.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Экономический механізм экологизации производства /
Е.В. Мишенин, Б.А. Семененко, Н.В. Мишенина. – Сумы :
ИПП «Мрія-1» ЛТД, 2006. – 140 с.
2. Буркинский Б.В. Экономические проблемы природопользования / Ковалева Н.Г., Буркинский Б.В. – К. : Наукова
думка, 2006. – 142 с.
3. Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми
теорії. – Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2001. – 240 с.
4. Фещенко В.П. Екологізація виробництва як чинник підвищення конкурентоспроможності економіки: [Електрон
ний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/
18NiIN2007/Economics/22417.doc.
5. Кобушко И.Н. Финансово-экономический механизм
экологизации общественного производства // Механізм
регулювання економіки, економіка природокористування,
економіка підприємства та організація виробництва. –
Суми : ВТД «Університетська книга». – 2004. – № 4. –
С. 217-227.
6. Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В. Менеджмент екологічних
інновацій : навчальний посібник. – Суми : Вид-во СумДУ,
2003. – 266 с.

Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки

631

УДК 330.15
Стасюк В.В.
аспірант кафедри економічної теорії та міжнародної економіки
Луцького національного технічного університету

СТИМУЛЮЮЧЕ ТАРИФОУТВОРЕННЯ ЯК СКЛАДОВА
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КОНЦЕСІЙНИХ ТА ОРЕНДНИХ
ВІДНОСИН У СФЕРІ КОМУНАЛЬНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ
PROMOTIONAL TARIFFS SETTING AS A COMPONENT OF INVESTMENT
ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF CONCESSION AND LEASE RELATIONS
IN THE SPHERE OF MUNICIPAL WATER SUPPLY OF UKRAINE
АНОТАЦІЯ
Оцінено якість питної води та стан комунальних водопроводів. Проаналізовано зарубіжний досвід застосування довгострокової оренди з інвестиційними зобов’язаннями приватного
партнера та доведено доцільність запровадження її та концесії
у комунальному водопостачанні України. Доведено, що використання заохочувального тарифоутворення на послуги водопостачання служитиме потужним стимулом для приватного
бізнесу до співпраці в рамках державно-приватного партнерства. Проаналізовано зарубіжні та вітчизняну моделі заохочувального тарифоутворення на послуги водопостачання, сформульовано відповідні висновки.
Ключові слова: комунальне водопостачання, інвестиції,
оренда, концесія, стимулююче (заохочувальне) тарифоутворення, регулювання.
АННОТАЦИЯ
Оценены качество питьевой воды и состояние
коммунальных водопроводов. Проанализирован зарубежный
опыт применения долгосрочной аренды с инвестиционными
обязательствами частного партнера и доказана целесообразность использования ее, как и концессии, в коммунальном
водоснабжении Украины. Доказано, что использование поощрительного тарифообразования на услуги водоснабжения
будет служить мощным стимулом для частного бизнеса к сотрудничеству в рамках государственно-частного партнерства.
Проанализированы зарубежные и отечественная модели поощрительного тарифообразования на услуги водоснабжения,
сформулированы соответствующие выводы.
Ключевые слова: коммунальное водоснабжение, инвестиции, аренда, концессия, стимулирующее (поощрительное)
тарифообразование, регулирование.
ANNOTATION
The quality of drinking water and the state of municipal water
supply systems have been estimated. The foreign experience
of the use of long-term lease with investment obligations of
the private partner has been analyzed and the expediency of
introduction of this kind of lease and the concession into the water
supply of Ukraine has been demonstrated. It has been proved that
the use of promotional tariffs setting for water supply services will
serve as a powerful incentive for the private sector to collaborate
in the public-private partnership. The foreign and domestic models
of promotional tariffs setting for water supply services have been
analyzed and the appropriate conclusions have been formulated.
Keywords: municipal water supply, investment, lease,
concession, promotional (incentive) tariffs setting, regulation.

Постановка проблеми. Комунальне водопостачання (КВ) України перебуває у деградуючому стані. Держава неспроможна забезпечити комунальні водопостачальні підприємства
(КВП) субсидіями в необхідних їм обсягах, муніципальна казна порожня, інвестиції від приватного сектора та міжнародних фінансових

організацій практично відсутні. На додаток –
недосконала та відстала методика встановлення
тарифів на послуги водопостачання (ПВ), використання якої призводить лише до зростання
збитковості підгалузі. Задекларовані у багатьох
урядових програмах заходи щодо залучення
у КВ капіталів приватного сектора у вигляді
співпраці з ним в рамках державно-приватного
партнерства (ДПП) не виконуються. Тому пошук шляхів виведення підгалузі з кризового
стану, залучення інвестицій та запровадження
сучасних, апробованих на міжнародному рівні
методик тарифоутворення на ПВ є на сьогоднішній день надзвичайно актуальним науковим
та практичним завданням.
Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій. Аналізу стану, в якому опинилось житлово-комунальне господарство (ЖКГ) країни,
присвячено немало досліджень вітчизняних
і зарубіжних науковців. У них пропонуються
найрізноманітніші заходи щодо його оздоровлення, акцентується увага на недосконалості
системи встановлення тарифів «витрати плюс»
тощо. Серед них, на наш погляд, вигідно вирізняється праця [1], в якій, окрім аналізу проблем системи тарифного регулювання природних монополій і завдань щодо її вдосконалення,
ґрунтовно описані найбільш розповсюджені у
світовій практиці методи заохочувального (стимулюючого) тарифоутворення.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Зазначена вище праця не містить детального аналізу вітчизняних заохочувальних методик тарифоутворення на послуги
водопостачання. Крім того, зважаючи, що після стабілізації політичного становища в Україні формами ДПП, які доцільно буде якомога
швидше імплементовувати в підгалузь КВ з метою її інвестиційного наповнення і, відповідно,
подальшого розвитку, є концесія та довгострокова оренда з інвестиційними зобов’язаннями
приватного партнера (ДОІЗПП), у цій та інших
працях не виявлено рекомендованих для зазначених форм методик стимулюючого тарифоутворення.
Постановка завдання. Виконати аналіз методик заохочувального (стимулюючого) тарифо-
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утворення у водопостачанні, які використовуються на міжнародному та вітчизняному рівні.
Сформулювати висновки щодо ефективності та
доцільності їх застосування у вітчизняному КВ
за умови запровадження в ньому концесійних
відносин і для випадку ДОІЗПП.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Вода є одним із основних продуктів харчування людини. Доступність і якість питної води
визначають здоров’я нації. Від рівня забезпечення населення чистою питною водою безпосередньо залежить зменшення смертності
(особливо дитячої) та тривалість життя населення. Адже давно доведено, що невідповідність питної води санітарно-бактеріологічним
показникам є однією із причин виникнення
та поширення гепатиту, інфекційних кишкових захворювань, хвороб шлунково-кишкового тракту, посилення негативного впливу на
організм людини канцерогенних і мутагенних
факторів, а також призводить до паталогічних
процесів. Значна нестача фтору у питній воді
обумовлює широко розповсюджене в Україні захворювання карієсом. В історії розвитку
людства відомі випадки, коли відсутність доступу до чистої води і систем каналізації призводили до масових захворювань населення та
поширення епідемій.
В Україні продовжує залишатись досить високим рівень хімічного та біологічного забруднення поверхневих і підземних вод, їх якість
не відповідає вимогам санітарного законодавства. Наявні очисні споруди, технології очистки та знезараження питної води не спроможні
очистити її до рівня показників безпеки. Нестандартні проби питної води з комунальних
водопроводів протягом останніх років наглядно
демонструють її невідповідність встановленим
нормативам [2, с. 55-56]:
- за санітарно-хімічними показниками: у
2011 р. – 16%, у 2012 р. – 16,3%, у 2013 р. –
14,9%;
- за санітарно-бактеріологічними показниками: у 2011 р. – 14,0%, у 2012 р. – 11,9%, у
2013 р. – 13,8%.
До основних причин невідповідності комунальних водопроводів санітарним нормам
належать відсутність зон санітарної охорони, необхідного комплексу очисних споруд та
знезаражуючих установок. Питома вага комунальних водопроводів, яка не відповідала санітарним нормам протягом 2011–2013 рр. через
зазначені причини, становила:
- через відсутність зон санітарної охорони:
у 2011 р. – 46,3% [3, с. 62]; у 2012 р. – 44,9%
[4, с. 55], у 2013 р. – 40,7% [2, с. 58];
- через відсутність необхідного комплексу
очисних споруд: у 2011 р. – 35,6% [3, с. 62];
у 2012 р. – 38,1% [4, с. 55], у 2013 р. – 51,1%
[2, с. 58];
- через відсутність знезаражуючих установок: у 2011 р. – 36,2% [3, с. 62]; у 2012 р. –
29,9% [4, с. 55], у 2013 р. – 34,1% [2, с. 58].

Безумовно, до стану глибокого занепаду
підгалузь КВ призвела, насамперед, нестача
фінансування. Адже значна частина витрат КВП
пов’язана з необхідністю придбання окремих
видів обладнання та реагентів (флокулянтів,
коагулянтів, біоцидів, сорбентів, іонообмінних
смол, окислювачів, антикипінів, стабілізаторів,
синтетичних фільтруючих завантажень тощо)
за кордоном. Тому ефективне реформування
КВ можливе лише шляхом імплементації нових економічних та організаційних механізмів,
зокрема і в рамках ДПП. Завдяки останньому
можливе залучення у підгалузь довготермінових приватних інвестицій, насамперед, – за рахунок інтенсивного налагодження концесійних
та орендних відносин. При цьому оренда повинна бути довгостроковою, з інвестиційними
зобов’язаннями приватного партнера.
В Україні орендні відносини у сфері КВ перебувають на стадії становлення, тоді як на світовому рівні оренда (зокрема ДОІЗПП) є однією
з форм ДПП, які широко практикуються у сфері водогосподарської діяльності. Наприклад, у
Франції – лідерові з застосування ДПП у сфері
водопостачання та водовідведення, контракти
оренди складають 85 % від загальної кількості укладених угод [5], при цьому укладаються
вони на термін від 5 до 12 років. У польському
місті Гданськ інфраструктуру водопостачання
успішно орендує спільне підприємство «Saur
Neptun Gdansk» (муніципалітет і французька
компанія Saur), результатами чого стали, насамперед, істотне зростання показників виробничої діяльності КВП та якості отримуваних
споживачами ПВ [6, с. 60-61].
Серед країн пострадянського простору безсумнівним лідером щодо кількості укладених
орендних угод в області ЦВ була та залишається Російська Федерація. Наприклад, ВАТ
«Российские коммунальные системы» лише
протягом 2003–2006 рр. були укладені орендні
угоди в містах Благовєщенськ (оператор – ВАТ
«Амурские коммунальные системы»), Кіров
(оператор – ВАТ «Кировские коммунальные
системы»), Пермь, Березники, Краснокамськ
(у всіх трьох випадках оператор – ТОВ
«Новогор-Прикамье»), Петрозаводськ (оператор – ВАТ «Петрозаводские коммунальные
системы»), Тамбов (оператор – ВАТ «Тамбовские коммунальные системы»). ТОВ «Росводоканал» протягом 2003-2007 рр. укладено угоди оренди в містах Барнаул (оператор – ТОВ
«Барнаульский водоканал»), Краснодар (оператор – ТОВ «Краснодар Водоканал»), Омськ
(оператор – ВАТ «Омскводоканал»), Оренбург
(оператор – ТОВ «Оренбургводоканал»), Тверь
(оператор – ТОВ «Тверьводоканал»), Тюмень
(оператор – ТОВ «Тюменьводоканал») та Калузькій області (оператор – ТОВ «Калужский
областной водоканал»). ВАТ «Евразийский»
у 2006 р. укладено договори оренди у Ростовській області (оператор – ВАТ ВО «Водоканал
г. Ростова-на-Дону») та Краснодарському краї
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
(оператор – ТОВ «Югводоканал») [7, с. 71-72,
124-125]).
Навіть незначна кількість наведених прикладів свідчить про доцільність укладання угод
ДОІЗПП та концесійних договорів у підгалузь
КВ нашої країни. Однак для цього приватні
оператори повинні мати чіткі гарантії повернення інвестицій. У значній мірі запорукою цьому може служити довготермінове інвестиційне
планування та тарифне регулювання. Тобто в
істотних умовах угод про співпрацю повинні
бути відображені, перш за все, довготермінові
параметри регулювання діяльності концесіонера/орендатора, його витрати на створення або
реконструкцію об’єктів КВ, показники надійності та якості ПВ, енергоефективності виробничих процесів тощо і (що особливо важливо
для приватного партнера) порядок відшкодування витрат інвестора. Крім того, муніципалітет повинен бути зацікавленим, щоб договір
містив вимогу щодо залежності величини тарифу на водопостачання від досягнення компанією-оператором показників якості послуг,
обумовлених інвестиційними та виробничими
програмами КВП.
Діюча на сьогоднішній день у КВ система
тарифоутворення, заснована на використанні
методу «витрати плюс» (суть якого полягає у
покриванні тарифом усіх витрат, понесених
КВП), давно потребує реформування. Її недосконалість обумовлена, насамперед, тим, що
споживач оплачує всі неефективні витрати водопостачальних підприємств (ВП). Крім того,
окремі структури зацікавлені у збереженні системи, яка забезпечує вирішення їх соціальних
запитів – відпочинку, охорони здоров’я, задоволення культурних потреб тощо. Важливими
є також короткострокові фіскальні інтереси, за
якими завищені тарифи на ПВ забезпечують
збільшення податкових надходжень у казну.
Безумовно, приватного інвестора в рамках
концесійної або орендної діяльності в області
КВ набагато більше влаштує модель заохочувального (стимулюючого) регулювання ціноутворення на ПВ. У міжнародній теорії та практиці такі моделі/системи з’явилися у 60-х роках
минулого століття. Їх характерною рисою є
орієнтування на певні показники, врахування
яких в процесі ціноутворення забезпечить стимулювання до зростання ефективності виробничої діяльності. Найчастіше застосовуються такі
заохочувальні методи тарифного регулювання,
як метод встановлення граничного рівня ціни,
метод встановлення коефіцієнтів зміни ціни
(модифікація попереднього методу), метод встановлення граничного рівня прибутку, метод
вимірювання конкуренцією, метод плаваючої
шкали, метод часткового коригування витрат,
метод регулювання через визначення низки заохочувальних заходів, закріплених у договорі,
метод цільового заохочення, а також комбіновані схеми. Серед зазначених методів найбільшого поширення в області водопостачання
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набув перший – у Великобританії, Аргентині,
Малайзії, Новій Зеландії, Перу тощо [1, с. 18].
Основне завдання методу встановлення граничного рівня ціни – послабити залежність тарифу від величини витрат на надання ПВ. За ним
орган, який здійснює регулювання тарифів, встановлює на кожен період їх дії (3-5 років) верхню межу тарифу. Протягом зазначеного терміну
регулюючий орган не вимагає від ВП перерахунку тарифу відповідно до динаміки величини
витрат на забезпечення ПВ. Але при цьому тариф підлягає щорічному коригуванню на індекс
цін і показник ефективності галузі. Для першого року тариф на водопостачання розраховується
за традиційним методом «витрати плюс», а для
кожного наступного – на підставі коригування
тарифу попереднього року з урахуванням індексу інфляції, показників ефективності та фактору, який враховує вплив непередбачуваних обставин або подій, які не залежать від діяльності
ВП. Характерно, що величини таких складників
тарифів, як витрати діяльності та прибуток, переглядаються лише після закінчення зазначеного вище терміну. Головна перевага цього методу
полягає в отриманні підприємством стимулів до
скорочення витрат протягом терміну дії затвердженого тарифу [1, с. 18-20].
Дещо рідше у водопостачанні зарубіжних
країн використовується метод встановлення коефіцієнтів зміни ціни. Його використання дозволяє не лише досягнути виконання завдання
попереднього методу, але й на тривалий період
знизити реальні витрати споживачів за надані
ПВ. Суть методу полягає у створенні формули
щорічного розрахунку тарифу на водопостачання для певного терміну (найчастіше – 3-5 років),
враховуючої дефлятор RPI («індекс споживчих
цін») і фактор підвищення продуктивності. За
аналогією з попереднім методом, тариф для
першого року розраховується за схемою «витрати плюс», а для кожного наступного – за
згаданою вище формулою. Використання цього
методу забезпечує обмеження темпів зростання
тарифів у рамках темпу інфляції. Крім того,
для нього властивий надзвичайно важливий соціальний аспект, а саме заспокійливий вплив
на споживачів послуг щодо майбутнього підвищення тарифів на водопостачання [1, с. 21].
Метод встановлення коефіцієнтів зміни ціни
спонукає ВП до чіткого контролю за власними
витратами, стимулюючи їх зменшення, адже
зростання продуктивності понад заплановані
показники забезпечить збільшення прибутку.
Теоретично припустимо, що планова величина економії на витратах (фактор ефективності) може перевищити темпи інфляції, а це забезпечить зниження ціни у реальному вимірі.
У випадку отримання прибутку меншого за
нормативне значення (13%) він залишається
у розпорядженні водопостачальної компанії.
Якщо ж прибуток перевищує норматив, то з
його надлишкової частини компанія отримує
лише певну долю (найчастіше 50%) [1, с. 21].
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До визнаних, підтверджених практичним зарубіжним досвідом переваг даного методу належать: можливість реального стимулювання
продуктивності; отримання значного соціального ефекту у вигляді стримування зростання цін
на ПВ; неможливість перехресного субсидування; самоокупність ВП завдяки гарантуванню
збереження вигод від підвищення ефективності протягом періоду між переглядами фактора
ефективності (планової величини економії на
витратах); обмеження можливостей втручання
регуляторного органу; прозорість процедури регулювання [1, с. 21-22].
Практичні підходи до використання методів
стимулюючого регулювання в різних країнах
різні. Порівняльний аналіз різноманітних методів стимулюючого тарифоутворення свідчить,
що найбільшою мірою інтересам споживачів
ПВ відповідає розрахунок тарифів від індексу споживчих цін. Однак, наприклад, у США,
прийнявши за основу метод встановлення коефіцієнтів зміни ціни, за коригувальний показник комунальних тарифів обрано дефлятор
ВНП. Використання такого методу регулювання в значній мірі дозволяє запобігти неефективним витратам та уникнути зростання капіталоємності. Дефлятор ВНП та індекс виробників,
порівняно з іншими коригувальними показниками, значно більше відповідають інтересам водопостачальних компаній. Адже у виробників
послуг залишаються всі вигоди, отримані за рахунок зростання ефективності в період між переглядами тарифів, що, безумовно, слугує вагомим стимулюючим фактором для їх виробничої
діяльності. За цим методом при правильному
виборі вихідних регулюючих параметрів певна частка зростаючої ефективності передаватиметься споживачам послуг у вигляді зниження
цін і тарифів [1, с. 22; 8, с. 363].
Розуміючи складність ситуації в ЖКГ, урядом України також було розпочато роботи зі
створення механізмів стимулюючого регулювання тарифів. Досить згадати Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ від 14.12.2012 № 630 «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів
господарювання у сферах теплопостачання,
централізованого водопостачання та водовідведення», Закон України від 21.06.2012 № 4998VI «Про внесення змін до Закону України «Про
природні монополії», Постанову Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері комунальних послуг (далі – Комісія), від
02.11.2012 № 356 «Про затвердження Методики формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах
стимулюючого регулювання» [9] (далі – Методика), Постанову Кабінету Міністрів України
від 01.10.2014 № 552 «Деякі питання виконання інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та
водовідведення» тощо.

Безумовно, надзвичайно важливою для розвитку підгалузі у цьому напрямку є Постанова
Комісії від 02.11.2012 № 356 [9] про затвердження згаданої вище Методики. Ця Методика встановлює механізм формування тарифів
на ЦВ для суб’єктів природних монополій, які
здійснюють або мають намір здійснювати господарську діяльність із водопостачання на підставі відповідних ліцензій, виданих Комісією,
та прийняли рішення про застосування стимулюючого регулювання за погодженням із нею.
За Методикою, до початку регуляторного періоду (проміжку часу між двома послідовними
переглядами необхідного доходу та параметрів
регулювання, що мають довгостроковий термін
дії, тривалістю 5 років, за винятком першого
регуляторного (перехідного) періоду, тривалість
якого становить 3 роки) Комісія встановлює параметри, що мають довгостроковий термін дії та
є незмінними протягом регуляторного періоду,
а саме: показник ефективності для контрольованих операційних витрат (починаючи з другого регуляторного періоду); цільовий показник
якості послуг (починаючи з другого регуляторного періоду); регуляторну норму доходу (окремо для регуляторної бази активів, введених до
переходу до стимулюючого регулювання, та
окремо для регуляторної бази активів, введених
після переходу до стимулюючого регулювання);
цільовий коефіцієнт технологічних втрат та не
облікованих витрат води в мережах; цільовий
показник питомих витрат електроенергії на
технологічні потреби; коефіцієнт згладжування
необхідного доходу.
До початку регуляторного періоду прогнозні значення параметрів розрахунку необхідного
доходу за Методикою мають визначатися у відповідності із Прогнозом економічного і соціального розвитку України та основних макропоказників економічного і соціального розвитку
України, до яких віднесені: індекс споживчих
цін; індекс цін виробників промислової продукції; індекс зростання середньомісячної заробітної плати; а також на підставі поданих до Комісії в установленому порядку даних ліцензіатів
щодо планових річних обсягів централізованого
водопостачання (ЦВ) та схваленої в установленому законодавством порядку інвестиційної
програми.
На основі параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, та прогнозних
значень параметрів розрахунку необхідного доходу, визначених на весь регуляторний період,
розраховується прогнозний необхідний дохід
ліцензіата на кожен рік регуляторного періоду,
до якого з метою обмеження коливань тарифів
Комісія застосовує механізм згладжування.
Протягом регуляторного періоду щорічно
проводиться коригування згладженого необхідного доходу, що встановлюється на наступний рік регуляторного періоду, з урахуванням
відхилень фактичних значень параметрів розрахунку необхідного доходу від прогнозних
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значень параметрів розрахунку необхідного доходу. При коригуванні необхідного доходу також враховується відповідність цільовому показнику якості послуг, технологічних втрат та
необлікованих витрат води.
Згідно із Методикою, тариф на водопостачання для всіх споживачів ліцензіата з ЦВ (незалежно від категорії) має бути єдиним. При
цьому для його визначення ліцензіат за встановленою формою подає до Комісії (у друкованому й електронному вигляді) обґрунтовані належним чином розрахунки тарифів на певний
регуляторний період. У першому році першого
регуляторного періоду цільовий коефіцієнт технологічних втрат та необлікованих витрат води
в мережах водопостачання встановлюється Комісією на підставі фактичних даних ліцензіата в базовому році. Річні плани обсягів подачі
води в мережу, обсяги ЦВ мають визначатися
на підставі фактичного (за останні п’ять років)
та прогнозованого обсягів ЦВ з урахуванням
укладених договорів зі споживачами та інших
техніко-економічних факторів. Щоб запобігти
різким коливанням тарифів на водопостачання,
Комісія має застосовувати механізм згладжування необхідного доходу шляхом його перерозподілу між роками в межах одного регуляторного періоду.
Безумовно, Методика має стимулюючий характер, значно якісніша та досконаліша за метод «витрати плюс» і може задовольнити вимоги
до тарифоутворення концесіонерів та орендарів
(у випадку ДОІЗПП). Вона забезпечить можливість отримання компаніями-операторами доходу на інвестований капітал (у вигляді прямих
інвестицій чи позикових коштів), залишати
його в своєму розпорядженні та вкладати в розвиток підприємства.
Досить важливі уточнення в сферу інвестиційної діяльності підприємств КВ внесені
Постановою Кабінету Міністрів України від
01.10.2014 № 552 «Деякі питання виконання
інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення» [10], якою затверджено Порядок
здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у перерахованих у назві Постанови сферах. У ній, зокрема, зазначається,
що граничним рівнем вартості інвестицій, які
можуть залучатися суб’єктами господарювання
за інвестиційними програмами у сфері водопостачання й які включаються до економічно обґрунтованих витрат на надання ПВ, є фактична
ефективна відсоткова ставка, за якою суб’єкт
господарювання залучає інвестиції та яка не
може перевищувати розміру облікової ставки
Національного банку України плюс 3 відсотки.
Крім того зазначається, що суб’єкти господарювання можуть залучати інвестиції лише в обсягах, які спроможні повернути протягом строку
виконання інвестиційних програм без виникнення ризику втрати ними фінансової незалежності, а граничний термін дії інвестиційних
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програм не може бути меншим строку повного
погашення зобов’язань за ними.
У цілому відстежується чітке розуміння
владними структурами (незалежно від їх політичного окрасу), що прийшов час не лише
декларувати, але й якомога ширше впроваджувати у підгалузь КВ найрізноманітніші форми
інвестиційних залучень, інтенсифікувати для
цього співпрацю з приватним сектором, використовуючи при цьому всьому стимулююче тарифоутворення. Однак із стабілізацією політичної ситуації та налагодженням у підгалузі КВ
концесійних та орендних відносин приватний
інвестор може не погодитись використовувати
єдину, затверджену Комісією та описану вище
Методику формування тарифів на водопостачання.
Тому, на наш погляд, прагнучи залучити у
підгалузь КВ капітали приватного бізнесу, ні в
якому разі не можна догматично обмежувати
його не завжди досконалими, не підкріпленими
практичним досвідом, лише вітчизняними напрацюваннями в області стимулюючого тарифного регулювання, навіть якщо вони базуються
на певних зарубіжних прототипах. Особливо це
стосується випадків залучення на ринок водопостачання міжнародних спеціалізованих організацій і фірм, в арсеналі яких – великі набуті
навики роботи в різних регіонах світу з їх особливостями. Державна політика в області інвестиційного розвитку підгалузі КВ повинна бути
гнучкою та прозорою, дозволяти інвесторам
(а такими, у випадку стабілізації політичної
ситуації та наведення порядку в законодавчій
базі, насамперед, будуть концесіонери та орендатори – у випадку ДОІЗПП), безумовно, за
наявності його чіткого економічного обґрунтування, застосовувати інші, використовувані у
світовому водогосподарському секторі (описані
вище в статті) заохочувальні методики тарифного регулювання на ПВ. Адже одне з основних
завдань підгалузі – не упустити інвестиції, за
їх рахунок відновити інфраструктуру КВ, підвищити рівень ПВ, а особливо – якість питної
води, запоруку здоров’я та подовження тривалості життя кожного з нас.
Висновки. Не лише розвиток, але навіть
можливість подальшого функціонування підгалузі КВ неможливі без надходження інвестицій в рамках співпраці з приватним сектором,
насамперед за рахунок реалізації концесійних
проектів та укладання угод ДОІЗПП. Одним із
основних чинників, який заохотить приватний
сектор до такої співпраці, є використання заохочувального (стимулюючого) тарифоутворення
на ПВ. Безумовно, запропонована Комісією Методика формування тарифів на ЦВ на принципах стимулюючого регулювання є вагомим внеском в імплементацію концесійних та орендних
відносин у сферу КВ. Однак майбутнє – лише
за можливістю вільного, але якісно обґрунтованого вибору прогресивної, перевіреної міжнародним досвідом методики в рамках кожного
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проекту концесії чи ДОІЗПП у сфері КВ, що
у свою чергу потребує від органів центральної
виконавчої та місцевої влади, а також органів
місцевого самоврядування проведення гнучкої
та прозорої політики.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Вдосконалення системи тарифного регулювання природних монополій // Центр сприяння інституційному розвитку
державної служби при Головному управлінні державної
служби України. – 2006. – 32 с.
2. Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2013 році // Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України. – 2014. – 454 с.
3. Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2011 році // Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України. – 2012. – 642 с.
4. Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2012 році // Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України. – 2012. – 450 с.

5. Рекомендації щодо дорожньої карти розвитку водного сектору в Україні / Страсбург: DPA/PAD, 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.csi.org.ua/www/?p=2378.
6. На пути преодоления негативных последствий децентрализации в секторе водоснабжения и водоотведения //
OECD. – 2009. – 117 с.
7. Материалы регионального совещания по вопросам участия частного сектора в водоснабжении и водоотведении в странах ВЕКЦА. Москва, Минрегион, 28-29 января
2010 года // OECD. – 2011. – 141 с.
8. Тітяєв В. В. Сучасні проблеми тарифоутворення / В.В. Тітяєв //
Комунальне господарство міст. – 2013. – № 108. – С. 360-364.
9. Постанова Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг від 02.11.2012
№ 356 «Про затвердження Методики формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
на принципах стимулюючого регулювання» [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/z1915-12/page.
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 552
«Деякі питання виконання інвестиційних програм у сферах
теплопостачання, централізованого водопостачання та
водовідведення» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/552-2014-%D0%BF.

Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки

637

УДК 351.85:379:85
Чичкалюк Т.О.
кандидат економічних наук,
викладач кафедри економіки і землекористування
Чорноморського державного університету імені Петра Могили

ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
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АНОТАЦІЯ
У статті визначено шляхи вдосконалення управління розвитком рекреаційних територій. Запропоновано модель ефективного механізму реалізації плану комплексного розвитку
рекреаційних територій та формування регіонального ринку
туристсько-рекреаційних послуг. Окреслено систему механізмів державного, ринкового, нормативно-правового регулювання на основі використання інституціональних інструментів
регулювання процесів розвитку рекреаційних територій і туристсько-рекреаційної сфери.
Ключові слова: управління та розвиток рекреаційних територій, модель ефективного механізму, державне регулювання, ринкове регулювання.
АННОТАЦИЯ
В статье определены пути совершенствования управления и развития рекреационных территорий. Предложена модель эффективного механизма реализации плана комплексного развития рекреационных территорий и формирования
регионального рынка туристско-рекреационных услуг. Определена система механизмов государственного, рыночного,
нормативно-правого регулирования на основе использования
институциональных инструментов регулирования процессов
развития рекреационных территорий и туристско-рекреационной сферы.
Ключевые слова: управление и развитие рекреационных
территорий, модель эффективного механизма, государственное регулирование, рыночное регулирование.
ANNOTATION
The article defines ways to improve management and development of recreational areas. The author determines the model of
an effective mechanism for the implementation of a plan for development of recreational areas and the formation of a regional
market of spa services, as a system of mechanisms of state and
market regulation through the use of institutional regulatory tools
to ensure the legal regulation of developmental processes in recreational areas.
Keywords: management and development of recreational
areas, model of an effective mechanism, government regulation,
market regulation.

Постановка проблеми. Природний, історикокультурній і інфраструктурній потенціал Українського Причорномор’я як основа об’ємного
туристично-рекреаційного комплексу надають
можливості і створюють передумови до стійкого соціально-економічному розвитку макрорегіону. Маючи мультиплікативний ефект, туризм
в цілому здатний створити передумови для економічного підйому регіону, через збільшення
зайнятості населення, і більш повного задоволення потреби громадян у відпочинку.
Сьогодні рекреація є однією із високоприбуткових галузей економіки, що динамічно розвивається, та одним з найважливіших факторів

соціально-економічного розвитку території.
У зв’язку з цим на період до 2015 року в Україні передбачалося розширення земель рекреаційного призначення на 7,4 тис. га, або на 6,9%.
Загалом, їх площа на цей період становитиме
114,3 тис. га. [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У вітчизняній науці проблеми вдосконалення
управління регіонального розвитку рекреаційного комплексу знайшли широке висвітлення
в працях С.Ю. Цьохла, В.А. Василенко, Б. Фіногєєва, А.М. Бузні, А.С. Татаринцева і низки
інших дослідників. Разом з тим низка специфічних регіональних проблем розвитку рекреаційного потенціалу опинилися за рамками предмета
наукових досліджень. Дослідженню теоретичних аспектів управління рекреаційними комплексами в нашому регіоні присвячені роботи
таких фахівців: В.В. Горлачука, І.В. Полякової,
О.М. Любовеця, Р.В. Волчецького, С.М. Січка,
А.О. Каланчова, Н.В. Фоменка та інших.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Необхідність трансформації
системи управління рекреаційною сферою потребує проведення досліджень з розробки нових
підходів до формування системи механізмів регулювання регіонального розвитку рекреаційного потенціалу.
Формулювання цілей статті. Метою статті є
розробка шляхів удосконалення управління і
розвитку рекреаційного потенціалу на прикладі Миколаївської області. Головним завданням
дослідження постають питання застосування
програмно-цільового методу на основі процесу
планування та обґрунтування механізмів державного регулювання рекреаційної діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Щодо розвитку туристичної рекреації на теренах Миколаївської області, то в офіційному
«Рейтингу інвестиційної привабливості регіонів», презентованому Держінвестпроектом і інститутом економічних досліджень та політичних консультацій [7], читаємо: «Очевидно, що
вихід до Чорного моря та наявність на території
області ряду природних та культурно-історичних пам’яток потребує реалізації проектів у туристично-рекреаційній сфері» [6].
Ринок туристично-рекреаційних послуг багаторівневий і може бути стратифікований за
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різними ознаками. За таксиметричними ознаками, на наш погляд, він має таку структуру:
глобальний ринок – світовий ринок туристичних послуг, макрорівень – макрорегіональний
ринок (частина світу), мезорівень – національний ринок, що складений з регіональних внутридержавних, мікрорівень – місцевий ринок,
топорівень – зона дій туристично-рекреаційного
підприємства.
Розвиток ринку туристично-рекреаційних
послуг у нашій державі, для виконання своєї
високоефективної місії, повинен стати пріоритетним напрямом саме регіональної політики.
Саме цей напрям регіонального народногосподарського комплексу є перспективою галуззю
економічного зростання і робить суттєвий внесок у формування національного доходу країни
в цілому. Відзначимо, що внесок туристичної
галузі як вагомого сектора національної економіки країни визначається державною політикою. Саме на державу покладається важлива і
відповідальна місія – забезпечувати політичну
і економічну стабільність; сприятливий режим
в’їзду та виїзду із країни; екологічну безпеку;
охорону природної та історико-культурної спадщини тощо [5].
Специфічна сфера економіки – туристична
рекреація, яка тісно пов’язана із суміжними та
обслуговуючими її галузями, справляє безпосередній мультиплікаційний вплив на соціальноекономічний розвиток кожного рекреаційного
регіону. Ця сфера забезпечує досягнення соціального і екологічного ефекту, стимулює розвиток економіки. Рекреація виступає фактором
і учасником оптимізації структури народногосподарського комплексу регіону. Високий рівень
її локалізованості детермінує необхідність вивчення відповідних територіально-господарських форм організації рекреації в регіоні, як
об’єднання рекреаційних зон і рекреаційних
об’єктів. Процес регулювання розвитку рекреаційних зон у регіоні ґрунтується на необхідності отримання об’єктивних даних та аналізу достовірної інформації про їх стан і обґрунтовані
можливості [3].
Так, моделювання рекреаційно-туристичних
процесів на Миколаївщині аргументовано засвідчило, що потреба лише населення області
у рекреаційних територіях на кінець 2026 року
складатиме орієнтовно 19,4 тис. га, у тому числі: для курортного лікування – 0,3 тис. га; тривалого відпочинку дорослих з дітьми – 1,9 тис.
га; тривалого відпочинку дітей – 3,4 тис. га;
туризму – 1,8 тис. га; короткочасного відпочинку – 12,0 тис. га [2] , що дозволить одночасно
відпочивати 239 тис. особам.
Такими місцями відпочинку служитимуть
Очаківська, Південно-Бузька, Інгульська, Вознесенська, Кодимо-Первомайська рекреаційна
зони, рекреаційна зона м. Миколаєва та інші
окремі рекреаційні комплекси.
Крім того, унікальними місцями для екскурсій і туризму є і будуть розвиватися рекреаційні

території національних природних парків «Білобережжя Св’ятослава» і «Бузького Гарду»,
регіональних ландшафтних парків – «Гранітно-Степового Побужжя», «Кінбурнської коси»,
«Приінгульського», «Тилігульського», «Висунсько-Інгулецького» та багатьох інших заповідних територій [4].
Рекреаційна зона трактується як територіальна основа функціонування регіонального
ринку рекреаційних послуг. Спираючись на
проаналізовані властивості рекреаційних послуг, нами визначено специфіку ринку рекреаційних послуг, кон’юнктура якого пояснюється
співвідношенням споживчого ринку населення
(у першу чергу платоспроможного) на рекреаційні послуги рекреаційні пропозиції.
Співставлення наукових підходів до висвітлення суті рекреації, рекреаційної діяльності, функцій рекреації дозволяє стверджувати, що просторовою формою рекреаційної
діяльності виступають саме рекреаційні зони
різних функціональних типів та ієрархічних
рівнів. А однією із найбільш організаційноекономічних форм розвитку туристичної індустрії мають стати рекреаційні територіальновиробничі комплекси (РТВК). Тому і постає
необхідність вивчення регіональних особливостей функціонування РТВК. Підсумком
вивчення має стати розробка адекватних сучасним економічним умовам механізмів регулювання розвитку РТВК. Цей процес набуває
особливої актуальності в наш час, напередодні очікуваних і реальних кроків, що мають
забезпечити умови децентралізації управління економікою [8].
Аналіз сучасної системи управлінських
структур в Україні, які функціонально займаються регулюванням та організацією діяльності різних сфер рекреації, а також необхідність урахування зростаючої ролі регіонального
управління соціально-економічними процесами, вирішення завдань адміністративної реформи вказують на доцільність створення єдиного
координаційного органу регулювання розвитку
рекреаційних зон у регіоні на корпоративних
засадах.
Спеціально створеній регіональній комісії
з питань координації рекреаційного розвитку
може бути надано вищій рівень регулювання.
Вона мала б займатися узгодженням дій всіх
управлінських структур місцевого рівня, у відання яких входять питання рекреаційної сфери.
Формування запропонованого органу на засадах
представництва від місцевої регіональної комісії і підприємств рекреаційного бізнесу, уможливлює узгодження проблем регіонального і
відомчого регулювання, з подальшим зміцненням акцентів у бік першого.
Основне завдання регіональної комісії – розробка і впровадження відповідної місцевим
умовам, ресурсам і потребам регіональної рекреаційної політики, яка б враховувала регіональні особливості розвитку рекреації.
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
Висновки. Окреслимо систему основних
функцій регіональної комісії з питань координації рекреаційного розвитку. Серед них:
розробка регіональних (локальних) програм і
моделей рекреаційного спрямування, а також
проведення ресурсного аналізу розвитку рекреаційних зон, складання регіональних бізнес-планів щодо організації рекреаційних зон
у регіоні, координація діяльності суб’єктів
рекреаційного та обслуговуючого його підприємництва з метою комплексного розвитку рекреаційних зон, прогнозування потреб в інвестиціях та координація інвестиційної діяльності
рекреаційної сфери регіону, участь у процесах
роздержавлювання, використання механізмів
регіональних замовлень на соціально-значущі
види рекреаційних послуг, визначення меж
рекреаційних зон, забезпечення екологічної та
територіально-планувальної регламентації рекреаційного освоєння регіону і контроль за її
дотриманням, територіальне розмежування різних видів рекреаційної діяльності в рекреаційних, в перспективі курортних зонах [8].
Розробка програм розвитку рекреаційнотуристичної сфери регіонів надасть необхідні
орієнтири, які дозволять визначити домінуючі
тенденції, орієнтовні кількісні параметри соціально-економічного і екологічного розвитку,
своє місце в міжрегіональному розподілі праці, намітити і скорегувати системи управління
рекреаційним потенціалом регіонів України.
А реалізація зазначених програм розвитку допоможе забезпечувати підвищення ефективності
управління регіональною економікою, використанням природних, рекреаційно-туристичних,
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трудових ресурсів та науково-виробничого потенціалу, поліпшення якості життя населення
регіонів, досягнення стабільного соціально-економічного зростання [9].
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ОПТИМІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
НА ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ
OPTIMIZATION OF STATE ORDER FORMATION FOR SPECIALISTS
WITH HIGHER EDUCATION
АНОТАЦІЯ
Розроблено модель оптимізації формування державного
замовлення на підготовку робочої сили з вищою освітою, яка
заснована на оцінці потреб ринку робочої сили і можливостях
вищих навчальних закладів, дозволяє максимізувати ефективність держзамовлення на фахівців з вищою освітою, а також
задовольнити потреби ринку праці без виникнення надлишку
випускників окремих спеціальностей.
Ключові слова: формування держзамовлення підготовки
висококваліфікованих фахівців, оптимізація держзамовлення,
реформування системи вищої освіти.
АННОТАЦИЯ
Разработана модель оптимизации формирования государственного заказа на подготовку рабочей силы с высшим
образованием, основанная на оценке потребностей рынка
рабочей силы и возможностях высших учебных заведений, которая позволяет максимизировать эффективность госзаказа
на специалистов с высшим образованием, а также удовлетворить потребности рынка труда без возникновения избытка
выпускников отдельных специальностей.
Ключевые слова: формирование госзаказа подготовки
высококвалифицированных специалистов, оптимизация госзаказа, реформирование системы высшего образования.
ANNOTATION
The optimization model for state order of specialists with
higher education, based on an assessment of the needs of the
labor market and the capacity of higher education sphere has been
developed. This can increase the affectivity of state expenditures
on higher education and decrease pressure on labor market.
Keywords: formation for state order of specialists with higher
education, state order optimization, reforming of higher education
sphere.

Постановка проблеми у загальному вигляді.
Зв’язок з науковими і практичними завданнями.
На даний момент процес ліцензування вищих
навчальних закладів вкрай слабо пов’язаний з
оцінкою реальних потреб економіки у фахівцях
з вищою освітою і з аналізом доцільності розміщення державного замовлення на підготовку
робочої сили з вищою освітою. Ліцензований
обсяг на підготовку робочої сили з вищою освітою перевищує кількість випускників середньоосвітніх навчальних закладів. Так, у 2014 році
ліцензований обсяг всіх вищих навчальних

закладів складав 2358 тис. осіб, в той час, як
допущено до конкурсу були 1663 тис. абітурієнтів. У той же час спостерігаються значні дисбаланси у розподілі заяв між спеціальностями.
Все це негативно відбивається на якості вищої
освіти в Україні. Так, згідно дослідженням
Світового економічного форуму, здійсненим в
рамках розрахунку Глобального індексу конкурентоспроможності, Україна знаходиться на десятому місці в світі по охвату населення вищою
освітою (з 144 країн), але при цьому за якістю
вищого математичного і природничої утворення
знаходиться на 38 місці, а за якістю освіти у
сфері управління бізнесом – на 115 місці. Все
це обумовлює необхідність розробки підходів,
що дозволяють підвищити віддачу від вищої
освіти, при цьому одним із найважливіших завдань у цьому напрямі є оптимізація системи
ліцензування і розміщення держзамовлення на
підготовку робочої сили з вищою освітою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Виділення невирішених питань. Дослідження у
сфері обґрунтування обсягів і підходів до ліцензування вищих навчальних закладів з урахуванням особливостей вищих навчальних закладів
країн колишнього СРСР здійснювалися в роботах І.Ю. Сизової [1, с. 176], В.В. Вітлінського
[2, с. 80], Н.В. Жигоцької [3, с. 94], Т.М. Боголіба [4, с. 241; 5, с. 141], Л.В. Головіна [6, с. 5],
О.А. Хомерики [7, с. 171], А.Д. Хайруліна,
С.Г. Свалової, Н.В. Каленської [8, с. 123]. При
цьому пропонувалися різні підходи до підвищення якості вищої освіти як шляхом прямого
перенесення світових інституційних механізмів, так і шляхом точкових виправлень найбільш проблемних елементів в системі вищої
освіти. Проте за межами розгляду більшості
досліджень залишилися такі питання, як забезпечення максимальної формалізації процесу
ліцензування вищих навчальних закладів і розподілу держзамовлення. У результаті ці процеВипуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
си здійснюються по суб’єктивних критеріях і
залишають великий простір для корупції. Тому
існує необхідність у розробці моделі оптимізації формування державного замовлення для
вищих навчальних закладів, побудованій на
об’єктивних критеріях оптимальності з точки
зору національної економіки.
Ціллю статті є розробка моделі оптимізації
формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою.
Виклад основного матеріалу. Проблема забезпечення економіки висококваліфікованою
робочою силою має дві складових. Перша – це
безпосереднє ліцензування вищих навчальних
закладів, при якому визначається максимально
можливий обсяг прийому у ВНЗ, для більшості
вищих навчальних закладів цей обсяг не використовується на сто відсотків або використовується не по всіх спеціальностях. Друга частина – це безпосередньо розміщення державного
замовлення на підготовку фахівців з вищою
освітою. При цьому замовлення обмежене як
обсягом ліцензованого випуску кожного конкретного ВНЗ, який обумовлений його можливостями, так і потребами економіки України у
висококваліфікованих фахівцях, а також бюджетними обмеженнями на вищу освіту.
Важливою особливістю формування державного замовлення на підготовку фахівців з
вищою освітою в Україні є його подвійне призначення. З одного боку, за допомогою держзамовлення задовольняється потреба економіки
України у висококваліфікованих фахівцях. З
іншого – забезпечується конституційне право
громадян України на здобуття вищої освіти. Це
право забезпечується за рахунок норми Закону України «Про вищу освіту», згідно з якою
фінансування за рахунок витрат Державного
бюджету України підготовки фахівців з вищою
освітою по спеціальностях відповідних мір вищої освіти встановлюється в обсязі, необхідному для забезпечення на кожних 10 тисяч населення навчання не менше 180 студентів. При
цьому обсяг витрат Державного бюджету України на поточний рік не може бути менше обсягу
витрат Державного бюджету України на минулий рік, збільшеного на коефіцієнт інфляції [9].
При розміщенні державного замовлення
на підготовку робочої сили з вищою освітою,
згідно із законодавством, воно повинне здійснюватися на принципах добросовісної конкуренції, відвертості і прозорості, рівноправності, об’єктивного і неупередженого оцінювання
пропозицій учасників конкурсу. Для цього розроблена оптимізаційна модель, яка дозволяє
забезпечити дотримання цих принципів. При
цьому необхідно відзначити, що модель дозволяє оптимізувати не весь обсяг держзамовлення, а лише той, який не регулюється особливими правилами розміщення. Зокрема, до
таких особливих норм належать норми Закону
України «Про вищу освіту», згідно з якими замовлення на підготовку бакалавра і магістрів
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медичного, фармацевтичного або ветеринарного
напрямів розміщується шляхом укладення відповідних договорів між державними замовниками, до сфери управління яких відносяться
вищі учбові заклади, і відповідними вищими
учбовими закладами України.
Також особливі правила розміщення державного замовлення здійснюється державними
замовниками без проведення конкурсу в таких
випадках: для забезпечення оборони України,
державної безпеки і захисту державного кордону, потреб Озброєних Сил України, Служби безпеці України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціальному зв’язку і захисту
інформації України, організація і порядок діяльності яких визначаються законом; для забезпечення підготовки фахівців з відповідної спеціальності одним учбовим закладом відповідно
до наданої ліцензії. Крім того, особливі правила
розміщення державного замовлення передбачені
для спеціальностей, по яких проводиться конкурс творчих і фізичних здібностей [9].
Розміщення ж державного замовлення на
підготовку фахівців з інших же спеціальностей
може бути формалізоване і здійснене на підставі рекомендацій, отриманих за допомогою оптимізаційних моделей.
Оптимізацію розміщення держзамовлення
пропонується здійснювати по синтетичному індексу ефективності фахівця, який включає такі
критерії: потребу в спеціальності і кваліфікаційному рівні даного типу фахівців на ринку
праці; рівень оплати праці даного типу фахівців; якість освіти, що надається вищим учбовим закладом.
Потреба в спеціальності і кваліфікаційному
рівні на ринку праці пропонується оцінювати
по співвідношенню попиту і пропозиції. Попит
оцінюється виходячи із статистики служби зайнятості й інформації об’єднань працедавців.
Пропозиція може бути оцінена по кількості випущених фахівців за певний період або за кількістю безробітних.
Рівень оплати праці даного типу фахівців
опосередковано дозволяє оцінити його корисність для економіки, оскільки чим вище заробітна плата, тим імовірно вище внесок співробітника в додану вартість, що створюється
підприємством. Слід зазначити, що дана передумова вірна лише для приватного сектора економіки і не може бути застосована для фахівців,
орієнтованих на роботу в державних установах
і організаціях (таких як медики, вчителі і тому
подібне). Припущення про зв’язок рівня освіти
і оплати праці підтверджується статистичними
даними. Так, група працівників, що мають повну вищу освіту, в Україні мають зарплату на
34,3% вище за середню по країні. При цьому
всі інші освітні рівні мають заробітну плату
нижче за середню, як при середньомісячному
численні, так і почасову.
Якість освіти, що надається вищим учбовим
закладом, може бути оцінена завдяки рейтин-
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гам. Різні підходи до оцінки рейтингу вищих
навчальних закладів розглядалися у роботах
[10], С.Д. Рєзніка [11, с. 489], В.А. Самойлова
[12, с. 77], Т.А. Шульгіної [13, с. 240], також
можуть використовуватися рейтинги, в яких
проведена оцінка українських вузів.
Варто зазначити, що у загальному випадку
в даному дослідженні під фахівцем мається на
увазі не кваліфікаційно-освітній рівень, а випускник, що здобув закінчену вищу освіту.
Індекс ефективності фахівця пропонується
розраховувати за формулою:
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𝜇𝜇`max − 𝜇𝜇`𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑟𝑟
i= …..,I – індекс
фахівців
(за замовчу𝐷𝐷ƞ𝑖𝑖 = 𝐷𝐷𝑖𝑖 ,
(3)
� 𝑣𝑣типу
𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 0,8 𝑊𝑊𝑖𝑖
𝑖𝑖
ƞ𝑖𝑖 =
max
𝑧𝑧
=
�
�
𝑣𝑣
ванням
I
рівне
45
для
бакалаврів
і
46 для ма𝑆𝑆
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘
,
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑊𝑊𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝑆𝑆𝑖𝑖
𝑢𝑢∈𝑅𝑅 𝑟𝑟
=
де ƞi – нормований
індекс потреби у фахівці
𝑖𝑖
𝑗𝑗 𝜇𝜇`𝑖𝑖 гістрів);
�
𝑊𝑊
𝜇𝜇`𝑖𝑖 − 𝜇𝜇`𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
j=
заклаi-го типу на ринку праці;
M
𝜇𝜇`𝑖𝑖=− 𝜇𝜇`𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝜇𝜇
α ⋅ –viqBіндекс
v
ViQB
=……,J
| Wi M вищого
≤ 0,75 ⋅навчального
𝑖𝑖
𝐵𝐵 на ринку 𝐵𝐵 ду.
iq
Di – попит𝜇𝜇на
i-го
типу

𝑣𝑣 𝑅𝑅𝑉𝑉 𝐵𝐵𝑅𝑅 i
𝑖𝑖 = фахівців
𝜇𝜇`
�
𝑣𝑣
)
+
𝑉𝑉
≤
�(𝑉𝑉
𝑛𝑛
+
𝜇𝜇
− 𝜇𝜇`𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑗𝑗 − 𝐾𝐾
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝜇𝜇`max − 𝜇𝜇`max
,
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑣𝑣𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
 При
максимізації
праці;
𝑘𝑘M𝑖𝑖𝑖𝑖 =загальноїQBефективності
𝑗𝑗 =
M
B
𝐾𝐾𝑅𝑅 −1
𝑖𝑖
𝑗𝑗
𝑣𝑣
𝑗𝑗⋅ Vi
необхідно
низки
Si – пропозиція фахівців
viq = 0,75 ⋅ viq | W
i > 0,75дотримання
𝑊𝑊𝑖𝑖 = 𝑊𝑊𝑖𝑖 i-го типу на ринку держзамовлення
𝜇𝜇`
𝑖𝑖 𝑉𝑉 �
обмежень.
праці;
𝜇𝜇`𝑖𝑖 =
𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤
ƞ
−
ƞ
max 𝑧𝑧 = � � 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑊𝑊
�𝑛𝑛 +
𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝑖𝑖
M
Обмеження
по сумі
ƞmax – максимум𝑘𝑘𝑊𝑊
серед
ненормованих
індек𝜇𝜇
ƞ𝑖𝑖 = бюджетних витрат на
𝑖𝑖
𝑖𝑖
=
W
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑅𝑅
i
𝑖𝑖
𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖 =𝑣𝑣𝑅𝑅 i-го 𝑣𝑣типу
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − ƞосвітою:
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
підготовку
робочої
сили
з𝑗𝑗ƞвищою
𝑣𝑣
сів потреби у фахівці
на
ринку
праці;
𝑅𝑅
α
=
𝑟𝑟 i
𝑗𝑗
𝑅𝑅𝑣𝑣 𝑗𝑗 − 𝐾𝐾
�
𝑣𝑣
≥
0,8
𝑊𝑊
𝑗𝑗 − 𝐾𝐾
𝑗𝑗
𝑣𝑣
=
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖
|
Q
|
𝑗𝑗
ƞmin – мінімум
ненормованих
індексів
𝑅𝑅
𝑣𝑣𝑗𝑗 =серед
𝐵𝐵
− ринку
ƞ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐾𝐾𝑅𝑅 −1 𝐾𝐾ƞ𝑖𝑖−1
�(𝑉𝑉𝑖𝑖𝐵𝐵 �ƞ𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=) +𝐷𝐷𝑖𝑖𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
≤ 𝑉𝑉 𝐵𝐵 ,
𝑢𝑢∈𝑅𝑅 𝑟𝑟 праці.
ƞ𝑖𝑖 − ƞна
потреби у фахівці i-го
типу
(8)
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
ƞ
=
𝑖𝑖
𝑆𝑆𝑖𝑖
=
ƞ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
−
ƞ
Індекс оплатиƞ𝑖𝑖праці
фахівця
i-го
типу
може
𝑖𝑖
𝑗𝑗
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
max
𝑧𝑧
=
�
�
𝑣𝑣
Mƞ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
B
M
QB
ƞ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑧𝑧W= �
max
𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘
𝑖𝑖𝑖𝑖 ,
= α−
≤�
01,75
⋅ V𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗i , 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘де
бути розрахований
співViB – витрати на підготовку
iq нормоване
i ⋅ viq | від
i 0 до
vяк
𝜇𝜇`𝑖𝑖 − 𝜇𝜇`𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 фахівця i-го
𝑖𝑖
𝐷𝐷
≤
𝑉𝑉
𝑣𝑣
𝑖𝑖
𝑖𝑖 по𝑗𝑗 групі 𝑖𝑖𝑖𝑖 типа;
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐷𝐷
відношення середньої
заробітної
плати
,
𝜇𝜇𝑖𝑖 =
 ƞ𝑖𝑖 =𝑖𝑖
B
Mi-го типу QB v – обсяг держзамовлення
𝜇𝜇`max на
𝑆𝑆0𝑖𝑖,75 ⋅ v
𝑖𝑖 =v M
працівників, доƞякої
фахівці
− 𝜇𝜇`підготовку
фа𝐵𝐵 > 0,75
𝐵𝐵 ij
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐵𝐵
W
V
=
⋅
|
 iq𝑆𝑆належать
𝐵𝐵
𝐵𝐵
iq
i
i
𝐵𝐵
�
𝑣𝑣
)
+
𝑉𝑉
≤
𝑉𝑉
�(𝑉𝑉
𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑖𝑖
�
𝑣𝑣
)
+
𝑉𝑉
≤
𝑉𝑉
�(𝑉𝑉
� при
𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥підготовці
0,8 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑟𝑟
і середньої заробітної плати по країні:
хівців i-го типу
в j-му вищому
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑖𝑖
𝑊𝑊𝑖𝑖
𝑖𝑖 − 𝜇𝜇` 𝑖𝑖
𝑗𝑗
навчальному 𝑢𝑢∈𝑅𝑅
закладі;
𝜇𝜇`𝑖𝑖M−𝜇𝜇`
𝑟𝑟
𝜇𝜇`𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑗𝑗
=
𝜇𝜇`
𝜇𝜇
=
𝑖𝑖
𝑖𝑖
W
B
(4)
� на підготовку фа𝜇𝜇𝑖𝑖 α= = i 𝜇𝜇`max − 𝜇𝜇`,
𝑊𝑊
Vold – бюджетні витрати
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
≤ 𝑉𝑉
𝑣𝑣𝜇𝜇`
i 𝑉𝑉
𝑖𝑖𝑖𝑖 max
M
Bнавчаються
M
𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤
𝑖𝑖𝑖𝑖
хівців,
що
в
рамках
держзамовлен| Q | −𝑖𝑖𝑖𝑖𝜇𝜇`𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
viq = α i ⋅ viq | Wi ≤ 0,75 ⋅𝑣𝑣V𝑗𝑗𝑅𝑅−iQB
𝑊𝑊
𝐾𝐾𝑅𝑅
𝑖𝑖 ,
ня
попередніх
років;
𝑊𝑊
𝑣𝑣𝑗𝑗 = 𝑅𝑅
𝑖𝑖
,
 𝑊𝑊M𝑖𝑖𝑟𝑟 VB – бюджетні
𝑟𝑟0,8
� 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥(5)
𝐾𝐾 −1QB
𝜇𝜇`𝑖𝑖 =𝜇𝜇`𝑖𝑖 = 𝑊𝑊
на підготовку роB
Mобмеження
� � � 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥𝑟𝑟 0,8 𝑊𝑊𝑖𝑖 viq
v
W
V
=
0
,
75
⋅
|
>
0
,
75
⋅
𝑊𝑊
i
освітою вi році планування.
𝑢𝑢∈𝑅𝑅праці фа- бочої сили зiqвищою
де μi – нормований індекс
оплати
𝑟𝑟
𝑣𝑣 𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑢𝑢∈𝑅𝑅
max бюджетні
𝑧𝑧 = � � 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖,
Це обмеження дозволяє врахувати
𝑗𝑗 − 𝐾𝐾
хівця i-го типу на ринку
𝑣𝑣 𝑅𝑅 𝑅𝑅праці;
𝑗𝑗=
− 𝐾𝐾
𝑣𝑣
M
B
M
QB
M
𝑗𝑗
𝑅𝑅
QB
𝑖𝑖
𝑗𝑗
на вищу освіту як по фінансуванню
𝐾𝐾 B
оплати
μ`i– ненормований
v𝐾𝐾індекс
=
⋅ vMiq |≤W0iпраці
0,фа75 ⋅ Vобмеження
𝑅𝑅 −1
v𝑣𝑣iq𝑗𝑗M==α
iq
i= Wi
viqα−1|i W
,75≤⋅ V
i ⋅праці;
i
i α i підготовки
фахівців,
що
поступають,
так
і
тих,
хівця i-го типуна
ринку
,
 M плата max
|QB
Q
|
, що
𝐵𝐵
 Mзаробітна
M �
𝑧𝑧�
=
�
𝑣𝑣
вже навчаються.
Wi – середня
по
пра≤ 𝑉𝑉 𝐵𝐵
�(𝑉𝑉𝑖𝑖𝐵𝐵 � 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 ) + 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘
B75
MB=| групі
QB
𝑖𝑖𝑖𝑖 ,
v
v
W
V
=
0
,
⋅
>
0
,
75
⋅
max
𝑧𝑧
�
𝑣𝑣

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘
,
iq
iq
i
i
=0,75 ⋅ viq фахівці
| Wi >i-го
0,75типа;
⋅𝑖𝑖 Vi 𝑗𝑗 𝑖𝑖𝑖𝑖 Обмеження по максимальному𝑖𝑖 ліцензійному
viqвідносяться
цівників, до якої
𝑗𝑗
𝑖𝑖
𝑗𝑗
набору вищих навчальних закладів:
W – середня заробітна плата
по країні;
M
M
Wненормованих
𝐵𝐵 індексів
𝐵𝐵
𝐵𝐵
(9)
𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 ,
µ`max – максимумWсеред
i
+
�(𝑉𝑉
𝐵𝐵 𝑖𝑖 �
𝐵𝐵 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ≤
𝐵𝐵 𝑉𝑉
ii =
α
� 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖праці;
) 𝑣𝑣+𝑖𝑖𝑖𝑖 )𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
≤ 𝑉𝑉
�(𝑉𝑉
α
=
де vij – обсяг держзамовлення на підготовку
оплати праці фахівця
i-го| Q
типу
на𝑖𝑖 ринку
i
|
𝑖𝑖
𝑗𝑗
| Q | ненормованих
𝑟𝑟
μ`min – мінімум серед
індексів фахівців i-го типу при підготовці в j-му
𝑖𝑖
𝑗𝑗
� 𝑣𝑣вищому
𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 0,8 𝑊𝑊𝑖𝑖
навчальному
закладі;
оплати праці фахівця
i-го
типу
на
ринку
праці.
𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑟𝑟

𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑟𝑟
�≥
𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖0,8
≥𝑊𝑊
0,8
𝑟𝑟 𝑊𝑊𝑖𝑖
� 𝑣𝑣
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖

𝑢𝑢∈𝑅𝑅 𝑟𝑟
𝑢𝑢∈𝑅𝑅 𝑟𝑟

M
B
M
75QB⋅ ViQB
viqMv=iqα i=⋅αviqiB ⋅| vWiqi M| W≤i 0,≤750⋅,V
i
,

𝑢𝑢∈𝑅𝑅

viqM = α i ⋅ viqB Випуск
| Wi M ≤3.02015
,75 ⋅ ViQB
,
 M
B
M
QB
viq = 0,75 ⋅ viq | Wi > 0,75 ⋅ Vi
M

𝜇𝜇`𝑖𝑖 =

𝜇𝜇`max − 𝜇𝜇`𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑊𝑊𝑖𝑖
�
𝑊𝑊

Глобальні
𝑣𝑣 𝑅𝑅 𝑅𝑅 та національні проблеми економіки
𝑣𝑣𝑗𝑗 =

𝑗𝑗 − 𝐾𝐾
𝐾𝐾𝑅𝑅 −1

Vij – ліцензований обсяг фахівців i-го типу в
j-му вищому навчальному
закладі.
max 𝑧𝑧 = � �
𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖,
При ліцензуванні вищих
навчальних
закла𝑖𝑖
𝑗𝑗
дів враховано їх максимальні можливості по
підготовці фахівців
кожного
типа,
при
𝐵𝐵
𝐵𝐵
𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 ) + 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
≤ 𝑉𝑉тому
�(𝑉𝑉𝑖𝑖𝐵𝐵 �
формуванні держзамовлення
достатньо враху𝑖𝑖 обмеження.
𝑗𝑗
вати ліцензійні
по територіальній потребі в робо≤ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 Обмеження
чій силі з вищою освітою:

� 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 0,8 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑟𝑟 ,

𝑢𝑢∈𝑅𝑅 𝑟𝑟

(10)

де viu – обсяг держзамовлення на підготовку
M
QB в u-му вищофахівців
при підготовці
viqM = α ii-го
⋅ viqBтипу
| Wзакладі;
i ≤ 0,75 ⋅ Vi
му
навчальному
,
r
W
економіки
M i – прогноз
B потреби
M
QB r-го регіону
⋅ viq типу
| Wi на
> 0період
,75 ⋅ Viзакінченнях їх
у
iq = 0,75i-го
vфахівцях
терміну навчання;
RrW–Mмножина вищих навчальних закладів,
i
α
розташованих
в r-му регіоні.
i =
|
Q
| 𝑛𝑛𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝑖𝑖
Дане
𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖 = обмеження обумовлене низькою мобіль𝑣𝑣𝑗𝑗
ністю населення
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Розроблено модель оптимізації формування державного замовлення на підготовку
робочої сили з вищою освітою, яка заснована
на оцінці потреб ринку робочої сили і можливостях вищих навчальних закладів, дозволяє
максимізувати ефективність держзамовлення
на фахівців з вищою освітою, а також задовольнити потреби ринку праці без виникнення надлишку випускників окремих спеціальностей.
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ЗАЙНЯТІСТЬ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ –
КОМПРОМІС МІЖ СІЛЬСЬКОЮ ТА МІСЬКОЮ ЕКОНОМІКАМИ
RURAL EMPLOYMENT – RURAL-URBAN ECONOMIES TRADE-OFF
АНОТАЦІЯ
У статті узагальнено особливості формування сільського
ринку зайнятості у контексті глобальних тенденцій. Встановлено, що створення нових можливостей працезабезпечення в
сільській місцевості обмежено низьким темпом диверсифікації
сільської економіки, що стимулює динамічний та полівекторний
розвиток маятникової трудової міграції сільського населення.
Ключові слова: зайнятість, сільське населення, сільська
економіка, маятникова трудова міграція, диверсифікація, урбанізація.
АННОТАЦИЯ
В статье обобщены особенности формирования сельского
рынка занятости в Украине в контексте глобальных тенденций. Установлено, что создание новых возможностей трудообеспечения в сельской местности ограничено низким темпом
диверсификации сельской экономики, что стимулирует динамическое и поливекторное развитие маятниковой трудовой
миграции сельского населения.
Ключевые слова: занятость, сельское население, сельская экономика, маятниковая трудовая миграция, диверсификация, урбанизация.
ANNOTATION
The paper summarizes the features of the rural employment
market in Ukraine in the context of global trends. It was concluded
that the creation of new job opportunities in rural areas is limited
by the slow diversification of the rural economy. This stimulates the
development of a dynamic and a multiple-vector development of
rural commuting.
Keywords: employment, rural populations, rural economy,
commuting, diversification, urbanization.

Постановка проблеми. У ринковій економіці
розвиток господарських систем відбувається за
принципами «смітівської руки», яка здійснює
регулювання економічних процесів, базуючись
на доцільності використання основних ресурсів – капіталу, праці та землі. Зважаючи на
відносну дешевизну праці в Україні, при розміщенні виробництв власники капіталу мало
переймаються проблемою локальної розбіжності попиту та пропозиції робочої сили. Ця проблема особливо гостро виражена на сільських
територіях, де можливості працезабезпечення
суттєво обмежені або й взагалі відсутні.
У процесі ринкових перетворень українське
село, залишаючись все ж високо залежним від
сільського господарства, лише в аграрній сфері
у ХХІ ст. втратило понад 2 млн робочих місць,
що складає понад чверть економічно активно
сільського населення. При цьому можливості
працезабезпечення поза агросферою в селі досить обмежені, підтвердженням чого є відсутність будь-яких суб’єктів підприємницької діяльності в третині сільських населених пунктів
(СНП). Крім того, навіть у селах з відносно

розвиненою економікою з працезабезпеченням
різно-фахових спеціалістів, як правило, виникають проблеми через порівняно низьку її
диверсифікованість. У результаті частина сільських жителів працевлаштовується за межами
своїх населених пунктів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Висока актуальність досліджень проблем
сільської зайнятості підтверджується великою
кількістю публікацій провідних вітчизняних
вчених, у тому числі: Д. Богині, О. Бородіної,
О. Булавки, Г. Купалова, Е. Лібанової, І. Прокопи та ін. Проблемі трудової міграції населення, у тому числі сільського, як напряму забезпечення ефективної зайнятості, присвячені
роботи А. Гайдуцького, О. Малиновської, І. Малютіна, І. Прибиткової. Разом з тим залишається багато аспектів цієї проблеми, що досить
обмежено розкриті у вітчизняній економічній
науці, зокрема маємо на увазі проблему здатності сільської економіки у забезпеченні повної
зайнятості сільського населення.
Постановка завдання. Під впливом урбанізації сільська територія та її економіка зазнає
певних структурних змін, що визначають особливості зайнятості сільського населення. Завдяки зменшенню витрат часу та грошових витрат на переміщення сільське населення стало
більш мобільним, отримавши додаткові можливості віддаленого від місця проживання праце
забезпечення. Дане дослідження спрямоване
на виявлення сучасних тенденцій розподілу
сільського трудового потенціалу між сільської
та міською економіками та формування пропозицій щодо забезпечення ефективної зайнятості
сільського населення.
Виклад основного матеріалу. Еволюційно
підтверджено поступове зниження залежності
розвитку сільської економіки від аграрного виробництва. Найбільший поступ у цьому напрямі зробили розвинені країни. Так, наприклад,
у США на зорі їх становлення (1790 р.) в сільському господарстві працювали близько 90%
усіх зайнятих в економіці, а на початку ХХ ст.
(1900 р.) їх частка складала 38%, зменшившись
до 1,7% протягом наступних 110 років. Частка зайнятих в сільському господарстві в інших
розвинених країнах сьогодні (2010 р.) також не
перевищує 2-4%: Італії – 3,3%; Японії – 2,1%;
Франції – 2,0%; Німеччині – 1,6%; Великій
Британії – 1,5%. Під впливом НТП та зростанВипуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
ня комунікаційних можливостей необхідність
працезабезпечення сільського населення, вивільненого з агросфери, в несільськогосподарських видах економічної діяльності зростає
прискореними темпами. Вирішення цього завдання може, як показує теорія та практика,
здійснюватись за різними сценаріями, головними з яких є:
1. Міграція сільського населення у міські
промислові центри з розвиненими сферами виробництва та послуг.
2. Маятникова міграція сільської робочої
сили.
3. Працезабезпечення в СНП на основі диверсифікації сільської економіки.
Звичайно, у чистому вигляді практично неможливо знайти сільські економіки, що розвиваються виключно на основі одного з перелічених сценаріїв, натомість, як правило, більш
характерним є їх комбінування з певним домінуванням одного з них. Підтвердженою тенденцією глобального розвитку економіки є його урбанізація, проте її темпи відрізняються залежно
від типу розвитку: для розвинених країн характерний більш високий темп урбанізації, ніж
для тих, що розвиваються. Так, якщо у США
на початку минулого століття частка сільського
населення складала трохи більше чверті усього
населення, в Україні на той час сільські жителі
формували 81% нації, то сьогодні ці показники
складають 18% та 31% відповідно. Саме тому
подолати часткову міграцію сільського населення до мегаполісів практично неможливо, адже
чотири з десяти мешканців планети змінюють
місце свого проживання з метою задоволення
своїх потреб та реалізації свого потенціалу.
Другий сценарій – маятникова міграція –
став досить поширеним явищем для європейських країн, особливо в останні два-три десятиліття. Його активний розвиток можна пояснити
наступними факторами: наявністю розвиненої
інфраструктури, скороченням транспортних витрат та підвищенням популярності сільського
способу життя серед європейців. Результатом
дії цих чинників став розвиток приміських та
менш віддалених сільських територій та їх економік, в першу чергу, як осередків комфортного
проживання, тоді як міська економіка залишалась основним джерелом зайнятості сільського
населення. Безперечно, за такого сценарію й
сама сільська економіка отримувала додаткові
стимули для розвитку, що ґрунтувався на нарощуванні ролі будівельної індустрії та сфери послуг з метою обслуговування зростаючих потреб
корінних та новоприбулих сільських жителів.
З точки зору збалансованого розвитку міських та сільських територій більш прийнятним
є третій сценарій – диверсифікації сільської
економіки, що вирішує не лише проблему внутрішнього розвитку сільської економіки, а й не
створює додаткового тиску на гіпертрофовану
міську економіку. Саме така стратегія була прийнята в КНР. У результаті аграрної реформи
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1978–1984 рр. сільська економіка країни отримала новий поштовх для економічного розвитку, основу якого складали сільські промисли
та ремесла. З метою попередження масової міграції сільського населення до активно зростаючих мегаполісів був прийнятий курс на розвиток сільської промисловості через формування
повітово-селищних малих та середніх підприємств на основі приватної, змішаної та колективної власності (80% всіх повітово-селищних
підприємств). За десять років (1984–1993 рр.)
кількість створених промислових підприємств у сільській економіці зросла у 14 разів:
з 1,65 млн до 23,21 млн од. При цьому загальна
кількість зайнятих на цих підприємствах збільшилась у майже три рази, забезпечуючи робочі
місця понад 17% сільських жителів КНР. Якщо
на початку процесу становлення нової сільської
економіки на основі повітово-селищних підприємств вони виконували переважно самозабезпечувальну функцію в сільській місцевості
(забезпечення засобів виробництва, будівельних
матеріалів, надання будівельних послуг тощо),
то згодом виробництво отримало нові орієнтири: спочатку – з боку національної економіки, а
згодом – глобальної. Удосконалення технологій
виробництва через співпрацю з великими промисловими компаніями гарантувало повітовоселищним підприємствам можливість виходу
на зовнішній ринок (кінець 1990-х рр.). Це дозволяло постійно підвищувати якість продукції
та укрупнювати масштаби виробництва. У підсумку повітово-селищні підприємства відігравали все більшу роль у сільському житті Китаю, ставши центрами не лише економічного, а
й соціального та культурного розвитку. Процес
концентрації життєдіяльності довкола таких
центрів призвів до виникнення нового явища,
яке отримало назву сільської урбанізації. На
початку 2000-х рр. у новостворених сільських
урбанізованих центрах проживало майже 17%
усього населення КНР. Особливістю економічної організації сільського суспільства Китаю,
за висловом економічного історика Дж. Харта,
було те, що соціалістичний та постсоціалістичний розвиток сільської економіки Китаю здійснювався на основі зміни соціального статусу селян і перетворення їх у робітничий клас
без вилучення їх реальних прав власності на
землю, що є унікальним історичним досвідом
ХХ ст. [1].
В Україні після проголошення незалежності сільська економіка розвивалася стихійно,
поєднуючи ліберальні та командно-адміністративні механізми, наслідком чого стало тотальне банкрутство агропідприємств, занепад
соціально-виробничої інфраструктури й посилення депопуляційних процесів у сільській
місцевості. Переломним науковці вважають
2000 р., коли було закладено підвалини формування нового інституційного середовища
розвитку села, передусім його аграрної складової, а з 2004 р. розпочато активне проник-
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нення великого фінансового капіталу у агросферу, що виділяють у якості початку третього
етапу аграрних перетворень [2, с. 5-6]. Основними рисами нового етапу розвитку села
стали: концентрація агровиробництва й скорочення числа зайнятих у агроформуваннях;
розвиток вертикально-інтегрованих структур
та підвищення вимог до кваліфікації працівників; посилення залежності соціально-економічного розвитку села від субвенцій з державного бюджету; просторова поляризація
розвитку сільських територій.
Суспільно-політичні перетворення в країні,
які розпочалися у 2014 р., принаймні формально свідчать про початок нового етапу організаційно-інституційного та соціально-економічного розвитку суспільства. При цьому одним із
головних об’єктів впроваджуваних реформ є
сільські території (СНП) та їх соціально-виробничі системи. Основною ідеєю, яка проходить
червоною лінією крізь усі пропозиції щодо реформування села, проголошено повноцінне наділення правами та забезпечення можливостей
для успішного розвитку локальних територіальних утворень й особливо – економічної складової (сільської економіки), від якої залежить
ефективне працезабезпечення сільських жителів, а отже й їх добробут.
Як зазначалося вище, ефективне працезабезпечення сільського населення може реалізовуватись за різними сценаріями, але найчастіше – на основі їх комбінування. Очевидно, що
при розробці певних рекомендацій для удосконалення національної політики і прийняття виважених рішень на локальному рівні потрібно
враховувати сучасні тенденції розвитку, закладені у найближчому минулому.

Сільське населення в Україні скорочується
майже в чотири рази швидше, ніж міське: у
2005–2013 рр. чисельність сільського населення в Україні скоротилася на 7,7% (міське – на
2,1%). На фоні цього скорочення на 1,1% кількості економічно активного сільського населення можна розглядати як позитивний тренд, що
свідчить про збереження достатнього трудового потенціалу села. Проте для його реалізації в
сільській місцевості досить обмежені можливості, підтвердженням чого є, по-перше, збереження високої частки самозайнятих в особистих
селянських господарствах (ОСГ), що фактично
можна розглядати як приховане безробіття, подруге, скорочення зайнятих в організованому
секторі сільської економіки (на підприємствах,
в організаціях та установах усіх галузей) і, нарешті, підвищення числа безробітних (табл. 1).
Безперечно, частина ОСГ у своїй діяльності
орієнтуються переважно на ринкові запити, забезпечуючи при цьому їх членам достатній рівень доходів; проте для більшості з них власне
господарство виконує, в основному, самозабезпечувальну функцію (за рахунок заміщення
частини витрат на харчування власно виробленою продукцією) і, якщо для людей старшого
віку ведення власного господарства є переважно добровільним заняттям, то для працездатних
членів ОСГ – безальтернативним через обмеженість можливостей працезабезпечення в організованому секторі сільської економіки.
За досліджуваний період кількість сільського населення, зайнятого в організованому секторі економіки зменшилась не суттєво
(-0,4%), проте локалізація місць прикладання
праці зазнала кардинальних змін, що виражено
скороченням зайнятих за місцем проживання
Таблиця 1

Зайнятість сільського населення
Показники
01.01.2005
01.01.2014
Сільське населення, тис. осіб
15271,5*
14089,6*
Економічно активне населення (у віці 1570 років), тис. осіб
6987,0*
6908,0* / 6511,7
Безробітне населення (у віці 15-70 років),
тис. осіб
400,9*
502,1* / 478,2
Зайняте населення (у віці 15-70 років),
тис. осіб
6586,1*
6405,9* / 6033,5
Зайняті на підприємствах, в установах,
організаціях усіх галузей (тис. осіб / %),
в тому числі:
3607,2 / 100,0
3592,1 / 100,0
- за місцем проживання;
2159,9 / 59,9
1621,8 / 45,1
- в інших СНП;
337,0 / 9,3
443,5 / 12,3
- в містах та СМТ;
1024,2 / 28,4
1321,6 / 36,8
- за кордоном
86,1 / 2,4
205,2 / 5,7
Особи у працездатному віці, зайняті
лише в ОСГ, тис. осіб
2507,0
2372,4
Структура зайнятого всередині країни
населення, % (організований сектор / в
цілому):
- у сільській економіці
70,9 / 83,0
61,0 / 77,1
- у міській економіці
29,1 / 17,0
39,0 / 22,9
Джерело: розраховано автором на основі [3-5]
Примітка. Показники наведені без урахування значень АР Крим та м. Севастополь
* – з урахуванням показників АР Крим та м. Севастополя

2014 / 2005, %.
92,3*
98,9*
125,2*
97,3*
99,6 / 75,1 / -14,8 в.п.
131,6 / 3,0 в.п.
129,0 / 8,4 в.п.
238,3 / 3,3 в.п.
94,6

-9,9 в.п. / -5,9 в.п.
9,9 в.п. / 5,9 в.п.
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(на 25%) й, відповідно, зростанням числа трудових мігрантів (в середньому на 30% зайнятих в інших селах та міських центрах й понад
у 2 рази – зайнятих за кордоном). Внаслідок
цього у досліджуваному періоді розподіл сільських зайнятих між сільською та міською економікою змінювався на користь урбанізованого
типу зайнятості: серед зайнятих в організованому секторі економіки із десяти працевлаштованих на початку 2014 р. чотири з них працювали
в міській економіці, тоді як дев’ять років тому
(2005 р.) таких було лише три. З урахуванням
зайнятих в ОСГ (у працездатному віці) збільшення ваги міської економіки у працезабезпеченні сільського населення за досліджуваний
період є дещо меншим: 2,3 та 1,7 особи із десяти зайнятих відповідно (табл. 1). Проте пошук
робочих місць за межами села (як правило, в
місті) є більш вимушеним кроком для сільського населення, ніж мотивуючим: незважаючи на
можливість отримання вищих зарплат, більшість людей віддає перевагу нижче оплачуваній роботі за місцем проживання.
Сільське господарство, яке було основною
галуззю працезабезпечення сільських жителів
в селі, прискореними темпами втрачає свої позиції внаслідок глибокого проникнення НТП у
агровиробництво. За 2005–2013 рр. кількість
зайнятих на підприємствах сільського, рибного
та лісового господарства у власних населених
пунктах знизилась практично вдвічі. Справед-
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ливим буде зауважити, що це не суперечить ані
теоретичним основам, ані практичним тенденціям розвитку сільської економіки, що передбачає диверсифікацію економічної діяльності на
селі й зменшення ролі сільського господарства.
Наші розрахунки коефіцієнта диверсифікації
(коефіцієнт Херфіндаля-Хіршмана) сільської
економіки (на основі показників зайнятості за
місцем проживання в організованому секторі й
в цілому, тобто з урахуванням зайнятих в ОСГ)
свідчать про позитивну тенденцію диверсифікації економічної діяльності на селі (табл. 2).
Незважаючи на широке застосування коефіцієнта Херфіндаля-Хіршмана для оцінки
диверсифікації економіки, ця методика не позбавлена недоліків (максимальне значення при
рівномірному розподілі між галузями, не враховує масштабів економіки), які не відображають окремі негативні зміни, що мають місце в
Україні, а саме: скорочення загальної кількості занятих в селі й по більшості важливих видів діяльності (переробна промисловість, транспорт, складське господарство, бюджетна сфера
тощо). На фоні загальної негативної тенденції
відмічено суттєве зростання кількості зайнятих
в інших сферах економічної діяльності (у понад три рази), але доступні дані не дозволяють
оцінити динаміку по кожній з них, що обмежує інформаційну значимість отриманих висновків (оскільки під «іншими видами діяльності»
об’єднано 10 видів діяльності (секцій КВЕДТаблиця 2

Диверсифікація зайнятості на селі
01.01.2005
01.01.2014
Динаміка
тис. осіб
%
тис. осіб
%
тис. осіб
в.п.
Розподіл зайнятих в організованому секторі сільської економіки за сферами економічної діяльності:
Сільське, рибне й лісове господарство
1146,5
53,1
610,0
37,6
-536,5
-15,5
Добувна промисловість і розроблення
19,7
0,9
16,8
1,0
-2,9
0,1
кар’єрів
Переробна промисловість
93,6
4,3
52,0
3,2
-41,6
-1,1
Постачання електроенергії, газу, пари,
води та кондиційованого повітря; каналіза22,0
1,0
21,6
1,3
-0,4
0,3
ція, відходи
Будівництво
52,0
2,4
27,9
1,7
-24,1
-0,7
Оптова і роздрібна торгівля; ремонт авто151,8
7,0
132,7
8,2
-19,1
1,2
транспортних засобів та мотоциклів
Тимчасове розміщування й організація
14,6
0,7
15,5
1,0
0,9
0,3
харчування
Транспорт, складське господарство, пошто83,3
3,9
51,6
3,2
-31,7
-0,7
ва та кур’єрська діяльність
Освіта
344,4
15,9
317,3
19,6
-27,1
3,6
Охорона здоров’я та соціальна допомога
143,9
6,7
107,8
6,6
-36,1
-0,1
Інші види діяльності
88,1
4,1
268,6
16,6
180,5
12,5
Разом
2159,9
100,0
1621,8
100,0
-538,1
Особи у працездатному віці, зайняті
2507,0
2372,4
-134,6
лише в ОСГ
Коефіцієнт диверсифікації сільської економіки*, пунктів:
- організований сектор
0,68
0,78
0,10
- в цілому
0,39
0,43
0,04
Джерело: розраховано автором на основі [3-4]
Примітка. Показники наведені без урахування значень АР Крим та м. Севастополь
* – для виділених 11 секторів сільської економіки коефіцієнт приймає значення від 0,0 до 0,91
Види діяльності

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
• трудова міграція сільського населення набуває ознак комплексного явища, яке характеризується практично однаковими темпами
зростання як міського вектору, так і сільського
вектору трудової міграції;
• близькість до великих урбанізаційних
центрів, а не близькість до будь-якого міського
центру, є визначальним чинником формування
міграційних потоків;
• за гендерною ознакою міграційні потоки
сільського населення характеризуються переважанням кількості чоловіків, проте зі зменшенням дистанції до місць працезабезпечення та зі
зростанням масштабів центру працезабезпечення частка жінок-мігрантів збільшується.
В цілому сценарій розвитку маятникових
міграційних потоків здатний частково вирішити проблему забезпечення зайнятості сільського населення, проте переважання позитивних
ефектів матиме місце лише для тих СНП, які
знаходяться в зоні впливу великих урбанізаційних центрів. Натомість для віддалених
СНП отримані економічні вигоди (вищі доходи) нівелюються частковою втратою соціальних зв’язків та психологічним напруженням
стосунків у сім’ї, тому для більшості сільських
жителів більш прийнятним є працезабезпечення за місцем проживання або у сусідніх населених пунктах за умови отримання порівняно
нижчих доходів.
Певна частина сільських жителів за відсутності належних умов працезабезпечення реалізують свій трудовий потенціал шляхом зміни
постійного місця проживання, мігруючи, як
правило, у великі урбанізовані центри. Як свідчать статистичні дані, таких щороку налічується понад 200 тис. осіб (рис. 1).
300000

60000

200000

40000

100000

20000

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

0

20
08

-100000

20
07

0

20
06

2010), у тому числі державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування).
Підбиваючи проміжний підсумок, зауважимо, що диверсифікація сільської економіки як
сценарій ефективного працезабезпечення сільських жителів в цілому має місце в Україні,
проте темпи створення нових робочих місць в
неаграрній сфері лише певною мірою (на третину) компенсують втрату зайнятості в сільськогосподарській сфері. Крім того, потрібно звернути увагу на прискорене скорочення зайнятості в
таких важливих галузях, як переробній промисловості, будівництві, транспорті та пов’язаних з
ним послугах, що обмежують можливості диверсифікованого розвитку сільської економіки.
Обмеженість ринку праці в сільській місцевості є ключовим фактором, що відштовхує,
для сільського економічно активного населення, що змушує його вдаватися до пошуку робочих місць за межами місця проживання, поповнюючи лави маятникових трудових мігрантів.
У сучасному ринковому середовищі трудова
міграція стала досить поширеним явищем, особливо серед сільського населення, а її масштаби
з року в рік зростають. Наприклад, у Канаді
43% (2006 р.) зайнятого сільського населення
включено у процеси маятникової трудової міграції: при чому 55% з них працевлаштовані в міській економіці, а решта – в сільській
(в інших сільських муніципалітетах) [6, с. 330333]. У Польщі майже 36% сільського зайнятого населення працює за межами гміни (найменша адміністративна самоврядна одиниця)
[7]. В Україні процеси маятникової трудової
міграції також розвиваються прискореними
темпами: за дев’ять років (2005–2013 рр.) кількість сільських маятникових трудових мігрантів зросла з 39% до 52% від усіх зайнятих в
організованому секторі економіки (23% та 31%
відповідно з урахуванням зайнятих в ОСГ).
Можливість трудової міграції сільського населення за умови наявного попиту на робочу
силу в значній мірі залежить від віддаленості
потенційного місця прикладання праці. Відповідно, стимулюючим чинником для поширення процесів маятникової міграції у розвинених
країнах є розвиток транспортної інфраструктури і доступність приватного автотранспорту,
адже, як свідчать дані, понад половина усіх
сільських мігрантів користуються власним автомобілем для переміщення до місць роботи
[7]. В Україні доступність приватного автотранспорту менш значимий фактор розвитку трудової міграції, натомість важливими чинниками є
розвинена транспортна інфраструктура та урізноманітнення режимів праці (вахтовий метод)
[8, с. 140]. Розвиток процесів маятникової міграції сільського населення в Україні відбувається відповідно до тенденцій, що характерні
розвиненим країнам, а саме:
• зростання значення трудової міграції у забезпеченні продуктивної зайнятості сільського
населення;
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Рис. 1. Міграція в сільській місцевості, осіб
Джерело: побудовано на основі даних [9, с. 264-266]

Незважаючи на усталене бачення села як
«донора» робочої сили для міста, у досліджуваному періоді зберігається відносно стала тенденція й зворотного руху населення у сільську
місцевість. Тому за рахунок значно швидшого
скорочення числа вибулих сільських жителів,
у 2010–2013 рр. відбулося суттєве зниження
рівня негативного балансу міграційних потоків
у сільській місцевості – майже у 7 разів порівняно з періодом 2005–2008 рр. Частково поясненням цьому безперечно стала несприятлива
економічна ситуація в країні внаслідок кризи
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
2008–2009 рр., що пригальмувало розвиток
економіки й, зокрема, міської, яка була основним джерелом працезабезпечення для сільських мігрантів.
Важливою особливістю міграційних потоків
у сільській місцевості є їх географічний дисбаланс, у результаті якого сільські території, віддалені від міських центрів, поповнюють статистичні дані вибулих сільських жителів, а СНП,
розташовані в зоні високого урбанізаційного
впливу, примножують загальну кількість прибулих у сільську місцевість.
Аналіз міграційних потоків економічно активного населення у сільській місцевості за віковими групами свідчить про поступове вимивання молодого трудового потенціалу села. Так,
у 2013 р. в цілому негативний міграційний баланс у вікових групах до 35 років складав понад
-12 тис. осіб. Варто зауважити, що виключенням
є вікова група 20-24 роки, у якій міграційний
баланс мав позитивне значення. Це можна пояснити тимчасовим поверненням молодих спеціалістів після закінчення ВУЗів, що передбачено умовами отримання освіти за державним
замовленням, які (переважна більшість) згодом
намагаються реалізувати себе поза межами села,
що підтверджується негативним значенням міграційного балансу у віковій групі 25-29 років.
Натомість приріст трудового потенціалу села забезпечує населення старше 40 років, що відповідає тенденціям розвинених країн (рис. 2).
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Рис. 2. Міграційні потоки економічно активного
населення (у віці 15-70 років) за віковими групами
в сільській місцевості (2013 р.), осіб
Джерело: побудовано на основі даних [9, с. 269]

Висновки. Економічна система України внаслідок високої відкритості піддається сильному
впливу глобальних тенденцій розвитку. У сфері
сільської зайнятості ключовими рисами є деаграризація й диверсифікація сільської економіки, багатовекторність міграційних потоків
робочої сили. Виявлені вітчизняні тенденції
розвитку сільського ринку праці свідчать про
збереження цих рис і в майбутньому.
Універсальних рекомендацій щодо ефективного працезабезпечення для різних СНП не може
бути. Проте якщо ті з них, що розташовані поблизу великих урбанізаційних центрів, отримують значні вигоди від такого сусідства завдяки
процесам маятникової трудової міграції та диверсифікації їх економіки, то віддалені СНП
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піддаються значним ризикам, що ведуть до поступового занепаду економіки. Просторова поляризація розвитку економіки СНП в майбутньому
посилюватиметься, тому саме останні з них (віддалені території) мають стати об’єктом державного впливу, спрямованого на вирішення проблеми зайнятості сільського населення. На нашу
думку, найкращим варіантом розв’язання цього
завдання може бути підтримка розвитку локальних економічних систем, що об’єднують декілька
СНП. Перевагою такого сценарію є перш за все
зниження залежності від міської економіки високо урбанізованих центрів, а також розширення
можливостей за рахунок об’єднання потенціалу
окремих СНП, що дозволяє повніше та швидше
реалізувати диверсифікований сценарій розвитку
сільської економіки. Паралельно з цим відбуватиметься посилення внутрішньо сільських комунікацій і зв’язків, в тому числі маятникової трудової міграції між різними СНП, що створює не
лише певні виклики (внаслідок необхідності удосконалення якості транспортного сполучення), а
й нові можливості (додаткова зайнятість у сфері
транспортних послуг, обслуговування транспортних мереж тощо). Окремо зауважимо на необхідності формування сприятливого середовища для
працезабезпечення сільських жінок у віддалених
СНП, що може реалізовуватися шляхом підтримки розвитку народних промислів, ремесел, сільського туризму тощо.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена розкриттю сутності компетенцій та компетентності особистості та їх ролі у розвитку людського потенціалу. Враховуючи необхідність орієнтації на економіку знань
у сучасному українському суспільстві, увага зосереджена на
важливості формування компетентнісно орієнтованої освіти, а
також застосування компетентнісного підходу до оцінки рівня
людського потенціалу.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена раскрытию сущности компетенций и
компетентности личности и их роли в развитии человеческого
потенциала. Учитывая необходимость ориентации на экономику знаний в современном украинском обществе, внимание
сосредоточено на важности формирования компетентно ориентированного образования, а также применения компетентностного подхода к оценке уровня человеческого потенциала.
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АNNOTATION
The article is devoted disclosure, competence and expertise
of the individual and their role in human development. Given the
need to focus on the knowledge economy in modern Ukrainian
society, attention is focused on the importance of formation of competence-based education, as well as the application of the competency approach to determine the level of human development.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах
дедалі більше актуалізується проблема формування та ефективного використання людського
потенціалу на усіх рівнях ієрархії: на рівні держави, регіону, галузі, підприємства. Людство
вступило в інноваційно-інформаційну стадію
свого розвитку, в якому сформований людський
потенціал у вигляді людського капіталу нації
стає вирішальним фактором ефективного функціонування економіки.
Концепція розвитку людського потенціалу
стверджує необхідність зростання освіченості населення як однієї із складових індексу людського розвитку та умови формування гармонійної
творчої особистості з певним набором відповідних
знань і практичних навичок. Сьогодні до основних
чинників економічного зростання підприємств,
організацій, установ відносять інтелект, знання та
компетенції, які персоніфіковані в працівниках.
Стрімкий інформаційний, техніко-технологічний, соціально-економічний, розвиток світу,

в якому сучасній людині доводиться діяти в
умовах жорсткої конкуренції, зумовив зростання ролі професійної компетентності особистості
та набуття стратегічного значення в управлінні людськими ресурсами на будь-якому рівні.
Це визначає актуальність упровадження компетентнісного підходу як в освітню практику,
так і в оцінювання рівня розвитку людського
потенціалу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Поняття «компетентність» лежить в основі
компетентнісного підходу, теоретико-методологічні засади якого інтенсивно досліджуються
науковцями різних галузей суспільних наук.
Найбільшого розвитку набули дослідження
теоретичних і прикладних проблем компетентнісного підходу у сфері освіти. Зокрема, питанням компетентнісного підходу в підготовці
фахівців вищої школи присвячено численні наукові праці, зокрема Л. Головача, І. Беха, С. Калашнікової, Н. Завіниченко, В. Носкова та ін.
Водночас застосування компетентнісного
підходу в управлінні людськими ресурсами організацій представлено у роботах І. Петрової,
Л. Пашко, М. Голованя, М. Нагари, а також
зарубіжних вчених М. Дж. Равена, Лайла М.
і Сайна М. Спенсерів, С. Уіддет, С. Холліфорда
та інших.
Разом з тим, попри досягнення науковців
у висвітленні зазначеної проблематики, в сучасних наукових працях недостатньо глибоко
опрацьовані питання сутності та ролі людського
потенціалу у забезпеченні конкурентоспроможності особистості, підприємства, галузі, національної економіки загалом, механізму формування людського потенціалу, умов реалізації та
його оцінки з позицій компетентнісного підходу, що і зумовило вибір напряму дослідження.
Метою статті є висвітлення сутності компетенцій та компетентності особистості та їх ролі
у розвитку людського потенціалу, обґрунтування необхідності формування компетентнісно орієнтованої освіти, а також застосування
компетентнісного підходу до визначення рівня
людського потенціалу на будь-якому рівні.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Людський потенціал визначається сукупністю характеристик, які об’єднуються у соці-
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Глобальні та національні проблеми економіки
ально-демографічний, соціально-економічний,
діяльнісний та соціокультурний потенціали
[1, с. 31]. Тому можливість для людини бути
багатогранним учасником суспільного життя
забезпечується реалізацією накопичених нею
якісних характеристик (станом здоров’я, професійно-кваліфікаційними характеристиками,
світоглядом, мотивацією, ціннісною орієнтацією та культурним розвитком) в економічній,
інноваційній, діловій, творчій, громадянській
активності. При цьому результати діяльності людини у суспільстві зумовлюють наявний
рівень соціально-економічного розвитку, формують відповідний рівень та якість життя, що
прямо і безпосередньо залежить від її знань і
умінь у тій чи іншій галузі як продукту функціонування системи освіти та культури.
Орієнтація на економіку знань у сучасному українському суспільстві вимагає розвитку
людського потенціалу у контексті інтелектуальних здібностей людей з метою утвердження у суспільстві цінності компетенцій людини
у забезпеченні її життєдіяльності. При цьому
людина повинна бути не тільки носієм знань,
а й творчою особистістю, яка здатна використовувати здобуті знання для забезпечення конкурентоспроможної діяльності у будь-якій сфері
суспільного життя. Відтак, вимоги сьогодення
дозволяють стверджувати, що рівень людського
потенціалу значною мірою залежить від рівня
компетентності особистості.
Компетентнісний підхід до визначення рівня людського потенціалу націлює освіту на
формування та розвиток ключових і предметних компетентностей (знань, умінь, навичок,
ставлень тощо), якими мають володіти фахівці
після здобуття відповідного професійно-кваліфікаційного рівня освіти. Результатом такого
процесу буде формування загальної компетентності людини в тих, чи інших питаннях, а також професійної компетентності у певній галузі
діяльності.
У Державному стандарті базової і повної
загальної середньої освіти (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23
листопада 2011 р. № 1392) дається тлумачення
понять «компетентність», «ключова компетентність», «компетентнісний підхід» [2]:
– компетентність – набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із
знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що
можуть цілісно реалізовуватися на практиці;
– ключова компетентність – спеціально
структурований комплекс характеристик (якостей) особистості, що дає можливість їй ефективно діяти у різних сферах життєдіяльності і
належить до загальногалузевого змісту освітніх
стандартів;
– компетентнісний підхід – спрямованість
навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані
ключова, загальнопредметна і предметна (галузева) компетентності. Результатом такого про-
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цесу має бути сформованість загальної компетентності випускника.
Виходячи з цього, компетентний випускник – це людина, яка володіє життєвими компетенціями, потрібними для успішного самостійного вирішення складних завдань, з якими
вона зустрічатиметься (або вже зустрічається) в
різних сферах власної життєдіяльності (виробництво, політика, життя громади, освіта, сімейне життя, мистецтво та дозвілля, релігія тощо).
Компетентний випускник спроможний зберегти,
розкрити, розвинути та конструктивно реалізувати свій життєвий і життєтворчий потенціал в
умовах складних вимог і ризиків, які висуває
до перед ним сьогодення. Така характеристика
має сформуватися в процесі навчання і містити
знання, вміння, ставлення, досвід діяльності й
поведінкові моделі особистості.
Рівень сформованих компетенцій у результаті здобуття повної загальної середньої освіти є
підґрунтям для подальшого розвитку людського потенціалу в системі освіти, зокрема професійно-технічної.
У «Концепції розвитку професійної освіти і
навчання в Україні (2010–2020 рр.)» визначена
основна мета професійно-технічної освіти – підготовка кваліфікованого працівника відповідного рівня та профілю, конкурентоздатного на
ринку праці, компетентного, відповідального,
який вільно володіє своєю професією, і орієнтованого в суміжних галузях діяльності, здатного
до професійного зростання тощо. Ключовими
компетенціями випускника навчального закладу є навчально-пізнавальна, інформаційна, комунікативна, соціально-трудова, особистісного
самовдосконалення. Все це дозволяє випускнику професійно-технічного навчального закладу
осмислено застосовувати комплекс професійних
знань, умінь і способів діяльності у подальшому
житті [3].
Свідченням наявності у людини належних
компетенцій є отримана у ході здобуття вищої
освіти відповідна кваліфікація, яка дозволяє
людині брати участь у суспільно-корисній діяльності. У Законі України «Про вищу освіту»
зазначається, що кваліфікація – це офіційний
результат оцінювання і визнання, який отримано, коли уповноважена установа встановила,
що особа досягла компетентностей (результатів
навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується відповідним документом
про вищу освіту. Зокрема, компетентність є динамічною комбінацією знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних,
світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність
особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом
навчання на певному рівні вищої освіти [3].
У науковій літературі зазначається, що компетенція – це певна норма, досягнення якої
може свідчити про можливість правильного вирішення якого-небудь завдання, а компетент-
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ність – це оцінка досягнення (або недосягнення) цієї норми [4].
Автор статті притримується думки, що компетенція – це певна якість особистості (знання,
уміння, навички тощо), яка формується у системі
освіти, тоді як компетентність – це ступінь оволодіння певною якістю (сукупністю сформованих
якостей), вміння застосовувати її у практичній
діяльності. При чому, компетентність людини
як фахівця визначається не тільки результатами
здобуття певного рівня освіти, але й досвідом роботи, життєвим досвідом, що дозволяє використовувати здобуті результати навчання на практиці.
Ключовими компетенціями, які мають бути
сформовані через освіту, є такі, які необхідні
кожній людині для особистого становлення і
розвитку, активного громадянства, соціального
включення та зайнятості. За рекомендаціями
Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу (2006 р.) виділено вісім ключових
компетенцій [5]:
– спілкування рідною мовою;
– спілкування іноземними мовами;
– знання математики та загальні знання у
сфері науки і
техніки;
– комп’ютерна грамотність;
– навченість навчатися;
– соціальні та громадянські навички;
– ініціативність і підприємливість;
– культурна обізнаність та самовираження.
Інтегративна компетентність особи полягає у
володінні та використанні на практиці окремих
компетенцій.
Актуальність упровадження в освітню практику компетентнісного підходу зумовлена
стрімким соціальним, технологічним і політичним розвитком світу, в якому сучасній людині
доводиться діяти в складних і невідомих ситуаціях, в умовах конкуренції та конфліктів, суперництва і співробітництва з представниками
інших культур тощо.
Щоб знайти своє місце в житті, ефективно
освоїти життєві та соціальні ролі, людина має
володіти певними характеристиками:
– бути гнучкою, мобільною, конкурентоспроможною, уміти інтегруватись у динамічне
суспільство, презентувати себе на ринку праці;
– критично мислити;
– використовувати знання як інструмент
для розв’язання життєвих проблем;
– генерувати нові ідеї, ухвалювати нестандартні рішення й нести за них відповідальність;
– володіти певними знаннями, комунікативною культурою, уміти працювати в команді;
– уміти запобігати та виходити з будь-яких
конфліктних ситуацій;
– цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації в професійному й
особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави;
– уміти здобувати, аналізувати інформацію,
отриману з різних джерел, застосовувати її для

індивідуального розвитку і самовдосконалення;
– бережливо ставитися до свого здоров’я та
здоров’я інших як до найвищої цінності;
– бути здатним до вибору численних альтернатив, які пропонує сучасне життя.
Такі характеристики визначають компетентність особистості і водночас є ознакою високого
рівня розвитку людського потенціалу.
Саме володіння життєво важливими компетенціями дозволяють людині орієнтуватися в
сучасному динамічному суспільстві, сприяють
формуванню здатності швидко реагувати на запити часу. У зв’язку з цим проблеми формування компетентності особистості, а також їх
оцінювання, виходять сьогодні на рівень пріоритетних в українському суспільстві.
Необхідно відзначити, що компетентність є
здатністю особистості використовувати накопичені якості, що перебуває в органічній єдності з
цінностями людини. Тому основою компетентності людини можна вважати її ціннісні орієнтації, які одночасно є основою розвитку людського потенціалу.
Водночас компетентність людини виступає
умовою розвитку і набуття зрілої форми думок,
мотивів, цінностей, спрямованості особистості,
яка прагне самоствердитися у власній діяльності, реалізувати творчий потенціал, проявити
свої здібності, набути авторитету у своїх колег
і самоповаги.
Активізація пізнавальної та інтелектуальної
діяльності особи значною мірою залежить від
її компетентності. Це виявляється в зацікавленості і засвоєнні особою накопичених людством
знань, підвищенні особистістю освіченості, розширенні світогляду, ерудиції, націлених на
перспективний розвиток.
Компетентність є основою діяльності і забезпечує свідому, умотивовану поведінку і самореалізацію особистості, підтримує певний емоційний фон, спрямованість, розвиває уміння
розв’язувати життєві і виробничі проблеми.
Внутрішню структуру компетентності можна подати у вигляді сукупності компонент [6]:
– мотиваційної;
– когнітивної;
– діяльнісної;
– ціннісно-рефлексивної;
– емоційно-вольової.
Виділені компоненти існують не ізольовано
одна від іншої, вони тісно взаємопов’язані між собою і формують людський потенціал особистості.
Оскільки сьогодні до основних факторів економічного зростання підприємств відносять інтелект, знання та компетенції, які персоніфіковані в працівниках, має значно посилитися
увага до ефективності управління персоналом
на основі моделювання, розвитку та використання компетенцій.
Теоретично та емпірично встановлено, що
упpaвлiння людськими pесуpсaми пpямo впливaє
нa якiснi пoкaзники дiяльнoстi пiдпpиємствa
та витpaтнiсть виpoбництвa. Цей факт довоВипуск 3. 2015
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дить необхідність оцінки людських pесуpсiв
щoдo вiдпoвiднoстi їх кваліфікації пoстaвленим
цiлям пiдпpиємствa тa зaвдaнням пoдaльшoгo
poзвитку. Тaкa oцiнкa передбачає визначення
ступеня використання потенціалу працівників,
виявлення мoжливoстей i нaпpямiв підвищення компетентності людських ресурсів підприємства, що, у свою чергу, сприяє досягненню високого рівня організації праці, удосконаленню
роботи підприємства [7, с. 74]
Особливо важливого значення набуває оцінка наявного людського потенціалу на будьякому рівні, яка полягає не тільки в оцінюванні умінь, знань і навичок, які притаманні
працівнику в певний час, а також у виявленні
потенційних здібностей удосконалювати їх у
майбутньому. Отже, при оцінці людського потенціалу необхідно використовувати таку методику, яка буде враховувати ці особливості.
І одним із найбільш ефективних методів такої
оцінки є саме компетентністний підхід, який з
моменту його створення не отримав достатнього
визнання в Україні, але за умов сучасної ринкової економіки є досить актуальним.
Таким чином, враховуючи швидкі зміни у
всіх сферах життя, які відбуваються під впливом багатьох чинників і рухають економіку та
промисловість, впливають на розвиток культури
міжнаціональних відносин, інформаційний простір, актуалізується проблема формування компетентностей. У цьому контексті незалежно від
країни й нації, від суспільного устрою провідну
роль відіграє освіта усіх рівнів, яка готує людину до життя в сім’ї, громаді, країні, до роботи
та творчості, до реалізації себе як особистості в
суспільстві, розвиває людський потенціал.
Сфера освіти, орієнтуючись на сучасний ринок праці, до пріоритетів сьогодення має віднести уміння оперувати такими технологіями та
знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства, підготують молодь до нових ролей у цьому суспільстві. Саме тому важливим нині є не тільки вміння використовувати
власні знання, а й бути готовим змінюватися та
пристосовуватися до нових потреб ринку праці,
управляти інформацією, активно діяти, швидко
приймати рішення, навчатись упродовж життя.
Проблеми, пов’язані з появою компетентнісно орієнтованої освіти, останніми десятиліттями вивчають такі відомі міжнародні орга-
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нізації, як ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Рада
Європи, Організація європейського співробітництва та розвитку, Міжнародний департамент
стандартів тощо.
Відтворення людського капіталу як інструмента розвитку людського потенціалу і, одночасно, його наслідку, можливе лише в результаті комплексної взаємодії держави, населення
та бізнесу. Однак провідна роль у цьому процесі, яка полягає у створенні умов для розвитку
людського капіталу, практично у всіх країнах
належить державі. Тому державне регулювання
економіки найбільш розвинених країн зосереджено на розширеному відтворенні людського
капіталу, зокрема у сфері освіти шляхом формування потрібних компетенцій. Одним із шляхів оновлення змісту освіти і навчальних технологій, узгодження їх із сучасними потребами,
інтеграції до світового освітнього простору є
орієнтація навчальних програм на компетентнісний підхід та створення ефективних механізмів його запровадження.
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ,
ПОВ’ЯЗАНОГО З ТРУДОВОЮ МІГРАЦІЄЮ
THE PRINCIPLES OF FORMATION AND USE OF THE EMPLOYMENT
POTENTIAL ASSOCIATED WITH LABOUR MIGRATION
АНОТАЦІЯ
У статті дано визначення поняттю «трудовий потенціал»,
визначено основні принципи формування та розвитку трудового потенціалу з огляду впливу на нього трудової міграції, розглянуто процес формування трудового потенціалу з кількісної і
якісної сторін, визначено позитивний та негативний вплив трудової міграції на розвиток трудового потенціалу України.
Ключові слова: трудовий потенціал, формування, розвиток, використання, трудова міграція, міграційний рух населення.
АННОТАЦИЯ
В статье дано определение понятию «трудовой потенциал», определены основные принципы формирования и развития трудового потенциала с учетом влияния на него трудовой
миграции, рассмотрен процесс формирования трудового потенциала с количественной и качественной сторон, определено позитивное и негативное влияние трудовой миграции на
развитие трудового потенциала Украины.
Ключевые слова: трудовой потенциал, формирование,
развитие, использование, трудовая миграция, миграционное
движение населения.
ANNOTATION
In the article the definition of the term «labor potential», defined
the main principles of formation and development of labor potential
taking into account the impact of labour migration, the process of
the formation of the labour potential of quantitative and qualitative
sides, defined positive and negative impact of labour migration on
the development of labor potential of Ukraine.
Keywords: labor potential, formation, development, use,
labour migration, migration of population.

Постановка проблеми. Забезпечення розвитку української економіки в умовах сьогодення
безпосередньо пов’язане з підвищенням ефективності використання усіх наявних у суспільстві
ресурсів, у першу чергу трудового потенціалу.
Підвищення темпів міграції населення, зниження продуктивності праці, зростання безробіття,
незбалансованість параметрів робочих місць з
кількісно-якісними характеристиками трудового потенціалу свідчать про зниження ефективності його використання. У нашій країні ще не
діє економічний механізм, за допомогою якого
б шляхом дії вже існуючих позитивних та впровадження в господарську практику нових економічних, адміністративних методів, важелів,
заходів та організаційних форм можливо було б
досягти повного, раціонального, продуктивного
використання трудового потенціалу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідження засад трудового потенціалу, його
формування проводять та проводили багато
вчених – економістів, а саме: В.П. Антонюк,

О.О. Бендасюк, Д.П. Богиня, З.С. Варналій,
С.С. Гринкевич, Т.В. Давидюк, І.О. Джаін,
Г.Т. Звонівська, Л.О. Корчевська, С.М. Самойленко, С.В. Сембер, С.Ю. Трубич, О.С. Федонін, Л.В. Шаульська, К.М. Шило, Л.А. Янковська та ін. [1-10].
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Актуальність проблеми
відтворення населення та відновлення його
трудового потенціалу в Україні посилюється
сучасною демографічною кризою. Для суспільства, в якому звужене відтворення, притаманне
значній частині населення, проблема нестачі
робочої сили може стати дуже гостро, оскільки
підвищення продуктивності праці може не компенсувати природне скорочення зайнятого населення. Нестабільність економіки призводить
до зростання мобільності населення у трудовій
міграції і виступає як чинник поглиблення поляризації соціально-економічного розвитку
регіонів. Глибоке дослідження усіх чинників
формування трудового потенціалу дасть змогу
визначити конкретні шляхи розв’язання існуючих кризових явищ та запобігання майбутнім.
Постановка завдання. Головним завданням
статті є дослідження міграційних процесів в
Україні та аналіз впливу міграції на трудовий
потенціал.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Трудовий потенціал являє собою складну та багатоструктурну соціально-економічну систему
(рис. 1). Він потребує створення науково обґрунтованих методик визначення характеру впливу
об’єктивних і суб’єктивних чинників на процес
його розвитку, особливо в умовах євроінтеграційних процесів. При дослідженні населення в
економічному аспекті особливого значення набуває оцінка трудового потенціалу спільності
людей. С.І. Пірожков розглядає трудовий потенціал як розвинену в даному суспільстві сукупність демографічних, соціальних та духовних характеристик і якостей трудо
активного
населення, що реалізовані або можуть бути реалізовані в умовах досягнутого рівня розвитку
продуктивних сил [11, с. 16].
У кількісному відношенні трудовий потенціал (зведена характеристика трудової активності людей) вимірюється як загальна чисельність
людино-років трудового життя, що належить
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прожити сукупності осіб у складі зайнятого трудового потенціалу є природне відтворення
населення за існуючого порядку вимирання та населення, то на рівні регіону істотну роль віхарактеру міграційних процесів, а також за- діграють міграційні процеси. Нерегульованість
кономірностей змін рівнів зайнятості з віком. міграційних потоків дає негативні наслідки, які
Кількісний бік трудового потенціалу розгляда- проявляються в погіршенні кримінального стають як частину життєвого потенціалу (різниця ну, втраті інтелектуального і трудового потенміж другим та першим трактується як нетру- ціалу, зрештою, в загрозі економічній безпеці.
дова частина життєвого потенціалу). Трудовий Актуальним для кожної держави є досягнення
потенціал має також якісну сторону, що вклю- та підтримка бажаних пропорцій міграційного
чає статево-вікову структуру, освітній та квалі- обміну населення між регіонами, зокрема обфікаційний рівень, стан здоров’я працездатного сягів професійно-кваліфікаційної та статевонаселення тощо. Пріоритетним напрямом роз- вікової структури і напрямів міграційних провитку сучасного розвинутого суспільства є збе- цесів. Тому дослідження процесу формування
трудового потенціалу повинно включати аналіз
реження та поновлення людського потенціалу.
Погоджуємося з думкою С.І. Пирожкова, статистичних показників, які характеризують
що трудовий потенціал не можна розглядати демографічні чинники розвитку трудового пояк щось застигле, величина якого, одного разу тенціалу: кількість населення в регіоні (постійсформувавшись,
надалі
Реалізація демографічної політики держави
лише витрачається у процесі суспільної діяльності
[11, с. 19]. Тому вважаємо
Покращання системи охорони здоров’я населення
правильною позицію тих науковців, які пропонують перейти від статичної моделі
Стабілізація економічної ситуації в державі
розгляду трудового потенціалу як сукупності ресурсів
Зовнішня трудова міграція
і резервів живої праці до
динамічної, тобто як здатності та можливості досягПокращання соціально-правового захисту населення, контроль
нення встановлених цілей.
ефективності реалізації трудового законодавства
Останнє зумовлює необхідність приділити увагу не
Законодавче та фінансове забезпечення освіти та наукової діяльності
лише відтворенню окремих
складових трудового потенціалу, а й рівню їх внутрішПрогнозування структурних зрушень в економіці та формування
ньої системної взаємодії,
загальнодержавної політики на ринку праці
а також взаємодії зі своїм
мікро- та макросередовищем для одержання резульРозвиток загальної культури і духовності населення
татів функціонування.
Формування трудового
потенціалу регіону можна
Трудовий потенціал населення
розглядати з кількісної і
якісної сторін: перша визначається демографічними
Рівень розвитку продуктивних сил
факторами відтворення населення; друга – відтворенВідносини з приводу споживання
ням суспільних відносин
і відтворенням соціальноекономічних умов. У межВідносини з приводу обміну
ах регіону формування трудового потенціалу тільки за
Відносини з приводу розподілу
рахунок природного приросту населення не вирішується у зв’язку з різними
Відносини з приводу виробництва
умовами формування трудових ресурсів на рівні суспільства та регіону. Якщо
Відносини власності на засоби виробництва та результати праці
на рівні держави процес
формування трудового поРівень розвитку виробничих відносин
тенціалу мало залежить від
механічного руху населенРис. 1. Основні фактори формування та розвитку трудового потенціалу
ня і основою формування
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ного, наявного), розподіл постійного населення за основними віковими групами (молодше
за працездатний вік, у працездатному віці та
старшому за працездатний вік), кількість пенсіонерів, народжуваність, смертність, природний
приріст населення, смертність малюків, показники міграційного руху населення.
Найбільшої ефективності у розвитку трудового потенціалу можна досягти під час забезпечення системного застосування таких
принципів: колективність, самоврядування,
особистісний підхід, єдність навчання і виховання, професіоналізм, безперервність, якість,
пріоритетність та обов’язковість, гнучкість, самостійність, диференційність, ефективність.
Надто високий рівень зовнішньої трудової
міграції і звуження демографічної бази відтворення трудового потенціалу негативно впливають на характер розвитку трудового потенціалу
суспільства України в умовах євроінтеграційних процесів. Розглядаючи міграцію як переміщення кількісно і якісно визначених спільностей індивідів між поселеннями, пов’язане
зі зміною постійного місця проживання, без
сумніву, відзначаємо її істотний вплив на формування трудового потенціалу регіонів, відтворення економічних відносин між людьми. Кількісні та якісні характеристики осіб, що беруть
участь у міграційних переміщеннях, здатні
посилити чи знизити людський потенціал населених пунктів прибуття чи вибуття. Серйозну
проблему на сьогодні становить процес територіального перерозподілу трудового потенціалу,
що певною мірою змінює саму конфігурацію
розселення України. За останні кілька років
за межі України з метою працевлаштування
виїхало 3 млн осіб. Це свідчить про тенденції
сучасної диверсифікації зазначених обсягів міграції працівників на національному та інтернаціональному рівнях.
Основними країнами еміграції є Росія, США,
Німеччина, Іспанія, Італія. Відбувається розподіл українців, які тимчасово працюють за кордоном, за тривалістю роботи і рівнем освіти, що
передбачено трудовим договором. Цей договір
затверджує, що найбільша частина мігрантів –
це особи з вищою і середньою фаховою освітою.
Це також має негативний вплив на якість трудового потенціалу України. Міграція обумовлена не туризмом, відпочинком чи відвідинами родичів і знайомих, а здійснюється з метою
отримання доходу.
Але разом з негативними наслідками, що є
результатом зовнішньої трудової міграції, слід
відзначити і позитивні наслідки для розвитку
трудового потенціалу України, такі як:
- сприяння інтеграції України до міжнародного ринку праці через міждержавний обмін
трудового потенціалу;
- надання трудовому потенціалу можливості
реалізувати свої здібності за кордоном, підвищити рівень кваліфікації, поліпшити матеріальне
становище, ознайомитись із світовим досвідом;

- зменшення рівня не тільки реєстрованого,
але й прихованого безробіття;
- забезпечення, завдяки іноземній робочій
силі, покриття дефіциту трудового потенціалу
необхідних професій та кваліфікацій в Україні;
- спрямування певної частини зароблених
коштів на розвиток малого бізнесу, що забезпечує створення нових робочих місць.
На початку століття, після вичерпання певного ресурсу еміграційних і нелегальних потоків вибуття мешканців України за кордон,
інтенсифікувалися міжрегіональні переміщення населення. Поглиблення економічної і соціальної диференціації областей через складний
період реструктуризації галузей та переходу до
ринкових умов господарювання обумовило певну конвергенційність напряму сучасних внутрішніх міграційних процесів.
Якісні характеристики населення в цілому
та трудового потенціалу як його частини значною мірою задаються кількістю населення та
його віковою структурою. На думку О. Хомри,
належний розвиток населення не може відбуватися за умов зменшення кількості хоча б через
те, що він передбачає як важливу ознаку збереження і покращення наявної вікової структури
населення (збільшення частки дітей, населення
молодшого працездатного віку, зниження постаріння) [12, с. 137].
Скорочення притоку молоді в економіку, на
думку деяких дослідників, призводить до зниження рівня мобільності населення, уповільнення процесів зміни професійно-кваліфікаційного та галузевого складу населення, що є
важливими умовами якості економічного зростання. У дослідженнях з цієї проблематики все
частіше звертається увага на такі якісні характеристики населення, що визначаються насамперед розвитком освіти, науки і техніки. В епоху глобалізації відносини між країнами різко
активізувалися: значно зросли обсяги експортно-імпортних операцій, посилилися контакти в
галузі науки і культури, небаченого раніше поширення набув міжнародний туризм.
У багатьох регіонах світу розвиваються інтеграційні процеси. Зокрема, вони нині домінують в Європі, являючи собою визначальну
тенденцію сучасної геополітичної ситуації у
цій частині світу. Інтеграція дає можливість
шляхом об’єднання зусиль різних країн спільно розв’язувати соціально-економічні проблеми. Одним із видів міждержавного співробітництва є обмін населенням та робочою силою
між країнами, що знаходить своє відображення у формуванні сталих потоків трудової міграції. «Якщо існування зовнішніх товарних
ринків втілюється в міжнародній торгівлі –
експорті та імпорті, то буття світового ринку
«специфічного товару» – робочої сили проявляється в міжнародних міграціях трудящих»
[13, с. 39].
Те ж саме можна сказати про перерозподіл
населення всередині держави по відношенню
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
до регіональних ринків праці. Нині практично всі країни світу є донорами робочої сили
або ж її реципієнтами, чимало країн одночасно виконують на світовому ринку праці
обидві ці функції. Сучасні економічні відносини характеризуються значним посиленням
взаємозалежності економічних агентів як у
окремих країнах, у регіонах світу, так і регіонах країни між собою. Глобалізація світового
розвитку вже сягнула за межі суто зовнішньої торгівлі та руху потоків капіталу. Дедалі
більшого поширення і значення набуває рух
людських ресурсів. Постійне зростання масштабів міжнародної міграції, залучення до неї
все нових і нових верств населення та країн
робить актуальним дослідження міжнародної
міграції робочої сили як однієї із форм міжнародних економічних відносин та її впливу
на соціально-економічний розвиток світового
господарства. Міжнародний розподіл праці як
найвищий ступінь розвитку суспільного територіального поділу праці між країнами передбачає стійку концентрацію виробництва певної продукції в окремих країнах, наявність у
різних країнах трудових ресурсів різного обсягу і кваліфікаційного складу. Широке трактування міжнародного поділу праці як відокремлення певних видів людської діяльності
не обов’язково передбачає його подальшу кооперацію – заснований на міжнародному поділі праці стійкий обмін між країнами продуктами, які вони виробляють з найбільшою
економічною ефективністю. Навіть якщо така
кооперація і здійснюється, то можлива в двох
формах: міжнародного обміну товарами (роботами, послугами), або на основі міждержавного переміщення самої праці – міжнародної
трудової міграції. Робоча сила в усі часи належала до мобільних факторів виробництва, її
переміщення з країни в країну були епізодичними і масовими, здійснювалися у добровільному й примусовому порядку, мали економічні та політичні причини [14, с. 189].
На сучасному етапі розвитку світового господарства склався досить стабільний і структурно оформлений створенням національних та
наднаціональних систем регулювання потоків
трудових ресурсів міжнародний ринок робочої
сили. Це якісно нове явище характеризується
постійним зростанням попиту і пропозиції іноземної робочої сили, участю не лише економічних агентів, а й країн. Основою формування
міжнародного ринку робочої сили є процеси
міжнародної трудової міграції – переміщення
працездатного населення з одних держав до
інших, що викликане причинами економічного та іншого характеру. Залежно від того,
чи перетинаються кордони країни при переміщенні працездатного населення, розрізняють
міграцію внутрішню та зовнішню. Внутрішня
міграція призводить до переміщення трудових
ресурсів між регіонами країни або між містом
і селом, проте чисельність населення країни
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при цьому не змінюється. Зовнішня міграція
впливає на цю чисельність, збільшуючи її на
кількість людей, які в’їхали в дану країну (іммігранти), і зменшуючи на кількість людей,
які виїхали за межі даної країни (емігранти).
Виділяють два основних види міжнародної
міграції робочої сили: міжнародна переселенська міграція та міжнародна трудова міграція
[15, с. 321].
Історично спочатку переважала переселенська міграція населення, тобто така, в результаті якої сформувалася значна частина населення США, Канади, Австралії та деяких інших
країн. Під такою міграцією розуміється переміщення мігрантів через кордони держав та
зміна місця проживання назавжди. Причини
міжнародної трудової міграції мають в основному економічний характер і класифікуються як:
відмінності в рівні економічного розвитку окремих країн і, відповідно умовах життєдіяльності
(рівні «якості життя»); наявність національних
відмінностей у розмірах вартості праці; наявність обмеженого безробіття в країнах, що розвиваються (останнім часом це явище поширене
у постсоціалістичних країнах); міжнародний
рух капіталу та функціонування міжнародних
корпорацій.
Найактивніша теоретична розробка проблем
міжнародної міграції почалася з кінця 60-х років минулого століття у межах теоретичних
побудов моделей економічного зростання. Їх
основна ідея полягає в тому, що міжнародне
переміщення робочої сили як одного із факторів виробництва здійснює вплив на темпи
економічного зростання, її причиною є міждержавні відмінності у рівні заробітної плати.
Прихильники неокласичного підходу, відповідно до якого кожна людина отримує і споживає
граничний продукт своєї праці, вважають, що
еміграція призводить до поліпшення добробуту
приймаючої країни. Причому економічний розвиток держави, з якої відбувається еміграція,
залишається таким самим або, в будь-якому
разі, не погіршується. Неокейнсіанський підхід
визнає можливість погіршення в результаті міграції економічного стану країни, яка експортує робочу силу, особливо якщо емігрують висококваліфіковані працівники. У зв’язку з цим
широко обговорювалася ідея введення податку
на «відтік мізків», доходи від якого пропонувалося передавати в розпорядження ООН і використовувати на потреби.
Трудова міграція є складним, багатогранним
процесом, що чинить неоднозначний вплив на
соціально-демографічний та економічний розвиток.
Найпомітнішими негативними наслідками
зовнішніх трудових міграцій є: безпосередня
зміна чисельності та трансформації структури
населення внаслідок переходу трудової міграції
у постійну; послаблення сімейних зв’язків, несталість шлюбів, поширення соціального сирітства, що негативно впливає на народжуваність
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та розвиток сім’ї; погіршення рівня здоров’я
трудових мігрантів внаслідок виснажливої
праці та некомфортних умов перебування за
кордоном; зниження кваліфікації працівників
внаслідок зайняття за кордоном низькокваліфікованими роботами; загроза нівелювання соціальної значимості зайнятості в Україні через
формування у молоді окремих регіонів стійкого
стереотипу, згідно з яким досягти пристойного
рівня життя можна лише шляхом трудових поїздок за кордон; переважно нелегальний статус
мігрантів, що, з одного боку, ускладнює соціальний захист цих осіб, а, з іншого боку, сприяє формуванню психології правового нігілізму
серед цього контингенту.
До позитивних аспектів трудових міграцій слід віднести: покращення можливостей
утримувати дітей, розширення доступу до
якісного медичного обслуговування і відпочинку внаслідок «міграційних» заробітків;
зниження напруження на ринку праці через
виїзд частини трудоактивних контингентів
та перехід до розряду економічно пасивного населення частини осіб, які нагромадили
необхідні для життєдіяльності кошти шляхом
трудових міграцій; розвиток підприємництва
та покращення можливостей зайнятості внаслідок створення нових робочих місць колишніми трудовими мігрантами, що заробили
достатні для відкриття власної справи суми
грошей; засвоєння учасниками трудових міграцій ринкової свідомості, цінностей та норм
цивілізованого суспільства; важливість «міграційних» грошей не лише як засобу добробуту окремих прошарків населення, а й як
джерела економічного розвитку.
Висновки. Найбільш значний вплив трудові
міграції справляють на розвиток регіональних
ринків праці в цілому і формування пропозиції
робочої сили зокрема. Виїзд частини трудоактивних контингентів та перехід до розряду економічно неактивного населення частини осіб,
які нагромадили необхідні для життєдіяльності
кошти шляхом трудових міграцій, призводить
до відповідного розширення можливостей працевлаштування осіб, які за інших умов не змогли б знайти роботу. Наслідком засвоєння учасниками трудових міграцій ринкової свідомості,
цінностей та норм цивілізованого суспільства
стає поширення відповідних настанов серед
осіб, які не мають досвіду зовнішніх трудових
міграцій.
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МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ
У СИСТЕМІ ЧИННИКІВ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION
IN THE SYSTEM OF FACTORS OF STATE MIGRATION POLICY
АНОТАЦІЯ
Уточнено суть міжнародної економічної інтеграції та розглянуто основні її рівні (мікро-, мезо-, макро-, мегарівень). Доповнено типову класифікацію форм міжнародної економічної і
політичної інтеграції такими полярними її проявами, як автаркія та федералізація. Крім того, коротко висвітлено поняття
глобалізації, регіоналізації, глобальної інтеграції; з’ясовано
характер впливу інтеграційних процесів на міграційну сферу.
Ключові слова: міжнародна інтеграція, форми інтеграції,
рівні інтеграції, глобалізація, регіоналізація, міграція.
АННОТАЦИЯ
Уточнено суть международной экономической интеграции
и рассмотрены основные ее уровни (микро-, мезо-, макро-, мегауровень). Типичная классификация форм международной
экономической и политической интеграции дополнена такими
полярными ее проявлениями, как автаркия и федерализация.
Кроме того, кратко освещены понятия глобализации, регионализации, глобальной интеграции; выяснен характер влияния
интеграционных процессов на миграционную сферу.
Ключевые слова: международная интеграция, формы интеграции, уровни интеграции, глобализация, регионализация,
миграция.
ANNOTATION
The essence of international economic integration is specified
and its levels are examined (micro-, meso-, macro- and megalevel).
Typical classification of forms of international economic and political
integration is supplemented by its polar manifestations, such as
autarchy and federalization. Besides, the concept of globalization,
regionalization and global integration is briefly highlighted; the
influence of integration processes on migration is covered.
Keywords: international integration, forms of integration, level
of integration, globalization, regionalization, migration.

Постановка проблеми. Дослідження світових
соціально-економічних процесів є важливою
передумовою розуміння розвитку національних
економік, розробки національної економічної
стратегії та формування на цій основі адекватної міграційної політики. Реалізація євроінтеграційного вибору України, необхідність гармонізації її соціально-економічної, міграційної
політики з європейськими стандартами актуалізує вивчення теоретико-прикладних аспектів
проблеми міжнародної економічної інтеграції
та з’ясування її впливу на міграційні процеси.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні основи аналізу міжнародної інтеграції
беруть свої початок з робіт де Бірса, Дж. Вайнера та М. Байє – засновників теорії митних союзів. Зокрема, дослідники теорії міжнародної
економічної інтеграції вважають, що її найбільш
повне обґрунтування зробив Дж. Вайнер у праці

«Питання митного союзу» [1, с. 4]. Досліджуючи
вплив створення митних союзів на ефективність
розвитку національних економік, вчений у своїх
подальших роботах довів, що вони можуть мати
як позитивні так і негативні наслідки, а також
ввів такі нові поняття, як ефекти створення та
ефекти відхилення торгівлі.
Значний внесок у формування теоретичних
основ міжнародної економічної інтеграції та дослідження механізмів функціонування інтеграційних процесів зробили такі українські вчені:
О. Білорус, М. Долішній, Д. Лук’яненко, Н. Мікула, Ю. Пахомов, С. Писаренко, А. Філіпенко,
А. Чухно, П. Юхименко та ін.
Нині сформувалася ціла низка різноманітних підходів, концепцій і трактувань міжнародної економічної інтеграції, серед яких здебільшого виокремлюють три відомі наукові школи:
ринкова, ринково-інституційна та структурна. Представники ринкової школи (М. Алле,
А. Мюллер-Армак, А. Предоль, В. Рьопке)
вважають ринок найкращим регулятором економічної діяльності, який не можна замінити
ніякими штучними державними механізмами.
Згідно з цією концепцією, міжнародна економічна інтеграція є тим міцнішою, чим вільнішою є дія ринкових сил і водночас слабшим
регулюючий вплив держави.
Вчені ринково-інституційної школи (Ж. Валер, Б. Балаша, Г. Кремер) намагаються знайти
компроміс між ринковими та державними важелями регулювання міжнародної економічної
інтеграції. Відповідно, інтеграцію вони трактують як певну єдність економічних і політикоправових аспектів. Зокрема, Б. Балаша вважає,
що інтеграція починається з ініціативи урядів
певних держав, котрі усувають дискримінацію
між національними господарствами.
Теоретики структурної школи (Г. Мюрдаль,
А. Маршал, Ф. Перру) трактують економічну інтеграцію як «глибинний процес структурних перетворень в економіці країн, що інтегруються, і
як наслідок – зміна системи і формування нової
якості більш досконалої господарської системи»
[2, с. 36]. В рамках цієї концепції справжня інтеграція має місце при створенні економічного
союзу, коли відбувається структурне взаємопроникнення національних господарств.
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Виділення не вирішених раніше частин за- економічну взаємодію окремих господарююгальної проблеми. На наш погляд, недостатньо чих суб’єктів (індивідів, фірм, установ тощо) у
висвітленими у науковій літературі залиша- формі здійснення спільних проектів, науковоються питання просторових рівнів міжнародної пошукових робіт, створення спільних підприекономічної інтеграції, її основних форм, а та- ємств, транснаціональних корпорацій тощо.
кож співвідношення понять глобалізації та ре- Міжнародне економічне співробітництво окрегіоналізації. Крім того, сучасні глобалізаційні мих регіонів держав, що веде до їх зближення,
процеси суттєво впливають на міграційну сферу створення прикордонних зон, міжрегіональних
і постійно актуалізують нові проблеми, що по- об’єднань, утворює мезорегіональний рівень інтеграції. На макрорівні інтеграція відбувається
требують наукових досліджень.
Метою запропонованої статті є уточнення у формі міждержавного економічного співросуті інтеграційних процесів, розгляд основних бітництва, підписання угод, союзів, створення
рівнів та форм міжнародної економічної інте- інтеграційних угрупувань країн. Економічне
грації, а також виявлення характеру її впливу співробітництво, розширення, злиття міжнародних об’єднань і організацій відбувається на
на міжнародну міграцію населення.
Виклад основного матеріалу дослідження. мегарівні. Зазначені рівні тісно переплітаються,
У загальнотеоретичному контексті інтеграція взаємодіють і взаємодоповнюють один одного.
За ступенем інтегрованості виділяють такі
означає процес, що веде до стану зв’язаності
окремих частин і функцій системи в єдине ціле. основні форми міжнародної економічної і поліВодночас її розглядають і як процес, у резуль- тичної інтеграції, як: зона преференційної тортаті якого такий стан досягається, а також про- гівлі, зона вільної торгівлі, митний союз, спільцес входження в систему окремого елемента ний ринок, економічний союз, повна інтеграція
[2, с. 20]. Наше дослідження стосується зовніш- [2, с. 21]. Широкорозповсюдженим у науковій
ньої форми інтеграції. Зокрема, мова йде про літературі є представлення цих форм у вигляміжнародну економічну інтеграцію, під якою ді таблиці, що полегшує розуміння суті кожної
розуміють «процес зближення, взаємопроник- з них та виявлення принципових відмінностей
нення, зрощування національних економік, і між ними [3, с. 40]. Для того щоб ширше виформування цілісного регіонального (міжнарод- світлити і покращити розуміння інтеграційних
процесів, вважаємо за доцільне доповнити цю
ного) господарського комплексу» [3, с. 40].
У 70-ті роки ХХ століття голландський еко- класифікацію такими полярними її етапами, як
номіст Ян Тінберген обґрунтував концепцію автаркія та федерація (табл. 1).
Автаркія означає політичну і економічпозитивної і негативної інтеграції. Процеси
зняття бар’єрів на шляху ринкового обміну ну відособленість, незалежність однієї країни
товарами, послугами та основними факторами (групи країн) від інших. Вона проявляється в
виробництва вчений пов’язує з негативною ін- обмеженні імпорту, стимулюванні експорту,
теграцією. Під позитивною
Тінберген розуміє розробСуб’єкти
Зміст інтеграційних
Рівні
ку та проведення спільінтеграції
процесів
ної економічної політики,
структурне пристосування
економік держав. Світовий
Злиття фірм, створення
Підприємства,
досвід свідчить, що стабільМікрорівень
транснаціональних
фірми, галузі
корпорацій тощо
ний соціально-економічний
ефект міжнародної інтеграції досягається при гармонійному доповненні цих
Формування
Окремі
транскордонних регіонів,
двох названих її видів.
Мезорівень
регіони
міжрегіональних
Щодо
структурних
держав
економічних зон.
рівнів міжнародної економічної інтеграції, то у
науковій літературі здеМіждержавне
більшого йдеться про її маспівробітництво,
Держави
Макрорівень
кро- і мікрорівень, наприутворення міждержавних
клад [2, с. 2; 4, с. 20]. Для
інтеграційних угрупувань
комплексного, більш повного висвітлення суті інтеСпівробітництво
граційних процесів, вважаМіждержавні
міждержавних
ємо за доцільне розглядати
Мегарівень
інтеграційні
інтеграційних угрупувань,
такі їх рівні: мікрорівень,
угрупування
їх злиття та розширення
мезорівень,
макрорівень,
мегарівень (рис. 1).
Рис. 1. Просторові рівні міжнародної економічної інтеграції
Інтеграція на мікрорівні відбувається через Складено автором
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Таблиця 1

Автаркія
+
Зона преференційної торгівлі
+
Зона вільної торгівлі
+
+
Митний союз
+
+
+
Спільний ринок
+
+
+
Економічний союз
+
+
+
Повна інтеграція, політичний
+
+
+
союз
Федерація
+
+
+
Складено автором, доповнено на основі джерела: [Менеджмент, с. 40]

консервації економіки, створенні ізольованої
держави. У сучасному глобалізованому світі повна автаркія неможлива, тому, у науковій літературі, як правило, мова йде про автаркічне
спрямування зовнішньої економічної політики
певних держав (напр., Албанія, Північна Корея
та ін.). Політику автаркії почала проводити Російська Федерація у 2014 році у відповідь на
запровадження щодо неї санкції розвинутих
країн світу через агресію Росії в Україні.
Початковою стадією інтеграційного процесу є лібералізація торговельних відносин між
окремими країнами. Усуваючи бар’єри на торгівлю певною групою товарів і послуг, такі країни спрощують доступ зарубіжних партнерів на
внутрішній ринок і утворюють зону преференційної торгівлі. Відомим прикладом реалізації
такої форми інтеграції є преференційна система
Британського співтовариства, котре було утворене 1932 року і об’єднувало 48 держав.
Зона вільної торгівлі утворюється при підписанні угоди між країнами про усунення
тарифних і кількісних обмежень у взаємній
торгівлі товарами та послугами. При цьому
кожна з країн-учасниць зберігає право на власне регулювання торгівлі з третіми країнами.
У зв’язку з цим митниці усередині зони залишаються з метою уникнення нечесної торгівлі.
Така форма інтеграції є досить поширеною і
дієвою на сьогоднішній день, про що свідчить
функціонування Північноамериканської зони
вільної торгівлі НАФТА (угода між США, Канадою і Мексикою від 1994 року), Європейська асоціація вільної торгівлі – ЄАВТ (угода
1960 р. між Ісландією, Ліхтенштейном, Норвегією та Швейцарією).
Щодо участі України у такій формі міжнародної економічної інтеграції, як зона вільної
торгівлі, то станом на кінець 2014 року наша
держава має чинні угоди про вільну торгівлю
з країнами СНД (підписана у 2011 р.), ЄАВТ
(2010 р.), ЄС (2014 р.), Македонією (1997 р.) та
Чорногорією (2011 р.) [5].

+
+

+

+

+

+

+

+

+

Спільний
уряд

Єдина
економ.
політика

Узгодж.
економ.
політики

Вільний рух
капіталу і
роб. сили

Спільні зовн.
митні тарифи

Ліквідація
митних
бар’єрів

Лібералізація
торг. відносин

Відсутність
торгівлі

Форми міжнародної економічної і політичної інтеграції

+

Наступним етапом міжнародної економічної
інтеграції є створення митного союзу. У цьому
випадку країни-члени, окрім ліквідації митних
бар’єрів у взаємній торгівлі, запроваджують
єдині митні тарифи щодо третіх країн. Тобто
країни митного союзу проводять спільну торговельну політику відносно країн, котрі не є
його членами. Після встановлення спільного
зовнішнього тарифу країни повинні досягти
згоди щодо фітосанітарних норм, добровільних
обмежень експорту, адміністративних перепон на шляху торгівлі тощо [3, с. 41]. Митний
союз країн Європейського Союзу та кількох
інших країн було створено у 1968 році; угоди
про створення такого союзу діяли у Бенілюксі
(з 1948 р.); митний союз Білорусі, Казахстану
та Росії діє з 2010 року.
При усуненні обмежень на вільний рух не
тільки товарів, а й основних факторів виробництва – робочої сили і капіталу, країни митного
союзу утворюють спільний ринок. Таким чином,
створення спільного ринку передбачає встановлення «чотирьох свобод»: вільного руху товарів, послуг, капіталу та робочої сили [3, с. 41].
Прикладом цієї форми інтеграції є: Центральноамериканський спільний ринок (створений
1960 р.), Європейська економічна зона (англ.
European Economic Area, EEA), яка об’єднує
країни ЄС, Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн
(діє з 1994 року), Спільний ринок країн Карибського басейну – КАРІКОМ (1973 р.).
Наступним етапом міжнародної економічної
інтеграції є створення економічного союзу, що
передбачає не лише існування спільного ринку,
а й координацію деяких видів економічної політики (монетарної, фіскальної, транспортної,
промислової та ін.), і, відповідно, уніфікацію
законодавства у валютній, грошовій і бюджетній сферах. Яскравим прикладом успішного
функціонування цієї форми інтеграції служить
Європейський союз (угода про створення чинна з 1993 року), який на сьогоднішній день
об’єднує 28 держав. Основні напрямки політи-
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ки ЄС та країн-членів визначаються спільно у
вигляді рішень Ради міністрів. Ще одним прикладом економічного союзу є Євразійський економічний союз (ЄАЕС, створений у 2014 році),
до якого увійшли Білорусь, Вірменія, Казахстан та Росія.
Повна міжнародна економічна інтеграція
передбачає проведення єдиної зовнішньої та
економічної політики, створення органів наднаціональної адміністрації, рішення якої є
обов’язковими для виконання всіма країнамиучасницями. Ця стадія подібна до митного союзу, в якому введено єдину валюту, а питання у
сфері монетарної політики вирішуються спільним Центральним банком [6]. На сьогоднішній
день ЄС є фактично єдиним міжнародним інтеграційним угрупуванням, котре пройшло усі
зазначені вище форми економічної інтеграції,
має вже багато ознак її передостаннього етапу і
продовжує своє формування.
Завершальним етапом інтеграційних процесів є федерація. Вона формується, коли кілька
держав чи їх об’єднань, зберігаючи відносну самостійність, утворюють єдину союзну державу
з єдиним громадянством, армією та урядом. Ця
форма інтеграції передбачає створення дворівневого уряду: федеральний рівень, що регулює
інтеграційне угрупування як єдине ціле, та
уряд суб’єктів федерації, покликаний регулювати її частини. Прикладами такої форми інтеграційних угрупувань є: Австрійська республіка, Російська Федерація, Сполучені Штати
Америки, Федеративна Республіка Німеччина.
Міжнародна економічна інтеграція тісно
взаємопов’язана з процесами глобалізації та
регіоналізації. Слово «глобальний» походить
від латинського globus – куля і визначається
як «той, що охоплює територію або населення
всієї земної кулі; всесвітній, загальний». Відповідно, «глобалізація» – це надання чомусь глобального характеру [7, с. 161]. Термін «глобалізація» було введено у науковий обіг Теодором
Левітом на початку вісімдесятих років ХХ століття. Здебільшого його застосовують для позначення процесу підвищення рівня взаємодії,
інтеграції, впливу та взаємозалежності між народами і державами у різних сферах людського
життя (економічній, соціальній, технологічній,
культурній, політичній та екологічній). Глобалізація зменшує значення відстані і державних
кордонів і сприяє утворенню уніфікованого середовища (економічного, політичного, культурного тощо).
Серед великого різноманіття наукових підходів і трактувань глобалізації одним з найбільш повних, на наш погляд, є визначення,
запропоноване Б.М. Юськівим. Цей автор розглядає глобалізацію як «якісну стадію суспільного розвитку, яка представляє собою процес
системного переходу функціонування соціуму
від рівня переважно національного до транснаціонального шляхом створення і посилення
транснаціональних взаємозв’язків і взаємодії

в ньому в усіх сферах життєдіяльності – політичній, економічній, соціальній, культурній,
екологічній тощо» [8, с. 13]. Дане трактування
можна хіба доповнити визначенням російського вченого М.О. Мнацаканяна, який розглядає
глобалізацію як формування й утвердження цілісності, взаємозв’язку і взаємозалежності, інтегрованості світу і сприйняття його таким суспільною свідомістю [9, с. 137]. Власне, у такому
визначенні містяться основні характеристики і
прояви глобалізації: цілісність, взаємозв’язок,
взаємозалежність та інтегрованість світу.
Очевидним, на перший погляд, видається
прямий вплив глобалізації на міграцію населення. Однак цей зв’язок неоднозначно оцінюється у науковій літературі. З одного боку, вчені
вказують, що розширенню міграційних потоків
сприяють такі прояви глобалізації [8, с. 167]:
розпад двох політичних систем, що уможливило міграцію через кордони, які до цього були
закриті; насадження мультикультуралізму, або
відкритості культур у багатьох суспільствах;
зняття і зниження технічних і економічних
перепон на пересування великих мас людей на
значні відстані; відкриття або зростання відкритості багатьох національних економік; стандартизація продукції і промислового виробництва в міжнародних масштабах.
В цілому вплив глобалізації на міграцію населення проявляється в зростанні кількості мігрантів та країн їх походження, міжконтинентальному характері переміщень, появі нових
форм міграції (освітня, інтелектуальна, «віртуальна», «незавершена» і т.п.). Більше того,
вчені вказують на компліментарність зв’язку
між глобалізацією та міграцією [8, с. 174-176].
З одного боку, глобалізація стимулює (або обмежує) міграційні потоки і сприяє виникненню
нових форм міграції, а з іншого – міграція виступає одним із проявів глобалізації, її стимулятором, а в деяких випадках і обмежувачем.
Механізм цієї взаємодії відбувається через зростання чотирьох структурних потоків, що перетинають кордони держав: товарів, інвестицій,
інформації, індивідів. Наприклад, міграційні
потоки передбачають рух грошових переказів
між країнами-реципієнтами і донорами міграції. У свою чергу, міжнародна торгівля товарами і певними послугами, інтернаціоналізація
виробничих процесів стають приводом міграції
для тих, хто надає ці послуги і тих, хто їх споживає [8, с. 175].
Поряд з цим вчені поки що не знайшли статистичних підтверджень глобалізації міграційних потоків за період, коли економічна глобалізація набула значної сили [10, с. 45]. Тобто
можна констатувати, що очікуваного зростання
міграції в глобальному масштабі так і не відбулося, хоча розширилася її географія. Серед
причин, які певною мірою загальмували глобалізацію міграційних потоків, М. Окольський
вказує на [11, с. 209-210]: 1. Світовий економічний спад, який розпочався у 1973 році, що
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спричинив відповідне падіння попиту на робочу силу і сприяв запровадженню значних імміграційних обмежень. 2. Регіоналізація, яку
вчений називає невід’ємною частиною найновішої економічної глобалізації, що сприяє зменшенню надходження чинників виробництва до
відносно невеликого числа країн. А це у свою
чергу позначилося на мобільності міжнародної
робочої сили.
Серед великого різноманіття наукових підходів, трактувань регіоналізації одним із найбільш повних і доречних у контексті нашого дослідження є визначення, запропоноване
О.В. Гаврилюком. Вчений розглядає регіоналізацію як «сукупність емпіричних процесів,
що виникають, як правило, з тенденцій економічної інтеграції й моделей, які приводять
до її формування і співробітництва в рамках
транснаціонального географічного простору»
[12, с. 8].
Хоча на перший погляд глобалізація і регіоналізація видаються різноспрямованими процесами, та вони не є взаємовиключними і зв’язок
між ними не є однозначним. Більше того, ці
процеси певною мірою доповнюють один одного. Поступово розширюючись, регіональні організації відпрацьовують механізм економічного
співробітництва, який стає надбанням світової
спільноти на глобальному рівні. Тобто, з одного боку, регіоналізація певною мірою виступає
стадією, локомотивом глобалізації, полегшуючи інтеграцію національних економік у глобальний економічний простір, а з іншого – захищаючи і відстоюючи інтереси окремої групи
країн, регіоналізація може виступати своєрідною реакцією на глобалізацію, що веде до поляризації глобалізованого світу.
Отже, міжнародна регіональна економічна
інтеграція позначає процеси зближення, взаємопроникнення і формування цілісного регіонального господарського комплексу. Тобто
регіональні інтеграційні процеси, в результаті
тісної співпраці та реалізації спільних інтересів,
ведуть до формування соціально-економічної,
політичної єдності декількох країн в рамках
транснаціонального географічного простору.
Отже, якщо регіональна інтеграція передбачає
об’єднання держав, головним чином близьких
у географічному, історичному та культурному
плані, то глобальна інтеграція зменшує значення відстані і сприяє утворенню універсального уніфікованого середовища (економічного,
політичного, культурного тощо). Поняття глобальної регіоналізації вживаємо як синонім зовнішньої регіональної інтеграції і використовуємо в дещо узагальненому вигляді, маючи на
увазі зовнішню її форму, тобто утворення великих міждержавних інтеграційних формувань.
В умовах формування глобальної моделі світового господарства посилюється роль класичних
регіональних інтеграційних блоків, таких як:
ЄС, НАФТА, АТЕС. На ці три об’єднання припадає 80% світового ВВП, 82% всіх державних
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бюджетів країн світу і 85% експорту [13, с. 57].
На сьогоднішній день більшість країн світу
беруть участь у тих чи інших формах інтеграційних процесів. Про високу динаміку регіональної інтеграції свідчить постійне зростання
кількості інтеграційних об’єднань. При цьому
процес формування інтеграційних блоків на
сучасному етапі охопив не тільки розвинуті
країни, а й країни, що розвиваються. Вчені –
спеціалісти з проблем глобального економічного розвитку вважають, що така тенденція знаменує прихід епохи нового регіоналізму, який
розповсюдився на всі континенти [13, с. 58]. Завдання такого регіоналізму науковці вбачають
у зменшенні розриву між державами «золотого
мільярду» та іншими країнами світу, а також
підвищення рівня соціально-економічного розвитку всіх країн загалом.
Співзвучною з ідеями нового регіоналізму
є концепція глобальної інтеграції. Така інтеграція веде до формування єдиного соціально-економічного, політичного та культурного
простору, основою формування якого є спільні
інтереси країн-учасниць. Достатньо вичерпну і
змістовну, на наш погляд, дефініцію поняття
глобальної інтеграції дає професор Р.В. Войтович, який визначає його як: «засіб об’єднання
держав на всіх рівнях суспільного розвитку,
що забезпечує структурну трансформацію сучасної системи міжнародних відносин, сприяє
паритетному розподілу соціально-політичного,
економічного та культурного потенціалу між
державами в умовах спільного глобалізаційного
вектора розвитку» [14, с. 11].
Якісно новою формою глобальної інтеграції є
глокалізація, яка в широкому розумінні означає
діалектичну єдність глобального і локального;
одночасне співіснування протилежних тенденцій: універсалізації, гомогенізації як проявів
глобалізації, та партикуляризації, гетерогенізації, яку несе локалізація [15]. В економічній
літературі цей термін здебільшого вживають,
коли йдеться про процес з’єднання всесвітніх
центрів економічної сили з периферією. Ядром
притягування є окремі локалітети – національні регіони, міста, мегаполіси, значення і роль
яких в глобальних процесах невпинно зростає
(наприклад, Баварія, Каталонія, Сан-Паоло)
[13, с. 58]. Необхідною умовою їх формування
є забезпечення території висококваліфікованою
робочою силою, доступом до некодифікованих
знань, можливостями для безперервного навчання працюючих.
Висновки. Отже, узагальнено міжнародну економічну інтеграцію можна визначити
як процес взаємопроникнення національних
економік, що призводить до формування господарської системи нового порядку. Під впливом інтеграційних та глобалізаційних процесів
у міграційній сфері відбуваються такі основні
зміни: збільшення кількості мігрантів (однак
не прямо пропорційно до товарних чи інших
потоків); зростання кількості країн походжен-
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ня мігрантів та посилення міжконтинентального характеру переміщень; поява нових форм
міграції населення. Крім того, важливо зазначити, що в умовах глобальної інтеграції формується нова модель міграційної політики, в
якій держава все ще зберігає за собою основні
функції управління міграцією, однак змінюється його характер та умови. Зокрема, розширюється коло суб’єктів управління міграційними
процесами як на національному, так і міжнаціональному рівнях. Тобто відбувається поступове зміщення центру регулювання міграції на
наддержавний рівень. За таких умов важливо,
щоб національні політики координували свою
діяльність з міжнародними організаціями для
забезпечення їхньої максимально можливої
узгодженості і гармонізації. Таким чином, важливим завданням національних міграційних
політик на сучасному етапі є досягнення внутрішньої (внутрішньодержавної) і зовнішньої
(міждержавної, глобальної) когерентності.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Мазурок П.П. Концептуальні основи сучасних інтеграційних
процесів в умовах глобалізації світової економіки / П.П. Мазурок, Л.С. Сардар’ян // Вісник Криворізького економічного
інституту КНЕУ. – 2010. – № 1(21). – С. 3-8.
2. Балян А.В. Міжрегіональне, транскордонне співробітництво
України за умов розширення Європейського Союзу (на прикладі прикордонних регіонів України та Угорщини) / А.В. Балян. – Ужгород : Ліра, 2005. – 320 с.
3. Менеджмент європейської економічної інтеграції : підручник / ред. С.М. Писаренко. – К. : Знання, 2012. – 373 с.
4. Євроекономічна інтеграція України : [навчальний посібник] /

Л.І. Михайлова, Н.В. Волченко, Т.О. Зінчук, С.М. Кваша. – К. :
Центр учбової літератури, 2013. – 136 с.
5. Інформація щодо укладення угод про вільну торгівлю з перспективними торговельно-економічними партнерами України. Офіційний сайт Міністерства закордонний справ України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mfa.gov.ua/
ua/about-ukraine/economic-cooperation/trade-agreements.
6. Філіпенко А. Природа та особливості сучасного міжнародного інтеграційного процесу [Електронний ресурс] / Антон
Філіпенко // Економічний часопис – ХХІ. – 2003. – № 4. – Режим доступу : http://soskin.info/ea/2003/4/20030401.html.
7. Новий словник іншомовних слів: близько 40000 слів / за
ред. Л.І. Шевченко. – К. : АРІЙ, 2008. – 672 с.
8. Юськів Б.М. Глобалізація і трудова міграція в Європі /
Б.М. Юськів. – Рівне : Видавець О.М. Зень, 2009. – 476 с.
9. Мнацаканян М.О. Глобализация и национальное государство: три мифа / М.О. Мнацаканян // Социс. – 2004. – № 5. –
С. 137-142.
10.Tapinos G., Delaunay D. Can one really talk of the globalisation
of migration flows? / G. Tapinos, D. Delaunay // Globalisation,
Migration and Development. – Paris : OECD, 2000. – 200 p.
11. Okólski M. Migracje a globalizacja / М.Okólski // Globalizacja
od A do Z. Czarny E. (koord. naukowa). – Warszawa: Narodowy
Bank Polski, 2004. – Р. 199-232.
12. Гаврилюк О.В. Теоретичні та методологічні підходи до вивчення сучасних глобальних регіональних тенденцій / О.В. Гаврилюк // Регіональна економіка. – 2012. – № 3. – С. 7-15.
13.Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование : монография / науч. ред. Д. Лукьяненко, А. Поручника, В. Колесова. – К. : КНЭУ, 2013. – 466 с.
14. Войтович Р.В. Глобальна інтеграція як нова форма суспільного розвитку [Електронний ресурс] / Р.В. Войтович. – Режим
доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10vrvfsr.pdf.
15.Глокализация [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://dictionary-economics.ru/word/Глокализация.

Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки

665

УДК 316.443
Цвєтнова О.В.
старший викладач кафедри економіки та підприємництва
Красноармійського індустріального інституту
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
НА ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ
INFLUENCE OF SOCIAL POLICY
ON THE FORMATION OF MIDDLE CLASS IN UKRAINE
АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано динаміку доходів населення України та підкреслена важливість здійснення державного соціального захисту. Обґрунтовано необхідність формування
повноцінного середнього класу в Україні як гаранта соціальноекономічної стабільності в країні та висвітлено основні проблеми соціальної політики, що спричиняють гальмування цього
процесу.
Ключові слова: соціальна політика, соціальна структура
населення, соціальна стратифікація, подолання бідності, доходи населення, середній клас.
АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована динамика доходов населения
Украины и подчеркнута важность осуществления государственной социальной защиты. Обоснована необходимость
формирования полноценного среднего класса в Украине как
гаранта социально-экономической стабильности в стране и
освещены основные проблемы социальной политики, которые
приводят к торможению этого процесса.
Ключевые слова: социальная политика, социальная
структура населения, социальная стратификация, преодоление бедности, доходы населения, средний класс.
ANNOTATION
In this article dynamics of Ukrainian population’s incomes was
analyzed and importance of realization government social protection was emphasized. Necessity of forming a middle class of
full value in Ukraine as a guarantor for social economic stability
was substantiated. The main problems of the social policy which
caused the deceleration of this process were elucidated.
Keywords: a social policy, a social structure of population, a
social stratification, an overcoming poverty, population’s incomes,
a middle class.

Постановка проблеми. Соціальна політика у
всі часи існування людства була одним із найважливіших напрямів дії, складовою частиною
внутрішньої політики держави. Вона покликана забезпечити гармонізацію суспільних відносин, політичну стабільність, громадянську
згоду і зобов’язана формуватися на рівні державних рішень, соціальних проектів заходів і
програм. Саме вона забезпечує взаємодію всіх
сфер життєдіяльності суспільства та формує засади щодо розв’язання соціальних проблем.
Сьогодні в Україні спостерігається суттєвий розрив у доходах населення. Динаміка
розшарування говорить про сильну нерівність
в українському суспільстві та надмірно високу диференціацію доходів різних верств населення. Така поляризація суспільства вказує
на слабкість середнього класу і неефективність
соціальної політики українського керівництва.

Саме цим і зумовлена необхідність дослідження
впливу соціальної політики на процеси формування середнього класу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Стратифікаційні процеси і, зокрема, вплив соціальної політики на зміни в соціальній структурі
суспільства виступають предметом дослідження
багатьох українських та російських науковців
слід виділити роботи Т.І. Заславської, О.О. Якуби, О.Д. Куценко, С.О. Макеєва, В.В. Ядова,
А.Г. Здравомислова, І.М. Попової, В.С. Бакірова, С.Г. Кірдіної, В.І. Ільїна, З.Т. Голенкової, В.В. Радаєва, М.О. Шульги, Є.І. Головахи,
О.І. Шкаратана, В.Є. Пилипенка, І.Є. Діскіна,
В.М. Ворони, Г.Г. Ділігенського, Н.І. Лапіна,
В.Є. Хмелька та ін., в яких науковці намагаються більш детально дослідити та отримати
реалістичну картину стратифікаційних процесів суспільства. Разом з тим досі накопичено
мало цілісних досліджень, присвячених становленню українського середнього класу.
Мета статті: визначити та охарактеризувати
основні важелі впливу соціальної політики на
процеси соціальної стратифікації та формування середнього класу в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Соціальна політика вирішує низку найбільш
значущих соціальних проблем та найбільш гострих конфліктів. Соціальні проблеми достатньо складно визначаються та мають в основі
первинні нерозв’язані конфлікти. Також це
невідповідність в системі ключових інтересів,
що призводять до протиріч. Саме в межах соціальної політики існує комплексне знання
про подолання цих проблем на підставі науково обґрунтованих та збалансованих засобів,
методів, способів, прийомів та управлінських
технологій.
Соціальна політика отримує впровадження
за рахунок низки функцій, таких як:
- компенсаторна, яка спрямована на ліквідацію зовнішніх стримуючих умов, що не дають
можливості індивіду бути діяльним учасником
існуючих у суспільстві відносин;
- еклективна, яка спрямована на визначення
обставин і властивостей самого індивіда, що дозволяють віднести його до розряду тих, хто має
потребу;
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- кумулятивна, що накопичує соціальний
потенціал держави, який виражається в залежності індивідів від соціально-політичної діяльності [1, с. 155].
Виходячи з цих функцій, соціальна політика
передбачає:
- регламентацію умов взаємодії суб’єктів
економіки у соціальній сфері;
- регулювання зайнятості населення;
- розподіл і перерозподіл доходів населення;
- формування стимулів до високопродуктивної праці;
- розвиток духовно-культурного потенціалу
кожної людини;
- надання соціальних гарантій економічно
активній частині населення;
- створення дієвої системи соціального захисту населення;
- забезпечення розвитку елементів соціальної інфраструктури
тощо [2, с. 287].
Напрями соціальної політики, що активно
можуть бути спрямовані на створення середнього класу, визначають наукові підходи і формують методологічні засади та відповідні методи.
Саме такими є низка системних наукових підходів з науковим методичним інструментарієм,
що активно апробовано у світовому соціальному досвіді: відтворювальний, соціокультурний,
проблемний, структурний, моделювання, системний та ін.
Через слабку дію соціальної політики в Україні збільшується диференціація між верствами,
класами і соціальними групами українського
суспільства на тлі масового поширення бідності,
руйнування соціальної інфраструктури, послаблення гарантій реального соціального захисту
населення, особливо непрацюючих та зайнятих
у невиробничій сфері. Із зростанням майнової
диференціації загальна ситуація ускладнюється у зв’язку з неможливістю надати соціальну
допомогу населенню через традиційні установи
старої системи соціального захисту. Відбувається масове поширення бідності, а також різке
погіршення умов життя, відзначається розбалансованість споживчого ринку товарів і послуг
фактично у всіх регіонах України.
Соціальна стратифікація в сучасній Україні
відбувається в результаті розшарування суспільства за такими напрямами:
- особистісна нерівність;
- нерівність можливостей досягти бажаних
результатів (нерівність стартових і подальших

умов реалізації потенційних здібностей особистості);
- нерівність умов життя (економічна самодостатність, соціальне благополуччя, освіта тощо);
- нерівність результатів у різних сферах
життєдіяльності. Соціальна диференціація викликає майнову, владну і статусну нерівність.
Соціальна структура сучасного українського суспільства обумовлена перетвореннями, які
викликані трансформацією суспільних функціональних зв’язків. До основних змін належать:
- розширення можливостей появи нових
стратифікаційних каналів;
- трансформація суспільної форми всіх основних соціальних інститутів;
- перетворення основних складових соціальної структури: класів, груп і спільнот;
- погіршення якісних і кількісних параметрів соціальної структури: зменшення кількості населення, скорочення середньої тривалості
життя, погіршення здоров’я нації;
- посилення соціальної поляризації суспільства.
Соціально-економічний розвиток країни визначається рівнем і якістю життя населення та
характеризується ступенем забезпечення населення матеріальними та соціальними благами.
Динаміку ВВП та рівня бідності в Україні за період з 2007 по 2013 рр. наведено у таблиці 1 [3].
Як видно з таблиці 1, в Україні сформувався
сталий прошарок бідних, що супроводжується
нерівністю у розподілі доходів і благ.
Останнім часом неефективне використання
заходів соціальної політики призводить до поширення бідності, руйнування соціальної інфраструктури, послаблення гарантій соціального
захисту населення. На тлі цих процесів в Україні посилюється поляризація суспільства, тобто
збільшується розрив між заможними та бідними верствами населення.
У результаті відбувається різке погіршення умов життя населення та розбалансованість
споживчого ринку товарів і послуг фактично у
всіх регіонах України.
За таких масштабів бідності виникає замкнене коло «низька купівельна спроможність –
низький попит на товари і послуги – скорочення внутрішнього ринку». І розірвати це коло
без серйозного збільшення доходів неможливо.
Якщо не досягти реального зростання доходів,
позитивне вирішення проблеми подолання бідності втрачає перспективу. Бідність населення
загалом, і економічно активного зокрема, створює обмеження для розвитку економіки. РизиТаблиця 1

Динаміка ВВП та бідності в Україні у 2007–2013 рр.
Показник
Зростання ВВП, %
Рівень бідності, %
Межа бідності, грн,
% до попереднього року
Інфляція, %
Глибина бідності, %

2007
132,5
273
526
127,1
116,6
23,1

2008
131,5
27,0
778
147,9
122,3
23,4

2009
96,3
26,4
835
107,3
112,3
22,3

2010
118,5
24,1
944
113,1
109,1
20,9

2011
121,6
24,3
1062
112,5
104,6
20,5

2012
107,0
25,5
1125
105,9
99,8
20,5

2013
103,3
24,7
1173
104,3
100,5
20,0
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ки та наслідки бідності в країні є такими, що
їх, без перебільшення, можна назвати загрозою
економічній безпеці країни [4].
До основних негативних соціальних явищ
сьогодні можна віднести:
- загострення проблем розподілу і перерозподілу власності і доходів. У сфері доходів
склалася критична ситуація: на катастрофічно
низькому рівні знаходиться ціна праці, яка занижена у 2-2,5 рази в порівнянні з економічно
обґрунтованим рівнем;
- загострення проблем бідності. Диференціація доходів залишається на соціально небезпечному рівні: співвідношення доходів 10% найменш і 10% найбільш забезпеченого населення
становило у 1997 р. 13,6 рази, у 2002 р. – 14 разів, у 2011 р. – 16,7 рази. За неофіційними даними, розрив ще вищий. Світова практика свідчить, що істотна відмінність рівня доходів між
нижньою і верхньою межами викликає серйозне соціальне напруження;
- загострення ситуації на ринку праці: у
2002 р. кількість безробітних становила 10,3%
від кількості економічно активного населення,
у 2010 р. – 8,8%. У 2013 р. загальне безробіття
в Україні становило 7,7% економічно активного населення. Рівень же природного безробіття
не повинен перевищувати 5-6%;
- від загальної чисельності безробітних
частка молоді у 2000 р. становила 38,9%, у
2007 р. – 41,2%, у 2013 р. – 32,5%. Широко відома залежність, коли зростання молодіжного
безробіття на 1% провокує більш різке зростання молодіжної злочинності;
- руйнуються науковий і освітній потенціали, зростає їх незатребуваність, що підриває засади майбутнього країни;
- зниження соціальних гарантій – ослаблення
соціального захисту вразливих груп населення,
погіршення медичного обслуговування, збільшення комерціалізації соціальних послуг, зниження доступу до безкоштовної освіти, інформаційно-інтелектуальному надбанню суспільства;
- насадження чисто компенсаційних форм
соціального захисту, спрямованих, в основному, на розв’язання лише поточних проблем;

- наявність несприятливих демографічних
тенденцій, погіршення потенціалу здоров’я.
Доцільно проаналізувати низку внутрішніх
викликів, пов’язаних із досить болючою соціальної перебудовою українського суспільства, детально зупиняючись на проблемі формування середнього класу. На даний момент немає єдиного
підходу до питань, що собою являє український
середній клас сьогодні і яка його модель характерна для України. Зародження українського
середнього класу йде проблематично і ускладнюється низкою зовнішніх і внутрішніх факторів:
світова економічна криза, сильна поляризація
суспільства, фактичне злиття політичної та економічної еліти в силу, не зацікавлену в новому
гравцеві на політичному полі тощо.
Зрозуміти специфіку та проблеми формування українського середнього класу неможливо
без оцінки економічної ситуації, що склалася в
Україні за час незалежності. У таблиці 2 представлено темпи зростання ВВП в Україні і нових країнах – членах ЄС [5].
У сучасних розвинених суспільствах із традиційною демократією середній клас став основою і гарантом процвітаючої ринкової економіки. У більшості таких країн частка середнього
класу варіюється в діапазоні від 60 до 70% – це
ті люди, які забезпечують стабільне економічне
зростання і виступають своєрідним амортизатором суспільства.
Ситуація, яка склалася в Україні на сьогоднішній день, значно відрізняється від цього ідеалу. Незважаючи на поліпшення економічного
добробуту окремих осіб, загальна ситуація залишається незадовільною.
Нижче розглянуто дані, які дозволяють простежити розрив у рівні заробітної плати між
Україною та країнами ЄС (табл. 3) [6].
Порівняльний аналіз соціальної структури
українського суспільства показує, що значне
збільшення середнього класу, як це мало статися, не здійснилося, а навпаки, прірва між дуже
багатими і бідними розширювалася.
«За останні роки частка людей, які за своїм
матеріальним становищем відносяться до бідних і дуже бідних, зросла приблизно до 60-70%.

Таблиця 2
Темпи зростання ВВП в Україні і нових країнах – членах ЄС (% від попереднього року)
Країна
Україна
Болгарія
Угорщина
Латвія
Литва
Польща
Словакія
Словенія
Румунія
Чехія
Хорватія
Естонія

2007
107,9
106,2
101
110
109,8
106,8
110,4
106,8
106,3
106,1
105,5
107,2

2008
102,1
106
100,6
95,4
102,8
105
106,4
103,5
106,2
103,5
102,4
96,4

2009
85,9
95,3
93,9
82,9
85,8
102,4
95,8
92,7
94,1
96,3
93,7
86,8

2010
105,3
101,7
102,3
99,7
102,9
105,1
105,8
102,6
100,1
103,7
98,9
103,8

2011
107,3
103,8
103,5
107,5
108,1
106,6
104,9
102,7
104,2
103,8
101,7
111,8

2012
102,2
103,0
100,0
107,0
105,4
103,7
104,0
0,99
102,3
100,7
99,9
105,8

2013
101,5
101,9
102,6
105,7
104,8
103,0
102,3
100,3
105,2
100,7
100,5
102,4
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Другий пласт, який повинен складати основу
суспільства – потенційно можливий середній
клас, становив приблизно 25%, а частка багатих і дуже багатих, за приблизними оцінками,
становила 5% [7].
Важливою проблемою є те, що більшість представників середнього класу в Україні отримує
дохід через механізми тіньового сектора економіки. Тільки в тіньовому секторі економічно активне населення України отримує гідний рівень
оплати за якість своєї праці, але робота оплачується переважно у валюті і в «конвертах». З урахуванням доходів від тіньової економіки в Україні насправді існує, хоча й невеликий, прошарок
справжнього середнього класу, більша частина
якого проживає у великих містах. Їх щомісячний фактичний дохід становить тисячу і більше
доларів США, що підтвердити офіційними джерелами ніяк не можна. Офіційна статистика їх
не бачить, більша частина їх доходів вислизає
від погляду вченого-економіста.
За даними Державної служби статистики
України, середня заробітна плата в країні до
кінця 2014 р. склала $400, що показує, що дохід українців є одним із найнижчих у Східній
Європі. Доходи населення за сферами діяльності наведено у табл. 4 [8].
Значущих для середнього класу порогових
значень досягає, хоча із застереженнями, фінансовий сектор. У решти сфер картина не настільки оптимістична.
За даними служби Державної статистики
України? у 2013 р. середньомісячний доход

українців склав 2180 грн. При цьому 5% населення України отримували заробітну плату в
розмірі, меншому, ніж соціально гарантований
рівень мінімальної заробітної плати. За даними аналізу Інституту демографії і соціальних
досліджень Національної академії наук України у 2013 р. 10-12% населення знаходилось за
межею бідності. Ще 12-15% – близько до цієї
межі, оскільки їх доходи не досягають середніх
соціальних стандартів.
Проведений аналіз дає уявлення про майбутнє ядро українського середнього класу, і його,
судячи з усього, складуть інженери, кваліфіковані робітники і «білі комірці», що працюють
у сфері державного управління і фінансів. Традиційний старий радянський середній клас –
лікарі і вчителі – перебуває у стороні від цих
процесів. Це досить незвичайна для розвинених
країн ситуація.
Орієнтуючись на рівень середньої заробітної
плати по країні, можна констатувати, що, якщо
середній клас є, то до нього можна віднести досить вузьку групу населення. Доводиться констатувати, що за допомогою статистики «вловити»
український середній клас не вдається, картина
виходить розпливчастою і схематичною.
В Україні, за оцінкою Інституту демографії,
вимогам середнього класу відповідають лише
5% населення країни. Це – ті, кого дослідження Держстату відносять до категорії «заможних» [9, с. 29].
На думку компанії GFK, представник середнього класу – класичний «білий комірець»,
Таблиця 3

Показники середньомісячної заробітної плати (дол. США)
Країна
Болгарія
Естонія
Германія
Греція
Угорщина
Італія
Латвія
Литва
Польща
Румунія
Україна

2007
304
992
3572
2269
1136
3001
781
755
987
551
268

2008
402
1213
3925
2535
1308
3322
969
907
1240
669
343

2009
428
1167
3711
2555
1116
3153
910
801
980
577
238

2010
435
1114
3596
2332
1084
3063
849
744
1067
597
275

2011
...
1228
3917
2371
1177
3261
...
...
1147
...
323

2012
750
1267
2720
2300
1374
2445
1098
1109
1536
954
372

2013
564
1259
4576
1121
1062
3270
948
904
1380
669
398

Таблиця 4
Середньомісячна заробітна плата в Україні (дол. США)
Показник
Средняя зарабітна
плата
Сільське господарство
Промисловість
Оптова та роздрібна
торгівля
Фінансова діяльність
Державне управління
Освіта

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013р.

2014 р.

268

343

238

275

323

372

398

400

145
308

204
383

150
264

175
317

221
383

249
430

307
502

235
383

227

287

195

230

287

331

405

438

549
367
210

711
490
275

504
314
201

565
337
232

656
375
255

732
423
310

816
574
356

697
514
269
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Таблиця 5
Зміна реального індексу доходів середнього класу в Україні, %
Регіони
Захід
Північ та центр
Південь
Схід
Київ
Львів
Одеса
Дніпропетровськ
Харків
Донецьк
Вся Україна

2008 р.
+9
-11
-5
+5
+31
+27
+18
+9
+21
0
+19

2009 р.
-1
-19
-13
-4
+20
+16
+8
-1
+10
-8
+8

хоча в категорію середнього класу в Україні потрапляють і висококваліфіковані технічні фахівці. При визначенні поняття «середній клас»
для розрахунку Індексу доходів використовувалася методологія GFK [10].
Зміну реального індексу доходів середнього
класу в регіонах України та найбільших містах
за 2008–2013 рр. наведено у таблиці 5.
Для розрахунку індексу бралася методологія
визначення середнього класу в Україні, розроблена компанією GFK (жовтень 2012 р.). Згідно
із підходом компанії, про приналежність людини до середнього класу говорить не тільки рівень її доходу, а й кілька нематеріальних факторів – таких, як спосіб мислення, поведінки на
ринках (у тому числі – і ринку праці), великий
ступінь вимогливості і раціональності, освіта, а
також почуття причетності до середнього класу
[10]. Це визначення добре корелює з методикою
оцінки середнього класу, складеної Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН
України.
Низький рівень оплати праці – одне із гальм
реформ, проведення яких позиціонується в країні. Досвід найближчих до України західних
сусідів (Польщі, Чехії, Словаччини, Словенії,
Угорщини) показав, що успішна реалізація реформ відбувається лише за наявності гідного
рівня середньої заробітної плати. При зростанні доходів населення відбувається активізація
споживчого попиту, що стимулює зростання обсягів виробництва товарів і послуг. Тому для
покращення життєвого рівня населення та для
успішного та скорішого просування реформ в
Україні необхідно підвищувати рівень оплати
праці. Крім того, у середньостроковій перспективі соціальна політика держави повинна переналаштовуватися з простої підтримки бідних
верств населення на сприяння формуванню повноцінного середнього класу.
Появу середнього класу можна було б розглядати як найважливіший критерій ефективного
реформування країни, який характеризується
міцністю системи соціальних, економічних і
політичних інститутів.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Відповідно до вищесказаного, одним із

2010 р.
-14
-30
-36
-29
+7
-12
-15
-21
-22
-16
-1

2011 р.
-30
-41
-40
-43
-4
-14
-26
-29
-27
-34
-14

2012 р.
-15
-24
-27
-38
-10
-20
-32
-31
-15
-40
-9

2013 р.
-10
-29
-29
-32
-13
-11
-14
-18
-16
-25
-16

першочергових завдань держави повинно стати
проведення комплексної реформи соціальної та
гуманітарної політики. Найважливішими завданнями такого реформування повинні бути:
подолання бідності, створення справедливої
системи пенсійного та соціального забезпечення, ефективної системи охорони здоров’я, забезпечення рівного доступу всіх громадян до
якісної освіти.
Відповідальне, згідно з міжнародно-правовими стандартами, ставлення держави до розвитку соціальної сфери з усією очевидністю
вимагає зміни пріоритетів і коректування зовнішньої і внутрішньої політики України.
Тільки докорінно оновивши всю систему соціального забезпечення, можна створити передумови для переходу суспільства на новий рівень
соціально-економічного розвитку. У середньостроковій перспективі державна політика подолання бідності має бути спрямована не тільки
на підтримку бідних верств населення, але й на
стимулювання формування повноцінного середнього класу.
Синтез показників соціальних інтересів, соціальної відповідальності та соціальної безпеки
пов’язаний із прямими національними інтересами є цільовою функцією державної соціальної політики. Це відображення практичних
завдань державного управління у цій сфері.
У рамках реалізації цієї соціальної функції держави формується реальна можливість створення системи нормативних кількісних та якісних
показників, що відображають зміст життєво
важливих інтересів у сфері соціального розвитку та безпосередньо створення параметричної
інтегральної системи оцінки середнього класу
(соціальної антикризової страти суспільства),
що є перспективою подальших досліджень у
цій сфері.
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THE VALUE-ADDED TAX: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
АNNOTATION
On the path of the transition of our country to market relations
is particularly relevant problem of the timely ensuring of financial
resources the revenues of the state budget. The solution of this
important problem largely depends on the development of sciencebased system of taxation that would meet the realities of today,
ensure growth in tax revenues to the budget and increase the
level of collection of tax payments. The value added tax recently
attracted considerable attention because he is the subject of a
broad discussion about the appropriateness of its use and the
effects of taxes for economic development and the country’s
budget. The main condition for levying value-added tax is that the
mechanism for its application should be consistent with the market
conditions in Ukraine. In the work covered the advantages and
disadvantages of VAT, the problem of its collection in Ukraine and
proposed ways of their solution.
Keywords: value added tax, tax accounting, accounting,
budget.
АНОТАЦІЯ
На шляху переходу нашої країни до ринкових відносин
особливо актуальною є проблема своєчасного забезпечення
грошовими ресурсами дохідної частини державного бюджету.
Вирішення цієї важливої проблеми значною мірою залежить
від розробки науково-обґрунтованої системи оподаткування,
яка б відповідала реаліям сьогоднішнього дня, забезпечувала
зростання податкових надходжень до бюджету та підвищувала
рівень збору податкових платежів. Податок на додану вартість
останнім часом привертає до себе значну увагу, тому що він
став предметом широких дискусій щодо доцільності його застосування та наслідків справляння для економічного розвитку
і бюджету країни. Головною умовою справляння податку на додану вартість є те, що механізм його застосування повинен відповідати ринковим умовам господарювання в Україні. У роботі
висвітлено переваги та недоліки ПДВ, проблеми щодо його
справляння в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення.
Ключові слова: податок на додану вартість, податковий
облік, бухгалтерський облік, бюджет.
АННОТАЦИЯ
На пути перехода нашей страны к рыночным отношениям особенно актуальной является проблема своевременного
обеспечения денежными ресурсами доходной части государственного бюджета. Решение этой важной проблемы в значительной мере зависит от разработки научно-обоснованной
системы налогообложения, которая бы отвечала реалиям сегодняшнего дня, обеспечивала рост налоговых поступлений в

бюджет и повышала уровень сбора налоговых платежей. Налог на добавленную стоимость в последнее время привлекает
к себе значительное внимание, потому что он стал предметом
широких дискуссий о целесообразности его применения и последствий взимания для экономического развития и бюджета
страны. Главным условием взимания налога на добавленную
стоимость является то, что механизм его применения должен
соответствовать рыночным условиям хозяйствования в Украине. В работе освещены преимущества и недостатки НДС,
проблемы его взимания в Украине и предложены пути их решения.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость,
налоговый учет, бухгалтерский учет, бюджет.

The relevance of the work. During the years of
independence in Ukraine formed the tax system,
that by its composition and structure is generally similar tax systems of developed European
countries. Unlike the EU countries, the tax system of Ukraine has become a tool for improving
the competitiveness of the state, contributed to
the growth of economic activity of economic entities. Market economic reforms were accompanied
by repeated attempts to improve the tax system.
Disclosure by the Ministry of economy and development of the Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On approval of the Concept of
reforming the tax system of Ukraine» encourages
to review the features of the tax system of the
country.
For today there are known many different
methods of taxation and types of taxes. Each of
them has its own specific features, functionality
and a separate place in the tax system. A special
place in this list belongs to the value added tax.
The variety of discussions around VAT encourage
scientists to study the order of its administration
and payment. Thus, the research question was
engaged in T.M. Payanok [1], O.O. Amosha [2],
V.D. Volkanov [3], D.A. Dyakowsky [4], I.L. Ryabets [7], T.M. Reva and K.F. Kovalchuk [10]
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and others. T.M. Payanok reviewed the issue with
improving the efficiency of VAT in modern conditions, prerequisites for the introduction of VAT
in Ukraine and analyzed the causes that led to the
lack of effectiveness of this tax in the first years
of its introduction. O.O. Amosha investigated the
factors that determine the feasibility of using of
the value added tax (VAT) in the taxation system,
justified the principles of construction of economic-mathematical models of the effect of VAT on
the activity of enterprises and revenues to the
budget. V.D. Volkanov generalized the theory in
relation to the origin and development of value
added tax as the main form of indirect taxation,
proved the feasibility of further application of
VAT in Ukraine. D.A. Dyakowsky defined the
features of the establishment of the system of
value added tax (VAT) in Ukraine and highlighted the main problems in the functioning of the
VAT. However, changing economic and political
situation in the country requires constant monitoring of the compliance mechanism for the payment of tax to the conditions that exist.
The purpose of the work: reforming the tax
system caused by the urgent need to stabilise the
financial situation, increasing the financial independence of local governments and the stimulation
of economic processes in Ukraine that encourages
review and compare the advantages and disadvantages of the operation of VAT in Ukraine.
Material and research results. As the representative of the indirect taxes the VAT has certain differences from the direct:
- the sign of payment (tax burden pays one
person, and bears – other);
- the participation in education rates (indirect taxes included in the price at the implementation stage as a Supplement to the price of the
goods);
- the method of collection (tariffs);
- the source of payment (with consumption
values: spending and usage of things).
These features make it possible to formulate a
definition of indirect taxes: this is taxes, which
are determined by the amount of consumption
and do not depend on the income or assets of the
payer are in the form of surcharges to the price of
the goods or services and shall be paid by the payer, which is the ultimate consumer of the goods
or services.
First VAT was introduced on April 10, 1954 in
France. The value added tax is of French origin.
The concept of «value added tax» (VAT) was first
formulated in 1954 by French economist Maurice Lore. Since 1958 this compulsory payment
entered in the tax system of France, and then
began to conquer Europe. Now the VAT is levied
137 countries around the world. From the list developed countries VAT is not in Japan and in the
USA, where instead of it has a sales tax for rate
from 3 % to 15 %.
VAT in Ukraine entered into force in 1992. It
is a form of withdrawal from the budget part of

the gain value, which is generated at all stages of
the production process of goods, works, services.
Without VAT in Ukraine is impossible to replenish the budget, as it is budget-forming tax. Every
year the share of VAT revenues of the state budget grows (Fig. 1).
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Fig. 1. The share of VAT revenues of the state budge

VAT is highly effective from the fiscal point
of view. It is the most reliable and permanent
source of revenue of the State budget of Ukraine.
Due to receipts of the VAT carrying out a significant amount of expenditures of the state budget
of Ukraine. In table 1 presents the share of VAT
in the tax receipts of the State budget.
Table 1
Share of taxes in tax incomes
to the State budget of Ukraine
№

Indicator
Tax
on
1 profit
2 Excise tax
3 VAT

2010 y. 2011 y. 2013 y. 2014 y.
19,8

35,6

15,4

16,0

13,4
37,6

8,7
33,2

11,3
45,0

11,8
43,1

VAT is one of the reasons for the growth of
prices of consumer goods and paid by the consumers indirectly in the form of higher fees for
goods, ie its sign is the veiled from these payers
(end consumers) form of withdrawal of a part of
their income. When collecting VAT occur legal
relations involving three entities: the subject of
the tax, the bearer of the tax and the tax authority. The subject of the tax is the manufacturer or seller of the goods, which is in accordance with the law serves as the legal tax payer,
i.e. contributes to the budget the amount of tax
from the sold goods or services. Media tax is
a physical or legal person, the end consumer
of the product, the price of which contains an
indirect tax. Buying the goods, the customer
actually becomes a taxpayer. Thus, the tax is
shifted on to the media tax. The shifting of the
taxes is a consequence of the introduction of indirect taxation, resulting in the severity of tax
bear consumers of goods and not the subjects of
the tax. Each actual tax payer pays when buying goods the same amount of tax regardless of
income received.
Випуск 3. 2015
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Contribute to the spread in the world of value-added tax certain its properties:
- the possibility of determining the tax component of the price of the goods at any stage of
production and distribution, which excludes its
re-taxation;
- the possibility of exemption from export
tax and import tax, that need to cancel internal
fiscal boundaries and ensure competition, so, and
to achieve the main goal of the EU – build the
internal market;
- the possibility of reimbursement of the
overpaid VAT from the State budget.
The advantages of VAT include the following:
- the organizational – easy payment and regularity of revenue to the budget;
- the budget – increases state revenues due to
the growth of population or its welfare, they are
more beneficial for countries progressing economically.
However, the value added tax has certain disadvantages that should be considered when reforming the tax system. VAT is a tax, at the time
of payment of which recorded the highest number
of abuse.
Among the many controversial positions
around the value-added tax, that aggravated in
the conditions of current falling economy, of
chronic deficit of the state budget and provoked
a lot of new issues of government project of fiscal reform , a special place is the practice of reimbursement of this tax. In particular, the advisability of existence of a zero rate of VAT to
exporters.
According to article 193.1. of tax code of
Ukraine [7] the tax rates are determined from the
tax base in the following sizes:
- a) 17 percent;
- b) 0 percent.
Current tax legislation stimulates entrepreneurial activity on export of goods (products, services) outside the customs territory of Ukraine.
According to article 195.1. at a zero rate are
taxable operations of the export of goods (related services), if their export is confirmed by the
customs Declaration that is issued according to
the requirements of the customs legislation. Because export transactions are subject to VAT, the
exporter has the right to budget refund of VAT
paid to suppliers. Payers of value added tax when
the documentary evidence of the actual implementation of the goods at the customs territory of Ukraine and provided export calculations
of export refunds for results the tax period are
entitled to receive such compensation within 30
calendar days from the date of presentation of
documents. The application of the zero rate on
export operations provides the right to compensation from the budget of amounts of value-added tax which actually paid by the tax payer exporter supplier consisting of the purchased goods
(works, services). The problem of criminal-legal
qualification of the facts of illegal reimbursement
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of value added tax was not find a proper reflected
in scientific research and publications. The work
of the tax police suggests that criminal activity
directly observed in the sphere of illegal VAT reimbursement when the following actions:
1) the company formalizes the execution of
the export operation only on paper. In fact, the
goods are sold on the territory of Ukraine and to
the tax office provided false documents;
2) the company formalizes execution «unsecured with commodities” operations with fictitious firm (only transfers funds, including VAT,
to supplier and converts money in cash).
Some economists advocated the need for the development of the internal market. And contribute
to this may and the abolition of export promotion,
in particular through the zero rate. Note that the
stimulation of export together with de-stimulation
of import (import duties) creates such a negative
phenomenon as the export of capital. In addition,
increasing exports, we automatically increase the
import, and this the most often leads to the displacement of domestic producers, the emergence
of unemployment and a sharp weakening of the
protection of the domestic producer.
Information about the state of execution of
the Consolidated and State budgets of Ukraine in
January-October 2014 (according to the monthly
report of the State Treasury service of Ukraine)
indicates that the largest revenues to the General
Fund of the state budget in January-October 2014
were:
- the value added tax (collection) from the
made in Ukraine of goods (works, services) –
66519,5 million UAH, that 3043,8 million UAH,
or 4.4% less than in the same period last year;
- the tax on value added from imported into
the territory of Ukraine of goods – 85461,9 million UAH, that 4550,5 million UAH, or 5.6 percent more than in the same period last year (7).
A significant amount of VAT on imported on
the territory of Ukraine of goods and the lack of
statistical data on VAT on exported goods shows
the reduction of export operations and inefficient
use of the zero rate.
In its development the rates of VAT went the
way from the high unified rate to differentiated.
Thus, in Ukraine, the VAT rate at the time of
introduction of this tax was 28 %. Many countries of the world, in addition to the main, apply
a reduced tax rate. Therefore, we consider it appropriate, using the experience of the world, the
abolition of the zero rate and the introduction
of differentiated VAT rates. Table 2 presents the
rate of VAT in different countries of the world.
I.L. Ryabets [8, S. 261-262], studying the
questions about the main issues associated with
the emergence of budgetary compensation of VAT
in Ukraine, which promotes the growth of debt
of the budget, notes the main methods of evasion
and violations in this sphere:
- the use fictitious firms engaged cashing
money;
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Table 2
Rate of VAT in different countries of the world (12 )

Country
Austria
Belarus
Belgium
Bulgaria
Great Britain
Hungary
Germany
Holland
Greece
Denmark
Ireland
Iceland
Spain
Italy
Cyprus
Latvia

20
20
21
20
20
27
19
20
23
25
23
23,5
21
21
17
21

The VAT
19
10
12
9
5
18
7
6
13
13,5
7
10
10
8
12

rates
12
0,5
6

10

0
5

6,5
9

4,8

4
4
5

- the use of “unsecured with commodities”
operations;
- the fictitious export;
- the artificial increase in the value of the
goods in the primary documents;
- the participation of Bank staff in the Commission of criminal operations;
- the evasion of VAT using the bills;
- the abuse of officials of state bodies of official position;
- the imperfection of the current legislation
in the administration and VAT refund;
- the lack of proper control by the leadership
of the state tax administration of Ukraine and
the State Treasury, which leads to shadowing in
the VAT refund, creating a favorable climate for
corruption and abuse.
- improper execution by the state, in the face
of regulatory authorities, its obligations.
In recent years, economic criminals re-oriented
to domestic market. So, if in the middle of 2010
was dominated by the operation of fictitious exports, now in Ukraine scammers use most often
unsecured with commodities operations and sales
credit VAT.
Import tax credit for VAT in recent years has
become a financial resource, one of the varieties
of non-cash money between VAT payers. Importers, to offset part of all its customs duties and
cash costs on import of goods into Ukraine, began
to sell the surplus of their import tax credit for
VAT. When buying from an importer imported
tax credit on VAT, the company that is a VAT
payer considerably legally saves money for the
payment of VAT and profit tax.
Export tax credit for VAT in recent years
has also become a financial resource and one of
the varieties of non-cash money between VAT
payers. Because exporters do not currently receive a refund of export VAT from the budget, then they sell the surplus of their export

Country
Luxembourg
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Ukraine
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Czech Republic
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7
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8
0
14
7
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3,5

rates
6
5
6
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5
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5

3

8

1
10
5,5

2,1
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tax credit for VAT to businesses and companies
– VAT payers. When buying from an exporter export tax credit on VAT, enterprises and
companies-VAT payers considerably legally save
money on the payment of VAT and income tax
and receive an additional monetary investment
in their business (money legally saved on the
payment of taxes).
Delayed VAT refund is crediting by the taxpayer of the state. Among the systemic problems
faced by businessmen in obtaining VAT refunds,
we can note the absence of court decisions in favor of enterprises, non-competitive regulations of
the receiving VAT in automatic mode, set out in
the Tax code, the lack of coherence between the
tax and accounting, the system of dual control
over the enterprises, problems with registration
of VAT payers and the others [9].
These problems of VAT negatively affect local
businessmen, partners, the investment climate in
Ukraine in the conditions when the real sector of
the economy of our country is isolated from access to credit resources.
Ukraine’s transition to automatic refund of
value added tax is one of the key conditions for
economic cooperation of our country with the International monetary Fund. However, the current
legislation limits the scope of enterprises which
have the right to automatic VAT refund. In accordance with the requirements of the average wage
in enterprises that pretend to automatic compensation, shall be not less than 2.5 minimum, and
the export share to be at least 40% of production.
In fact, the government uses this money as interest-free investment [10].
According to T. M. Reva and K. F. Kovalchuk,
despite the fact that the tax brings in the budget a lot of money, the mechanism of payment
has many contradictions, from which suffer the
budget, and the subjects of business entities and
citizens [11].
Випуск 3. 2015
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Chairman of the State fiscal service of Ukraine
I. Belous believes that the problem is not in the
tax and in its administration. Therefore, by the
Law of Ukraine «On amendments to the Tax
code of Ukraine and some other legislative acts
of Ukraine» from 1 January 2015 will introduce
the system of electronic administration of VAT,
which will contribute to the discipline in the payment relations in the country as a whole.
Special attention deserves accrual of VAT agricultural enterprises. Thus, according of the TCU,
by article 209 is governed a special regime of taxation tax on value added activities in the field of
agriculture, forestry and fisheries. According to
item 10 of subsection 2 of section XX of the Tax
Code «Transitional provisions» found that the operations of delivery of agricultural products are
taxed at the basic rate of VAT (20 (17) %). The
amount of value added tax, accrued agricultural
enterprise on the cost assigned to them agricultural goods/services, is not payable to the budget
and fully remains in possession of such agricultural enterprises for the reimbursement of the
amount of tax paid (or accrued) to the supplier
for the cost of production factors, through which
generated a tax credit, and in the presence of the
remainder of such amount of tax for other production purposes. This exemption was introduced
with the aim of stimulating the activity of agricultural enterprises. However, today the state of
agriculture is characterized by positive dynamics.
So, according to the State statistical service of
Ukraine in January-August of the current year
the volume index of agricultural production compared with the corresponding period of 2013 year
was 106,3%, including in agricultural enterprises – 107,1%, in households – 105,6%. Thus, the
industry has no need for the preferential conditions. To support the activities of agricultural
enterprises can offer application of differential
VAT rates, that is lower than the standard.
The conclusions. Thus, of the conducted research it can be concluded that the reformation
of the tax system, which will be held during the
2014-2015, should include:
- the introduction of differentiated VAT
rates,that consists in application of basic and mionectic tax rates;
- establishment of clear terms is for the compensation of VAT;
- opening of the separate accounts is for calculations for VAT;
- improvement of automatic compensation of
VAT.
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One of most problems of tax value-added there
is a presence in the legislation of possibilities for
abuses. Therefore in the Tax code it is necessary
to envisage the types of responsibility for wrong
acts, that can be applied within the framework of
tax law not only to the taxpayers but also to the
supervisory organs and them public servants, and
also clear mechanism of actions of taxpayers in
case if their rights are violated. Creation of separate service of financial investigations will assist
to the construction of partner mutual relations
between tax organs and payers of tax.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
PROBLEMS OF BANKING SYSTEM DEVELOPMENT IN UKRAINE
АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність банківської системи як
невід’ємної ланки національного економічного механізму, коротко описано процес її становлення та формування в Україні.
Визначено необхідність існування міцної банківської системи і
фінансових ринків. Розглянуто основне завдання банківської
системи, яке сприяє створенню умов для акумулювання накопичень усіх економічних агентів і перетворенню їх на інвестиції. Виявлено основні джерела проблем у банківській сфері.
Обґрунтовано внутрішні та зовнішні джерела, які призводять
до низки проблем у банківській сфері 2004 року, та методи, заходи, за допомогою яких лідерам держави вдалося вивести
банківську систему з кризи. Окремо виділено політичний аспект стрімкого «піке» банківської системи сьогодення. Проаналізовано діяльність Національного банку України за 2014 рік.
Виявлено погіршення платоспроможності низки позичальників,
пов’язане зі складною політичною та економічною ситуацією.
Описано неправомірні дії керівництва НБУ, які призвели до
дестабілізації банківської системи в Україні. Виявлено істотні
ризики банківської системи, надто повільні кроки вступу України до Європейського Союзу.
Ключові слова: банк, банківська система, фінансовий стан,
фінансовий ринок, ліквідність, банкрутство, нестабільність.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена сущность банковской системы как
неотъемлемого звена национального экономического механизма, коротко описан процесс ее становления и формирования в Украине. Определена необходимость существования прочной банковской системы и финансовых рынков.
Рассмотрена основная задача банковской системы, которая
способствует созданию условий для аккумулирования накоплений всех экономических агентов и превращению их в
инвестиции. Выявлены основные источники проблем в банковской сфере. Обоснованы внутренние и внешние источники, которые приводят к ряду проблем в банковской сфере
2004 года, и методы, меры, с помощью которых лидерам
государства удалось вывести банковскую систему из кризиса. Отдельно выделен политический аспект стремительного
«пике» банковской системы современности. Проанализирована деятельность Национального банка Украины по 2014 год.
Выявлено ухудшение платежеспособности ряда заемщиков,
связано со сложной политической и экономической ситуацией.
Описаны неправомерные действия руководства НБУ, которые
привели к дестабилизации банковской системы в Украине.
Выявлены существенные риски банковской системы, слишком
медленные шаги вступления Украины в Европейский Союз.
Ключевые слова: банк, банковская система, финансовое
состояние, финансовый рынок, ликвидность, банкротство, нестабильность.
АNNOTATION
The article deals with the essence of the banking system as
an integral link national economic mechanism, briefly described
the process of it′s becoming and formation in Ukraine. Determined
the necessity of the existence strong banking system and financial
markets. Considered the main task of the banking system,
which helps to create conditions for accumulation of savings of
all economic agents and their transformation into investment.
Discovered the basic source of problems in the banking sector.
Accomplished inside and outside sources of problems in the

banking sector in 2004 and techniques means by which leaders
failed to bring the banking system of the crisis. Separately
allocated rapid political dimension «peak» of the banking system
today. Analyzed the activity of the National Bank of Ukraine for
2014. Discovered revealed a number of borrowers solvency
deterioration associated with complex political and economic
situation. Described misconduct actions NBU leadership that led
to the destabilization of the banking system in Ukraine. Detected
a significant risks of the banking system is too slow steps of
Ukraine’s accession to the European Union.
Keywords: bank, banking system, financial position, financial
market, liquidity, bankruptcy instability.

Постановка проблеми. Становлення та формування банківської системи почалося ще задовго до проголошення незалежності сучасної
Української держави. Початок її роботи можна
ототожнити із введенням в обіг грошей. Отже,
необхідною передумовою їх обігу було функціонування інститутів, що могли убезпечити зберігання та безперешкодний рух, підтримку функції платіжного засобу на певній місцевості, що
було реалізовано окремими особами – лихварями. Їхня діяльність розвивалася на теренах
України ще за часів Київської Русі, територією
якої проходив знаменитий торговельний шлях
«із варягів у греки», що значною мірою стимулювало розвиток торгівлі, обіг грошей і становлення, в сучасному розумінні, банківських
операцій. Внаслідок цього на різних етапах
розвитку суспільства поступово почала розвиватись і самовдосконалюватись банківська система, яка в модернізованому вигляді дійшла до
наших днів. Процес її становлення у ринковій
економіці мав вагоме значення і, у зв’язку із
розширенням вимог сучасного ринку, модернізував банківську систему до рівня, який забезпечує через неї вимоги суспільства, оскільки
за наявного попиту формується пропозиція для
його задоволення.
В Україні, як і в інших країнах з перехідною економікою, наявність успішно працюючого фінансового сектора, зокрема банківського, є
необхідною умовою створення ефективної ринкової економіки. Це пов’язано з його провідним
значенням у забезпеченні рівня накопичень та
інвестицій, які необхідні в умовах зростання
економіки.
Для підвищення ефективності інвестицій
необхідне існування міцної банківської системи
і фінансових ринків. Завдання банківської системи не зводиться лише до забезпечення фінансових розрахунків між економічними агентами.
Випуск 3. 2015
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Вона повинна сприяти створенню умов для акумулювання накопичень усіх економічних агентів і перетворенню їх на інвестиції.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
У науковій літературі значну увагу присвячено вивченню стану і розвитку банківської системи України, зокрема, такими науковцями,
як М. Савлук, Т. Смовженко, П. Матвієнко,
С. Лаптєв, П. Сохань, О. Васюренко, Б. Луців,
І. Лютий, І. Сенищ, С. Аржевітін, О. Дзюблюк.
Разом з тим зазначимо, що становлення і розвиток банківської системи ще потребує достатнього вивчення та опрацювання.
Виклад основного матеріалу. Важливим елементом ринкової економіки є банківська система, частка якої у створенні ВВП країни помітно
зростає. Як правильно стверджує С.А. Чернєцов, «ступінь розвитку товарно-грошових відносин, розвинутість торгівлі, грошового обігу
визначають масштаби і зміст банківської діяльності» [6, с. 237]. Банківська система –
невід’ємна ланка національного економічного
механізму. Завдяки функціонуванню банківської системи стає можливим наповнення економіки грошима та перерозподіл грошових
потоків у відповідності до економічного поступу держави. Банківська система взаємодіє
з іншими системами: як структурна одиниця
вона входить до складу кредитної системи, а
як підсистема – до складу економічної системи
в цілому [5, с. 18]. Враховуючи нестабільність
політичної ситуації в окремих регіонах України, забезпечення безперебійної та ефективної
роботи банківської системи в поточних умовах
вимагає від банкірів не тільки обережності та
виваженості у прийнятті рішень, а й уміння
швидко реагувати на мінливе зовнішнє середовище і ухвалювати рішення в умовах великої
кількості факторів невизначеності.
Банківська система – це законодавчо визначена, чітко структурована та субординована сукупність фінансових посередників,
які здійснюють банківську діяльність на постійній професійній основі і функціонально
взаємопов’язані в самостійну економічну структуру [2, с. 28-29].
Фахові дії керівництва НБУ в особі виконуючого обов’язки Голови А.П. Яценюка дали змогу
у 2004 році подолати «депозитну лихоманку»,
яка була викликана «помаранчевою революцією», та відновити стабільність системи. Джерела проблем у банківській сфері в цей період
суто політичні. Хоча саме вони спровокували
спекуляції на валютному ринку, які викликали
ажіотаж навколо долара США і стали причиною
отримання вкладниками банків достроково депозитів. За рахунок валютних інтервенцій НБУ
для підтримки курсу вдалося зупинити обвал
національної валюти. Вжитими заходами також
були забезпечення продажу готівкової валюти
через комерційні банки для потреб населення
і з метою знизити попит на готівкову валюту,
що був викликаний спекулянтами, та введен-
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ня в дію обмеження на видачу депозитів [4].
Цей випадок демонструє нам величезну залежність банківської галузі від ресурсного потенціалу всередині країни і можливих панічних
настроїв населення у зв’язку із нестабільною
політичною ситуацією, що є одним із можливих
факторів дисбалансу системи.
Загострення ситуації в банківській системі
триває. І, незважаючи на спроби українських
банкірів її якось прикрасити, очевидні тенденції
й факти свідчать про протилежне. Банки продовжують потерпати від нестачі ліквідності, яка є
вкрай необхідною для відновлення повноцінного
кредитування населення та економіки. Не менша
проблема – валютна нестабільність, і поступове
розкручування спіралі девальвації, яка створює
напругу на валютному ринку, складнощі з виконанням імпортних контрактів, формує необґрунтований попит на валюту з боку населення. На
все це накладається загальна макроекономічна
деградація, і, як наслідок, «стиснення» банківського сектору, відхід із нього інвесторів і поява
нових проблемних банків.
Крім того, нестабільна політична ситуація
в країні спровокувала відтік депозитів, обсяг
яких скоротився за січень 2014 року на 2,3%.
А також попит на валюту: за перший місяць
цього ж року населення придбало в банках
$1,5 млрд І хоча за різними прогнозами в українській економіці 2014 року все буде відносно
спокійно, а зростання ВВП навіть може досягти
2-3%, ризики дестабілізації банківської системи досить високі.
Станом на 1 січня 2014 року в Україні, за
даними Національного банку України, налічується 180 діючих комерційних банків, з яких
11 перебувають у стадії ліквідації. Загальні активи усіх банків складають 1 трильйон 278 мільярдів гривень. Перше, що впадає в очі за підсумками 2013 року, – це скорочення прибутку,
отриманого банками. І якщо 2012 року системі
вдалося компенсувати свої збитки, заробивши в
цілому 4,9 млрд грн, то минулого року чистий
прибуток становив лише 1,44 млрд грн. Хоча,
порівняно з «мінус» 38,5 млрд за 2009 рік – це
відмінний результат. Але скорочення прибутку
не означає, що все гаразд.
Найбільш істотним фактором невизначеності є ситуація, що склалася в Криму. Банки доволі активно розвивали бізнес у цьому регіоні.
Кількість банківських точок продажу, розташованих у Криму, станом на 01.02.2014 становила 1213 (6,3% від їх загальної кількості в
Україні). Портфель кредитів, наданих банками
України позичальникам АРК на цю дату, склав
16,6 млрд грн, або 1,8% загального кредитного
портфеля.
Не поліпшують операційне середовище й
окремі інциденти в ряді південних і східних регіонів країни, зважаючи на те, що деякі з них
є активними споживачами банківських послуг.
Так, частка кредитного портфеля позичальників Донецької області становить 6,2% від за-
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гального портфеля банківської системи, Одеської – 4,8%, Харківської – 3,3%.
Той факт, що більшість банків стабільно
працює навіть у такій складній ситуації, підтверджує достатню фінансову стійкість банківської системи України та високий професіоналізм банківського менеджменту.
Одним з істотних ризиків на даний момент
є можливе погіршення платоспроможності низки позичальників, пов’язане зі складною політичною та економічною ситуацією. Негативних
факторів декілька: політична нестабільність,
падіння курсу національної валюти, ймовірні проблеми з експортом продукції на ринки
країн – членів Митного союзу тощо. Тому для
підтримки якості кредитних портфелів банкам
необхідно в першу чергу спрямувати зусилля на
роботу з позичальниками Кримського регіону,
а також приділити увагу моніторингу фінансового стану підприємств-експортерів, які працюють з країнами СНД.
Для вирішення гострої проблеми недовіри населення до банків та гарантування його
вкладів важливим є підвищення ефективності
роботи Фонду гарантування вкладів населення,
яка залежить насамперед від того, наскільки
швидко він зможе виплатити гроші після настання факту недоступності внесків. Якщо ця
можливість буде забезпечуватись лише цінними паперами уряду, терміни отримання готівки
для здійснення виплат явно перевищать один
місяць і можуть розтягнутися на півроку й
більше. А найважливішим у діяльності Фонду
є саме забезпечення населення відповідними гарантіями, а не «голими» деклараціями.
Висновки. Безсумнівною є і необхідність
впровадження нових банківських послуг та
поліпшення якості і збільшення кількості
уже існуючих. Зокрема, треба розвивати найперспективніші послуги: трастові, послуги зі
збереження цінностей, консультаційні та інформаційні послуги зі створенням певної міжбанківської бази даних, гарантійні та посередницькі послуги, факторингові та лізингові
операції тощо. При цьому надзвичайно важливо розвивати їх у напрямі інтернет-банкінгу,
необхідність якого викликана науково-технічним прогресом та реаліями сучасного розвитку
суспільства.

У перспективі необхідно застерегти населення України від наслідків кризи в європейських
країнах, таких як Греція, Іспанія, Португалія, Ісландія, прояви якої ми спостерігаємо і в
Україні через падіння єдиної європейської валюти, що обмежило купівельну спроможність
громадян, які мали заощадження в євро.
Керівництвом європейських країн застосовуються заходи, спрямовані на стабілізацію ситуації, що зосереджені на обмеженні соціальних
пільг. Вони повинні слугувати для Кабінету
Міністрів України сигналом до запровадження
аналогічних поступальних кроків з метою уникнення збільшення дефіциту платіжного балансу,
який забезпечується ринковими інструментами,
що унеможливить виникнення економічних потрясінь в Україні та прогнозованої другої хвилі
фінансової кризи. Такий стан в економіці європейських країн та їх вплив на економіку України потребує подальших досліджень.
Таким чином, можна дійти до висновку, що
для підвищення ефективності діяльності сучасної банківської системи необхідно здійснювати активні реформи, зокрема: вдосконалити
корпоративне управління в банках, встановити
механізм оперативного списання безнадійної
заборгованості, проводити більш гнучку процентну політику, вдосконалити процедури реорганізації та ліквідації банків тощо.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ
ОСІБ В УКРАЇНІ
FUNCTIONING OF THE GUARANTEE SYSTEM OF PHYSICAL PERSONS’
DEPOSITS IN UKRAINE
АНОТАЦІЯ
В статті розглянуто законодавчі основи функціонування
системи гарантування вкладів в Україні. Виявлено основні проблеми банківського сектору України та їх вплив на діяльність
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Визначено достатність розміру грошового резерву Фонду для забезпечення його
платоспроможності. Проаналізовано величину гарантованої
суми відшкодування вкладу з урахуванням європейської практики. Визначено базові проблеми в діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Ключові слова: банківський сектор, вклади фізичних осіб,
система гарантування вкладів фізичних осіб, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, грошовий резерв Фонду, гарантована
сума відшкодування вкладу.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены законодательные основы функционирования системы гарантирования вкладов в Украине.
Выявлены основные проблемы банковского сектора Украины
и их влияние на деятельность Фонда гарантирования вкладов
физических лиц. Определена достаточность размера денежного резерва Фонда для обеспечения его платежеспособности. Проанализировано величину гарантированной суммы возмещения вклада с учетом европейской практики. Определены
базовые проблемы в деятельности Фонда гарантирования
вкладов физических лиц.
Ключевые слова: банковский сектор, вклады физических
лиц, система гарантирования вкладов физических лиц, Фонд
гарантирования вкладов физических лиц, денежный резерв
Фонда, гарантированная сумма возмещения вклада.
ANNOTATION
In article the legal basis of the guarantee system of deposit in
Ukraine was considered. The main problems of the banking sector
in Ukraine and their impact on activity of the Deposit Guarantee
Fund were detected. Adequacy of cash reserve of the Fund to ensure its solvency was defined. The size of guaranteed value for
deposit refund, based on European practice, was analyzed. The
basic problems of the Deposit Guarantee Fund were defined.
Keywords: banking sector, deposits of physical persons,
guarantee system of physical persons’ deposits, Deposit Guarantee Fund, cash reserve of the Fund, guaranteed value for deposit
refund.

Постановка проблеми. Початок фінансовоекономічної кризи у 2014 р. в Україні стимулював посилення уваги до ефективних механізмів
стабілізації економіки країни загалом та банківського сектору зокрема. Саме це покликана
робити система гарантування вкладів фізичних
осіб. Ефективне її функціонування дозволить не
лише підтримати, а й підвищити довіру населення до фінансового ринку держави. Тому досить важливим є дослідження умов діяльності
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як
основного суб’єкта забезпечення функціонуван-

ня системи гарантування вкладів фізичних осіб
в Україні та виявлення шляхів їх посилення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Дослідженням системи гарантування вкладів в
Україні в різний період часу займались такі науковці: К.В. Гончарук [1], В.В. Коваленко [2],
Ю.С. Серпенінова [3] та інші.
Постановка завдання. Визначити рівень захисту вкладів чинною системою гарантування
вкладів в України.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Банківський сектор України не відновив свого
ефективного функціонування після фінансовоекономічної кризи 2008–2009 рр. На перший
погляд, стан банків стабілізувався, але насправді їм вдалось лише тимчасово заморозити власні
проблеми, і на фоні погіршення стану реального
сектору економіки країни ці проблем починають
ставити банки на межу неплатоспроможності.
Всі негативні тенденції післякризового періоду діяльності банківського сектору України досить чітко проявляються в функціонуванні системи гарантування вкладів фізичних
осіб України, яка покликана зміцнити довіру
вкладників-фізичних осіб до банківської системи України, стимулювати залучення коштів у
банківську систему України, забезпечити ефективну процедуру виведення неплатоспроможних банків з ринку та їх ліквідацію.
Забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні
покладено на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. У своїй діяльності Фонд гарантування вкладів фізичних осіб керується Законом
України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 р., Законом України «Про банки і банківську діяльність» від
07.12.2000 р. та іншими нормативно-правовими актами [4; 5].
Система гарантування вкладів в Україні
функціонує на основі державного управління.
Фонд є державною економічно незалежною і
неприбутковою спеціалізованою установою, яка
виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб. Керівними органами Фонду є адміністративна рада
та виконавча дирекція. Адміністративна рада
формується з п’яти чоловік: один представник
Кабінету Міністрів України, двоє – Національ-
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ного банку України, один – Верховної Ради
України та директор Фонду.
Система гарантування вкладів побудована
на обов’язковій участі. Її учасниками є банківські установи, які зареєстровані в Державному
реєстрі банків, який веде Національний банк
України, та мають банківську ліцензію на право здійснювати банківську діяльність.
В Україні грошовий резерв Фонду формується
поступово, а не створюється лише при настанні
банкрутства банківської установи, що дозволяє
зменшити фінансове навантаження на них, тобто розподілити його рівномірно по роках.
До джерел наповнення грошового резерву
системи гарантування вкладів фізичних осіб
за новим законодавством належать 14 пунктів.
Проте основним з них в період стабільності банківського сектору та невеликої кількості банкрутств банків є регулярний збір. Він складає
більше 80% від усіх надходжень [6, с. 46].
У період кризи в банківському секторі, коли
більше десятка банків були визнані неплатоспроможними і значна їх кількість перебувають на межі неплатоспроможності, в системи
гарантування вкладів було недостатньо грошових ресурсів для підтримання власної платоспроможності. Тому на перший план виступали
такі джерела, як: запозичення від Національного банку України, небанківських фінансових
установ, іноземних інвесторів та кошти з Державного бюджету.
Згідно із Законом України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб» гарантуванню підлягають вклади фізичних осіб в національній та іноземній валютах на іменних
рахунках та не використовуються для ведення
підприємницької діяльності.
Досить цікавою практикою нового законодавства стало використання системи гарантування
вкладів фізичних осіб як інструмента зменшення
доларизації національної економіки. Це реалізовувалось шляхом встановлення різних ставок
регулярних зборів за вкладами в національній
та іноземній валютах. Так, за вкладами в національній валюті була залишена попередня ставка
в розмірі 0,5% річних, а за вкладами в іноземній валюті була підвищена до 0,8% річних. Проте, це базові ставки і не всі банки їх сплачують.
Нове законодавство дозволяло Фонду застосову-

вати диференційовані збори шляхом зважування
базової річної ставки збору за ступенем ризику,
що було реалізовано з 2-го кварталу 2013 р. Розмір диференційованого збору має бути не меншим ніж розмір базової річної ставки.
До введення нового закону, що регулює гарантування вкладів в Україні (Закон України
«Про систему гарантування вкладів фізичних
осіб»), Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
функціонував лише як «каса виплати», тобто на
нього були покладені функції з акумулювання
коштів, їх інвестування, а також відшкодувань
виплат за вкладами в разі прийняття рішення
про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку. Нове законодавство розширило повноваження Фонду й поклало на нього додаткові
функції щодо здійснення процедури виведення
неплатоспроможних банків з ринку, зокрема й
шляхом здійснення тимчасової адміністрації та
ліквідації банків, організації відчуження активів
і зобов’язань неплатоспроможного банку, продажу неплатоспроможного банку або створення та
продаж перехідного банку, надання фінансової
підтримки та цільової позики банку.
Саме функція щодо виведенню неплатоспроможного банку з ринку докорінно змінила сутність діяльності Фонду. Вона надає можливість
зберегти грошовий резерв системи гарантування
вкладів фізичних осіб. Тобто не здійснювати одразу ліквідацію банку, а провести відчуження
частини його активів і зобов’язань, серед них і
вкладів фізичних осіб, які мали б бути виплачені з грошового резерву, на користь іншого банку
або продати неплатоспроможний банк інвестору.
Проблеми функціонування банківського сектору України напряму відображаються на діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб та його платоспроможності.
Основною проблемою банківського сектору
України, що зумовила фінансову кризу 2008–
2009 рр., є значне зростання проблемної кредитної заборгованості. З 1,3% від загального
кредитного портфеля станом на 01.01.2008 р.
вона зросла до 13,5% станом на 01.01.2015 р.,
тобто в 10 разів (табл. 1) [7].
Значний розмір прострочених кредитів у
кредитному портфелі банків призвів до ліквідації протягом 2009–2010 рр. 9-ти банків
(рис. 1) [8].

Таблиця 1
Динаміка кредитного портфеля та проблемної кредитної заборгованості банківського сектору
України протягом 2007–2014 рр.
01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015
Показники
Кредити надані,
485 368
792 244
747 348
755 030
825 320
815 327
911 402 1 006 358
млн грн
Темп приросту, %
63,2
-5,7
1,0
9,3
-1,2
11,8
10,4
Частка проблемної заборгованості
за кредитами у
1,3
2,3
9,4
11,2
9,6
8,9
7,7
13,5
загальній сумі кредитів, %
Темп приросту, %
76,9
308,7
19,1
-14,3
-7,3
-13,5
75,3
Джерело: за даними Національного банку України
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Рис. 1. Динаміка кількості учасників Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб станом
на 01.01.2008–01.02.2015 рр.
Джерело: за даними Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб України

Всім іншим банкам вдалося в різній мірі ефективності провести реструктуризацію власного
кредитного портфеля та відкоригувати кредитнодепозитну політику. Проте переростання політичної кризи 2013–2014 рр. в економічну, зокрема
й банківську, зумовило визнання Національним
банком України неплатоспроможними 22 банків,
які були передані до Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб для виведення їх з ринку.
Політична, економічна, зокрема й банківська, кризи 2013–2014 рр. посилили недовіру
фізичних осіб, а особливо вкладників-фізичних
осіб, до банківських установ. Наявність Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб лише частково нівелює цей вплив.
Зменшення довіри вкладників-фізичних осіб
до банків в Україні спричинило скорочення депозитного портфеля фізичних осіб з 01.12.2013 до
01.12.2014 р. на 20,6 млрд грн (рис. 2) [9, c. 87].
Проте, ці дані є номінальними, реальне
зменшення депозитного портфеля значно більше (табл. 2) [9, c. 99].
Згладжування спаду обсягу вкладів фізичних осіб відбулось за рахунок зростання гривне-

32,9 31,8 32,9 36,4 35,3

36,2

36,7 35,2 36,5

36,9 34,5 36,9
50
-25

Нефінансові корпорації
Домашні господарства
Інші установи (небанківські фінансові установи, сектор загального державного управління,
некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства)

Рис. 2. Динаміка депозитного портфеля банків
України в розрізі секторів економіки станом
на 01.12.2013–01.12.2014 рр.
Джерело: за даними Національного банку України

вого еквіваленту депозитного портфеля фізичних осіб в іноземній валюті.
За вкладами фізичних осіб в національній
валюті протягом 01.12.2013–1.12.2014 рр. постійно відбувається відтік у розмірі 1–7%,
окрім грудня 2013 р. (приріст склав 1,3%) та
червня 2014 р. (приріст склав 3,5%).
За вкладами фізичних осіб в іноземній валюті також спостерігається зняття коштів їх власниками (доля вкладів в дол. США становить
більше 80%, а в євро – близько 16%). Лише
на фоні значного зростання курсу валют (зокрема, з 01.12.2013–01.12.2014 рр. дол. США
виріс з 7,99 грн. до 14,96 грн за 1 дол США,
тобто майже в 2 рази, а євро зросло з 10,88 грн
до 18,79 грн за 1 євро, тобто в 1,7 рази) еквівалент цього показника в національній валюті зростає: у лютому–березні 2014 р. приріст

Таблиця 2
Структура депозитного портфеля домашніх господарств в банках України в розрізі валют
станом на 01.12.2013–01.12.2014 рр.
Період

Усього
сума,
млн грн

Депозитний портфель домашніх господарств у банках України
зокрема:

темп
приросту,
%

в національній валюті,
млн грн

01.12.2013 440 143,0
254 598,0
01.01.2014 441 951,0
0,4
257 829,0
01.02.2014 437 562,0
-1,0
256 361,0
01.03.2014 449 028,0
2,6
236 818,0
01.04.2014 442 727,0
-1,4
224 533,0
01.05.2014 440 534,0
-0,5
224 483,0
01.06.2014 428 613,0
-2,7
218 553,0
01.07.2014 427 802,0
-0,2
226 227,0
01.08.2014 425 138,0
-0,6
225 060,0
01.09.2014 438 264,0
3,1
220 981,0
01.10.2014 410 029,0
-6,4
212 693,0
01.11.2014 401 548,0
-2,1
210 426,0
01.12.2014 419 473,0
4,5
206 036,0
Джерело: за даними Національного банку України

темп
приросту,
%

частка в
загальному
розмірі, %

1,3
-0,6
-7,6
-5,2
-0,02
-2,6
3,5
-0,5
-1,8
-3,8
-1,1
-2,1

57,8
58,3
58,6
52,7
50,7
51,0
51,0
52,9
52,9
50,4
51,9
52,4
49,1

в іноземній
темп привалюті,
росту, %
млн грн

185
184
181
212
218
216
210
201
200
217
197
191
213

546,0
122,0
200,0
210,0
194,0
051,0
060,0
575,0
078,0
283,0
336,0
122,0
438,0

-0,8
-1,6
17,1
2,8
-1,0
-2,8
-4,0
-0,7
8,6
-9,2
-3,2
11,7

частка в
загальному
розмірі, %

42,2
41,7
41,4
47,3
49,3
49,0
49,0
47,1
47,1
49,6
48,1
47,6
50,9
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становив 19,9% при зростанні курсу дол. США
на 2,96 грн (з 7,99 грн до 10,95 грн), а євро –
на 4,36 грн (з 10,8 грн до 15,16 грн); у серпні
2014 р. приріст склав 8,6% при зростанні дол.
США на 1,64 грн (з 11,96 грн до 13,6 грн), а
євро – на 1,29 грн (з 16,00 грн до 17,29 грн);
та у листопаді 2014 р., коли приріст становив
11,7% при прирості курсу дол. США на 2 грн
(з 12,95 грн до 15,77 грн), а євро – на 2,58 грн
(з 16,21 грн до 18,79 грн). Ще більший приріст
буде еквіваленту в національній валюті вкладів фізичних осіб в іноземній валюті в лютому
2015 р., коли курс дол. США зріс на 11,71 грн,
а євро – на 13,47 грн лише за перших 20 днів.
Проте, не завжди зростання курсу іноземних
валют здатне перекрити зняття коштів фізичними особами з банківських рахунків: у квітні–липні 2014 р. відтік коштів становив 8,5%
при зростанні дол. США на 1,1 грн (з 10,99 грн
до 12,09 грн), а євро – на 0,84 грн (з 15,16 грн
до 16,0 грн); у вересні–жовтні 2014 року, коли
скорочення становило 12,4 % при незначних
коливаннях курсу долара США та падінні курсу євро на 1,08 грн (з 17,29 грн до 16,21 грн).
На фоні прихованих військових дій, які офіційно називаються як антитерористична операція (АТО), та можливого початку відкритої
військової агресії з боку Росії, наявність Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб не стримує
вкладників від вилучення власних коштів з
банківських установ.
Тенденції до скорочення депозитного портфеля банківських установ лише збільшать кіль-

кість неплатоспроможних банків, які будуть
передані Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб для виведення їх з ринку. А це в свою чергу збільшує навантаження на грошовий резерв
системи гарантування вкладів фізичних осіб,
оскільки при унеможливленні використання інших способів виведення банку з ринку, окрім
його ліквідації, будуть здійснюватись виплати
відшкодування вкладникам-фізичним особам
збанкрутілого банку з ресурсів грошового фонду.
Розмір грошового резерву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протягом 01.01.2008–
0–1.01.2015 рр. зростав, окрім 2010 і 2014 рр.
На ці роки припадають значні виплати вкладникам-фізичним особам банківських установ,
що ліквідовувались у 2010 та ліквідуються у
2014 рр. (табл. 3) [8; 9].
З метою забезпечення платоспроможності
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Національний банк України та Міністерство фінансів України надавали ряд стабілізаційних
кредитів. Так, обсяг отриманих Фондом кредитів в 2014 р. становив 20,315 млрд грн, зокрема 11,118 млрд грн від Міністерства фінансів
України та 10,118 млрд грн від Національного
банку України.
Грошовий резерв системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні формувався за накопичувальним принципом без встановлення будьяких цільових коефіцієнтів. З 4 липня 2014 р.
змінами до ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» встановлено мінімальний обсяг коштів Фонду у розмірі не меншому 2,5% від

01.01.2015

01.10.2014

01.07.2014

01.04.2014

01.01.2014

01.01.2013

01.01.2012

01.01.2011

01.01.2010

01.01.2009

Показники

01.01.2008

Таблиця 3
Динаміка грошового резерву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України
та депозитного портфеля фізичних осіб банківського сектору України
станом на 01.01.2008–01.01.2015 рр.

Розмір
грошового ре- 1 335,5 2 987,3 4 302,7 3 390,3 4 827,3 6 092,1 7 292,9 7 923,5 8 074,5 6 012,5 16 872,6
зерву Фонду,
млн грн
Темп приросту грошового
123,7
44,0
-21,2
42,4
26,2
19,7
8,6
1,9
-25,5
180,6
резерву Фонду, %
Вклади фізичних осіб, 167 239 217 860 214 098 275 093 310 390 369 264 441 951 442 727 427 802 410 029
млн. грн
Темп зростання вкладів
30,3
-1,7
28,5
12,8
19,0
19,7
0,2
-3,4
-4,2
фізичних
осіб, %
Покриття
депозитного
портфеля
0,8
1,4
2,0
1,2
1,6
1,7
1,6
1,8
1,9
1,5
фізичних
осіб грошовим резервом
Фонду, %
Джерело: за даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України та Національного банку України
Випуск 3. 2015
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Таблиця 4
Цільові коефіцієнти розміру грошового резерву системи гарантування вкладів
в різних державах станом на 01.01.2015 р.
Цільовий коефіцієнт
Цільовий коефіцієнт
Держава
розміру грошового резерву
розміру грошового резерву
0,8% від суми гарантованих
2,5% від загальної суми
Європейський Союз
Вірменія
вкладів
вкладів
Сполучені штати
2% від суми гарантованих
5%
від
загальної суми
Білорусь
Америки
вкладів
вкладів
2,5% від суми гарантованих
5 %від загальної суми
Україна
Узбекистан
вкладів
вкладів
5%
від
суми
гарантованих
10%
від
загальної суми
Казахстан
Росія
вкладів
вкладів
7% від суми гарантованих
Молдова
вкладів
15%
від
суми
гарантованих
Киргизія
вкладів
Джерело: за даними систем гарантування вкладів Європейського Союзу, Сполучених штатів Америки,
України, Казахстану, Молдови, Киргизії, Вірменії, Білорусії, Узбекистану, Росії
Держава

суми гарантованих коштів вкладників-фізичних
осіб у межах суми відшкодування з урахуванням суми зборів з учасників Фонду, які мають
надійти протягом поточного кварталу. Закон передбачає, що при досягненні розміру грошового
резерву мінімальної межі або ризику суттєвого
зменшення обсягу коштів Фонд має право вжити
заходів для поповнення коштів за рахунок джерел, визначених законодавством (запровадження спеціального збору, випуск облігацій, видача
фінансових векселів, кредити від Національного
банку України, кошти з Державного бюджету
України, кредити від небанківських фінансових
установ та іноземних кредиторів та ін.).
На сьогодні впровадження цільового коефіцієнта наповнення грошового резерву системи
гарантування вкладів є звичайною практикою.
Майже всіма пострадянськими державами він
був запроваджений (табл. 4).
Цей коефіцієнт впроваджено й в США та ЄС.
Там він найнижчий. Але це виправдано кращим фінансовим та економічним становищем
країн. З урахуванням цього, розмір цільового
коефіцієнта є досить низьким порівняно з державами майже тотожного рівня розвитку.
Розміри грошових резервів, що розраховані
за цільовими коефіцієнтами, які використовуються в Вірменії, Білорусії, Узбекистані та Росії, перевищують сформований грошовий фонд
системи гарантування вкладів в Україні. Це
свідчить про низький рівень платоспроможності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
України (табл. 5).
Недостатня платоспроможність системи гарантування вкладів фізичних осіб в нестійкий
для банківського сектору період 2014 р. зумовила необхідність залучення додаткових коштів
від Національного банку України та Міністерства фінансів України.
Забезпечити підтримку довіри населення до
банківського сектору та його стійкість Фонд
гарантування вкладів фізичних осіб України
намагається шляхом підвищення граничного
розміру відшкодування коштів за вкладами фі-

Таблиця 5
Розрахунок суми грошового резерву
системи гарантування вкладів за цільовими
коефіцієнтами, що діють в Вірменії, Білорусії,
Узбекистані, Росії і розраховуються
від загальної суми вкладів
Показники

Цільові коефіцієнти, що
використовуються в різних
державах
2,5%
5,0%
10,0%

Вклади фізичних осіб в банківських установах
427
України станом
802,0
на 01.07.2014 р.,
млн грн
Розмір грошового
10 695,1 21 390,1 42 780,2
резерву, млн грн
Джерело: розраховано автором за даними таблиці 6

зичних осіб в банківських установах. Останнє
її збільшення відбулось в липні 2014 р. з 150
000,0 грн до 200 000,0 грн (табл. 6) [8].
Зростання середнього розміру вкладу свідчить про підвищення довіри населення до банківської системи України в цілому і до банківських установ зокрема. Це помітно за період
2007–2011 рр. За період з 2012 до 2014 р. середній розмір вкладу коливається, що свідчить
про елементи недовіри населення до банків, а в
останній, 2014 р., вона ще більше посилилась.
Найпоширенішим підходом щодо встановлення
гарантованих сум вкладів є визначення його величини на основі розміру ВВП на душу населення.
У європейській практиці найчастіше визначають суму гарантованого вкладу на рівні
трикратного розміру ВВП на душу населення
[6, с. 53].
В Україні розмір відшкодування банківських
вкладів фізичних осіб зріс у 2007–2008 рр. із
3,23 від розміру ВВП на душу населення до 10,73
рази, а з 2008 р. він почав знижуватись за рахунок зростання номінального обсягу ВВП на душу
населення і досяг у 2013 р. 4,54 (табл. 7) [8; 10].
Не дивлячись на скорочення граничного роз-
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Таблиця 6
Динаміка вкладів фізичних осіб в банках України, їх середній розмір
та гарантована сума відшкодування з 2007 до 2014 рр.
Дата

Кількість
вкладів, млн осіб

Загальна сума
вкладів, млн грн

Середній розмір
вкладу, грн

01.01.2008
29,6
167 239
01.01.2009
34,5
217 860
01.01.2010
31,6
214 098
01.01.2011
32,6
275 093
01.01.2012
35,0
310 390
01.01.2013
44,4
369 264
01.01.2014
47,4
441 951
01.01.2015
46,5
Джерело: за даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

5 243,0
5 935,0
6 273,0
7 802,0
8 072,0
7 619,0
8 486,0
8 213,0
України

Гарантована сума
відшкодування на кінець
року, грн
50 000,0
150 000,0
150 000,0
150 000,0
150 000,0
150 000,0
150 000,0
200 000,0

Таблиця 7
Визначення гарантованого розміру відшкодування вкладу
за європейською практикою протягом 1999–2008 рр.
Показники
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ВВП номіналь720 731 648 056 913 345 1 082 569 1 302 079 1 411 238 1 505 485
ний, млн грн
Кількість населен46,6
46,4
46,1
46,0
45,8
45,6
45,6
45,4
ня, млн осіб
Обсяг ВВП на душу на- 15 466,3 13 966,7 19 812,3 23 534,1 28 429,7 30 948,2 33 015,0
селення в Україні, грн
Гарантований розмір
відшкодування вкладу
50 000 150 000 150 000 150 000
150 000
150 000
150 000 200 000
на кінець року, грн
Співвідношення між
розміром гарантованого
вкладу та обсягом ВВП
3,23
10,73
7,57
6,37
5,28
4,85
4,54
на душу населення в
Україні
Джерело: за даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України та Державним комітетом статистики України

міру відшкодування вкладу на душу населення,
розмір показника відповідає європейським вимогам. Проте, на нашу думку, його достатність
ще не свідчить про надійність чинної системи
захисту вкладів та про захищеність вкладника.
Висновки. На сьогодні в Україні організовано майже повноцінну систему захисту вкладів
фізичних осіб. При її вдосконалені були враховані всі найкращі практики функціонування таких систем в іноземних державах. Але фактично
вона перебуває ще на стадій нового формування.
Проте, фінансово-економічна криза 2014 р. не
дозволила її практично розвинутись та укріпитись. Зростання курсу іноземних валют, значна
кількість неплатоспроможних банків та неспроможність Фонду реалізації інших способів виведення неплатоспроможного банку з ринку (відчуження всіх або частини активів і зобов’язань
на користь іншого банку, продаж банку інвестору) в кризовий період, окрім їх ліквідації та виплати відшкодування вкладникам, призвели до
вичерпання його грошового резерву.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
КРЕДИТНОГО ПРОЦЕСУ БАНКУ
IMPROVING EFFICIENCY EVALUATION METHOD APPLIED
TO BANK LENDING
АНОТАЦІЯ
У статті доведено важливість визначення ефективності
кредитних операцій комерційного банку, обґрунтовано необхідність використання системи показників оцінки ефективності
кредитних операцій, наведено основні чинники, які впливають
на прибуток від кредитної діяльності банку.
Ключові слова: банківська система, кредитна діяльність
банку, кредитний портфель банку, якість кредитного портфеля,
проблемна заборгованість, кредитний ризик.
АННОТАЦИЯ
В статье доказано важность определения эффективности кредитных операций коммерческого банка, обоснована
необходимость использования системы показателей оценки
эффективности кредитных операций, приведены основные
факторы, которые влияют на прибыль от кредитной деятельности банка.
Ключевые слова: банковская система, кредитная деятельность банка, кредитный портфель банка, качество кредитного портфеля, проблемная задолженность, кредитный риск.
АNNOTATION
The article proves the importance of determining the effectiveness of credit operations of commercial banks; the necessity of
using a system of indicators to measure the effectiveness of lending operation; provides the main factors that affect the profit of the
bank’s lending activities.
Keywords: banking, credit activity bank loan portfolio quality
loan portfolio, bad debts, credit risk.

Постановка проблеми. Необхідність підвищення ефективності кредитного процесу у вітчизняних комерційних банках зумовлює нагальну потребу в удосконаленні методичних
підходів до її оцінки, чіткого визначення її напрямів і послідовності відповідних дій з метою
підвищення обґрунтованості прийняття управлінських рішень у цій сфері.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженням проблематики займалося багато
зарубіжних і вітчизняних вчених. Серед них
можна виділити О. Дзюблюка, О. Василика,
Б. Івасіва, О. Лаврушина, В. Лагутіна, А. Мороза, М. Савлука, А. Сміта, Й. Шумпетера та ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Однак потрібно зауважити,
що питання удосконалення методики оцінки
ефективності кредитного процесу банку ще не
вирішені повною мірою, оскільки зазначена
проблема охоплює широке коло питань, вирішення яких дасть змогу оптимізувати та організувати цей вид діяльності банківських установ з позиції підсумкової його ефективності.

Мета статті – обґрунтування та поглиблення методичних підходів до економічного аналізу, розробка практичних рекомендацій щодо
удосконалення методики аналізу ефективності
кредитних операцій банків за допомогою узагальнення й систематизації засад зарубіжної та
вітчизняної теорії і практики аналізу кредитної
діяльності банківських установ.
Виклад основного матеріалу. Ефективність
кредитного процесу значною мірою зумовлюється рівнем його розвитку в комерційних банках.
Для її оцінки необхідно насамперед з’ясувати її
критерії, показника та чинники, які впливають
на її рівень.
На наш погляд, ефективним кредитним процесом в комерційних банках слід вважати такий
стан ініціювання й складання кредитних заявок,
ідентифікацію позичальників, кредитне ухвалення, адміністрування кредиту (лімітування, зберігання документації, виплату коштів, звітування
про порушення), рух кредитного потоку, управління кредитним ризиком, який дозволяє досягти
максимальної рентабельності кредитної діяльності за збереження ліквідності та фінансової стійкості банківських установ і банківської системи в
цілому. При цьому ефективність кредитного процесу банку має дуальну природу, а тому має розглядатися з точки зору її впливу на ефективність
функціонування конкретного банку як суб’єкта
господарювання і ефективність функціонування
банківської системи, реального сектору та національної економіки в цілому [1, c. 49]. Отже, в
управлінні ефективністю кредитного процесу в
комерційних банках слід керуватися її різноманітними критеріями і показниками, що дозволяють порівнювати стратегії та цілеспрямовано обирати відповідну з множини припустимих.
Ефективність діяльності банку загалом і кредитного процесу зокрема зазвичай оцінюється,
виходячи з фінансової результативності. Окремі дослідники здійснюють такі оцінки з огляду
на ризикованість кредитного процесу. Однак всі
пропоновані критерії ефективності є економічними. Водночас для комплексного управління
ефективністю кредитного процесу в комерційних банках слід поряд з критеріями економічної виокремлювати і критерії його соціальної та
суспільної ефективності [3, c. 213].
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Серед критеріїв ефективності кредитного
процесу в комерційних банках, на нашу думку,
слід виокремити: міру реалізації банківськими
установами функцій з акумулювання тимчасово вільних грошових коштів домогосподарств і
суб’єктів господарювання та їх трансформації
в різноманітні кредити; рівень оптимізації інституціональних умов, структури банківської
системи та кредитної інфраструктури, ресурсного покриття діяльності банківських установ

та їх конкурентоспроможності, здатної забезпечити всім членам суспільства рівний доступ
до кредитів; ефект від інвестування в кредитну заборгованість; ступінь задоволення потреб
різних категорій позичальників у кредитних
ресурсах, наданих на прийнятних для них
умовах; рівень кредитного ризику; стан управління кредитним портфелем; величину знецінення кредитної заборгованості банку; рівень
дивідендів акціонерів і заробітної плати та
Таблиця 1

Показники ефективності кредитного процесу в комерційних банках
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назва показника
Дохідність кредитного портфеля
(кредитних операцій) банку
Чиста дохідність кредитів

Порядок розрахунку
відсоткові доходи від кредитної діяльності / обсяг наданих банком кредитів в річному обчисленні
чистий відсотковий дохід / обсяг кредитного портфеля
від наданих кредитів / витрати на залучення ресурсів
Рентабельність кредитних операцій дохід
(відсотки, виплачені за вклади та за міжбанківські кредити)
від надання кредитів / витрати на здійснення кредитноЕфективність кредитних операцій доходи
го процесу + обсяг сформованих резервів + обсяг неповернених
банку
кредитів
Питома вага доходів від надання
кредитів у загальній сумі доходів
доходи від надання кредитів / сукупний обсяг доходів банку
банку
Дохідність кредитних операцій на доходи від надання кредитів / середній обсяг активів
одиницю активів
Середній розмір наданого кредиту загальний обсяг наданих кредитів / їх кількість
зважене від строків користування креСередній строк користування кре- середньоарифметичне
дитами (вага – розміри наданих позик), середньогармонічне
дитами
зважене (вага – тривалість обороту кожного кредиту)

Середня відсоткова ставка наданого кредиту
Обсяг простроченої заборгованості за
10. кредитами і відносні показники простроченої кредитної заборгованості
кількість оборотів позик
11. Середня
за рік

середньоарифметичне зважене від ставок за користування кредитами (вага – розміри наданих позик)
абсолютний обсяг простроченої кредитної заборгованості та абсолютний обсяг простроченої кредитної заборгованості / сукупний обсяг кредитної заборгованості
обсяг наданих за рік кредитів / середня величина показника
середнього строку користування позиками
середня
заборгованість за кредитами / середні залишки на депо12. Коефіцієнт використання депозитів зитних рахунках
використання залучесередня заборгованість за кредитами / середній обсяг залучених
13. Коефіцієнт
них ресурсів
ресурсів
Продуктивність роботи працівнизагальний обсяг наданих кредитів / середньорічна чисельність
14. ків підрозділів банку, задіяних у
працівників підрозділів банку, задіяних у кредитному процесі
кредитному процесі
9.

Ефективність витрат на працівни15. ків підрозділів банку, задіяних у
кредитному процесі
16. Ризик кредитного портфеля банку
ефективності управлін17. Коефіцієнт
ня кредитним портфелем банку
ліміт ефективності
18. Внутрішній
кредитних операцій
Частка інноваційних кредитних
19. продуктів у кредитному портфелі
банку

доходи від кредитної діяльності / витрати на працівників підрозділів банку, задіяних у кредитному процесі
розрахункове значення резерву під нестандартну кредитну заборгованість за кредитні операції банку / вартість кредитного
портфеля
різниця між реальною та очікуваною дохідністю портфеля і ставкою без ризику / показник, який відображає ризик портфеля
граничний рівень, нижче якого надання кредиту є недоцільним
обсяг наданих інноваційних кредитних продуктів / сукупний
обсяг кредитного портфеля банку

граничний термін отримання стабільного доходу з кожного конкретного виду кредитування за мінусом коефіцієнту дострокового погашення кредиту / граничний термін отримання стабільного доходу з кожного конкретного виду кредитування
витрати на залучення ресурсів + витрати на формування резервів + операційні витрати на аналіз, надання і обслуговування
21. Ефективність кредитного продукту кредиту + аналітична ризик-маржа / витрати на проведення
сервісних операцій (зарахування коштів на поточний рахунок,
їх списання, моніторинг стану позичальника тощо)
стабільності доходу від
20. Коефіцієнт
кредитного продукту
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надбавок працівників кредитних підрозділів
банку; ступінь захисту інтересів кредиторів і
позичальників.
Зазначені критерії ефективності кредитного
процесу мають характеризуватися основними і
допоміжними кількісними й якісними показниками, що свідчить про ступінь їх досяжності в
комерційних банках. Такі показники повинні
бути кількісно вимірними з відповідними одиницями виміру, базовим і цільовим значенням;
давати уявлення про ступінь задоволення потреб позичальників обсягом, структурою і якістю кредитних продуктів; бути складовою системи показників ефективності функціонування
банку і банківської системи в цілому. Так,
міра якості реалізації банківськими установами функцій з акумулювання тимчасово вільних
грошових коштів населення і суб’єктів господарювання та їх трансформації в різноманітні
кредити повинна оцінюватися за оптимальними
обсягами заощаджень населення і вільних коштів суб’єктів господарювання, які залучають
банки, а також дохідністю залучених коштів
(різниця між доходами і витратами банку за мінусом сформованих резервів до суми власного
капіталу і зобов’язань банку).
Ефективність надання комерційними банками кредитів, їх доступність для широкого кола
позичальників визначається: питомою вагою
кредиту в структурі джерел формування фінансових ресурсів позичальників; величиною
відсоткової ставки за користування кредитом
(яка зумовлюється мірою його забезпеченості,
надійністю забезпечення і легкістю його реалізації в разі порушення позичальником своїх
зобов’язань, тривалістю кредиту); відсотковою
маржею, а також кількістю залучених на певну
дату позичальників; зростанням кількості клієнтів, які отримали кредит на виробничі витрати; споживчі цілі, купівлю автомобілів, освіту,
лікування, відпочинок, іпотечний кредит тощо
[4, c. 55].
Макроефективність кредитного процесу в комерційних банках може бути визначена з огляду на обсяг, структуру і динаміку сукупних
кредитних вкладень в економіку країни, оцінку
їх ризикованості. Оптимізація оцінки ефективності кредитного процесу у вітчизняних комерційних банках визначає необхідність використання таких показників (табл. 1).
Зростання зазначених показників свідчить
про правильність (оптимальність) кредитної політики банку, встановлення відсоткових ставок
за користування кредитами та за залучення
банком коштів, а також належну практику ризик-менеджменту.
Ефективність банківської кредитної технології слід визначати з огляду на обсяг наданих
за її використання позик та рівень заборгованості за ними. Крім того, формування системи
показників ефективності кредитного процесу в
комерційному банку, на наш погляд, має відбуватися за такою схемою (рис. 1):

Визначення показника
ефективності кредитного
процесу/підпроцесу
Затвердження планових
(порогових) значень
показника кредитного
процесу/підпроцесу
З’ясування можливого
діапазону зміни показника
кредитного
процесу/підпроцесу
Визначення формули
розрахунку показника
кредитного
процесу/підпроцесу чи
способу отримання
показника
Затвердження документів,
що використовуються для
розрахунку показника
кредитного
процесу/підпроцесу
Рис. 1. Схема формування системи показників
ефективності кредитного процесу/підпроцесу
в комерційному банку

У контексті визначення ефективності кредитного процесу в комерційних банках важливим аспектом є аналіз їх керівництвом ринкових тенденцій з метою визначення потреби в
переоцінці справедливої вартості забезпечення
кредитів та ефекту від такої переоцінки на суму
сформованого резерву [5]. Головними чинниками, які слід брати до уваги при здійсненні такого ринкового аналізу, є:
– зміна в ринкових цінах на об’єкти нерухомості протягом періоду;
– ефект зміни обмінного курсу гривні на
справедливу вартість цін аналогів;
– зміни в структурі кредитного портфеля
банку.
На основі отриманих даних керівництво банку має проводити оцінку ефекту від ринкових
змін у справедливій вартості забезпечення для
того, щоб оцінити доцільність більш детальної
переоцінки об’єктів, що перебувають у забезпеченні. У разі, якщо за результатами аналізу не
буде виявлено кумулятивного ефекту на суму
сформованого резерву, то справедлива вартість
забезпечення не повинна переоцінюватися.
Узагальнюючими показниками, що характеризують ефективність кредитних операцій банку, є обсяг і структура кредитного портфеля.
Проведення обґрунтованої оцінки стану
відповідності комерційних банків визначе-
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ним критеріям ефективності кредитного процесу уможливлює втручання в разі потреби
державних регуляторів в кредитну діяльність
банківських установ для усунення виявлених
недоліків.
Ефективність кредитного процесу в комерційних банках безпосередньо позначається
ефективністю взаємодії банківського й реального секторів національної економіки, а відтак –
ефективності функціонування реального сектору економіки.
Явищем, що в кінцевому підсумку матеріалізується в конкретних показниках і характеризує стан взаємовідносин між банківським і
реальним секторами національної економіки,
є й кредитний профіцит/кредитний дефіцит.
Перший має місце при перевищенні кредитними можливостями системи комерційних банків
кредитних потреб реального сектора економіки,
а другий – за протилежних умов.
Досі не існує однозначної думки щодо визначення кількісних параметрів зазначених показників. Однак, на наш погляд, цілком можна погодитись з підходом, який запропонували для
цього російські науковці. Згідно з ним пропонується оцінювати кредитний дефіцит (профіцит)
таким чином [2, с. 246]:
CF
– 1,
ʋ=
CN
де ʋ – показник кредитного дефіциту (профіциту);
CF – коефіцієнт фактичного стану банківської системи, що визначається у вигляді відношення активів банківської системи до ВВП;
CN – коефіцієнт нормального стану національної банківської системи.
Якщо б CN був відомий, то, розглядаючи
економіку країни, можна було сказати, що
при ʋ = 0 банківська система країни адекватна її реальному сектору. При ʋ > 0 має місце надмірне накопичення активів банківської
системи щодо реального сектора, тобто кредитний профіцит.

Нарешті, при ʋ < 0 розвиток банківської системи недостатній щодо реального сектора (кредитний дефіцит).
При цьому феномен кредитного дефіциту характерний для країн з перехідною економікою
і не характерний для країн з розвиненою ринковою економікою. Тому оцінку CN слід шукати на множині фактичних коефіцієнтів CF,
характерних для країн з розвиненою ринковою
економікою і домінуючою роллю банків у фінансовій системі. Тож, як CN можна вважати
мінімальним серед коефіцієнтів CF, характерних для останньої групи країн.
При цьому доречно наголосити на характерних особливостях функціонування національних економік в умовах кредитного профіциту/
дефіциту (табл. 2).
З огляду на зазначене можна зробити висновок про діаметрально протилежні наслідки
існування в країні кредитного профіциту/дефіциту.
Предметом прискіпливої уваги керівництва
вітчизняних комерційних банків має бути і
ефективність управління погашенням проблемної кредитної заборгованості. Оцінку ефективності управління кредитним портфелем при
залученні банком колекторської компанії необхідно здійснювати з використанням таких
показників як середній відсоток клієнтів, які
повністю погасили заборгованість; середній відсоток заборгованості, яка була повністю погашена, а також середній відсоток комісії колектору.
Натомість ефективність управління кредитним
портфелем банком у разі самостійного вирішення ним проблеми простроченої заборгованості
за допомогою використання в кредитному процесі Соllection-системи слід характеризувати
першими двома з вищезазначених показників,
а також відсотком загальних витрат банку на
повернення цих кредитів. При цьому критерієм
вибору банком тієї чи іншої моделі повернення
кредитів слід керуватися рівнем їх результативності й економічності.
Таблиця 2

Характерні особливості функціонування національних економік
в умовах кредитного профіциту/дефіциту
Умови функціонування
національних економік

Кредитний профіцит

Переваги

Недоліки

можливість розширеного кредитування, зокрема й довгострокового,
наявність низьких відсоткових ста- загроза кредитного буму,
вок, можливість вирішення масштабних економічних і соціальних
завдань; невисока інфляція

виникнення «грошових пузирів»,
можливість перегріву економіки,
посилення інфляційного тиску,
послаблення грошово-кредитної
політики
Кредитний дефіцит

відсутність «грошових пузирів»

нестача кредитних грошей; високі
(часом надмірні) відсоткові ставки; загострення потреби (що часом переростає в бум) у зовнішніх
запозиченнях; висока інфляція
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В сучасних умовах ефективність кредитного процесу залежить не лише від банківських
установ, а від усіх його структур, об’єктом діяльності яких є:
– система обміну інформацією між банками
і позичальниками;
– оцінка кредитоспроможності позичальників (кредитні бюро) і заставного забезпечення
(професійні оцінювачі, реєстратори);
– страхування кредитів, об’єктів (автострахування) і забезпечення (страхування застави)
кредиту, страхування від збитків через перерву
в господарській діяльності, а також позичальників (страхові компанії);
– консультування щодо ефективного використання кредитного потенціалу/розміщення
кредитних ресурсів, проведення інвестиційної
експертизи проектів (консалтингові компанії);
– врегулювання простроченої заборгованості (колекторські агентства);
– розбивка кредитного процесу на такі блоки, як: «документообіг», «аналітика», «обслуговування позичальників» з підбором спеціальних інструментів і технічних рішень, розробка
програмного забезпечення, впровадження аналітичних технологій та автоматизація (автоматизація управління взаємовідносинами з клієнтами, бізнес-процесами, супроводом кредитних
продуктів; обробки заявок на кредит і оцінки
позичальника, збору заборгованостей; автоматична реєстрація рішень, що приймаються;
автоматичне створення текстів кредитних договорів, договорів забезпечення, розпоряджень на
видачу кредиту, службових записок та інших
документів; накопичення і обробка інформації
про кредитний портфель та надання зведених
аналітичних даних щодо окремих видів кредитів; автоматизація скорингу позичальника на
основі оцінки його платоспроможності, розрахунок на основі застосування різних економікоматематичних моделей максимального розміру
кредиту; автоматизоване здійснення траншів по
кредиту, розрахунків відсотків і формування
графіків платежів, відкриття кредитних ліній
з різними лімітами і кредитних операцій держателів банківських пластикових карток; прогнозування платежів з погашення заборгованості, розрахунок і корекція графіків погашення
основного боргу і відсотків, формування і зміна
категорій якості позики) кредитного процесу
(ІТ-компанії) [4, c. 56].
Хоча всі зазначені структури, що разом
складають інфраструктуру кредитування, й
переслідують різні завдання, вони утворюють
систему, що обслуговує кредитні відносини
між банком і позичальником від їх виникнення до остаточного припинення. Крім того, їх
об’єднує єдина мета – забезпечення безперервного кредитного процесу, мінімізація притаманних йому ризиків.
Забезпечення належної координації діяльності банків з кредитними бюро, професійними
оцінювачами, реєстраторами, страховиками,
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консультантами і колекторами, ІТ-компаніями
надає банківським установам не лише додаткові
інструменти ризик-менеджменту, а й підвищує
обґрунтованість, скорочує час розгляду і прийняття рішення про надання кредиту, забезпечує паралельне проходження документів через
різні підрозділи банку, покращує якість кредитного портфеля, дозволяє стандартизувати кредитні продукти, забезпечити віддалений доступ
клієнтів до кредитних послуг банку, здешевлює
організацію кредитного процесу за синхронного
підвищення його якості, спрощує обслуговування позичальників, а відтак підвищує дохідність
кредитної діяльності, що в результаті може призвести до зниження ціни запозичень.
Одним з дієвих напрямів підвищення ефективності кредитного процесу в комерційних
банках в умовах процесоорієнтованого підходу
до управління й поєднання функціонального і
процесного управління в них є чіткий опис і
регламентація всіх його складових, що уможливлює:
– формалізацію існуючої в банку моделі
кредитування шляхом розробки регламентів (з
визначенням технології і структури кредитного
процесу, розподілу відповідальності між різними структурними підрозділами і окремими виконавцями, системи показників ефективності,
механізму зворотного зв’язку в разі прийняття
негативних рішень за належного рівня деталізації), положень та посадових інструкцій, внутрішніх стандартів і нормативів, систем управління якістю, а також усунення дублювання
функцій кредитних інспекторів та інших банківських працівників;
– визначення стратегічних і тактичних напрямів розвитку кредитного процесу в банку;
– пришвидшення навчання нових банківських працівників, розробку на підставі ретельного аналізу працемісткості складових
кредитного процесу, вартісного і функціонально-вартісного (за центрами витрат) аналізу (із
з’ясуванням адекватності і можливості перерозподілу використовуваних в ході кредитного
процесу ресурсів між окремими операціями) напрямів і механізму подальшого вдосконалення
кредитного процесу;
– зменшення кількості помилок при оформленні кредитної документації;
– посилення відповідальності банківських
службовців за виконувану роботу;
– підвищення прозорості в організації кредитного процесу.
У свою чергу за наявності чітких регламентів, положень та інструкцій банк зможе оцінити їх ефективність в організації контролю над
кредитним процесом і в разі потреби для підвищення їх дієвості ініціювати внесення до них
необхідних змін і доповнень.
Висновки. Ефективність кредитного процесу
банку досить важко точно оцінити, оскільки на
неї впливає досить багато факторів, що не піддаються кількісній оцінці. Саме тому для більш
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повного та комплексного аналізу необхідно використовувати системний підхід. Тому запропонована система показників оцінки ефективності кредитного процесу в комерційних банках
дозволяє оцінити кредитну діяльність українських банків на двох рівнях: рівні кожного
окремого банку та рівні банківської системи,
реального сектору та національної економіки в
цілому. Оцінка кредитної діяльності банків за
допомогою такої системи дозволяє оцінити зовнішнє та внутрішнє середовище формування
кредитного портфеля банківських установ та
врахувати основні фактори впливу на ефективність та стабільність функціонування банківської системи в цілому.
Перспективами подальших розвідок можна
вважати розробку комплексу заходів щодо забезпечення належного рівня безпеки кредитного процесу банківських установ, що є особливо
актуальним в сучасних умовах макроекономічної нестабільності.
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МЕХАНІЗМИ ФОРВАРДІВ, Ф’ЮЧЕРСІВ І СВОПІВ
MECHANISMS OF FORWARDS, FUTURES AND SWAPS
АНОТАЦІЯ
З 2014 р. увага України та всього світу прикута до динаміки
цін нафтових ф’ючерсів, які впливають на часткову й загальну
економічну рівновагу, а також на світову безпеку. Така увага до
ф’ючерсів перевищила увагу до сільськогосподарських форвардів, які використовують на світовому ринку для сільського
господарства України. Усвідомлення ролі ф’ючерсів і форвардів спричинило застосування деривативів для стабілізації обмінного курсу.
Ключові слова: форвард, ф’ючерс, своп, рівновага, світовий ринок.
АННОТАЦИЯ
С 2014 г. внимание Украины и всего мира приковано к динамике цен нефтяных фьючерсов, влияющих на частное и общее экономическое равновесие, а также на мировую безопасность. Такое внимание к фьючерсам превысило внимание к
сельскохозяйственным форвардам, используемым на мировом рынке для сельского хозяйства Украины. Осознание роли
фьючерсов и форвардов вызвало применение деривативов
для стабилизации обменного курса.
Ключевые слова: форвард, фьючерс, своп, равновесие,
мировой рынок.
АNNOTATION
Since 2014, the attention of Ukraine and the whole world is
attracted to the price dynamics of oil futures influencing partial and
general equilibrium as well as world security. Such an attention to
futures surpassed that to agricultural forwards used for agriculture
of Ukraine in the world market. Comprehension of the role of
futures or forwards induced the application of derivatives for
exchange rate stabilization.
Keywords: forward, future, swap, equilibrium, world market.

Постановка проблеми виходить з необхідності фінансових менеджерів керувати ризиком
своєї фірми. Коли фірма розширює виробництво, то менеджери часто знижують вартість її
можливої невдачі, передбачаючи заходи зміни
складу продукції чи відмови від проекту розширення взагалі. Зменшуючи запозичення фірми,
менеджери можуть поширити операційні ризики на більшу базу власного капіталу. Більшість
підприємств страхуються від розмаїття специфічних видів небезпеки. Менеджери часто використовують ф’ючерси чи інші деривативи для
захисту від несприятливих рухів товарних цін,
відсоткових ставок, обмінних курсів. Це знижує ризик, але менше ризику не завжди краще.
Аналіз проблеми полягає у пошуці загальної настанови, якими мають бути ставки фірми
чи якими є підходящі для фірми рівні ризиків.
На практиці є складна взаємодія рішень ризикменеджменту. Наприклад, фірми, які хеджуються проти флуктуацій товарної ціни, можуть
собі дозволяти більше боргу, ніж ті, які не хеджуються. Хеджування може мати сенс, коли

воно дозволяє фірмі скористатися відсотковим
податковим щитом за умови, що вартість хеджування є достатньо низькою. Визначення такої стратегії ризик-менеджменту компанії, що
збільшує її цінність на ринках, залишається невирішеним питанням [1].
Хеджування передбачає взяття одного ризику для того, щоб компенсувати інший ризик.
Для хеджування створено деякі спеціальні засоби: ф’ючерси, форварди, свопи. Ці засоби, а
також опціони називають деривативними інструментами (деривативами), бо їхня вартість
залежить від вартості іншого активу [2]. Деривативи можна вважати побічними ставками на
вартість базового активу, притаманними спекуляціям. Деривативи використовують спекулянти, а також обачні й помірковані підприємці,
які знижують ризик.
Нерозв’язана для України частина проблеми – це недостатній рівень розуміння механізмів деривативів, яскраво виявлений у вересні
2008 р.
Мета роботи – розкрити механізми основних
деривативів, мета яких не стільки зменшувати
ризик, як збільшувати цінність фірми.
Основні результати полягають у поясненні деяких стандартних механізмів обміну між
ризиками. Ф’ючерсні контракти були найпершими деривативними інструментами, якими
активно торгували. Спочатку ф’ючерси розробляли для сільськогосподарських та інших товарів. Нехай фермер-виробник пшениці сподівається мати 1 000 тонн пшениці для продажу
у вересні (наступного року). Якщо його турбує,
що ціна пшениці може до того часу знизитися,
то він може здійснити хедж шляхом продажу
ф’ючерсів на 1 000 тонн вересневої пшениці.
Тоді він погоджується поставити 1 000 тонн
пшениці у вересні за ціною, встановленою сьогодні. Цей ф’ючерсний контракт відрізняється
від опціону, держатель якого має вибір, здійснювати поставку чи ні: за ф’ючерсним контрактом фермер твердо обіцяє здійснити поставку
пшениці.
Мельник перебуває в іншому становищі. На
відміну від фермера, мельнику потрібно не продати, а купити пшеницю після жнив. Якщо
мельник бажає зафіксувати ціну цієї пшениці
заздалегідь, то він може зробити це шляхом
купівлі ф’ючерсів пшениці, погоджуючись прийняти поставку пшениці у майбутньому за ці-
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ною, встановленою сьогодні. Цей ф’ючерс відрізняється від опціону, держатель якого має
вибір, приймати поставку чи ні: за купленим
ф’ючерсом мельник твердо обіцяє прийняти поставку пшениці.
Після купівлі-продажу ф’ючерса фермер і
мельник мають менше ризику, ніж до купівлі-продажу. Водночас мельник не знижуватиме
ризик, якщо ціни на хліб змінюються пропорційно до ціни пшениці після жнив, оскільки
тоді мельник у небезпечному становищі фіксування своїх витрат, але не ціни продажу [6].
Фермер захеджував ризик шляхом продажу
ф’ючерсів пшениці, тобто здійснив короткий
хедж, а мельник захеджував ризик шляхом купівлі ф’ючерсів пшениці, тобто здійснив довгий
хедж.
Ціну пшениці для негайної поставки називають спотовою ціною. Коли фермер продає
ф’ючерси пшениці, то ціна, на яку він погоджується за свою пшеницю, може дуже відрізнятися від спотової ціни. З наближенням дати
поставки ф’ючерсний контракт стає все більше схожим до спотового контракту, а ціна
ф’ючерса – до спотової ціни.
Фермер може вирішити почекати до погашення свого ф’ючерсного контракту, а потім
поставити пшеницю для покупця. На практиці така поставка трапляється рідко, бо фермеру зручніше викупити ф’ючерси пшениці
напередодні їхнього погашення. У випадку
деяких фінансових ф’ючерсів їхній продавець
не може постачати актив. При погашенні покупець ф’ючерсів отримує (чи платить) різницю
між спотовою ціною й ціною, за якою він погодився купити актив. Якщо фермер відповідно
захеджувався, то будь-яка втрата від його урожаю пшениці точно компенсуватиметься прибутком від його продажу і подальшого викупу
ф’ючерсів пшениці.
Ф’ючерсні контракти купують і продають на
організованих ф’ючерсних біржах. Біржам відповідали товари, ф’ючерсами яких вони торгують:
– Чиказька рада торгівлі (Chicago Board of
Trade, CBT) – кукурудза, жито, пшениця, соєві
боби, соєве борошно, соєва олія;
– Чиказька
товарна
біржа
(Chicago
Mercantile Exchange, CME) – жива велика рогата худоба, жива скотина, пиломатеріали;
– Лондонська біржа металів (London Metal
Exchange, LME) – алюміній, мідь, свинець, нікель, олово, цинк;
– Лондонська міжнародна біржа фінансових ф’ючерсів та опціонів (London International
Financial Futures and Options Exchange,
LIFFE) – какао, кава, цукор;
– Міжнародна нафтова біржа Лондона
(International Petroleum Exchange of London,
IPE) – сира нафта, газойль, природний газ;
– Нью-Йоркська товарна біржа енергоносіїв
(New York Mercantile Exchange, NYMEX) – сира
нафта, опалювальна нафта, безсвинцевий бен-

зин;
– Товарний
підрозділ
біржі
NYMEX
(Commodity Exchange Division of NYMEX,
COMEX) – мідь, золото, срібло;
– Нью-Йоркська рада торгівлі (New York
Board of Trade, NYBOT) – какао, кава, бавовна,
апельсиновий сік, цукор;
– Товарна
біржа
Середньої
Америки
(MidAmerica Commodity Exchange, MCE) – кукурудза, пшениця, соєві боби;
– Зернова біржа Міннеаполіса (Minneapolis
Grain Exchange, MPLS), Рада торгівлі КанзасСіті (Kansas City Board of Trade, KC) – пшениця;
– Вінніпезька товарна біржа (Winnipeg
Commodity Exchange, WPG) – ячмінь.
Зазначимо, що не лише фермер і мельник
можуть хеджувати ризик, торгуючи товарними ф’ючерсами: деревообробна компанія й будівельник можуть хеджуватися від змін ціни
пиломатеріалів; виробник міді й кабельний
оператор – від змін ціни міді; нафтовиробник і
дальнобійник – від змін ціни бензину.
Вищезазначені відповідності між біржами і
товарними ф’ючерсами постійно оновлюються:
неуспішні контракти знімають з торгів, а біржі
розглядають питання схвалення торгів десятками інших ф’ючерсів. Для багатьох фірм широкі флуктуації обмінних курсів і відсоткових
ставок стали не менш важливими джерелами
ризику, ніж зміни товарних цін. Фінансовий
ф’ючерс подібний до товарного ф’ючерса, але
замість обов’язку купити (продати) товар у майбутню дату містить обов’язок купити (продати)
фінансовий актив у майбутню дату. Біржам відповідали фінансові ф’ючерси, якими вони торгують:
– CBT – облігація Скарбниці США (U.S.
Treasury bond), банкнота Скарбниці США (U.S.
Treasury note), вексель агентства США (U.S.
agency note), середній промисловий індекс Доу
Джонса (Dow Jones Industrial Average);
– CME – вексель Скарбниці США (U.S.
Treasury bill), відсоткова ставка, за якою головні міжнародні банки в Лондоні позичають
долари один одному (London interbank offered
rate, LIBOR), депозит в євродоларі (Eurodollar),
депозит в євроієні (Euroyen), індекс S&P 500,
японський індекс акцій Nikkei (Japanese equity
index), євро (Euro), японська ієна;
– LIFFE – облігація уряду Великобританії
(British government bond (gilt)), британський
індекс акцій (UK equity index; Financial Times
stock exchange (FTSE) index), окрема акція;
– Міжнародна електронна система з обслуговування операцій на ринку єврооблігацій
(computer-based trading system for the Eurobonds
market, EUREX) – облігація уряду Німеччини
(German government bond (bund)), європейський
індекс акцій Доу Джонса (European equity
index, Dow Jones Euro Stoxx), німецький індекс
акцій (Deutscher Aktienindex, DAX);
– Токійська біржа акцій (Tokyo Stock
Випуск 3. 2015
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Exchange, TSE) – облігація уряду Японії
(Japanese government bond, JGB);
– Токійська міжнародна біржа фінансових
ф’ючерсів (Tokyo International Financial Futures
Exchange, TIFFE) – депозит в євроієні;
– Осакська біржа цінних паперів (Osaka
Securities Exchange, OSE) – японський індекс
акцій Nikkei;
– Сінгапурська міжнародна валютна біржа
(Singapore International Monetary Exchange,
SIMEX) – облігація уряду Японії, депозит в євроієні, японський індекс акцій Nikkei;
– Міжнародний ф’ючерсний ринок Франції (Marche а Terme d’Instruments Financiers,
MATIF) – французький індекс акцій (French
equity index; Cotation Assistee en Continu, CAC).
Фінансовими ф’ючерсами є також таїландський індекс фондового ринку, швейцарський
франк, облігація уряду Норвегії та багато інших
фінансових активів. Фінансові ф’ючерси виявилися надзвичайно успішною інновацією. Вони
були винайдені у 1972 р., а з 1980-х рр. обсяг
торгівлі фінансовими ф’ючерсами значно перевищує обсяг торгівлі товарними ф’ючерсами.
Коли особа купує чи продає ф’ючерсний
контракт, ціна його фіксується сьогодні, але
платіж здійснюється пізніше. Проте особу попросять внести маржу у формі готівки чи векселів Скарбниці США для демонстрації того,
що особа має гроші на дотримання умов іншої
сторони торгової угоди. Це не накладає витрати
на особу, якщо вона дістає відсотки на внесені
цінні папери.
Ф’ючерсний контракт прив’язаний до ринку (marked to market), тобто щодня обчислюються будь-які прибутки чи збитки за контрактом, а його сторона платить біржі будь-які
збитки чи отримує від біржі будь-які прибутки. Наприклад, нехай фермер погодився поставити 1 000 тонн пшениці за ціною
1000 дол. США за тонну (дол./тонна). Якщо
наступного дня ціна ф’ючерсів пшениці спадає до 990 дол./тонна, то фермер має прибуток
(1000–990)×1000=10 000 дол. на свій продаж,
а розрахункова палата (clearinghouse) біржі
платить фермеру ці 10 тис. дол. Можна вважати, що фермер закриває щодня свою позицію
і потім відкриває нову позицію. Таким чином,
після першого дня фермер дістає прибуток
10 тис. дол. на свою торгівлю і має обов’язок
поставити пшеницю за ціною 990 дол./тонна.
10 дол., які фермеру вже заплатила біржа, плюс
990 дол, які залишається заплатити, дорівнюють ціні продажу – 1 000 дол., за якою фермер
погодився поставити пшеницю спочатку.
Звичайно, покупець (мельник) перебуває у
становищі, протилежному до становища продавця (фермера). Оскільки спад ф’ючерсної
ціни залишає мельнику збиток 10 дол./тонна,
то він платить суму цього збитку розрахунковій
палаті біржі. Фактично мельник закриває свою
початкову позицію купівлі зі збитком 10 дол./
тонна і відкриває новий контракт прийняти

поставку за ціною 990 дол./тонна. Зазначимо,
що фермера мельника не турбує щодо того, чи
інша сторона дотримуватиметься умов торгової
угоди. Ф’ючерсна біржа гарантує контракт і захищає себе шляхом повної сплати прибутків і
збитків щодня.
Якщо особа бажає купити цінний папір (ЦП),
то може: 1) купити його для негайної поставки
у період 1 за спотовою ціною S1 ; 2) виставити
замовлення для пізнішої поставки у період t ,
тобто купити за ф’ючерсною ціною Ft . У другому випадку особа дістає той самий ЦП, як і
у першому випадку, але: а) не платить за цей
ЦП відразу; б) не отримує будь-які дивідендні
t
та відсоткові платежі D1 , які дає цей ЦП у періоди 1, 2, …, t. Звідси випливає взаємозв’язок
t
між спотовою ціною S1 , ф’ючерсною ціною D1
t
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Ft
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S1 − PV ( D1t ) = 1990 −
= 1990 × 1 −
 = 1.807.
1 + 0.02
 1.02 
Оскільки обидві частини рівняння (1) мають
приблизно однакові значення, то показники
торгів зазначеними 6-місячними ф’ючерсами є
реалістичними.
Відмінність між купівлею товарів сьогодні
й купівлею товарних ф’ючерсів є складнішою
тому, що: 1) платіж відкладається, а тому покупець ф’ючерса тим часом може діставати відсотки на свої гроші; 2) не треба зберігати товари,
а тому покупець ф’ючерса заощаджує витрати
на склад, зношення товару тощо (storage costs).
З іншого боку, ф’ючерсний контракт не дає доходу зручності (convenience yield), або вартості
бути здатним реально діяти. Менеджер супермаркета не може топити ф’ючерси опалювальної нафти у випадку раптового похолодання і не
може заповнювати полиці ф’ючерсами яблуч-
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Проте зазвичай є більше одного способу
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1 + 0.07 (1 + 0.цінами
070.)667
(1 + 0.070).667
0
.
667
4
200=чи
PV ( NCY1 ) = S1 −
= 51 −
= −6.36 ( цт/фт)
із сирою нафтою
є нестача
товару
t
PV = [5]. Коли
+
+
мо,
що
сьогодні
(у
рік
0)
чистий
грошовий
=
=
66
.
7
+
× 7 / 12по1
0
.
04
+
×
(
1
7
/
12
)
r
2
f
1 + 0.07 (1 +його
0.07)постачання,
(10+.06
0.07) 33 то тік особи рівний 0, але
занепокоєння
перебоями
вона підписує контракт
0.667
0.667
0.667
t
трейдери
можуть
бути
понад 2% про те,
PV =
+
+ готові3 платити
=
що
заплатить
гроші
в рік 1. Відсоткова
|
(
)
|
PV
NCY
6
.
36
2
4
4
4
66
.
7
+
1
1 + 0.07 за
(1 +зручність
0.07) (1 + 0мати
.07) газойль
= = = 12.47%
на тиждень
PVу =цистер- + ставка за
+
зобов’язанням ста2 Sцим форвардним
3 51
+ 0.07 (новить:
1 + 0.07)
1(1 + 0.07)
нах, а не обіцянку майбутньої поставки. 1Велиt
чина NCY1 пов’язана з рівнем запасів [3].
(1 + 0.12)02 .667 1.2544
0.667
0.667
Проте існують товари, які неможливо
−1 = =
− 1 = 0.1404=14.04% .
PV = збе- +
+
1 + 0.07 (1 + 0.071) 2+ 0.(11 + 0.07) 3 1.1
рігати взагалі. Оскільки неможливо зберігати
електрику, то електрика, що постачається через
4
200
Таблиця 1
=
= 66.7
півроку, є не таким товаром, як електрика, що
0
.
06
3
Грошові потоки
(дол.) за трансакціями особи
постачається сьогодні. Немає простого зв’язку
між сьогоднішньою ціною й ціною ф’ючерсного
Рік
0
14 + 66.7
2
4
4
PV
+
+
=
контракту на продаж або купівлю через півроа) = 1 + 0.07
+90.91
2–100.00
3
(1 + 0.07)
(1 + 0.07)
ку. Водночас виробники і споживачі електрики
б)
–90.91
114.04
мають свої власні думки про те, якою має бути
0.667
0.667
Чистий 0.667
PV =
+0
+
=114.04
спотова ціна через півроку, а в них може бути
грошовий
2–100.00
(1 + 0.07) 3
різне ставлення до збереження сьогоднішньої
потік 1 + 0.07 (1 + 0.07)
ціни купівлі-продажу.
На прикладі бачимо, що особа розробила
Щодня купують і продають ф’ючерсні контракти на мільярди доларів. Така ліквідність власну форвардну позику через те, щоб взяти
можлива лише тому, що ф’ючерсні контракти короткострокову позику й надати довгострокоє стандартизованими і підлягають оплаті в об- ву. Проте можна взяти довгострокову позику,
щоб зафіксувати сьогоднішню ставку на намежену кількість дат кожного року.
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| PV ( NCY1t ) | 6.36
=
= 12.47%
51
S1

Глобальні та національні проблеми економіки(1 + 0.12) 2
1 + 0.1
ступний рік, і надати короткострокову позику, щоб отримати назад гроші у зручний для
себе термін. Якщо в деяких компаніях грошові
потоки є фіксованими, то в інших ці потоки
змінюються з рівнем відсоткових ставок, обмінних курсів, товарних цін тощо. Такі характеристики не завжди ведуть до бажаного
профілю ризику: скажімо, компанія, яка платить фіксовану відсоткову ставку на свій борг,
хотіла б платити змінну ставку на боргу; наприклад, фірма, яка отримує грошові потоки
в євро, хотіла б отримувати їх в ієнах. Свопи дозволяють змінювати ризик такої фірми
чи компанії у бажаному напрямку. У 2000 р.
загальний уявний обсяг свопів до сплати оцінювався у понад 50 трлн дол. Більшу частину цього обсягу становили свопи відсоткової
ставки; є також свопи різних валют, індексів
акцій, товарів. Банк міжнародних розрахунків
(Bank for International Settlements; www.bis.
org/statistics) дає характеристики свопів.
Своп індексу акцій типово включає отримання дивідендів та виграші капіталу на індекс акцій, оскільки інша сторона свопу отримує фіксовану чи плаваючу відсоткову ставку.
Аналогічно у свопі товару одна сторона дістає
платіж, пов’язаний з товарною ціною, а інша
сторона дістає відсоткову ставку. Своп дефолту
є порівняно новим кредитним деривативом.
Припустимо, банк Калитка (Герасим Никодимович Калитка – персонаж п’єси «Сто тисяч» Івана Карпенка-Карого (Тобілевича)) надає
5-річну позику на 50 млн дол. для фінансування частини витрат великого енергопроекту.
Якщо позика надається за фіксованої відсоткової ставки 8%, то щорічний відсотковий платіж
дорівнює 50×0.08=4 млн дол. Нехай відсоткові
платежі здійснюються щорічно, а вся основна
сума боргу (principal) повертається у рік 5.
Якщо Калитка замість фіксованих відсоткових платежів 4 млн дол. щороку хоче отримувати платежі за плаваючою відсотковою ставкою, то може здійснити своп 5-річного ануїтету
(annuity) по 4 млн дол. (фіксованих відсоткових
платежів) у 5-річний ануїтет за плаваючою відсотковою ставкою.
Якщо Калитка може взяти 5-річну позику
за фіксованою відсотковою ставкою 6% (річних), то спред 8 – 6 = 2% між ставкою банку
як позичальника 6% і ставкою банку як позикодавця 8% дає прибуток 50×0.02=1 млн дол.
банку на фінансуванні проекту. Тому отримуваний банком відсотковий платіж 4 млн дол.
може підтримувати надання банком позики

−1 =

1.2544
− 1 = 0.1404=14.04%
1.1
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4
200
=
= 66.7 млн дол. за фіксованою став0.06
3
кою. Тоді Калитка може розробити такий влас4
4
4 +фіксованої
66.7
ний
своп
відсоткоPV =спеціалізований
+
+
=
2
1 + 0.07до плаваючої
(1 + 0.07) (fixed-to-floating
(1 + 0.07) 3
вої ставки
swap):
a) банк бере позику 66.7 млн дол. за фіксова0.667
0.ставкою
667
0.667
ною
PV =відсотковою
+
+ 6% на 35=років і б) вод2
ночас1 +надає
0.07 позику
(1 + 0.07)66.7
(1 +млн
0.07)дол. за плаваючою ставкою L = LIBOR, яка у рік 0 становила
L_0 = 5%. Короткострокова відсоткова ставка
може бути нижчою за 5-річну відсоткову ставку, якщо інвестори сподіваються на підвищення відсоткових ставок. Оскільки LIBOR – короткострокова відсоткова ставка, то майбутні
відсоткові надходження коливатимуться з розгортанням банківської інвестиції.
Чисті грошові потоки спеціалізованих 5-річних свопів (табл. 2) можна прирівняти до чистих грошових потоків стандартного свопу, але
банку простіше укласти останній. Обидва свопи рівнозначні ряду форвардних контрактів
на LIBOR, де кожна форвардна ціна дорівнює
4 млн дол. Якщо про кожну таку ціну домовлятися окремо, то вона не обов’язково становитиме 4 млн дол., але поточна вартість ануїтету
форвардної ціни буде незмінною.
Відтак Калитка звертається до свопого дилера, яким типово є великий комерційний або
інвестиційний банк, і погоджується здійснити
своп платежів на позику 66,7 млн дол. за фіксованою ставкою до платежів на еквівалентну
позику за плаваючою ставкою. Цей своп називають свопом фіксованої відсоткової ставки до
плаваючої, 66,7 млн дол. – умовним обсягом
основної суми боргу у свопі, Калитку і дилера –
контрагентами свопу.
Дилер котирує ставку для 5-річних свопів на
рівні 6% відносно LIBOR. Зазначимо, що своп
завжди посилається на відсоткову ставку фіксованого етапу (стійкого руху курсів цінних паперів) свопу. Ставки загалом котируються відносно LIBOR, хоча дилери також готові котирувати
ставки відносно іншого короткострокового боргу. Якщо доходність 5-річних облігацій США
рівна 5,25%, L_0 = 5%, то спред свопу рівний
5,25 – 5 = 0,25%. Спреди свопів коливаються.
Після дефолту Російської Федерації у 1998 р.
хедж-фонд Long Term Capital Management
(LTCM) майже обвалився, бо 5-річні спреди свопів зросли істотно від 0,5% до 0,8%.
Перший платіж на своп відбувається наприкінці року 1 і базується на L_0 = 5%. Загалом свопи відсоткових ставок базуються на 3-місячній
ставці LIBOR і включають квартальні готівкові
Таблиця 2

Грошові потоки (млн дол.) за стратегією банку
Рік
a)
b)
Чистий
грошовий потік

0
66,7
–66,7
0

1
–4
0,05×66,7
–4+
L_0×66,67

2
–4
L_1×66,7
–4+
L_1×66,67

3
–4
L_2×66,7
–4+
L_2×66,67

4
–4
L_3×66,7
–4+
L_3×66,67

5
–4–66,7
L_4×66,7+66,7
–4+
L_4×66,7

(1 + 0.12) 2
1.2544
−1 =
− 1 = 0.1404=14.04%
1 + 0.1
1.1
4
200 університет імені В.О. Сухомлинського
Миколаївський національний
=
= 66.7
0.06
3
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платежі. Оскільки дилер (який платить плаваючу ставку) повинен банку 5% від 66,7 млн дол.,
то банк (який платить фіксовану ставку) повинен дилеру 4 млн дол. (6% від 66.7 млн дол),
то банк здійснює чистий платіж дилеру обсягом
4 –Ft 0.05×66.7
D1t )0.67 млн дол. Другий платіж
= S1 − PV (=
базується
на L_1.
Якщо L_1 = 6%, то чистий
(1 + r f ) t
платіж дилеру становить 4 – 0.06×66.7 = 0. АнаFt
логічно
розглядається
решта
платежів.
t
SC1t ) − два
PV (CY
= S1 + PV (коли
1)
t
Зазначимо,
контрагенти
укладають
(1 + r )
своп,f то угода оцінювалася справедливо, тобто чисті
грошовіFt потоки мали
58.7 нульову поточt
PV ( NCY
= 51 −
= −6залежить
.36 ( цт/фт)
1 ) = S1 − Цінність
ну
вартість.
з ×часом
1 + 0.04
7 / 12
(1 + r f × 7 / 12) t свопу
від довгострокових відсоткових ставок. Якщо
відсоткові
залишаються незмінними,
| PV ( NCY1t ) | ставки
6.36
=
= 12.47% векселя банку залишато ціна 6-відсоткового
51
єтьсяS1 номінальною,
а вартість свопу – нульовою. Можна
переконатися, що чиста поточна
(1 + 0.12) 2
1.2544
вартість −(net
value, NPV) нового відпо1 = present
− 1 = 0.1404=14.04%
1 + 0.1 спеціалізованого
1.1
відного
свопу залишатиметься4 нульовою.
Якщо
довгострокові
ставки через
200
= років
= 66.7збільшуються до 7%, то вартість
кілька
0.06 3 векселя спадає від 66.667 млн дол. до:
3-річного
4
4
4 + 66.7
PV =
+
+
= 64.917 млн дол.,
2
1 + 0.07 (1 + 0.07) (1 + 0.07) 3
тобто фіксовані платежі, які погодився здій0.667банк,0мають
.667
0.667
снювати
а своп коPV =
+
+ меншу 3вартість,
=
2
штує166,667
+ 0.07 (1–+ 64,917
0.07) (1=+ 1,750
0.07) млн дол.
Вартість свопу можна визначити іншим способом:
1) банк укладає новий 3-річну угоду про своп,
за якою погоджується платити ставку LIBOR на
ту саму уявну основну суму 66,7 млн дол.;
2) банк в обмін на цю угоду дістає фіксовані
платежі за новою відсотковою ставкою 7%, тобто 0,07×66,667=4,667 млн дол.
Новий своп скасовує грошові потоки попе-

реднього,
додаткові
4,667 – 4 =
4 але генерує
4
4 + 66.7
PV = млн +дол. щороку
+
=
0,667
протягом
дії 3-річної
2
3
1 + 0.07 (1 + 0.07) (1 + 0.07)
угоди, що коштує:
0.667
0.667
0.667
PV =
+
+
= 1,750 млн дол.
2
1 + 0.07 (1 + 0.07) (1 + 0.07) 3
Звичайні свопи відсоткових ставок не мають початкової вартості (NPV = 0), але з часом
довгострокові відсоткові ставки змінюються, ці
вартості стають відмінними від 0, один контрагент виграє, а інший – програє.
У вищезазначеному прикладі своповий дилер програє від підвищення відсоткових ставок. Дилери намагатимуться хеджувати ризик
рухів відсоткової ставки, беручи участь в ряді
ф’ючерсних або форвардних контрактів, укладаючи компенсуючий (offsetting) своп з третьою
стороною. Коли Калитка та інший контрагент
дотримуються своїх обіцянок, дилер повністю
захищений від ризику. Найгіршим для свопових менеджерів є ризик контрагента, коли одна
зі сторін зазнає дефолту, залишаючи дилера з
великою незакритою позицією.
Припустимо, фірма Кузня потребує 11 млн
євро на фінансування своїх операцій в Європейському союзі (ЄС). Нехай відсоткова ставка
в євро близько 5%, а в гривні – близько 6%.
Оскільки Кузня краще відома в Україні ніж в
ЄС, то фінансовий менеджер Кузні вирішує не
брати позику в євро безпосередньо, а вирішує:
1) випустити 5-річні векселі на 200 млн грн під
6% в Україні та 2) погодити з контрагентом
своп цієї позики у гривні до позики в євро. Відповідно до такої угоди контрагент погоджується
платити Кузні достатню суму у гривні для обслуговування фірмою Кузня її позики, а Кузня,
в обмін на це, погоджується здійснити ряд щорічних платежів в євро на адресу контрагента:
Таблиця 3

Грошові потоки (млн) Кузні
Рік
Валюта
1)
2)
Чистий грошовий потік

0
грн
200
–200
0

0
євро
11
11

1–4
грн
–0,06×200
0,06×200
0

Висновки полягають у тому, що для ризикменеджерів існують стандартні механізми хеджування, визнані основними біржами.
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ
НА УРОВЕНЬ НАЛОГОВОГО ИЗЪЯТИЯ
IMPACT OF TAX RATE CHANGE ON THE LEVEL OF TAX EXEMPTION
АННОТАЦИЯ
Налоговая политика государства определяет финансовые
отношения производителей и потребителей с властью. В статье рассматривается процесс влияния изменения налоговой
ставки на уровень налоговых поступлений и расходов государства на их обеспечение. Теоретической и методологической базой исследования явилась концепция А. Лаффера по
установлению верхнего предела налогового изъятия и эффект
Оливера – Танзи. В процессе исследования использовались
математический и логический методы. Результатом исследования явилось создание уравнения зависимости изменения
расходов государства по изыманию налогов от изменения
уровня налоговой ставки.
Ключевые слова: налоговая ставка, налоговая политика,
предел налогового изъятия, налоговые поступления.
АНОТАЦІЯ
Податкова політика держави визначає фінансові відносини
виробників і споживачів із владою. У статті розглядається процес
впливу зміни рівня податкової ставки на рівень податкових надходжень та витрат держави на їх забезпечення. Теоретичною
та методологічною базою дослідження стала концепція А. Лаффера по встановленню верхньої межі податкового вилучення та
ефект Олівера – Танзі. У процесі дослідження використовувалися математичний і логічний методи. Результатом дослідження
стало створення рівняння залежності зміни витрат держави по
стягуванні податків від зміни рівня податкової ставки.
Ключові слова: податкова ставка, податкова політика,
межа податкового вилучення, податкові надходження.
ANNOTATION
The state fiscal policy determines the financial relationships
between manufacturers, consumers and authority. The article
discusses the impact of the process of change in tax rates on the
level of tax revenue and government spending on their provision.
Theoretical and methodological basis of the study was the
concept of A. Laffer about establishing the upper limit of the tax
exemption and Oliver–Tanzi effect. During the research were used
mathematical and logical methods. The result of the research was
the creation of equation showing dependence of changes in state
spending on tax exemption on changes in tax rates.
Keywords: tax rate, tax policy, tax exemption, limit, tax
revenue.

Постановка проблемы. Налоги являются
главной составляющей государственного бюджета. Уровень налоговой ставки на доходы
субъектов хозяйствования играет важную роль
в экономическом развитии общества. В налоговой политике главной задачей правительства
любой страны является обеспечение обоснованного соотношения частных и государственных
интересов. Уровень налоговой ставки на доходы
субъектов хозяйствования в государстве зависит от различных факторов: стадии развития
экономики (падение, депрессия, рост, подъем),

психологии человека в обществе, соотношения
отраслей производства, международных торговых отношений.
Установление оптимального для производителей, потребителей и государства уровня налогов с учетом экономической ситуации является
важным фактором социально-экономической
стабильности в обществе, что и обуславливает
актуальность темы данной работы.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросом уровня налогов в экономике занимались американские экономисты А. Лаффер
и Р. Манделл, а также российские экономисты
В. Галкин, О. Мещерякова, А. Соколов и др.
Среди украинских экономистов проблемами налоговой политики занимались А. Гальчинский
и В. Геец.
Несмотря на значительное количество исследований в аспекте влияния уровня налогов на
экономическое развитие, остается нерешенным
значительный круг вопросов по установлению
влияния уровня налогов на экономику.
Постановка задачи. Предметом исследования является процесс влияния изменения
уровня налогов в экономике на уровень их поступлений в казну и расходов государства по
обеспечению этих поступлений.
Целью исследования является построение
модели зависимости поступлений налогов в
бюджет страны от уровня налоговой ставки для
проведения качественного анализа и оценки налоговой политики в стране и принятия на их
основе правительством рациональных решений
в налоговом законодательстве. В этом аспекте
возникает необходимость исследования влияния изменения налоговой ставки на уровень налоговых поступлений и расходов государства по
обеспечению этих поступлений.
Предложенная автором концепция построена на математической модели зависимости налоговых поступлений от уровня налоговой ставки с использованием концепции А. Лаффера
[1, с. 216] по установлению предельного уровня
изъятия налогов и эффекта Оливера – Танзи
[2, c. 117]. Результаты исследования являются
научно обоснованными.
Изложение основного материала. Основную
часть доходов государственного бюджета составляют налоги. Налоги – это обязательные плате-
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жи в бюджеты различных уровней (центральный, республиканский, областной, районный
или местный) или во внебюджетные фонды.
Цель налогов – это обеспечение жизнедеятельности государственных институтов, обеспечение социальной поддержки малообеспеченных
слоёв населения (социальная направленность),
а также государственное регулирование и поддержка развития экономики путём экономических преобразований в обществе.
Исходя из цели, можно выделить три важнейшие функции, которые выполняют налоги:
1. Финансирование государственных расходов (фискальная функция).
2. Поддержание социального равновесия
путём изменения соотношения между доходами отдельных социальных групп с целью сглаживания неравенства между ними (социальная
функция).
3. Государственное регулирование экономики (экономическая или производственная
функция).
Учитывая, что государство – это, прежде
всего, общность людей, руководимая и направляемая своими руководителями, то фактически
налоги поступают руководителям государства
(власти), которые и распоряжаются ими на своё
усмотрение.
Расходование средств, полученных от налогов, правительством зависит от конкретной
ситуации в каждой отдельно взятой стране.
Качество и структура распределения налогов –
это не только показатель социально-экономического уровня развития страны, но и показатель
уровня профессионализма руководителей, их
интересов и моральных устоев. Доходы должны
распределяться в интересах всего общества в зависимости от его целей и задач, а не в личных
интересах его руководителей.
Любые налоги угнетают производство и производителя. Психология каждого человека и
каждого предпринимателя должна быть сориентирована на то, что каждый из них живёт в
своей стране, и они обязаны отчислять часть
своих доходов на содержание государственных
институтов и реализацию государственных социально-экономических программ, направленных на увеличение благосостояния и защиту
общества и каждого его члена. В свою очередь,
государство обязано обеспечить необходимые
условия жизнедеятельности и защищённости
каждого налогоплательщика (домохозяйство,
предприятие).
Стимулирующую функцию налоги выполняют частично, то есть в той мере, в которой
это выгодно, с одной стороны, государству и, с
другой стороны, налогоплательщику. Отметим,
что качество налогового законодательства зависит от компетентности и профессионализма его
разработчиков. Стабильность, понятность, простота и мера – основные слагаемые налогового
законодательства и взаимопонимания налогоплательщиков и государства.

Важным условием построения налоговой системы является то, что налоговые ставки должны устанавливаться, в большинстве случаев, не
в зависимости от планируемых расходов бюджета, которые в большей степени зависят от
интересов и знаний руководителей, чем от объективных факторов, а в зависимости от уровня
развития производства и его возможностей, а
также от общепринятых в мире норм и правил.
Важность комплексного подхода к взаимодействию налоговой системы с другими финансовыми и производственными инструментами
существенно увеличивает эффективность экономических преобразований в обществе.
Все налоги подразделяются на прямые и косвенные (непрямые). Прямые налоги – это налоги
на доходы и имущество, к ним относятся: налог
на прибыль предприятий и фирм, подоходный
налог с граждан, налоги на фонд заработной
платы и рабочую силу (социальные налоги и социальные взносы), налоги на собственность и
др. Прямые налоги изымаются с конкретного
физического или юридического лица.
Косвенные (непрямые) налоги – это налоги
на товары и услуги. К ним относятся: налог с
оборота или налог с продаж, налог на добавленную стоимость, акциз, налог на наследство и др.
На протяжении длительного периода времени налоги не могут быть постоянными и неизменными. Они будут изменяться и в большую и
в меньшую сторону, в зависимости от конкретной ситуации как внутри страны, так и за её
пределами. Это ни в коей мере не противоречит
принципу стабильности, потому что изменения
в налоговом законодательстве должны быть одним из факторов влияния на экономические
процессы в стране, и увязаны с циклическим
развитием экономики.
На международном рынке товаров и услуг
конкуренция очень жесткая, поэтому некоторые
страны стимулируют экспорт и ограничивают
импорт, уменьшая налоги на экспортные и увеличивая их на импортные товары и услуги.
Цель каждой страны – это иметь доход от
экспорта товаров и услуг, достаточный для закупки и обеспечения её необходимыми и остродефицитными товарами и услугами по импорту. Тот, кто больше производит и продаёт,
независимо от того, кто это – человек, фирма
или государство – тот и богаче, и имеет больше
возможностей удовлетворить свои потребности
и повысить своё благосостояние.
При согласованной таможенной и торговой
политике в международных отношениях между
странами, разница между внутренними и внешними налогами исчезает, так как повышенные
налоги на отечественные товары, для использования внутри страны, приведут к их удорожанию в сравнении с аналогичными импортными
товарами, вследствие этого спрос на отечественные товары уменьшится, а на импортные – возрастёт. И наоборот, повышенные налоги на
импортные товары, для использования внутри
Випуск 3. 2015
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страны, приведут к их удорожанию в сравнении с аналогичными национальными товарами,
вследствие этого спрос на импортные товары
уменьшится, а на национальные – возрастёт.
Влияние налоговых ставок на состояние производства на всех этапах экономического цикла
(кризис, депрессия, оживление, подъём) столь
велико, что необходимо каким-то образом обосновать их размеры.
Следует отметить, что все налоги или трансформируются в издержки предпринимателей
(прямые налоги), или перекладываются на потребителей в виде более высоких цен (косвенные налоги). И в первом, и во втором случае
увеличение налогов ведёт к росту цен и соответственно к инфляционным процессам. Следствием этого является уменьшение доходов населения и предпринимателей, уменьшение спроса (в
связи с ростом цен) и потребления, что, в свою
очередь, способствует уменьшению производства и увеличению безработицы. Но, с другой
стороны, налоги поступают в государственную
казну и распоряжается этой суммой государство (его руководители), при этом налоги распределяются государством (властью) по следующим направлениям:
1. Часть налогов направляется на развитие
производства в виде инвестиций, что увеличивает производство товаров и услуг и соответственно их предложение, а также увеличивает
занятость населения (снижается безработица).
Увеличение предложения товаров и услуг ведёт к снижению (стабилизации) цен. В этой
ситуации сумма увеличения налогов – изъятие
дополнительных средств у населения и предпринимателей – направляется в отрасли, определённые государством как эффективные.
2. Часть налогов направляется вне сферы
производства:
а) на содержание государственных институтов власти;
б) на увеличение различных социальных выплат населению.
Увеличение социальных выплат малообеспеченным слоям населения увеличивает их покупательную способность и спрос на товары и
услуги первой необходимости. Эффективность
увеличения расходов на содержание институтов власти соизмерима, в большинстве случаев,
с эффективностью работы власти на общество.
Неоправданные социальные выплаты далеко не
малообеспеченным слоям населения и увеличение издержек на содержание неэффективной
власти может привести к росту цен, падению
производства и росту безработицы.
Уменьшение налогов ведёт к увеличению доходов предпринимателей и к уменьшению расходов потребителей.
Для того, чтобы что-то увеличивать или
уменьшать необходимо иметь какой-то уровень или базу (точку отсчёта). Уровень налогов
в каждой отдельно взятой стране зависит от
[3, с. 244]:
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– экономической ситуации в стране (кризис,
депрессия, оживление, рост);
– уровня развития производства и его структуры (соотношение сырьевых отраслей и отраслей по выпуску готовых машин, механизмов,
оборудования);
– уровня развития товарно-денежных отношений;
– уровня государственных расходов;
– экспортно-импортных товарных отношений;
– политических и социально-экономических
отношений в обществе.
Совокупность этих факторов определяет так
называемый базовый уровень налогов для каждой конкретной страны и в конкретный момент
времени.
На базовый уровень налогов также оказывает влияние и психологический фактор человека, который готов поделиться какой-то частью
своего дохода взамен обеспечения высокого
уровня его защищённости и экономической и
социальной свободы в рамках общепризнанных
в мире норм и правил. Чувство ответственности и уверенности в обществе в правильности
использования государством общественных денежных средств (в том числе и полученных от
налогов) вызывает доверие к власти.
Базовый уровень налогов – это уровень, при
котором интересы и потребности государства
совпадают или близки с интересами и желаниями предпринимателей.
Реальный уровень налогов должен стремиться к базовому уровню. Если реальный уровень
налогов превышает базовый, тогда возникают
проблемы с изъятием налогов и таким явлением, как «теневая экономика». Следовательно, при базовом уровне налогов доля «теневой
экономики» в валовом национальном продукте
будет минимальной, количество нарушений налогового законодательства предпринимателями
также будет минимальным и дополнительные
расходы государства по изыманию налогов равны нулю. Из этого следует, что базовый уровень
налогов – это оптимальный уровень налогов.
В экономической науке обоснован верхний
предел налогового изъятия, за которым пропадает предпринимательский интерес к бизнесу
и развитие экономических отношений идёт по
одному из двух возможных сценариев: либо деловая активность сворачивается, либо наблюдается массовое уклонение от уплаты налогов. Такой предел получил название кривой Лаффера
(по имени профессора Южно-Калифорнийского
Университета США) и составляет 30 – 35% предпринимательского дохода [2, с. 117]. Также в
экономике рассматривается ситуация, которая
получила название эффект Оливера – Танзи. Он
заключается в том, что с увеличением налоговой ставки начинает падать относительная, а
затем и абсолютная сумма собираемых налогов.
Принимаем верхний предел налогового изъятия
А. Лаффера за базовый уровень и используя эф-
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фект Оливера – Танзи, рассмотрим зависимость
налоговых поступлений государству от изменения налоговой ставки.

Рис. 1. График зависимости налоговых поступлений
от изменения налоговой ставки.
TR – налоговые поступления в % к доходу; Т –
налоговая ставка; Y – доход или совокупность
налогооблагаемых доходов; DL – налоговые поступления, которые должны быть обеспечены
дополнительными расходами государства

С целью регулирования экономическими
процессами в обществе налоги могут изменяться как в большую, так и в меньшую сторону,
причём увеличение налоговых ставок связано с
увеличением расходов государства для обеспечения полных налоговых поступлений. Из графика на рисунке 1 следует, что до т. М (точка
базового уровня налогов) государству не требуется дополнительных расходов по обеспечению
изъятия налогов. От т. М до т. А на графике
любая ставка налога требует дополнительных
расходов государства для обеспечения поступлений от налогов. Чем больше ставка налога
ставки базового уровня, тем больше требуется
дополнительных расходов государства по сбору налогов. Эти дополнительные расходы равны площади треугольника с вершиной в т.М на
графике и с основанием, равным размеру налоговых поступлений (∆LT), которые должны
быть обеспечены дополнительными расходами
государства.
Размер налоговых поступлений, требующий
дополнительных расходов государства, определяется по формуле:
∆LT =100/(100–Б) • n,
(1)
где ∆L – налоговые поступления, которые
необходимо обеспечить дополнительными расходами государства, %;
Т – ставка налога, %;
Б – базовый уровень налогов, %;
n – процент увеличения налоговой ставки
против базовой ставки, n =T–Б.
Например, при совокупной ставке налога
Т=40% налоговые поступления, требующие до-

полнительных расходов государства при базовой ставке 30%, будут равны:
∆ L40 = 100/(100–30) • (40 – 30) = 14,3%.
Аналогично, при Т = 50% и Т = 60% получим:
∆ L50 = 100/(100–30) • (50 – 30) = 28,6%;
∆ L60 = 100/(100–30) • (60 – 30) = 42,9%.
Соотношение 100/(100 – Б) называется базовым коэффициентом. В данном случае он равен:
100/(100 – 30) =1,4286≈1,43.
Дополнительные расходы государства (∆FT)
по изыманию налогов при увеличении ставки
налога выше базового уровня определяются по
формуле.
∆FT =(∆LT • n)/2, или ∆FT =∆LT • (T – Б)/2. (2)
Например, при Т = 40%, Б = 30% и ∆L =
14,3% получим:
∆F40 = 14,3 • (40 – 30)/2 = 71,5 усл. ед..
Аналогично, при Т = 50% и ∆L50 = 28,6%, T
= 60% и ∆L60 = 42,9% дополнительные расходы
государства составят:
∆F50 = 28,6 • (50 – 30)/2 = 286 усл. ед.
∆F60 = 42,9 • (60 – 30)/2 = 643,5 усл. ед.
Из расчёта следует, что при базовой ставке
налога равной 30%, увеличение налогов до 40%
увеличивает расходы государства по изыманию
налогов на 71,5 усл. ед. , а увеличение ставки налога до 60% увеличивает эти расходы на
643,5 усл. ед., что в девять раз больше, чем при
ставке налога в 40%.
Отметим отрицательные факторы увеличения налогов выше базового уровня:
1) уменьшение поступлений от налогов против запланированных (недобор налогов);
2) увеличение государственных расходов на
содержание контролирующих органов;
3) усиление экономической криминализации общества в связи с увеличением нарушений в сокрытии доходов с целью уклонения от
налогов;
4) уменьшение спроса на товары и услуги,
связанное с увеличением ставки налога и соответственно удорожанием товаров и услуг и, как
следствие, уменьшение их производства и предложения.
Выводы. В данном исследовании построена
экономико-математическая модель зависимости
поступлений налогов в бюджет страны от уровня налоговой ставки с использованием концепции А. Лаффера по установлению предельного
уровня изъятия налогов и эффекта Оливера –
Танзи.
Сформулированная экономико-математическая модель состоит из:
– графика зависимости налоговых поступлений от изменения налоговой ставки;
– формулы определения налоговых поступлений, которые должны быть обеспечены дополнительными расходами государства;
– формулы определения дополнительных
расходов государства, которые должны обеспечить полные налоговые поступления при ставке
налога выше базового уровня.
Випуск 3. 2015
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Результаты данного исследования обогащают экономическую теорию в аспекте влияния
уровня налогов на сумму налоговых изъятий.
Дальнейшие исследования в области влияния налоговых ставок на состояние производства на всех этапах экономического цикла (падение, депрессия, оживление, подъем) должны
быть направлены на изучение возможностей
правительства по проведению эффективной налоговой политики.
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ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
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OF FINANCIAL RESOURCES OF PENSION INSURANCE IN UKRAINE
АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено розробці практичних рекомендацій
щодо виявлення особливостей формування та використання
фінансових ресурсів пенсійного страхування в Україні. На підставі проведеного аналізу з’ясовано основні тенденції формування доходів та здійснення видатків, виділено проблемні аспекти, що потребують оптимізації бюджету Пенсійного фонду
України.
Ключові слова: пенсійне страхування, Пенсійний фонд
України, фінансові ресурси, бюджет, доходи, видатки, дефіцит
фінансових ресурсів.
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена разработке практических рекомендаций по выявлению особенностей формирования и использования финансовых ресурсов пенсионного страхования. На основании проведенного анализа выяснено основные тенденции
формирования доходов и осуществления расходов, выделено
проблемные аспекты, требующие оптимизации бюджета Пенсионного фонда Украины.
Ключевые слова: пенсионное страхование, Пенсионный
фонд Украины, финансовые ресурсы, бюджет, доходы,
расходы, дефицит финансовых ресурсов.
АNNOTATION
The article is devoted to practical recommendations concerning
perfection of the formation and use of financial resources of
pension insurance in Ukraine. On the basis of the analysis, the
basic tendencies of income and expenditure of pension insurance
in Ukraine are found out, problem aspects which need optimization
of budget of the Pension Fund in Ukraine are allocated.
Keywords: pension insurance, the Pension Fund of Ukraine,
financial resources, budget, revenues, expenses, lack of financial
resources.

Постановка проблеми. Трансформація економіки України є складним і багатогранним
процесом, пов’язаним зі зміною форм фінансових відносин, з одного боку, та необхідністю
забезпечення якісних умов життя громадян, з
іншого. Важливим елементом матеріального
забезпечення пенсіонерів є ефективна система
пенсійного страхування.
В умовах реформування пенсійної системи відбуваються певні функціональні зміни
в організації фінансових відносин основних
її суб’єктів, серед яких ключове місце займає
Пенсійний фонд України (ПФУ). Посилення
кризових явищ в економіці зумовили деструктивні процеси у функціонуванні ПФУ, що про-

являються, перш за все, у зменшенні доходів
та одночасному зростанні видатків. З огляду на
це, постає необхідність визначити особливості
формування та використання фінансових ресурсів пенсійного страхування, що дасть змогу визначити напрями оптимізації бюджету ПФУ за
доходами і видатками.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним основам реформування системи пенсійного страхування присвячено праці багатьох
вітчизняних науковців: Б. Зайчука, О. Залєтова, М. Кравченко, В. Куценко, Е. Лібанової,
О. Макарової, М. Папієва, С. Реверчука, С. Румянцева, У. Садової, О. Ткача, В. Тропіної,
В. Яценко. Питанням фінансового забезпечення
пенсійних фондів в Україні та подальшого проведення пенсійної реформи приділяють увагу
такі вчені, як: І. Алєксєєв, В. Грушко, М. Карлін, М. Мальований, Б. Надточій, В. Федосов
та інші. На чільне місце проблеми в сфері пенсійного страхування ставлять у своїх працях
такі зарубіжні вчені-економісти: Р. Гаврилов,
Л. Забєлін, Е. Мачульська, В. Роік, П. Спікер,
М. Таггарт, Е. Фулту.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значне опрацювання
вищезазначених питань, в сучасних умовах посилення кризових явищ в економіці України
постає необхідність аналітичного дослідження
особливостей формування та використання фінансових ресурсів пенсійного страхування та
розроблення нових підходів до оптимізації бюджету ПФУ за доходами і видатками.
Метою дослідження є аналіз тенденцій формування та динаміки використання фінансових
ресурсів ПФУ.
Виклад основного матеріалу. У результаті
проведеного аналізу формування фінансових ресурсів ПФУ упродовж 2009–2013 рр. виявлено
позитивну динаміку зростання доходів (табл. 1).
Попри позитивну динаміку зростання власних надходжень та доходів ПФУ загалом, протягом 2009–2013 рр. в частині формування його
фінансових ресурсів спостерігалися негативВипуск 3. 2015
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Таблиця 1
Структура доходів бюджету ПФУ у 2009–2013 рр.
2009
млн грн

Стаття бюджету
ПФУ
Залишок коштів на
початок року
Власні надходження
Кошти державного
бюджету, зокрема
дотація на виплату
пенсій
на покриття дефіциту бюджету ПФУ
Кошти державних
цільових фондів, зокрема
Фонду соціального
страхування на випадок безробіття
Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на
виробництві

2010
млн грн

%

%

2011
млн грн

%

2012
млн грн

%

2013
млрд грн

%

3 506,2

2,31

0

0

0

0

1 394,9

0,62

2 526,6

1,00

99 781,7

65,70

119 342,7

65,01

139 055,6

70,39

157 980,4

70,52

166 863,9

66,02

48 539,0

31,96

64 086,5

34,91

583 17,2

29,52

644 94,1

28,79

83 233,6

32,93

34 769,0

71,63

36 296,1

56,64

40 562,1

69,55

49 170,2

76,24

61 469,8

73,85

13 770

28,37

27 790,4

43,36

17 755,1

30,45

15 323,9

23,76

21 763,8

26,15

52,0

0,03

136

0,07

180,8

0,09

157,2

0,07

130,9

0,05

2,0

3,85

24,4

17,94

90,6

50,11

79,7

50,70

55,4

42,32

50,0

96,15

111,6

82,06

90,2

49,89

77,5

49,30

75,5

57,68

Джерело: [2]

ні тенденції, пов’язані зі зменшенням частки
власних надходжень в структурі усіх доходів
бюджету (рис. 1). Так, якщо у 2012 р. власні
надходження становили 77,6 %, то, починаючи з 2012 р., поглибилось негативне співвідношення вказаних параметрів, а відтак, у 2013 р.
власні надходження складали лише 66,6 % від
доходів ПФУ, що, безперечно, негативно вплинуло на його фінансову спроможність.
млн грн
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Співвідношення власних надходжень до доходів бюджету ПФУ

Рис. 1. Динаміка доходів бюджету ПФУ
у 2009–2013 рр.
Джерело: [2]
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Рис. 2. Питома вага регіону у власних
надходженнях ПФУ у 2013 р.
Джерело: [3]

Регіональний розподіл власних надходжень
ПФУ у 2013 р. (рис. 2) свідчить, що у 2013 р.
найбільшу питому вагу власних надходжень в
доходах бюджету ПФУ забезпечили м. Київ,
Донецька, Дніпропетровська, Луганська та
Харківська області. Найнижчі показники питомої ваги власних надходжень в сукупних доходах у 2013 р. спостерігаємо в м. Севастополь,
Чернівецькій, Тернопільській, Волинській та
Херсонській областях, що насамперед зумовлено найнижчим рівнем середньої заробітної плати в цих областях.
Деструктивні тенденції у забезпеченні ПФУ
власними фінансовими ресурсами були зумовлені впливом певних чинників, що більшою
мірою проявились з огляду на нестабільну фінансово-економічну ситуацію в країні. Недофінансування ПФУ в частині власних надходжень
пояснюється:
– заборгованістю із виплати заробітної плати
(у 2013 р. вона складала 808 млн грн);
– заборгованістю із соціального страхування
(у 2013 р. – 14,0 млн грн);
– зменшенням облікової чисельності штатних працівників (з 10 458 тис. осіб у 2010 р. до
10 164 тис. осіб у 2013 р.) [4];
– зростання рівня виплат неофіційної заробітної плати та ін.
Як наслідок, приріст надходжень із Державного бюджету України до бюджету
ПФУ у 2013 р. порівняно з 2009 р. становив
71,5%, що в абсолютному вираженні складає
34 694,6 млн грн (рис. 3). При цьому в структурі дотацій ПФУ з Державного бюджету у 2011–
2013 рр. близько 2/3 фінансових ресурсів було
спрямовано переважно на фінансування пенсій
особам соціально-статусних професій.
Варто зауважити, що зростання надходжень
з Державного бюджету України, пов’язане як
зі збільшенням видатків за пенсійними програмами, так і з необхідністю фінансування дефі-

млн грн
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ку – до 1%, проте якщо проаналізувати виконання бюджету ПФУ протягом 2009–2013 рр.,
спостерігається зменшення фактичних надходжень порівняно із запланованими, як наслідок, ці видатки ПФУ здійснює за рахунок інших джерел.
Фінансово-економічна криза, яка розпочалась у 2008 р. виявила низку проблем у функціонуванні ПФУ, що негативно впливають на
його фінансову спроможність, а деякі з них
призводять до розбалансування платіжної системи України. Зокрема це запозичення коштів
з Єдиного казначейського рахунку. Окрім прямих трансфертів з Державного бюджету, Пенсійному фонду України протягом 2009–2013 рр.
з огляду на тимчасові касові розриви для фінансування пенсійних виплат надавалися безвідсоткові позики, що надходили з Єдиного казначейського рахунку.
Негативна практика списання позик ПФУ дає
підстави стверджувати про його фінансову неспроможність вчасно розраховуватись за взятими
на себе зобов’язаннями та про можливість повноцінно виконувати свої функції. Інший негативний
наслідок запозичення коштів Пенсійним фондом
України – зменшення вихідного сальдо Єдиного
казначейського рахунку України. Наявність коштів на певну дату у Державному бюджеті України може не повною мірою відповідати дійсному
залишку на Єдиному казначейському рахунку –
така ситуація свідчить про розбалансування платіжної системи України.
Відповідно до Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» кошти ПФУ використовуються на виплату пенсій, надання соціальних послуг, фінансування адміністративних витрат, оплату
послуг з виплати та доставки пенсій, формування резерву коштів Пенсійного фонду. У структурі видатків ПФУ 2/3 займають видатки за
рахунок власних джерел (табл. 2).
Власні надходження ПФУ спрямовуються на
фінансування:
– пенсійних виплат;
– витрат на поховання;
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Рис. 3. Динаміка дотацій Пенсійному фонду
з Державного бюджету у 2009–2013 рр.
Джерело: [2]

циту ПФУ. Протягом 2009–2013 рр. найбільше
фінансових ресурсів з Державного бюджету на
покриття дефіциту ПФУ надійшло у 2010 р. (27
790,4 млн грн) та у 2013 р. – 21 763,8 млн грн.
Регіональний розподіл дотацій ПФУ в розрахунку на одного працівника у 2011 р. (рис. 4)
свідчить, що найбільше надходжень з Державного бюджету отримали Київська, Чернігівська
та Луганська області, а найменше – Дніпропетровська, Одеська, Львівська та Закарпатська.
Кошти, що надходять від фондів соціального
страхування в структурі надходжень порівняно
з іншими доходами займають незначну част-

Рис. 4. Розподіл дотацій на пенсійне забезпечення
в розрізі регіонів у 2011 р.
(в розрахунку на одного працівника, грн)
Джерело: [1]

Таблиця 2
Структура видатків ПФУ за 2009–2013 рр.
Стаття бюджету ПФУ

2009
млн
грн

Видатки за рахунок
101 672,3
власних надходжень
Видатки за рахунок
коштів Державного
63 586,6
бюджету
Видатки за рахунок коштів Фонду соціального
–
страхування на випадок
безробіття
Видатки за рахунок
коштів Фонду соціаль331,2
ного страхування від
нещасних випадків
Видатки:
165 590,1

2010

2011
млн
грн

2012
млн
грн

2013
млн
грн

%

млн
грн

%

61,40

154 754,9

80,82

163 901,9 77,75

191 427

81,91

199 432

79,66

38,40

36 296,1

18,96

46 400,2

22,01

41 743,8

17,86

50 784,7

20,29

–

25,3

0,01

92,9

0,04

78

0,03

53,9

0,02

0,20

396,5

0,21

419,4

0,20

449

0,19

79,4

0,03

100

19 1472,8

100

210 814,4

100

233 697,8

100

250 350

100

%

%

%

Джерело: [2]
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
– видатків адміністративно-управлінського
характеру.
Основну частку видатків за рахунок власних
надходжень ПФУ становлять пенсійні виплати.
Протягом 2009–2013 рр. спостерігалась позитивна тенденція зростання відповідності розміру пенсійних виплат середній заробітній платі.
Однак зростання темпів пенсійних виплат не
відповідало темпам зростання заробітної плати, а відтак і надходженню пенсійних внесків.
Необґрунтоване збільшення видатків ПФУ не
було підкріплене можливими фінансовими ресурсами, тому бюджет ПФУ щорічно виконував
зі значним дефіцитом.
Пенсіонери за віком і за вислугою років в
загальній чисельності пенсіонерів у 2013 р. займали 80,2%. Порівняно з 2009 р. відбулось
зростання цієї групи пенсіонерів на 5 %, що
пов’язано зі зменшенням інших категорій пенсіонерів. Отже, основні пенсійні виплати, що
здійснювались із ПФУ, були призначені згідно
із Законами України «Про загальнообов’язкове
пенсійне страхування» та «Про пенсійне забезпечення».
Протягом 2009–2013 рр. ПФУ поступово
звільнявся від невластивих йому виплат. Проте наявність серед отримувачів пенсії за віком
пенсіонерів соціально-статусних професій в
ряді випадків призводив до виплати пенсій цим
категоріям осіб за рахунок інших джерел, ніж
визначених законодавством.
Порівняно з 2009 р. видатки з Державного бюджету України у 2013 р. за пенсійними
програмами зросли на 6,8%, що свідчить про
зростання чисельності соціально-статусних
професій, пенсіонерів-пільговиків та відповідних їм пенсійних виплат. Нерівноправне
становище стосовно пенсійного забезпечення
у більшості випадків призводить до незацікавленості учасників брати участь в системі
загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування, а тому це призводить до ухилення сплати ними пенсійних внесків. Це потребує
дотримання принципів функціонування пенсійних фондів та пенсійного страхування, задекларованих чинним пенсійним законодавством.
За рахунок власних джерел надходжень
ПФУ фінансуються адміністративно-управлінські видатки, пов’язані з утриманням апарату
управління ПФУ, однак функціонування ПФУ
як органу виконавчої влади порушує норми Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади» та принцип цільового
використання фінансових ресурсів, основним
призначенням яких є забезпечення матеріального захисту пенсіонерів. Крім того, здійснення
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видатків на впровадження накопичувального
рівня пенсійного страхування є функцією держави, а отже, фінансування на зазначені цілі
мають здійснюватись із Державного бюджету
України.
З’ясовано, що деструктивні тенденції формування та використання фінансових ресурсів
ПФУ пов’язані зі зменшенням частки власних
надходжень, збільшенням дотацій з Державного бюджету України, випереджувальним зростанням видатків над його доходами, що свідчить про необхідність підвищення ефективності
формування та використання фінансових ресурсів ПФУ.
Висновки й пропозиції. У контексті виявлених особливостей у сфері пенсійного страхування вважаємо за необхідне обґрунтувати можливі
напрями забезпечення ефективності формування та використання фінансових ресурсів ПФУ:
оптимізація надходжень власних фінансових
ресурсів пенсійного страхування шляхом легалізації заробітної плати; підвищення ефективності формування власних фінансових ресурсів
пенсійного страхування; забезпечення еквівалентності розміру пенсійних виплат з розмірами страхових внесків; популяризація добровільної участі в системі загальнообов’язкового
державного соціального страхування; зниження заборгованості зі сплати Єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування; врегулювання пенсійних виплат за рахунок власних надходжень; припинення фінансування пільгових пенсій за рахунок власних
фінансових ресурсів; оптимізація видатків за
рахунок фінансових ресурсів Фонду соціального страхування на випадок безробіття та Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; економія адміністративно-управлінських
видатків та інші.
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ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК:
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
VEHICLE EXCISE DUTY:
INTERNATIONAL EXPERIENCE AND UKRAINIAN REALITIES
АНОТАЦІЯ
У статті подано аналіз сучасного стану та практики адміністрування транспортного податку в Україні та в окремих розвинених зарубіжних країнах. Виявлено основні проблемні моменти й неоднозначні трактування у Податковому кодексі України
щодо справляння транспортного податку та запропоновано
шляхи його удосконалення, враховуючи досвід розвинених зарубіжних держав.
Ключові слова: доходи бюджету, податок, транспортний
податок, доходи населення, фіскальне навантаження.
АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ современного состояния и
практики администрирования транспортного налога в Украине и в отдельных развитых зарубежных странах. Указаны
основные проблемные моменты и неоднозначные трактовки
в Налоговом кодексе Украины относительно взимания транспортного налога и предложены пути его усовершенствования, учитывая опыт развитых зарубежных государств.
Ключевые слова: доходы бюджета, налог, транспортный
налог, доходы населения, фискальная нагрузка.
АNNOTATION
The article focuses on the current state of the practice and
administration of vehicle tax in Ukraine and in some developed
foreign countries. The basic problem points and ambiguous
interpretation of the Tax Code of Ukraine on vehicle tax collection
and the ways of its improvement, taking into account the experience
of developed foreign countries are depicted.
Keywords: budget revenues, tax, vehicle tax, personal
income, fiscal burden.

Постановка проблеми. Інститут місцевого
оподаткування є ключовим у сфері формування доходів місцевих органів влади у більшості
країн світу. В Україні теж гостро постає питання, як наповнювати місцевий бюджет при зменшенні кількості джерел доходів. Один зі способів – реформування місцевого оподаткування.
Однак у нашій державі такий підхід має як
позитивні, так і негативні сторони. У процесі
децентралізації влади видатки бюджету з кожним роком збільшуються, тому зменшення видаткової частини місцевих бюджетів є неможливим. Прийняті зміни до Податкового кодексу

України містять низку новацій дискусійного
характеру, зокрема це стосується підвищення
так званої соціальної справедливості у місцевому оподаткуванні, тобто у введенні транспортного податку.
Міністерство фінансів України запропонувало розв’язати проблему наповнення місцевих
бюджетів шляхом введення «податку на розкішні авто». Проте уряд і громадськість розуміють
поняття «розкішність авто» дуже по-різному.
В Європі вже існує такий податок. У деяких
країнах він виражений формою прогресивної
шкали оподаткування, тобто розмір податку
зростає залежно від того, як збільшуються доходи тієї чи іншої людини. Зокрема аналогічна система справляння податку на багатство
працює у Великобританії, Німеччині, Польщі,
Люксембурзі. Натомість в Україні запропоновано впровадити податок на дороге майно (багатство). Оскільки у нашій державі існує проблема
приховування доходів, то вищевказаний спосіб (податок на багатство) є більш ефективним.
Хоча процес визначення податку на багатство
складніший, ніж процес визначення податку на
доходи багатих.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Проблеми, пов’язані з удосконаленням системи оподаткування майна в Україні та наближенням її до рівня розвинених країн, через
свою важливість стали предметом наукового
дослідження у працях багатьох зарубіжних та
вітчизняних авторів, серед яких В. Андрущенко, Р. Арно, А. Багрій, А. Бережна, З. Варналій, О. Грищенко, Дж. Зодроу, А. Крисоватий,
В. Луніна, Н. Павліха, П. Самуельсон, В. Суторміна, Дж. Янг та ін. Незважаючи на вагомі
здобутки вчених у дослідженні справляння місцевих податків і зборів, визначення їх впливу
на регіональний розвиток залишається актуВипуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
альним, оскільки зараз в Україні триває пошук
оптимальної податкової системи, яка б давала
змогу забезпечити фінансову незалежність як
країни в цілому, так і її регіонів.
Постановка завдання. Основною метою дослідження є аналіз сучасного стану і практики
адміністрування транспортного податку в Україні та окремих розвинених зарубіжних країн,
виявлення основних проблемних моментів, що
стосуються об’єкта оподаткування транспортного податку, а також шляхи його удосконалення, враховуючи досвід розвинених зарубіжних
країн.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Останнім часом у різних країнах світу відбуваються певні зміни щодо нарахування та справляння податку з власників транспортних засобів. Ідея підвищення податкового навантаження
для багатих відповідає тенденціям розвитку
світової системи оподаткування та основним завданням реформування вітчизняної податкової
системи. Проте реалізація податкових реформ
потребує чіткої формалізації таких процесів.
Законодавець запропонував усім власникам, що володіють легковими автомобілями,
яким не має п’яти років, об’єм циліндрів двигуна яких складає три і більше тисячі кубічних
сантиметрів – заплатити 25 тис. грн податку
на рік. На основі аргументації уряду щодо доцільності такого податку і виникла назва «податок на розкішні авто». Основна мета такого
податку – наповнення місцевих бюджетів та
досягнення соціальної справедливості. У цьому випадку розкішність авто прирівнюється до
об’єму двигуна, а не до його вартості. Саме тому
слід аналізувати зарубіжний досвід справляння
такого податку з метою його удосконалення та
досягнення соціальної справедливості.
Найбільше з таким податком експериментують у Німеччині. У 2008 р. в різних землях цієї
країни податки формувались за абсолютно різними принципами. У деяких землях ставки податку залежали від маси та розмірів транспортних засобів. Проте на території більшої частини
земель при визначені ставки враховували екологічний клас. У деяких регіонах Німеччини
податок сплачувався автоматично, тобто при
реєстрації транспортного засобу власник надавав інформацію про банківський рахунок, з
якого держава сама стягувала податок.
З липня 2009 р. правила нарахування податку було змінено. У Німеччині діє єдиний принцип оподаткування власників транспортних
засобів. За зміненою схемою податок розраховується для нових машин. Для старих автомобілів
нові правила почали діяти з 2013 р.
Відповідно до чинних правил оподаткування
величина податку залежить від двох показників. Перший – це об’єм двигуна, чим більший
об’єм двигуна, тим більший податок. До уваги береться також і тип двигуна. Наприклад,
для власників транспортних засобів з бензиновим двигуном ставка податку складає 2 євро за
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кожні 100 см3, а для власників транспортних
засобів з дизельним двигуном – 9 євро за кожні
100 см3.
Другий показник розрахунку податку з власників транспортних засобів – це об’єм викиду
вуглекислого газу CO2. Ставка податку складає
2 євро за кожен грам. Проте існує так званий
базовий об’єм – це 120 грамів за кілометр шляху. Якщо транспортний засіб виділяє менше
ніж 120 грамів за кілометр шляху, то податок
за цим показником не сплачується. Слід зазначити, що цей базовий об’єм поступово знижувався: у 2012 р. він складав 110 грамів на кілометр шляху, а в 2014 – вже 95 грамів. Така
система сприяє купівлі та виробництву більш
екологічних автомобілів.
Майже ідентична система нарахування та
стягнення податку з власників транспортних
засобів існує у Франції. Величина податку, що
сплачує власник при реєстрації нового транспортного засобу, також залежить від двох показників. На відміну від Німеччини, першим
показником є потужність двигуна транспортного засобу, а не об’єм двигуна. Щодо другого показника, то це також об’єм викиду вуглекислого газу CO2, який у Франції дещо вищий
і складає 200 грамів газу за кілометр шляху.
Таким чином, фінансування екологічних програм Франції здійснюється через надходження
від зазначеного податку.
У Сполучених Штатах Америки механізм
стягнення та нарахування податку з транспортних засобів є принципово іншим, але там також
застосовується так звана «екологічна» схема:
більше платить той, хто більше їздить. Реалізується такий підхід дуже просто – податок з
власників транспортних засобів включено до
ціни на паливо. Чим більше автомобіль споживає палива, тим більша величина податку, який
сплачують до бюджету. Надходження від цього
податку використовують на будівництво та ремонт доріг у США.
У Данії влада намагається підтримувати екологічні види транспорту, як наприклад, велосипед або мопед, тому при реєстрації автомобіля
сплачується податок у розмірі 105% від його
вартості. Якщо ж вартість автомобіля складає
більше ніж 34 тис. крон (приблизно 18 тис. дол.
США), то власник має сплатити 180% від його
вартості. Крім того, у Данії великим акцизом
обкладається і бензин – тобто власники сплачують податок двічі: при реєстрації та при використанні автомобіля. Вартість транспортних
засобів у Данії набагато вища, ніж в інших
країнах Європи, що насамперед пов’язано з високим податком на імпортовані товари. Надходження від податку спрямовані на соціальну
сферу – виплати пенсій, фінансування медицини та освіти.
В Ізраїлі з 2009 р. всі транспортні засоби
поділили на 15 екологічних груп за рівнем забруднення навколишнього середовища. Власники транспортних засобів, що належать до
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найнижчої екологічної групи, сплачують до
бюджету 92% від їх вартості. Мінімальний податок – 10% від вартості автомобільного засобу – сплачують власники електромобілів. Ставка податку для «гібридів» налічує 30% від їх
вартості. Загалом середня ставка податку складає приблизно 70% від вартості транспортних
засобів.
У Японії власники транспортних засобів
сплачують три види податків. Перший податок,
ставка якого становить 5% вартості, вноситься при купівлі транспортного засобу, другий –
при реєстрації, тоді податок розраховують залежно від об’єму двигуна та маси автомобіля.
Наприклад, для автомобіля з об’ємом двигуна
2,5 літра величина податку складатиме близько
500 дол. Третій – це власне податок з власників
транспортних засобів, що сплачується щорічно
у травні. Він може варіювати залежно від маси
автомобіля та об’єму двигуна. Надходження від
цього податку використовують для підтримки
та стимулювання перспективних розробок в автомобільній сфері.
В Австралії ставки податку з власників транспортних засобів майже не відрізняються, усі
громадяни сплачують 10% від вартості легкового автомобіля та 5% від вартості вантажівки. Власники коштовних машин сплачують
додатково ще 33% від вартості автомобіля. До
дорогих в Австралії належать автомобілі, що
дорожчі за 57 тис. дол. Однак така схема нарахування податку зумовлює певні невдоволення
як з боку суспільства, так і з боку виробників,
адже у моделях більш дорогих нових автомобілів використовуються сучасні технології, які
забезпечують менше забруднення навколишнього середовища порівняно з дешевими старими автомобілями.
Платниками транспортного податку в нашій державі є фізичні та юридичні особи, серед яких також нерезиденти, які є власниками зареєстрованих в Україні, згідно з чинним
законодавством, легкових автомобілів, якими
користувалися до 5 років і які мають об’єм двигуна понад 3 тис. см3.
Ставка транспортного податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі
25 тис. грн за кожен легковий автомобіль, що
є об’єктом оподаткування. Обчислення суми податку з об’єкта оподаткування фізичних осіб
здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації платника податку.
Щодо об’єктів оподаткування, придбаних
протягом року, податок сплачує фізична особаплатник, починаючи з місяця, у якому набуло
чинності право власності на такий об’єкт.
Враховуючи специфіку вітчизняного законодавства, виявилося, що описаний підхід залишає за межами оподаткування такі авто, як:
BMW X5, Mercedes-Benz ML, Porsche Macan,
Porsche Cayenne, Porsche Panamera, Range
Rover Sport, а також інші престижні автомобілі вартістю понад 1 млн грн, але з об’ємом дви-

гуна до 3 тис. см3. Вказані автомобілі випереджають своїх багатолітрових конкурентів як за
істотно вищими якісними характеристиками,
так і за ціною. Податок все-таки будуть платити власники фермерського пікапа Toyota Hilux
та позашляховика Nissan Murano з об’ємом
двигуна 3,5 м3. Проте у змінах до Податкового кодексу щодо транспортного податку не
відображені такі транспортні засоби, як яхта,
літак, гелікоптер. Беручи до уваги вищенаведені аргументи, можна зробити висновок, що
зазначені транспортні засоби, які знаходяться
у власності фізичних або юридичних осіб, не є
предметом розкоші, а тому не підлягають оподаткуванню.
Вартою уваги є зарубіжна концепція оподаткування деяких категорій автомобілів. Зокрема доцільно транспортний податок сплачувати
з мотора, наприклад, потужністю 250 і більше
кінських сил. Потужний мотор зазвичай є ознакою дорогого авто, тому співвідношення «податок-розкіш» є достатньо обґрунтованим. Крім
того, транспортний податок можна сплачувати
залежно від розміру шкідливих викидів. Тобто
чим «брудніший» мотор, тим більший податок.
Таким чином, виникає взаємозалежність між
потужністю двигуна та ціною авто.
Цікавим є той факт, що максимальний розмір транспортного податку у Великобританії
може становити 1 090 фунтів, тобто у перерахунку – трохи більше 25 тис. грн. Виявляється, що сума українського транспортного податку, на тлі запропонованих реалій, є дуже
близькою до податкових ставок у країнах Євросоюзу.
Висновки проведеного дослідження. Провівши паралелі щодо застосування транспортного податку в зарубіжних країнах та в Україні, пропонуємо покласти тягар оподаткування
транспортних засобів на власників дорогих
автомобілів (включаючи власників яхт, літаків) шляхом запровадження прогресивної
шкали оподаткування. Вважаємо не достатньо обґрунтованими прийняті зміни до Податкового кодексу, які зобов’язують власників,
що володіють легковими автомобілями, які не
мають 5-ти років, або об’єм циліндрів двигуна яких складає понад 3 тис. см3, сплачувати
щороку податок у розмірі 25 тис. грн. Проте
розмір податку не залежатиме від вартості автомобіля.
Розробка подальших шляхів удосконалення
адміністрування транспортного податку неможлива без звернення до міжнародного досвіду з
урахуванням позитивних та негативних тенденцій у його справлянні. Тому ретельне вивчення
реформаторського досвіду зарубіжних країн та
його адаптування до вітчизняних умов посприяє підвищенню ефективності й результативності роботи податкових органів щодо наповнення
місцевих бюджетів.
Досвід розвинених країнах світу, таких як:
Данія, Ізраїль, Австралія, Японія, у яких транВипуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
спортний податок обчислюється залежно від
вартості автомобіля, на нашу думку, найбільше
відповідає принципам соціальної справедливості та дозволяє розподіляти фіскальне навантаження пропорційно доходам населення.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ
ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ КЛАСТЕРНИХ УТВОРЕНЬ
THE WORLD EXPERIENCE OF FUNCTIONING
OF FINANCIAL MECHANISM OF CLUSTERS
АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено аналізу світового досвіду функціонування фінансового механізму кластерних утворень на прикладі країн ЄС, США, Китаю, Індії, Російської Федерації та ін.
Визначено передові кластери країн світу, а також основні програми фінансової підтримки формування та розвитку кластерних об’єднань.
Ключові слова: кластер, кластерні утворення, технополіс,
бізнес-інкубатор, індустріальний округ, кластерна політика.
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу мирового опыта функционирования финансового механизма кластерных образований
на примере стран ЕС, США, Китая, Индии, Российской Федерации и др. Определены передовые кластеры стран мира, а
также основные программы финансовой поддержки формирования и развития кластерных объединений.
Ключевые слова: кластер, кластерные образования, технополис, бизнес-инкубатор, индустриальный округ, кластерная
политика.
ANNOTATION
The paper analyzes global experience of the financial
mechanism of cluster formations through the example of the EU,
the US, China, India, Russia and others. The author defined the
leading clusters in countries of the world and analyzed the main
program of financial support of formation and development of
cluster’s organizations.
Keywords: cluster, technology policy, business incubator,
industrial district, cluster policy.

Постановка проблеми. Актуальною тенденцією на сучасному етапі розвитку економіки стала кластеризація, що спрямована на підняття
конкурентоспроможності регіону чи галузі; взаємообмін досягненнями та досвідом; ефективне
та оптимальне використання різних ресурсів
(як технічних, економічних, так і трудових);
сприяння інвестуванню в розвиток об’єднання
та наукові дослідження. Процеси кластеризації поступово охоплюють весь світ, а поняття
«кластер» стає дедалі популярнішим. Тому для
України вивчення світового досвіду функціонування фінансового механізму формування та
розвитку кластерних утворень є актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання формування та функціонування кластерних утворень досліджено в багатьох працях
як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Як
наприклад, Л. Асаула, М. Войнаренка, Н. Дегтяренко, К. Дудкіної, М. Кітінга, Дж. Клегга,
Е. Леммера, М. Портера, Г. Семенова, С. Соколенка, Дж. Сороса, Д. Стеченка, Т. Цихан та
ін. У дослідженнях зазначених авторів значну

увагу приділено вивченню теоретичних та методологічних основ запровадження кластерних
структур в країнах світу, а питання фінансового механізму формування та функціонування
кластерів потребує подальшого вивчення.
Метою статті є систематизація заходів, які
проводили в країнах світу для реалізації кластерної стратегії, а також визначення основних
складових фінансового механізму формування
та функціонування кластерів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Поняття «кластеру» як індустріального комплексу, що формується на основі географічної
та галузевої близькості, набуває поширеного застосування серед світових економістів у
80-х рр. ХХ ст. В Європі процес кластеризації пов’язаний з рядом державних заходів, а
саме: створенням у 1968 р. Генерального директорату з регіональної політики, у 1975 р. –
Європейського фонду регіонального розвитку,
а у 1988 р. прийняття Хартії регіоналізму, що
започаткувала діяльність Ради регіональних
та місцевих товариств. Паралельно в Америці
почали розробляти федеральні програми з кооперації постачальницьких фірм, маркетингу та
комерції, праці та освіти [3].
Найбільш відомі кластери світу функціонують в Америці, Данії, Індії, Італії, Канаді,
Китаї, Німеччині, Фінляндії та інших країнах,
а такі країни, як: Угорщина, Франція, Японія, Великобританія, Австрія, Швеція та ін.
мають значний досвід у формуванні кластерів.
Також країни Африки (Марокко, Єгипет), країни СНД (Білорусія, Азербайджан, Казахстан
та ін.) розпочинають впроваджувати кластерні
стратегії розвитку промисловості та економіки
країни.
Досвід США у формуванні та функціонуванні кластерних утворень як сукупності підприємств, компаній, науково-дослідницьких
центрів, органів державної та місцевої влади
накопичувався останні декілька десятиліть.
З допомогою М. Портера у штаті Арізона розробили програму стратегічного партнерства для
економічного розвитку. Також процес кластеризації США очолили штати Каліфорнія, Коннектикут, Міннесота, Флорида та ін., де сотні
міст та територій розробили власні кластерні
стратегії.
Випуск 3. 2015
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Розвиток кластерів для США – важливий
фактор підвищення конкурентоспроможності
національної економіки. В Америці створюють
комісії з ініціювання створення кластерів, які
розподіляють долі учасників та допомагають
долати різні труднощі; їх аналітичну частину
виконують навчальні заклади. Перший капітал
надає міська влада, потім кошти залучаються із
приватних фірм. Відповідно до закону 2011 р.
«Про створення в США можливостей для значного сприяння в питаннях технологій, освіти
та науки», створюють регіональну програму
сприяння та підтримки інноваційних кластерів та науково-дослідницьких парків. В ході
реалізації цієї програми передбачені гранти,
фінансування за якими спрямоване на покращення інноваційної інфраструктури регіонів.
Так, об’єм щорічного фінансування протягом
2011–2013 рр. склав 100 млн дол. США.
Більша половина американських підприємств працює за моделлю, для якої характерні
географічна близькість та використання наявного потенціалу (трудового, ресурсного, інноваційного тощо) цього регіону, тобто за кластерною моделлю. Частка ВВП США кластерів
складає близько 61% та частка зайнятого в них
трудового потенціалу країни – 57%.
Зараз у США діють близько 400 найбільших
кластерів в галузях високих технологій, видобутку природних ресурсів, виробництва побутових товарів, а також в індустрії сервісу. При
цьому передовим кластером вважається «Силікована долина», на долю якої припадає близько
30% від усіх венчурних капіталовкладень США.
Для такого кластерного об’єднання характерним є велика кількість високотехнологічних
компаній, пов’язаних з розробкою та виробництвом програмного забезпечення, мікропроцесорів та ін., а також де зайнято 2,5 млн осіб,
середня заробітна плата яких становить близько 125 тис. дол. США на рік.
У Канаді важливу роль надають розвитку
технологічних кластерів, завдяки яким реалізовуються стратегічні завдання політики
держави, а саме: формується та розвивається
конкурентоспроможне дослідницько-технологічне середовище, створюються нові компанії,
підприємства, робочі міста, збільшується експорт та інвестиції тощо. Також у Канаді реалізовують програму територіального розвитку,
яка, наприклад, у провінції Онтаріо отримала
назву «JOCA» та об’єднала 22 програми для
6 міністерств. У рамках цієї програми розробили систему управлінських новацій, а також
створили секретаріат з економічного розвитку
громад, який об’єднав і систематизував усі елементи «JOCA», вирішував поточні питання та
розробляв масштабні проекти територіального
розвитку.
Важливу роль у формуванні, функціонуванні та розвитку кластерних утворень в Канаді
надають Науково-дослідницькій раді, яка складається більше ніж з 20 інститутів та націо-
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нальних програм. Формування нового кластеру при підтримці Науково-дослідницької ради
передбачає використання двох стратегій (перша
передбачає формування нового регіонального
науково-дослідницького центру, навколо якого формується кластер, а друга – формування
кластеру, яке відбувається на основі сучасної
інфраструктури), а також проектне фінансування. Так, за останні п’ять років Науково-дослідницька рада використала на формування та
розвиток високотехнологічних кластерів близько 1 млрд канадських дол.
На рівні провінцій Канади кластерна стратегія отримує активну підтримку – фінансування наукових розробок, реалізації освітніх програм, залучення зовнішніх інвестицій і т.п. Але
найбільш суттєву роль в реалізації кластерної
стратегії відіграють органи місцевого самоврядування, які відповідають за сприяння розвитку кластерних утворень за рахунок створення
освітніх програм, оновлення ключових інфраструктур тощо.
У Китаї акцентують увагу на розвиток інноваційних кластерів, під якими розуміють
механізм стратегічного співробітництва підприємств, дослідницьких організацій, вищих навчальних закладів, венчурних фондів та інших
структур, які б забезпечили синергетичний
ефект взаємної підтримки виробництва нових
інноваційних товарів. Нині Китай знаходиться на початковій стадії створення інноваційних
кластерних співтовариств. На відміну від промислових кластерів, інноваційні виробляють не
лише конкурентоспроможну продукцію, але й
радикально нову.
Для прикладу можна розглянути діяльність
кластера «Чжанцзян», що виник на базі Парку
високих технологій у 1992 р. За період діяльності Парку було прийнято близько 70 нормативних актів, які стосувалися питань субсидіювання, пільгового оподаткування, трудових
ресурсів та іншого. За 1992–2007 рр. влада інвестувала на будівництво Парку 15 млрд дол.
США. За 1999–2009 рр. промислове виробництво збільшилося в 14 разів, доходи – в 25 раз.
На сучасному етапі розвитку в парку працюють 120 тис. осіб та діють 11 виробничих баз
державного рівня, 108 дослідницьких організацій, 5 380 підприємств, які беруть участь у
216 НДДКР за державними замовленнями, з
яких 4 – міжнародні.
Досвід у створенні кластерів Індія почала
накопичувати у 80-х рр. ХХ ст. паралельно
з іншими країнами світу, і вже зараз в країні функціонує більше 2 тис. кластерів, з яких
388 – промислових і 1 657 кластерів, які
об’єднують ремісничі підприємства. З 2000 р.
в Індії за ініціативою уряду реалізовується
кластерна стратегія, що включає двадцять чотири програми, в рамках яких було виділено
1,4 млрд дол. США з метою зниження рівня
безробіття та бідності, підвищення конкурентоспроможності. У 2007 р. департамент освіти та
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технологій ініціював програму сприяння формуванню, функціонуванню та розвитку інноваційних кластерів. Технічне та фінансове сприяння згідно з цією програмою спрямоване на
створення місцевих інноваційних кластерних
утворень у формі заохочення взаємодії з глобальними науково-дослідницькими організаціями, венчурними фондами, бізнес-ангелами,
банківськими чи фінансовими структурами, а
також з інвесторами [5].
Світовий досвід показує, що активний розвиток кластерів – це ефективний напрямок інноваційної підприємницької діяльності. В Європі
у 1997 р. формування кластерів та мереж визнано одним з найбільш актуальних напрямків розвитку європейського співробітництва і
закріплено в Декларації про зміцнення економічної співпраці в Європі та Плані дій, що її
деталізує [1; 6].
Вперше уніфікований підхід до міжфірмового співробітництва розробили в 1989–1990 рр. в
Данії. На підготовку цього проекту лише за три
роки було виділено 25 млн дол. США для того,
щоб визначити перспективні мережеві структури в країні. На перших етапах було досліджено
промислові комплекси за схемою «попит-пропозиція» у таких галузях: сільське господарство,
текстильне виробництво, виготовлення офісного обладнання, виробництво засобів захисту
навколишнього середовища. Потім проаналізували механізми передачі знань та технологій в
таких секторах, як: електромедична апаратура,
меблі, фармацевтика.
Так, у 1992 р. в кластерах брало участь 40%
від усіх компаній країни, що забезпечували 60%
експорту. До 1998 р. було проведено масштабну роботу в аспекті пошуку проблемних питань
та можливих пропозицій щодо їх вирішення в
межах проекту і, таким чином, було розроблено 1 522 пропозиції, 66 з яких на кінець року
вже було реалізовано [4]. За розвиток науковотехнічної та дослідницької діяльності в Данії
відповідає Міністерство науки, технологій та
розвитку, від імені якого «інноваційні інкубатори» (кластери) інвестують державні кошти в
інноваційні компанії на трьох етапах:
1. Дослідницька діяльність – передбачає
відкриття доступу технопаркам (кластерам) до
нових розробок та технологій для подальшої їх
оцінки. Розмір витрат на дані дослідження щорічно визначає Міністерство науки, технологій
та розвитку.
2. Попередній аналіз наукової та комерційної доцільності реалізації даних розробок та
технологій, а також їх життєздатності. Для
кожного проекту максимальна сума фінансування – 9 800 дол.;
3. Допроектне фінансування – реалізується лише якщо попередній аналіз підтверджує
позитивні перспективи комерційної реалізації
проекту. Максимальний розмір фінансування
протягом трьох років складає 147 тис. дол. за
умови паралельного фінансування проекту при-

ватними інвесторами. Протягом двох років додаткове допроектне фінансування з державних
фондів можуть отримати окремі вагомі та цікаві проекти у розмірі 180 тис. дол. При цьому розмір державного фінансування повинен
складати не більше 40% від загального об’єму
фінансування.
Після закінчення трьох етапів фінансування
нові фірми можуть розраховувати лише на приватні інвестиції венчурних фондів та «бізнес-ангелів». Проведена робота вивела Данію в світові
лідери з питань кластеризації економіки. І сьогодні в країні функціонує 29 провідних європейських кластерів. Також реалізувується Програма інтегрованої підтримки інновацій, важливою
метою якої на сучасному етапі є формування
інноваційних регіональних кластерів як складових кластерів національного рівня [3; 9].
Досвід Іспанії у формуванні та функціонуванні інноваційних кластерів полягає пов’язаний
з науковими та технологічними парками (технопарками), кількість яких у країні з кожним
роком збільшується. Кількість фірм, підприємств, наукових організацій, які розташовані у
технопарках (кластерах) збільшилось на 11%.
Найбільша активність технопарків спостерігається у таких галузях, як: сільське господарство, харчове виробництво та біотехнології
(збільшення на 23%); виробництво автомобілів – на 20%; енергетика та охорона навколишнього середовища – на 14%. Така тенденція посприяла збільшенню рівня зайнятості на 7%,
що у кількісному вимірі складає 136 тис. нових
робочих місць.
За ініціативою керівників перших шести іспанських технопарків у 1988 р. була створена
організація «Асоціація наукових та технологічних парків» (іспанською АРСТЕ – М.Д.), основними завданнями якої є: просування, розвиток
та розповсюдження наукових і технологічних
парків; розвиток співпраці між підприємствами; сприяння взаємообміну технологіями та
знаннями між підприємствами та інфраструктурами, що зайняті в НДДКР.
Помітне місце в питаннях поширення кластеризації в Іспанії займає програма «РОСТЕР»,
яка є основою розвитку транскордонного співробітництва між Португалією та Іспанією і яка
реалізується в рамках політики ЄС. Ця програма спрямована на ефективне використання наявних ресурсів в таких галузях: туризм, охорона
здоров’я, освіта та культура, охорона навколишнього середовища тощо. Фінансування програми на 75% здійснюється за рахунок фондів ЄС,
а також заохочується співфінансування проектів в окремих районах Іспанією та Португалією (в цілому бюджет програми становить
354 млн євро). Наглядова Рада, Виконавчий Комітет та національні ради керують програмою
«РОСТЕР», а також координують взаємозв’язок
між учасниками реалізації цієї програми.
Частиною регіональної політики Литви,
окрім вільних економічних, зон є розвиток
Випуск 3. 2015
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промислових парків, збільшення інвестицій у
які дозволить вирішити проблеми централізації країни (різниця у рівні життя в столиці та
містах західної частини країни відрізняється у
сім разів). Нині в Литві функціонують дві вільні економічні зони (м. Клайпеда та м. Каунасі), дев’ять промислових парків і зон (в Алітуському, Панявежському, Шяуляйському,
Таургагському, Акмянському, Кедайняйськом,
Радвілішському районах, а також у Маріямпольському та Пагегяйському муніципалітетах), три приватних промислових парків, п’ять
долин злиття науки і бізнесу.
Каунаська вільна економічна зона – це територія з пільговою системою оподаткування. Для
підприємства, яке інвестує більше 1 млн євро,
загальний податок на прибуток не нараховуватиметься протягом шести податкових періодів,
а наступні десять податкових періодів застосовуватиметься ставка податку, знижена на 50%.
Згідно з чинним литовським законодавством,
дивіденди зарубіжних інвесторів, які розвивають свою діяльність в Каунаській вільній економічній зоні, не обкладатимуться податком на
прибуток, а також вони звільнені від оподаткування нерухомості.
Клайпедська вільна економічна зона звільнена від податків, а саме: підприємство цієї
зони звільняється від податку на прибуток на
шість років та додатково отримує знижку 50%
на десять років; підприємство не обкладається податком на нерухомість; звільняється від
податків за виплату дивідендів. Відповідно до
нормативів допомоги ЄС, загальний пакет знижок не може перевищувати 65% від інвестиції
в довгострокове майно дрібних і середніх підприємств і 50% – для інших підприємств.
Створення кластерів стало популярним і в
Фінляндії після перших спроб застосування
кластерів для розробки промислової політки
країни у 1991–1993 рр. Дискусії щодо кластерів засновувались на книзі М. Портера «Конкурентні переваги країн», що вперше вийшла у
1990 р., і під впливом якої в Фінляндії було ініційовано масштабне дослідження. Результати,
у яких аналізували структуру, оцінювали перспективи конкурентоспроможності фінських
кластерів, опублікували 1995 р.
Нині лісний, інформаційний та телекомунікаційний кластери є найважливішими для економіки Фінляндії, забезпечують основний об’єм
експорту та формують значну частину ВВП країни. Целюлозно-паперові та деревообробні компанії лісного кластеру мають один з найвищих
рівнів продуктивності праці в промисловості
як країни, так і світу. Кластер інформаційних
та телекомунікаційних технологій має власні
систему освіти, інноваційну систему, мережу
пов’язаних виробництв, а також володіє самостійною цінністю та формує умови для розвитку конкурентних переваг. За прогнозом, до
2015 р. темпи розвитку цього кластеру склали
8,1% за рік, коли темпи розвитку економіки
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очікуються близько 3,2%. Машинобудівний та
металургійний кластери забезпечили для Фінляндії 30% від світового ринку обладнання для
виробництва паперу та 40% – обладнання для
виробництва целюлози.
Що стосується створення кластерів інноваційної спрямованості, то на першому етапі
інноваційної діяльності компанії існує безліч
державних програм підтримки бізнесу, які враховують допомогу при реєстрації діяльності,
надання спеціальних позик і гарантій під ризиковий капітал, залучення регіональних венчурних фондів. Також держава здійснює експертні
оцінки інноваційних проектів і, при їх відповідності пріоритетним напрямам, може фінансувати до 50%. На етапі становлення держава
здатна супроводжувати інноваційний проект
протягом 1–3 рр.
Для фінської державної політики сприяння
розвитку інноваційних проектів (кластерів) характерним стає не тільки фінансова допомога,
а й підтримка проекту крок за кроком на всіх
етапах його розвитку, враховуючи розробку
технологічних стратегій і програм, залучення
експертів, навчання фахівців, інформаційну та
правову допомогу у сфері патентування відповідно до міжнародних норм і стандартів тощо.
Отже, політика Фінляндії має на меті концентрацію локальних, регіональних та національних ресурсів для розвитку конкурентоспроможних галузей і здійснює дві основні
функції: формування мереж підприємств через
регіональну кооперацію та підвищення конкурентоспроможності малих і середніх підприємств за допомогою програми перепідготовки
кадрів [6; 7].
В Італії отримали розвиток промислові округи (кластери), які становлять близько 30%
від загального рівня зайнятості. Індустріальні
кластери розташовані найбільше в центральній
та північно-східній частинах країни і характеризуються високою концентрацією невеликих
фірм традиційної обробної промисловості. Італія – країна, де переважають невеликі компанії, і на сьогодні з 4 млн фірм лише 2% – це
великі компанії. Всього в Італії функціонує 200
індустріальних округів, що об’єднують 60 тис.
підприємств, кількість працівників в яких
складає 600 тис. осіб.
Сучасна італійська політика передбачає підвищення національної системи конкурентоспроможності, а не просто конкурентоспроможності
окремої продукції. Також держава забезпечує
знижки на експорт, гарантійне покриття, залучення інвесторів та ін. Це дозволило Італії виробляти до 90% конкурентоспроможної продукції [8].
Сьогодні для розвитку кластерної політики
Італії характерним є спрямованість до її інтернаціоналізації, яка здійснюється за підтримки
Інституту зовнішньої торгівлі (ICE) – державного органу, який розвиває та підтримує економічні стосунки італійських компаній за кордоном, а також допомагає національним фірмам і

714

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

кластерам створювати за кордоном райони подібні до італійських. Керівні принципи діяльності ICE, які включають в план національної
політики, розробляє Міністерство міжнародної
торгівлі Італії.
Для Франції кластерна політика – це загальнодержавна політика, що реалізується на
рівні регіонів. На початку тисячоріччя задля
відновлення промислової політики Франції та
підвищення конкурентоспроможності індустріальної промисловості країни були реалізовані
ініціативи з формування кластерів, які мають
назву «Нова промислова політика Франції». Реалізація цих ініціатив та проектів має такі характерні риси: впровадження інновацій у високотехнологічних секторах промисловості задля
підвищення конкурентоспроможності економіки Франції; реалізація державних проектів розвитку промисловості має будуватись на основі
партнерства як між промисловим сектором та
дослідницькими інститутами, так між малими і
середніми підприємствами та великими фірмами; регіони відіграють суттєву роль у державній політиці.
Кластер при цьому виступає як об’єднання
компаній, підприємств, науково-дослідницьких
організацій, органів державної влади різних
рівнів, компаній-посередників тощо задля забезпечення співпраці, підвищення конкурентоспроможності та ефективності інновацій, забезпечення ефекту синергії від співпраці тощо.
Для французької кластерної стратегії характерними є такі цілі формування та функціонування об’єднань: підвищення конкурентоспроможності національної економіки за рахунок
впровадження інновацій; стимулювання розвитку підприємств різних галузей, а також партнерства між ними, що призведе до розширення
інновацій; формування та реалізація проектів
у сфері НДДКР; формування привабливого для
іноземних інвестицій середовища за рахунок
обміну знаннями та навичками; створення нових робочих місць тощо.
За втілення кластерної стратегії у Франції
відповідають міністерства економіки, фінансів
і промисловості та внутрішніх справ. Також в
країні фінансову та організаційну підтримку
кластерам надають регіональні управління з
питань промисловості, досліджень та довкілля,
яких у Франції 22 як і самих регіонів. Бюджет
реалізації кластерної політики фінансує держава, на три роки – це приблизно 1,5 млрд євро.
Вперше Франція реалізовувала таку політику з 2003 до 2011 рр. і результатами стали: у
2007 р. учасниками кластерів були п’ять тисяч
компаній, з яких 20% – великі підприємства; з
2005 р. держава виділила кошти на реалізацію
554 проектів НДДКР (сукупна вартість проектів становить 3,6 млрд євро).
З середини 1990-х рр. розвиток регіональної
політики відбувався і у Великобританії. Було
перероблено політику промислового розвитку

регіонів країни, і важливим кроком уряду стало замовлення на виявлення та картографію
всіх регіональних кластерів у країні. Також
регіональна політика підтримки кластерних
промислових структур в Англії реалізовується
на основі програми «Мережі шотландських підприємств», стратегічними цілями якої можна
виділити такі: сприяння економічному розвитку, підвищення продуктивності промисловості, підвищення конкурентоспроможності регіону за рахунок впровадження інновацій та
реалізації потенціалу підприємств.
У ході реалізації кластерної політики
Англії було розроблено «Практичний посібник
із розвитку кластерів», згідно з яким рушійними силами формування кластерів є: розвиток
партнерської співпраці та формування мереж;
впровадження та сприяння розвитку інновацій
та НДДКР; формування ефективного ринку висококваліфікованої робочої сили.
У 1998 р. вийшла книга «Наше конкурентоспроможне майбутнє: розбудова економіки на
основі знань», яка заклала основне розуміння
поняття «кластер», узагальнила внесок кластеризації до формування та підвищення конкурентоспроможності регіону й країни в цілому.
Також, як результат, була сформована Керівна група з кластерної політики, яка поєднала
представників центральних відомств, міністрів,
вищих державних посадовців, голів правління
агентств регіонального розвитку, а також окремих провідних людей бізнесу чи освіти. Ця група поставила за мету провести загальнонаціональне дослідження у два етапи.
Перший етап дослідження передбачав складання карти кластерів Великобританії задля
їх виявлення. Так було виявлено від восьми
до вісімнадцяти кластерів у кожному регіоні
країни, які відрізнялися рівнем свого розвитку
(від кластерів на рівні заснування до зрілих),
глибиною залежно від кількості зв’язків у межах кластера, територіальним значенням тощо.
Другий етап приблизно через два роки передбачав розробку практичного посібника з реалізації кластерної політики [1; 2].
Висновки. Отже, розвиток процесів кластеризації вказує на позитивні ефекти для економіки країни. Це стосується і ситуації на ринку праці країн, оскільки формування кластеру
передбачає створення нових робочих місць та
ефективного ринку праці, і на стан економіки держави, оскільки кластери функціонують
задля підвищення конкурентоспроможності
окремих товарів, що виробляють кластери, галузей, в яких вони функціонують та національної економіки. Світова практика доводить, що
кластерна політика може реалізовуватись як
«згори донизу», так і навпаки, але важливим
є впровадження фінансування формування та
розвитку кластерів за рахунок державного або
регіонального бюджету, фондів, створених для
інноваційного розвитку підприємств тощо.
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РОЛЬ КОНЦЕСІЙ У ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
THE ROLE OF CONCESSIONS IN FINANCIAL SUPPORT
OF TRANSPORT SYSTEMS OF UKRAINE
АНОТАЦІЯ
У статті запропоновано механізм реалізації концесійних
відносин в транспортній системі України. Досліджено стан та
оцінено ефективності функціонування транспортної системи
України. На основі класифікації наявних форм фінансового
забезпечення суб’єктів господарювання транспортної системи
України визначено проблеми та перспективи поширення концесійної діяльності на території України.
Ключові слова: концесія, концесійна діяльність, фінансове забезпечення, транспорт, транспортна система.
АННОТАЦИЯ
В статье предложен механизм реализации концессионных
отношений в транспортной системе Украины. Исследовано
состояние и осуществлена оценка эффективности функционирования транспортной системы Украины. На основе классификации существующих форм финансового обеспечения
субъектов хозяйствования транспортной системы Украины,
определены проблемы и перспективы распространения концессионной деятельности на территории Украины.
Ключевые слова: концессия, концессионная деятельность, финансовое обеспечение, транспорт, транспортная система.
ANNOTATION
This paper proposes a mechanism for the implementation
of concession relations in the transport system of Ukraine. The
state and the estimation of the efficiency of the transport system
of Ukraine is investigated. Based on the classification of existing
forms of financial entities providing transport system of Ukraine,
the author identified problems and perspectives of concession distribution throughout the territory of Ukraine.
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Постановка проблеми. Сучасна ситуація в
економіці Україні пов’язана з функціонуванням в ринкових умовах господарювання, вимагає залучення та раціонального використання
матеріальних, фінансових та інтелектуальних
ресурсів на національному та регіональних рівнях. Створення відповідного фінансового забезпечення є першочерговим завданням для більшості підприємств та галузей України, чільне
місце серед яких посідають підприємства транспортної системи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослідження проблем фінансового забезпечення знайшли відображення у працях Л.Д. Буряка,
О.Д Василика, Л.О. Коваленко, О.І. Марченко,
О.В. Нагорної, С.В. Онишко, В.М. Опаріна, Г.Б. Погріщука, А.М. Поддєрьогіна, О.Р. Романенка,
О.О. Терещенка, В.М. Федосова.
Окремі питання, пов’язані з розвитком
фінансового забезпечення підприємств тран-

спортного господарства, знайшли своє відображення у працях Ю.С. Вдовенко, Є.М. Сича,
О.В. Бойко, І.О. Хоменко, І.Б. Черкаського
та ін.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на значне зростання публікацій, протягом останніх років у досліджуваній галузі окремі питання не отримали
достатньої уваги та потребують подальшого вивчення. Особливо це стосується процесу формування необхідного обсягу фінансових ресурсів
суб’єктів господарювання транспортної системи
України, підвищення результативності її функціонування, що й обумовлює вибір і формулювання завдань дослідження.
Мета статті є дослідження ролі концесій у
створенні необхідного рівня фінансового забезпечення суб’єктів господарювання транспортної
системи України, виявленні основних проблем
та тенденцій його розвитку в умовах структурної перебудови економіки країни.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Розв’язання завдань підвищення ефективності
вітчизняних підприємств транспортної системи країни потребує розроблення й визначення основних напрямів її реформування, впровадження стратегічних засад функціонування
господарства, що вимагає достатніх фінансових
ресурсів. Тому питання, пов’язані з формуванням та удосконаленням системи фінансового забезпечення підприємств транспортної системи,
які перебувають у державній власності, набувають особливої актуальності.
Г.Г. Кірейцев зазначає, що фінансове забезпечення полягає у виділенні певної суми фінансових ресурсів на вирішення окремих завдань
фінансової політики суб’єкта господарювання.
При цьому він розрізняє забезпечувальну і регулятивну функції фінансового забезпечення.
Забезпечувальна дія проявляється у встановленні джерел фінансування, тобто покриття
повсякденних потреб, і характеризує пасивний
вплив фінансового забезпечення. Регулятивна
дія здійснює вплив через виділення достатніх
коштів та через конкретну форму фінансового
забезпечення і характеризує активний вплив
фінансового забезпечення [1].
В.І. Оспіщев зазначає, що фінансове забезпечення регулює відповідна система функціонуВипуск 3. 2015
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Глобальні та національні проблеми економіки
вання, яка може здійснюватись у трьох формах:
самофінансування, кредитування, зовнішнє фінансування [2].
О.Р. Романенко під фінансовим забезпеченням розуміє покриття затрат за рахунок фінансових ресурсів, акумульованих суб’єктами господарювання і державою [3].
Отже, під фінансовим забезпеченням слід розуміти відносини з приводу формування, перерозподілу та використання обсягу фінансових
ресурсів, спрямованих на виконання завдань,
підвищення ефективності функціонування підприємства та отримання прибутку.
Водночас під фінансовим забезпеченням підприємств транспорту слід розуміти відносини з
формування, розподілу та використання обсягу
фінансових ресурсів, що надійшли з бюджетів
відповідних рівнів, а також коштів від споживачів транспортних послуг, спрямованих на
виконання покладених на галузь завдань, підвищення ефективності функціонування підприємств і забезпечення прибутку.
Транспортна система Україна займає провідне місце у задоволенні потреб виробничої сфери та населення у перевезеннях, є важливим
фактором забезпечення соціально-економічного
розвитку України, зміцнення її зовнішньоекономічних зв’язків.
Чинна структура управління транспортом, стан виробничо-технічної бази більшості
суб’єктів господарювання транспортної системи
України і технологічний рівень організації перевезень за багатьма параметрами не відповідають потребам активного суспільства та європейським стандартам якості надання транспортних
послуг, перешкоджають підвищенню ефектив-

ності функціонування галузі та потребують реформування (табл. 1).
Поступове скорочення вантажообігу, а також обсягів перевезених вантажів протягом
2010–2014 рр. на фоні наростання збитковості
транспортного господарства, накопичення зносу його основних засобів свідчать про наявність
системної кризи в господарстві та про необхідність здійснення системних змін, що передусім
стосується пошуку нових форм та підходів до
його фінансового забезпечення.
Серед основних форм фінансового забезпечення підприємств транспорту можна виділити
такі:
– бюджетне фінансування – надання коштів
з державного та місцевих бюджетів у вигляді
дотацій;
– кредитування – надання довгострокових
та короткострокових кредитів суб’єктами кредитно-фінансових інститутів на принципах повернення, платності, строковості та забезпеченості;
– самофінансування – визначає фінансування основної діяльності за рахунок власних джерел;
– інвестування – вкладання грошових коштів інвесторів з метою отримання доходу або
інших економічних преференції;
– оренда – передача майна в платне користування і на певний строк з метою одержання
додаткового доходу.
Використання бюджетного фінансування, як
джерела фінансового забезпечення для галузі
монополіста, є достатньо ефективним за умови
повного, а не часткового фінансування покладених на бюджети зобов’язань та гарантування
Таблиця 1

Динаміка показників оцінки ефективності функціонування
підприємств транспорту України за 2010–2014 рр.
Транспорт
Залізничний
Автомобільний
Водний
Трубопровідний
Авіаційний
Разом

2010
218 037,6
38 697,2
9 014,5
138 445,4
378,2
404 572,9

Роки
2011
2012
2013
Вантажообіг (млн тонн/км)
243 556,4
237 274,6
224 017,8
38 438,9
39 194,1
40 487,2
7 365,2
5 324,8
4 615,2
136 700,4
112 505,1
109 651,8
366,8
349,5
273,0
426 427,7
394 648,1
379 045,0
Перевезено вантажу (млн тонн)
468,4
457,2
441,8
178,3
179,0
183,5
9,9
7,8
6,3
155,0
128,4
129,5
0,1
0,1
0,1
811,7
772,8
757,6

Залізничний
432,5
Автомобільний
158,2
Водний
11,1
Трубопровідний
153,4
Авіаційний
0,1
Разом
755,3
Показники
4 115,1
6 500,0
Чистий прибуток (збиток)
Капітальні інвестиції
17 526,3
29 023,8
За даними Державного комітету статистики України
* дані за січень – вересень відповідного року

2014
209 634,0
37 764,2
5 462,3
82 050,9
240,0
335 151,7
387,0
178,4
6,0
99,7
0,1
671,2

3 127,7

(-1 423,4)

(-8 037,5*)

28 158,1

16 497,6

8 711,0*
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відсутності заборгованості з боку держави та
органів місцевого самоврядування.
Залучення кредитних ресурсів обмежує їх
висока вартість порівняно з недостатньою рентабельністю підприємств галузі.
Значним, вагомим джерелом фінансових ресурсів на більшості вітчизняних підприємств є
використання амортизаційного фонду та прибутку. Разом з тим наявність значного зносу
основних засобів унеможливлює створення відповідного амортизаційного фонду, використання якого дозволило б здійснювати розширене
відтворення. Вплив цього фактора та специфіка
діяльності підприємств господарства спрямована на задоволення суспільно необхідних потреб,
а отже, регулювання ціноутворення на них не

дозволяють більшості підприємствам отримувати прибуток.
Приналежність транспортного господарства
до галузей монополістів, вплив органів місцевого самоврядування та територіальної громади
на процес ціноутворення в господарстві поряд
з його неспроможністю створити відповідне фінансове забезпечення відтворювального процесу свідчать про необхідність синтезу джерел
його фінансування. Таке синтезування передбачає впровадження нових форм управління
об’єктами транспортної системи України.
Одним з напрямків пошуку джерел фінансового забезпечення, відтворення та модернізації основних засобів комунальних підприємств
може стати використання концесії. Господарським кодексом від 16 січВизначення переліку об’єктів концесійних відносин органами місцевого
ня 2003 р. встановлено,
самоврядування та його обговорення на громадських слуханнях
що концесія – це надання
з метою задоволення сусФормування переліку потенційних концесіонерів
пільних потреб уповноваженим органом державної
влади чи органом місцевого
Оцінка майнового
Оцінка фінансового
Оцінка зовнішнього
самоврядування на підставі
стану об’єкта
стану об’єкта
середовища об’єкта
концесійних відносин
концесійних відносин
концесійних відносин
концесійного договору на
платній та строковій основі
вітчизняним або іноземним
Формування концесіонером стратегічної програми розвитку об’єкта
суб’єктам
господарюванконцесійних відносин
ня (концесіонерам) права
на створення (будівництво)
Визначення видів ризиків та оцінка ступеня ризикованості організації
або управління (експлуаконцесійних відносин
тацію) об’єктом концесії
за умови взяття концесіоСоціально-політичні ризики
Економічні ризики
нером на себе відповідних
зобов’язань, майнової відВиробничо-технологічні ризики
Операційні ризики
повідальності та підприємницького ризику [4].
Інвестиційно-інноваційні
Юридичні ризики
Відповідно до національного законодавства, сторонами концесійних відносин
Визначення методів управління ризиками
можуть бути держава та територіальні громади в особі
Відбір концесіонера органами місцевого самоврядування,
затвердження стратегічної програми розвитку об’єкта концесійних
уповноважених ними оргавідносин та її обговорення на громадських слуханнях
нів державної виконавчої
влади та органів місцевого
самоврядування, а також
Реалізація інвестиційно-інноваційних програм розвитку об’єкта
недержавний суб’єкт госконцесії
подарювання – іноземний
або вітчизняний. Об’єкти,
Оцінка ефективності управління об’єктом концесії
що надаються у концесію,
є державною або комунальною власністю, щодо яких
Оцінка майнового
Оцінка фінансового стану
Оцінка зовнішнього
встановлено правовий рестану об’єкта
об’єкта концесійних
середовища об’єкта
жим незмінності форми
концесійних відносин
відносин
концесійних відносин
власності. Внаслідок цього
невід’ємною умовою конВиконання інвестиційної програми та покращення показників
цесії є вилучений з вільноефективності функціонування об’єкта концесії
го господарського обороту
об’єкта права державної
Продовження терміну об’єкта концесії
або комунальної власності.
Предметом концесії може
бути й право на здійсненРис. 1. Механізм реалізації концесійних відносин
ня тих видів господарської
в транспортній системі України
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
діяльності, що належать до виключного права
держави та територіальних громад.
Особливістю концесійних відносин є їх всебічно вигідний характер. В ідеальній моделі,
на побудову якої орієнтується національне законодавство, при укладенні договору концесії
всі зацікавлені сторони отримують певні переваги. Так, у концесієдавця з’являється можливість зменшити витрати з бюджету, збільшити
надходження до нього за рахунок концесійних
платежів.
Переваги концесіонера, окрім отримання в
управління монополізованих через суспільну та
економічну значущість та потенційну прибутковість об’єктів, полягають в отриманні різного
роду пільг – податкових, експортних, імпортних
та інших, зокрема й тих, що прямо не стосуються концесійного майна. Також концесіонер отримує й право власності на виготовлену продукцію
(вироблені товари) та отриманий прибуток.
Отже, концесію можна визначити як засноване на договорі делегування державою або органами місцевого самоврядування повноважень
управління та експлуатації об’єктами державної та комунальної власності, що є вилученими
з вільного економічного обороту та прав здійснення певних видів господарської діяльності
приватними суб’єктами господарювання.
Механізм організації концесійних відносин в
транспортній системі України показано на рисунку 1.
Одним з першочергових етапів реалізації
механізму організації концесійних відносин є
формування переліку об’єктів концесійних відносин органами місцевого самоврядування та
його обговорення на громадських слуханнях з
метою врахування громадської думки.
На цьому етапі також передбачається здійснити пошук потенційних концесіонерів, кількість яких для проведення конкурсу має бути
більше ніж один.
На другому етапі відбувається оцінка фінансово-майнового стану потенційного об’єкта
концесії, визначається потреба у необхідних
обсягах фінансового забезпечення, формується
стратегічна програма його розвитку на визначений період з урахуванням можливих видів
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ризиків та методів управління ними. До основних методів управління ризиками об’єктів
концесії належать: диверсифікація, створення
резервів, лімітування, страхування, уникнення. Запропонований механізм організації концесійних відносин з урахуванням ризиків створює передумови для формування необхідних
обсягів фінансового забезпечення, підвищення
якості послуг та забезпечення результативності функціонування суб’єктів господарювання
транспортної системи країни. Остаточний відбір концесіонера та затвердження його стратегічної програми розвитку об’єкта концесійних
відносин здійснюють органи місцевого самоврядування на третьому етапі запропонованого
механізму організації концесійних відносин в
Україні. Залежно від моделі організації концесійних відносин, термін використання об’єкта
концесії може бути подовжений в разі повного
виконання попередньо затвердженої програми
його стратегічного розвитку.
Висновки і пропозиції. Розвиток нових форм
управління об’єктами транспортної системи
України, їх підконтрольність та постійне співробітництво з місцевими органами самоврядування поряд з чинним механізмом надання
транспортних послуг дозволить покращити
ефективність та якість їх надання.
Поєднання різних джерел фінансового забезпечення є альтернативним заходом при створенні його достатнього рівня у суб’єктів господарювання транспортної системи країни, а отже, і
можливості забезпеченням достатнього розміру
рентабельності.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЩОДО ДЕТІНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ
ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО БЮРО
IMPROVING OF THE FINANCIAL POLICY OF UKRAINE
CONCERNING DESHADOWING OF THE FINANCIAL
FLOWS THROUGH CREATION OF THE PUBLIC BUREAU
АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто особливості фінансової політики України, спрямованої на зменшення обсягів тіньових фінансових
потоків. Подано аналіз фінансової політики України щодо детінізації фінансових потоків. На основі результатів здійсненого
дослідження розроблено комплекс рекомендацій з удосконалення фінансової політики України щодо детінізації фінансових потоків шляхом офіційного залучення громадськості в результаті створення Громадського бюро.
Ключові слова: відмивання, «брудні гроші», фінансові потоки, корупція, тіньова економіка.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности финансовой политики
Украины, нацеленной на уменьшение объемов теневых потоков. Дается анализ финансовой политики Украины относительно детенизации финансовых потоков. На основе результатов осуществленного исследования разработано комплекс
рекомендаций по усовершенствованию финансовой политики
Украины относительно детенизации финансовых потоков при
помощи официального привлечения общественности в результате создания Общественного бюро.
Ключевые слова: отмывание, «грязные деньги», финансовые потоки, коррупция, теневая экономика.
АNNOTATION
The article reviews the specialties of the financial policy of
Ukraine, aimed at reduction of financial volumes of shadow flows.
It provides the analysis of the financial policy of Ukraine concerning deshadowing of the financial flows. Based on the results of
the study, the author developed a complex of recommendations
for improvement of the financial policy of Ukraine concerning deshadowing of the financial flows by official attraction of the public
through creation the Public Bureau.
Keywords: laundering, “dirty money”, financial flows, corruption, shadow economy.

Постановка проблеми. Розробка нових заходів
щодо детінізації фінансових потоків та залучення
громадськості до цього процесу в якості додаткового важеля протидії тінізації фінансових потоків
на тлі збільшення обсягів тіньових потоків є важливою проблемою в сучасних умовах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над
проблемою визначення поняття «фінансової політики» працювали такі вчені, як: М. Пессель
[1], В. Базилевич та Л. Баластрик [2]. Бачення
окремих складових фінансової політики держави щодо детінізації фінансових потоків містяться у працях Ю. Козака [3], П. Мельника [4],
В. Романюка [5], О. Грищенка [6]. А. Дреєр та
Ф. Шнайдер досліджували взаємозв’язок між
обсягом тіньової економіки країни та рівнем
корупції, а також аналізували та оцінювали

причин виникнення та динаміку розвитку тіньової економіки у країнах світу [7].
Постановка завдання. На основі викладеного
можна сформулювати дослідження, яке полягає в оцінці фінансової політики держави щодо
детінізації фінансових потоків та вдосконалення її шляхом створення Громадського бюро.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Фінансова політика держави, спрямована на
зменшення обсягів тіньових потоків, є одним з
найважливіших напрямів фінансової політики
держави. Вона не лише допомагає залучити додаткові кошти в економіку країни, але й зменшує ризики для економічної системи держави.
У результаті дослідження було виявлено три
домінанти фінансової політики держави, спрямовані на зменшення обсягів тіньових потоків –
діяльність державних органів щодо боротьби з
тінізацією фінансових потоків і спеціалізованих структурних підрозділів; нормативно-правова база щодо детінізації фінансових потоків,
а також ефективний механізм протидії відмиванню «брудних грошей».
Проаналізуємо, якими були основні домінанти фінансової політики держави, спрямовані на
зменшення обсягів тіньових потоків з часів незалежності і до сьогодні.
Фінансова політика держави, спрямована на
зменшення обсягів тіньових потоків, розпочалась на початку 90-х рр. з прийняття базових
законів: «Про банки і банківську діяльність»,
«Про державну податкову службу України»,
«Про державну митну службу України» та ін.
У 1994 р. створюють першу лабораторію дослідження тіньової економіки в Національному
інституті економічних програм НАН України.
Проте частина нормативних актів залишалась
чинною ще з часів Радянського Союзу, зокрема
Кримінальний кодекс України від 28.12.1960 р.,
та не відповідала вимогам сучасності.
У кінці дев’яностих – на початку двохтисячних років розпочалась часткова інтеграція
закордонного досвіду боротьби з тіньовим капіталом та приведення національного законодавства до міжнародних стандартів. У цей час було
прийнято рекомендації FATF щодо зменшення
обсягів тіньового капіталу, прийнято новий
Випуск 3. 2015
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Глобальні та національні проблеми економіки
Кримінальний кодекс, внесено зміни до основних законів, що регламентують економічну
діяльність країни відповідно до міжнародних
норм та стандартів. Також у 2001 р. було підписано Конвенцію про кіберзлочинність, проте ратифікували її лише в 2005 р., а чинності
вона набрала 01.07.2006 р. 11 вересня 2006 р.
прийнято Указ Президента України № 742
(742/2006) «Про Концепцію подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності», а в
2009 р. було затверджено Наказом Міністерства
економіки України №123 «Про затвердження
Методичних рекомендацій розрахунку рівня тіньової економіки».
З 2010 р. відбулось багато змін у сфері боротьби з тіньовими потоками. Було прийнято Бюджетний та Податковий кодекси України; вкотре змінено базові закони, що прямо
чи опосередковано впливають на обмеження
рівня тіньових потоків в Україні; здійснено перші кроки на шляху до зниження рівня
тінізації економіки разом з прийняттям розпорядження Кабінету міністрів України № 143-р
«Про перелік офшорних зон» від 23.02.2011 р.
Також важливим кроком стало офіційне визнання проблеми корупції разом з прийняттям 21.10.2011 р. Указу Президента України
«Про Національну антикорупційну стратегію
на 2011-2015 роки». На зміну Закону України
«Про засади запобігання і протидії корупції»
від 2011 р. з 26.04.2015 р. планують ввести в
дію Закон України «Про запобігання корупції»,
який повинен усунути слабкі місця в попередніх нормативних документах, що стосувались
боротьби з корупцією.
В Україні було здійснено багато заходів для
зменшення обсягів тіньових потоків. Проте
вони виявились недостатньо дієвими. Про це
свідчать численні масштабні економічні махінацій в Україні, а також той факт, що на початку
2010 р. Україна потрапила до «чорного списку»
FATF [8]. Українські установи також було звинувачено у тінізаційній діяльності. У 2012 р. проти
українського банку «Базис» порушено справу,
пов’язану з тіньовою діяльністю. Зокрема, найбільш гучними були справи, пов’язані з діяльністю будівельної компанії «Еліта-Центр» [9]
та банку «Таврика» [10]. Також про значні
масштаби хабарництва серед чиновників та
управлінського апарату свідчать дослідження
Legatum Institute, та нью-йоркського Institute
of modern Russsa [11].
Фактично неоціненою і залишеною без уваги
в Україні є проблема економічної кіберзлочинності. Єдиний документ, що регламентує її – це
Конвенція про кіберзлочинність, ратифікована
в 2005 р. Наразі немає механізму визначення
обсягів фінансових потоків через віртуальний
сектор економіки, більшість порушень взагалі не розглядаються як кримінальні. Відсутня також система оцінки важкості злочину та
нерозроблено карних заходів за такі злочини.
Лише в окремих випадках, коли економічний

кіберзлочин може класифікуватись як виключно економічний чи кримінальний згідно
з чинним законодавством України, то злочинця може бути притягнуто до відповідальності.
В інших випадках такі злочини залишаються
поза увагою і стають інколи темою неофіційних
досліджень громадських організацій як, наприклад, фірма PwC (PricewaterhouseCoopers, зі
штаб-квартирою у Лондоні) – одна з чотирьох
найбільших у світі міжнародних компаній з аудиту, оподаткування та права, супроводу транзакцій та консультування, що діє на території
України з 1993 р. У 2011 р. вона провела дослідження «Україна. Всесвітній огляд економічних
злочинів. Кіберзлочини в центрі уваги» [12],
що є на сьогодні єдиною спробою оцінити масштаби економічної кіберзлочинності та її особливості в Україні. З огляду на значний рівень показників, отриманих в результаті дослідження,
та відсутність уваги уряду до цієї проблеми,
необхідне реформування законодавства з приділенням належної уваги економічній кіберзлочинності.
Проблемною залишається сфера розрахунків
через офшорні зони. Зважаючи на значний обсяг капіталу, виведеного чиновниками за межі
країни, важливість врегулювання проблеми використання офшорних банків та офшорних підприємств у господарській діяльності резидентами України гостро постає в наш час. Єдиним
документом, який хоч якось обмежує використання офшорних зон в господарській діяльності
громадян України є розпорядження Кабінету
Міністрів України № 143-р «Про перелік офшорних зон» від 23.02.2011 р. З 2011 р. жодТаблиця 1
Обсяги грошових потоків шляхом експортноімпортних операцій з товарів та послуг
за 2013 р. у млн дол. США
Країни
АНДОРРА
АРУБА
БАРБАДОС
БАХРЕЙН
БЕЛІЗ
ВАНУАТУ
ДОМІНІКА
ДЖЕРСІ
ЛІБЕРІЯ
МАЛЬДИВИ
МАРШАЛЛОВI
ОСТРОВИ
МОНАКО
ОСТРОВИ КУКА
УСЬОГО
серед і офшорні
зони
питома вага
офшорних зон
у загальному
обсязі

Експорт
0,0742
2,9492
1,7988
1,0217
268,4969
0,5882
2,3415
0,3589
33,9237
1,9491

Імпорт
0,1116
0
0,0366
0,0305
24,528
0
8,0446
0,9947
0,1305
2,5607

Сальдо
-0,0374
2,9492
1,7622
0,9912
243,9689
0,5882
-5,7031
-0,6358
33,7932
-0,6116

69,8634

0,886

68,9774

0,5275
6,101
78 156,96

0,21
0,3175
0,0007
6,1003
84 595,78 -6 438,812

389,9941

37,5339

352,4602

0,498988

0,044369

-
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них кроків у напрямі скорочення обсягу капіталу, що проходить через офшорні зони, не було.
Обсяги офіційно зареєстрованих грошових
потоків через офшорні центри наведено в таблиці 1 [13; 27].
З огляду на обсяги відтоку капіталу через
офшорні центри, реформування законодавства,
що регламентує їх використання, є необхідним
у сучасних умовах.
Як вже було зазначено, обсяги корумпованості чиновників в Україні значні. Лише за офіційними даними СБУ обсяг корупції становить 35–
52,5 млрд грн щорічно [14]. З огляду на те, що
обсяг ВВП у 2013 р. становив 1,475 трлн грн [15],
корупційні діяння становлять близько 3,56%
ВВП, не зважаючи на прийняті закони та Стратегію боротьби з корупцією. Нині в Україні
немає єдиного органу, який займається контролем, оцінкою та вирішенням проблеми тіньової економіки. Частково ці функції покладено
на Державну фіскальну службу України, Державну фінансову інспекцію України, Державну
службу фінансового моніторингу України, Державне казначейство України та Національний
банк України. Оцінку рівня тіньової економіки здійснюють Державна служба статистики
України та Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України. Кожна установа керується
власними нормативними документами, що регламентують саме її діяльність. Це призводить
до того, що в поле зору кожної установи потрапляють лише окремі злочини, а не всі, що
пов’язані з тінізацією фінансових потоків. Деякі злочини важко класифікувати, оскільки
вони можуть мати одночасно риси кількох видів
злочинів. Це призводить до ускладнень під час
прийняття рішень щодо такого злочину та передачі його до компетенції того чи іншого органу,
що не лише збільшує витрати часу на розгляд
кожної справи, але й призводить до зростання
витрат на адміністрування кожного окремого
випадку. Щодо оцінки обсягу тіньових потоків,
завдяки різним підходам до оцінки, виникають
суттєві розбіжності в показниках. Отже, така
діяльність є неефективною.
На основі аналізу недоліків фінансової політика держави, спрямованої на зменшення обсягів тіньових потоків, ми розробили рекомендації для вдосконалення фінансової політики
держави, спрямовані на зменшення обсягів тіньових потоків.
У зарубіжних країнах давно зрозуміли, що
боротися з тінізацією економіки та корупцією
повинні спеціалізовані служби, що значно підвищує ефективність такої боротьби. З огляду
на високий рівень тінізації фінансових потоків
та корупції в Україні, реформа, спрямована
на створення єдиного органу попередження та
контролю за ними, є необхідною.
Пропонуємо створити в Україні Бюро боротьби з тіньовою економікою і корупцією. Воно
має бути незалежним, підзвітним Державній
службі фінансового моніторингу, мати окреме

фінансування. До Бюро повинні потрапляти всі
справи, що стосуються тінізації чи корупції, і
лише тут їх повинні розслідувати. У зв’язку зі
скороченням бюджетного фінансування та з метою економії бюджетних коштів пропонуємо не
створювати спеціальну структуру, а заснувати
Бюро як окремий структурний підрозділ в Державній службі фінансового моніторингу України. Також це дозволить уникнути створення
та фінансування окремої організації у вигляді
Національного агентства з питань запобігання
корупції, заснування і діяльність якої передбачено Законом України № 1700–VII «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р.
До штату цього органу пропонується включити спеціалістів різних галузей: економіки,
юриспруденції, інформатики, фінансової міліції. З огляду на те, що у певних структур вже
є досвід боротьби з тінізацією фінансових потоків, доцільно залучити фахівців з Національного банку України, Державної фіскальної служби
України, Державної фінансової інспекції України та Державного казначейства України. Для
виїзних перевірок пропонується організовувати
мобільні групи, склад яких формуватимуть залежно від особливостей кожного конкретного
випадку. Для координації діяльності Бюро також пропонується залучити в якості експертів
незалежних науковців.
На Бюро необхідно покласти відповідальність за розробку норм, нормативів та стандартів щодо діяльності, яка може бути пов’язана з
тінізацією чи корупцією.
Для чиновників та держслужбовців необхідно розробити систему норм та приписів, що регламентують їх діяльність, а також інструкції
щодо поведінки в різних ситуаціях для чіткого розмежування незаконної діяльності. Також
необхідно здійснювати тренінги з періодичністю в один рік щодо уникнення нелегальної діяльності.
Роз’яснювальну та консультаційну роботу
працівники цієї установи повинні здійснювати
також і серед населення.
Ще одним напрямом діяльності Бюро боротьби з тіньовою економікою та корупцією повинна
бути перевірка держслужбовців та урядовців, а
також політиків перед зайняттям ними посади на наявність яких-небудь порушень в сфері
тінізації чи корупції, глибока перевірка джерел
їх доходів. Цей орган повинен також здійснювати періодичну перевірку чиновників з метою
виявлення недобросовісних працівників та займатись контролем за подальшою діяльністю
осіб, що раніше обіймали керівні посади і можуть володіти стратегічно важливою інформацією чи такою, що може бути класифікована як
державна таємниця та у випадку розголошення
може завдати шкоди національним інтересам.
Також при новоствореній організації повинні існувати центри та гарячі лінії, куди б могли звертатись громадяни та повідомляти про
відомі їм факти корупції чи тінізації. Такі ценВипуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
три та лінії повинні ґрунтуватись на принципі
анонімності та надійності. Це означає, що особи, які повідомляють про скоєний злочин чи діяння, повинні зберігати анонімність та не нести
відповідальності перед законодавством.
Вся інформація, що надходить від громадян,
повинна бути, перш за все, перевіреною на надійність та достовірність. Лише у випадку доведення її правдивості співробітники можуть
починати розслідування.
Також новостворений орган повинен нести
відповідальність за розробку та впровадження
ефективної системи оцінки обсягів тіньових потоків. На нього також покладається розробка
та удосконалення механізму боротьби з тіньовими потоками, відмиванням «брудних грошей»,
економічною кіберзлочинністю та корупцією.
Ще одним важливим напрямом діяльності
Бюро повинна бути обов’язкова гласність. Всі
справи, що належать до його компетенції, повинні обов’язково оприлюднюватись після завершенню розслідування. Його представники
мають тісно співпрацювати з громадськими організаціями, що займаються протидією тінізації фінансових потоків та корупцією і за необхідності підтримувати їх та надавати необхідну
для їх діяльності інформацію. Така співпраці
сприятиме прозорості діяльності державних
структур, підвищенню рівня довіри у населення, а також допоможе охопити більш широке
коло чинників і параметрів, що впливають на
збільшення рівня тіньової економіки та корумпованості суспільства.
Окрім громадських організацій, що займаються протидією корумпованості та фінансовій тінізації суспільства, є ще один важливий
орган управління, який необхідно залучити до
боротьби з тінізацією фінансових потоків – постійно діючі комісії депутатів.
Ці комісії є важливим органом самоврядування. Вони можуть стати ефективним доповненням до діяльності запропонованої організації, оскільки до їх компетенції належать
фактично всі сфери життя громади. Вони займаються питаннями регламенту, забезпечення
законності, правопорядку, розвитку місцевого
самоврядування; бюджету, фінансів, соціальноекономічного розвитку; житлово-комунального
господарства та управління комунальною власністю; підприємницької діяльності, побутового,
торговельного обслуговування та регуляторної
політики; освіти, молоді, культури, спорту та
засобів масової інформації; соціального захисту населення, охорони здоров`я материнства та
дитинства; екології та регулювання земельних
відносин; промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку.
Діяльність постійно діючих комісій депутатів на користь запропонованої організації дозволить знизити рівень тінізації та корумпованості серед її представників, а також отримувати
більш повну інформацію про злочини та правопорушення, оскільки до цих комісій надходять
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великі масиви інформації з усіх сфер господарювання та депутати володіють інформацією,
яку отримують від громадян, що звертаються у
їх приймальні.
З одного боку, у громадян більше довіри та
менше остраху перед депутатами, а отже, останні можуть отримати більше даних, з іншого –
така робота допоможе знизити навантаження на
працівників запропонованої служби та скоротити витрати часу та коштів на адміністрування.
Злагоджена робота постійно діючих депутатських комісій та запропонованої служби дасть
змогу також налагодити більш тісний зв’язок
між структурними підрозділами, суспільством
і державою, збільшити рівень довіри населення
до органів державної влади та спонукати населення до перейняття контролюючих функцій.
Також доцільним буде залучення незалежних експертів з різних галузей до діяльності
запропонованої організації. Особливе значення
матиме перейняття зарубіжного досвіду у залучених провідних закордонних експертів.
З огляду на суспільні та економічні особливості регіонів України, заключним етапом у
формуванні діяльності запропонованої організації повинна бути співпраця та обмін досвідом
між працівниками її структурних підрозділів у
різних регіонах країни. Завдяки обміну працівниками на певний час досягатиметься не лише
їх об’єктивність при розгляді тих чи інших
справ на незнайомій території, але й підвищення їх кваліфікації, збагачення досвіду та забезпечення мобільності. Схему організації Бюро
боротьби з тіньовою економікою і корупцією зображено на рисунку 1.
Запропоновані зміни передбачають заснування єдиної організації, яка займатиметься
проблемою тінізації фінансових потоків та корупцією. На відміну від сучасної організації
контролю та протидії тінізації фінансових потоків та корупції, це дасть змогу не лише зосередити всі важелі управління в одній структурі,
але й сприятиме кращій координації, прискорить реагування, додасть прозорості та допоможе залучити до боротьби з тіньовою економікою
та корупцією громадські організації, постійно
діючі комісії депутатів та громадян.
Також відмінністю є те, що створення такої
організації як Бюро боротьби з тіньовою економікою і корупцією відповідатиме європейським
нормам та сприятиме підвищенню рівня фінансової та правової освіченості населення, особливо у сфері протидії тінізації фінансових потоків
та корумпованості.
Запропоновані рекомендації є корисними в
сучасних умовах, оскільки відповідають нормам міжнародного права, що важливо в умовах
міжнародних інтеграційних процесів, та пристосовані до українських реалій. Дотримання
цих рекомендацій дасть змогу не лише підвищити рівень довіри населення до влади та здійснювати більш ефективну діяльність в напрямі
боротьби з тінізацією фінансових потоків та ко-

Державна фінансова інспекція
України
§
здійснення
фінансового контролю за СПД;
§
внесення на розгляд
Міністра фінансів пропозицій
щодо забезпечення формування
державної політики у зазначеній
сфері.

Постійно діючі ради депутатів
§
зв’язок з громадськістю;
§
контроль за діяльністю у всіх
сферах господарювання на місцях, шляхом
співпраці.

Рис. 1. Схема організації Бюро боротьби з тіньовою економікою і корупцією

Правоохоронні органи
§
силова підтримка;
§
здійснення рейдів;
§
право на провадження справ та
розслідувань;
§
право на здійснення конфіскації
майна у випадку доведення злочинної
діяльності.

Державна служба статистики
України та Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України
§
розробка та
вдосконалення методики
розрахунку рівня тіньової
економіки та корупції;
§
розробка
рекомендацій, щодо
вдосконалення механізму
боротьби з відмиванням
«брудних грошей» та корупцією;
§
оцінка рівня тіньової
економіки, корупції та
економічної кіберзлочинності.

Громадські організації, незалежні
експерти
§
збір та обробка інформації
шляхом соціологічних опитувань;
§
робота з громадянами;
§
Консультаційна діяльність;
§
формування рекомендацій щодо
розвитку та функціонування Бюро,
відповідно до міжнародних стандартів та
особливостей кожного регіону, в якому
працюють його структурні підрозділи;
§
експертна оцінка рівня тіньової
економіки та корупції.

Державне казначейство
України
§
здійснення контролю
за надходженням, використанням
коштів державних
позабюджетних фондів і
позабюджетних коштів установ
та організацій, що утримуються
за рахунок коштів Державного
бюджету України;
§
розробка рекомендацій
щодо формування нормативнометодичних документів з питань
бухгалтерського обліку, звітності
та організації виконання
бюджетів усіх рівнів, які є
обов'язковими для всіх
підприємств, установ та
організацій, що використовують
бюджетні кошти та кошти
державних позабюджетних
фондів.

Бюро по боротьбі з тіньовою економікою та корупцією

Державна фіскальна служба
України
§
доступ до банківських
рахунків у випадку доведення
злочинної діяльності власника та
провадження справи;
§
здійснення рейдів та
перевірок;
§
право на припинення
діяльності СПД, що займаються
корупційною чи тінізаційною
діяльністю;
§
накладання штрафів та
санкцій;
§
контроль за джерелами
та рівнем доходів чиновників та
урядовців.

ЗМІ
§
гласність;
§
постійне оприлюднення звітів та
інформації про справи, пов’язані з
діяльністю Бюро.

Національний банк України
§
контроль за
розрахунками, здійсненими на
великі суми;
§
права на обмеження
діяльності банків, основною
діяльністю яких є конвертація та
переведення готівки;
§
співпраця з НБУ у
вигляді рекомендацій щодо
боротьби з тінізацією економіки
та корупцією.
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Глобальні та національні проблеми економіки
рупцією, але і значно знизити затрати часу та
коштів на адміністрування, що є важливим в
умовах сучасного дефіциту бюджету та політики економії бюджетних коштів.
Перевагою запропонованих пропозиції є те,
що вони можуть бути впроваджені та будуть
ефективними також в умовах економічної нестабільності.
Висновки. З огляду на значний рівень тінізації фінансових потоків в Україні, фінансова
політика держави щодо детінізації фінансових
потоків потребує реформування. Дієвим кроком
для вирішення цього завдання може стати залучення громадськості в результаті заснування
громадського бюро. Подальші дослідження доцільно зосередити на проблемі економічної кіберзлочинності, оскільки цей сектор тінізації
майже не досліджений.
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ОСОБЛИВОСТІ СПРАВЛЯННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ У 2015 РОЦІ
PECULIARITIES OF COLLECTING AND ADMINISTRATION
OF THE UNIFIED SOCIAL TAX IN 2015
АНОТАЦІЯ
Нарешті була узгоджена компромісна пропозиція для
здійснення радикального скорочення єдиного соціального
внеску – залишити нинішню ставку ЄСВ на заробітну плату в
розмірі до двох мінімальних заробітних плат і застосовувати
знижену ставку до сум, що перевищують дві мінімальні зарплати. У статті розглянуто основні положення щодо збору та обліку
єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування у 2015 р.
Ключові слова: єдиний соціальний внесок, реформа ЄСВ,
загально-обов’язкове державне соціальне страхування, ставки ЄСВ, платники податків, легалізація заробітної плати.
АННОТАЦИЯ
Согласовано компромиссное предложение для осуществления радикального сокращения единого социального взноса – оставить существующую ставку ЕСВ на заработную плату
в размере до двух минимальных заработных плат и применять
пониженную ставку до сумм, превышающих две минимальные
зарплаты. В статье рассмотрены основные положения по сбору и учёту единого социального взноса на общеобязательное
государственное социальное страхование в 2015 г.
Ключевые слова: единый социальный взнос, реформа
ЕСВ, общеобязательное государственное социальное страхование, ставки ЕСВ, налогоплательщики, легализация заработной платы.
АNNOTATION
At last, а compromise proposal to conduct a radical reduction
of the unified social tax (UST) has been agreed upon – to leave the
existing UST rate for salaries at the amount of up to two minimum
wages and apply a lowered rate for the sums exceeding two
minimum wages. Main positions of the collection and registration
of the unified social tax for mandatory state social insurance in
2015 are considered in the article.
Keywords: unified social tax, UST reform, mandatory state
social insurance, UST rates, taxpayers, salary legalization.

Постановка проблеми. Ринкова економіка
вимагає значних зусиль з боку держави щодо
встановлення сприятливих умов для ведення
бізнесу, а в складні для України часи важко
знайти правильний шлях до цієї мети. Державна політика скорочення витрат викликає невдоволення у суспільстві, зростання податкового навантаження на підприємства і громадян.
Частково це питання можна вирішити з допомогою лояльного законодавства та перетворень,
узгоджених з усіма зацікавленими сторонами у
формі конструктивного діалогу.
Впровадження єдиного соціального внеску
(далі – ЄСВ) допомогло спростити відносини

його платників з державою, полегшити процедуру справляння і адміністрування та збільшило доходи до страхових фондів. Нововведення
у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування та трудового законодавства вносять зміни у діяльність суб’єктів господарювання, а тому потребують детального
розгляду і наукового аналізу. Цього року зміни
у справлянні ЄСВ не отримали народного схвалення, тому варто знайти цьому причини і пояснення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питаннями у сфері єдиного соціального внеску на законодавчому рівні займається держава. Про це свідчать такі нормативні документи: «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [1], «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування
загальнообов’язкового державного соціального
страхування та легалізації фонду оплати праці»
[2], «Про затвердження Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» та Положення про реєстр страхувальників [9] та ін.
Дослідженню питань справляння і адміністрування єдиного соціального внеску у 2015 р.
згідно з нововведеннями у законодавстві поки
що не присвячували наукові праці, оскільки
такі зміни відбулись недавно. Загалом вивченню проблеми реформування системи справляння соціальних внесків присвячено роботи
вітчизняних і зарубіжних вчених: Л.І. Василенко, Н.М. Внуков, Б.О. Зайчук, Н.В. Кузьмич,
Т.О. Масленников, М.М. Папієв, В.К. Райхер,
Н.В. Шаманська, С.І. Юрій та ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Кризові явища в економіці
та суспільстві, введення нового законодавства,
реформування ЄСВ спричинили виникнення
певних суперечливих питань у досліджуваній
сфері. Експерти та науковці шукають вирішення наявних та потенційних проблем, але багато
аспектів залишаються нерозглянутими чи просто відкритими. Наприклад, нагальними є необхідність пошуку можливостей реального зниВипуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
ження податкового тиску на Фонд оплати праці
та ставок ЄСВ для усіх вітчизняних суб’єктів
господарювання; заміна суперечливих положень нового законодавства; недопущення втрат
і ефективне використання коштів, отриманих
від збору ЄСВ, а також ряд інших питань.
Постановка завдання. Головною метою наукового дослідження є аналіз особливостей
справляння та адміністрування єдиного соціального внеску в 2015 р., зокрема визначення змін у законодавстві, що стосуються цього
питання; загальна оцінка переваг та недоліків
реформи ЄСВ та прогнозування наслідків нововведень на основі суджень експертів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Останнім часом активно ведуться дискусії в
суспільстві щодо податкової реформи. Основними завданнями перетворень є спрощення
податкової системи і забезпечення її прозорості; зменшення ставок; ефективне і раціональне використання коштів державного бюджету
задля недопущення втрат; створення сприятливих умов для ведення бізнесу, зокрема зниження податкового навантаження на малий та
середній бізнес; виведення економіки з тіні. На
сучасному етапі Україні потрібно збалансувати
витрати з дохідною частиною, визначити своє
місце в економіці, тому питання змін у системі
загальнообов’язкового державного соціального
страхування (далі – ЗДСС) є дуже актуальним.
Отже, у 2015 р. ЄСВ внесе деякі зміни в
діяльність суб’єктів господарювання Украї
ни. Закон України № 2464 «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон
№ 2464) [1] викладено з 01.01.2015 р. у новій
редакції (відповідно до ЗУ від 28.12.2014 р.
№ 77–VIIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування
загальнообов’язкового державного соціального
страхування та легалізації фонду оплати праці», далі – Закон № 77–VIIІ) [2].
Нова редакція показує, які зміни відбудуться у справлянні ЄСВ у цьому році. Важливе
питання, яке потрібно вирішити за допомогою
вищезазначеного закону – це виведення з тіні
заробітної плати і зайнятості, що планується досягти шляхом значного зниження ставок
ЄСВ, а також введенням нових і збільшенням
нинішніх штрафів у цій сфері для суб’єктів господарювання.
До введення змін податкове навантаження
на зарплатні доходи в Україні було найбільшим
у Європі. Якщо в Євросоюзі зарплата в середньому оподатковується за сумарною ставкою
36,1%, то у нас (ЄСВ плюс податок на доходи фізичних осіб) – більш як 50%. Наслідком
цього є міграція заробітної плати у «сутінки».
За таких умов 70–80% бізнесу або доплачує,
або повністю платить працівникам зарплату «в
конвертах».
За підрахунками Державної фіскальної
служби України (далі –ДФСУ), щомісячні ті-
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ньові доплати складали від 20 до 50 млрд грн.
Це породило чорний ринок готівки, який ніхто не контролює, його не здатний відстежити
НБУ. Крім того, масова конвертація тіньових
грошей у долари під приводом панічних настроїв здатна стрімко «обвалити» гривню. Уряд запропонував набір інструментів для легалізації
зарплат. Завдяки реформуванню ЄСВ майже
25 млрд грн на рік залишатиметься у бізнесу.
Реформа ЄСВ спрямована на детінізацію та боротьбу з зарплатою у конвертах. Ставку ЄСВ
буде зменшено – в коаліційній угоді передбачено зниження до 18%. ДФСУ запропонувала
комбіновану ставку з мінімальною та відсотковим компонентом, який складатиме 15%. До
ухвалення змін середній показник ставки за
цим внеском у країні складав 41% [3].
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється
відповідно до системи ЗДСС в обов’язковому
порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених
законодавством, прав застрахованих осіб на
отримання страхових виплат (послуг) за чинними видами ЗДСС [1].
Із нової редакції закону виключено слова «та
членів їхніх сімей» (зокрема, із вищенаведеного
визначення ЄСВ), «та членів сімей таких осіб,
які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності». Це значить, що позбавлені захисту прав на отримання страхових виплат члени сімей застрахованих осіб. Також до
числа платників ЄСВ не належать більше члени сімей фізичних осіб-підприємців, які беруть
участь у провадженні ними підприємницької
діяльності, що позбавило таких громадян у разі
настання страхового випадку права на матеріальне забезпечення та соціальні послуги. Тут
можна побачити неврахування вимог статті 22
Конституції України, у якій вказано, що при
прийнятті нових законів або внесенні змін до
чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу наявних прав і свобод [4].
Також введено новий термін – основне місце
роботи – місце роботи, де працівник працює на
підставі укладеного трудового договору, де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до
якої вносять відповідний запис про роботу. Що
стосується основного місця роботи, то в новій
редакції також зазначено, що при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам
з джерел не за основним місцем роботи ставки
ЄСВ застосовуються до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру без застосування
коефіцієнта бази нарахування [1].
Змінилось і визначення платників ЄСВ для
осіб, які займаються незалежною професійною
діяльністю. Тепер громадяни, які провадять
наукову, літературну, артистичну, художню,
освітню або викладацьку, а також медичну,
юридичну практику чи адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігій-
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ну (місіонерську) чи іншу подібну діяльність та
отримують дохід від цієї діяльності, є платниками ЄСВ, незалежно від того, чи є вони одночасно
підприємцями або найманими працівниками.
Для фізичних осіб-підприємців (крім тих,
які обрали спрощену систему оподаткування)
і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, ЄСВ у 2015 р. нараховується на суму
доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи
фізичних осіб. У разі, якщо такий платник не
отримав дохід (прибуток) у звітному році або
окремому місяці звітного року, то він має право
самостійно визначити базу нарахування, але не
більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ. У цих випадках сума ЄСВ не може бути
меншою за розмір мінімального страхового внеску [1]. Тобто для збереження собі страхового
стажу за період, коли не отримали дохід, такі
особи за власним бажанням можуть самостійно
визначити базу нарахування ЄСВ.
ЄСВ нараховується тепер при нарахуванні
зарплати та грошового забезпечення окремо для
кожної застрахованої особи.
Однією з важливих змін, внесених Законом
№ 77–VIII, є норма, якою встановлено, що з 1
січня 2015 р. при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими
договорами ставки ЄСВ для платників застосовуються з коефіцієнтом 0,4 у випадку, якщо
платник виконує одночасно такі умови:
1) загальна база нарахування ЄСВ за місяць,
за який нараховується заробітна плата (дохід) та/
або винагорода за цивільно-правовими договорами, у 2,5 рази або більше перевищує загальну
середньомісячну базу нарахування ЄСВ платника
за 2014 р.; або якщо загальна база нарахування
не перевищує у 2,5 рази або більше загальну середньомісячну базу нарахування ЄСВ за 2014 р.,
то платник замість коефіцієнту 0,4 застосовує коефіцієнт, що розраховується шляхом ділення загальної середньомісячної бази нарахування ЄСВ
платника за 2014 р. на загальну базу нарахування
за місяць, за який нараховується заробітна плата
(дохід) та/або винагорода, за цивільно-правовими
договорами (але в будь-якому випадку коефіцієнт
не може бути меншим за 0,4);
2) середня заробітна плата на підприємству
збільшилася мінімум на 30% порівняно з середньою заробітною платою за 2014 р.;
3) середній платіж на одну застраховану особу після застосування коефіцієнта складе не
менше ніж 700 грн;
4) середня заробітна плата на підприємству
складе не менше трьох мінімальних заробітних
плат (далі – МЗП) [1].
З 1 січня 2016 р. ставки ЄСВ застосовуватимуться з коефіцієнтом 0,6.
Відбулись зміни і в частині добровільної
сплати ЄСВ щодо розмірів внеску для громадян, які бажають брати участь у декількох видах ЗДСС. ЄСВ до частини бази нарахування,

що не перевищує двократного розміру МЗП,
встановленої законом на місяць нарахування,
встановлюється у розмірі:
– у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні (далі – ЗДПС) та ЗДСС на
випадок безробіття – 34,8% визначеної для цієї
категорії осіб бази нарахування ЄСВ;
– у ЗДПС, ЗДСС на випадок безробіття та у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності –
36,5%;
– у ЗДПС, ЗДСС на випадок безробіття, від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, – 36,41%;
– у разі, якщо зазначені особи виявили бажання бути застрахованими за всіма видами
ЗДСС, – 38,11% [1].
Законом «Про Державний бюджет України
на 2015 рік» встановлено показники прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цьому році [5].
У січні–листопаді 2015 р. максимальна величина бази нарахування ЄСВ (як і в 2014 р.)
становитиме 20 706 грн (з урахуванням суми
прожиткового мінімуму в обсязі 1 218 грн), а
в грудні збільшиться до 23 426 грн (у зв’язку
з підвищенням прожиткового мінімуму до
1 378 грн). Із суми доходу, що перевищує максимальну базу, не здійснюють обчислення ЄСВ.
Максимальна величина бази нарахування
ЄСВ – максимальна сума доходу застрахованої
особи, що дорівнює сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
встановленого законом, на яку нараховується
ЄСВ. Внесок встановлюється відповідно до класів професійного ризику виробництва, до яких
належать платники, з урахуванням видів їх
економічної діяльності [1].
Максимальний розмір внеску має становити
не більше, ніж внесок (34,7%), нарахований на
сімнадцятиразовий розмір прожиткового мінімуму, тобто з січня до листопада – 7 184,98 грн,
а в грудні – 8 128,82 грн.
Мінімальний страховий внесок – сума ЄСВ,
що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір
внеску, встановлений законом на місяць, за
який нараховується заробітна плата (дохід), та
підлягає сплаті щомісяця [1].
Підприємці повинні сплачувати ЄСВ за себе,
і мінімальний страховий внесок для фізичних
осіб-підприємців становитиме (при базовій
ставці ЄСВ, що не передбачає добровільного соціального страхування) 34,7% від мінімального
розміру заробітної плати – 422,65 грн у січні–
листопаді та 478,17 грн у грудні цього року.
У разі, якщо база нарахування ЄСВ (крім
винагороди за цивільно-правовими договорами)
не перевищує розміру МЗП, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна
плата (дохід), сума ЄСВ розраховується як добуток розміру МЗП та ставки ЄСВ, встановленої
для відповідної категорії платника [1].
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Глобальні та національні проблеми економіки
Відтепер за неподання, несвоєчасне подання,
подання не за встановленою формою звітності,
передбаченої законодавством, органи доходів
і зборів накладають штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(далі – НМДГ) – 170 грн – за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не
за встановленою формою. Ті ж дії з боку платника ЄСВ, на якого протягом року вже накладали штраф за таке порушення, – тягнуть за
собою накладення штрафу в розмірі 60 НМДГ
(1 020 грн) за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою
формою звітності [1].
Також збільшено розмір штрафів за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату
(несвоєчасне перерахування) єдиного внеску –
це 20% (після 10%) своєчасно не сплачених
сум; за донарахування територіальним органом
доходів і зборів або платником своєчасно не нарахованого ЄСВ накладається штраф у розмірі
10% (замість 5%) зазначеної суми за кожний
повний або неповний звітний період, за який
донараховано таку суму, але не більш як 50%
суми донарахованого ЄСВ [1].
Обчислення ЄСВ здійснюється на підставі
бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких нараховують (обчислюють), або які
підтверджують нарахування виплат (доходу),
на які відповідно до закону нараховується ЄСВ.
Сплата ЄСВ здійснюється у національній валюті
шляхом внесення відповідних сум на рахунки
органів доходів і зборів, відкриті в центральному
органі виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері казначейського обслуговування
бюджетних коштів для його зарахування [1].
ЄСВ сплачують шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його банківського рахунку. Платники зобов’язані сплачувати
ЄСВ, нарахований за календарний місяць, не
пізніше 20 числа наступного місяця. Періодом,
за який платники подають звітність до органу
доходів і зборів, є календарний місяць [1].
Фізичні особи-підприємці зобов’язані сплачувати ЄСВ, нарахований за календарний рік,
до 10 лютого наступного року, крім фізичних
осіб-підприємців, які обрали спрощену систему
оподаткування, які сплачують ЄСВ, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачують
єдиний внесок. Особи, які провадять незалежну професійну діяльність зобов’язані сплачувати ЄСВ, нарахований за календарний рік, до 1
травня наступного року. Звітним періодом для
двох вищезгаданих категорій платників є календарний рік [1].
На внесок із зарплати найманих працівників
строки звіту не змінились – до 20 числа наступного місяця. Річний звіт щодо внеску, нарахованого на себе, підприємці повинні надати дo 10
лютого 2015 р. зa попередній рік [6].
Також до 25 січня 2015 р. роботодавці повинні для підтвердження або зміни класу ри-
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зику надати до місцевого відділення Фонду соціального страхування від нещасного випадку
відомість розподілу чисельності працівників.
Якщо в результаті розрахунків за цією відомістю основний вид діяльності та клас ризику змінюються, то підприємець повинен надати в це
ж відділення Фонду заяву про зміну класу ризику. Якщо клас ризику знижується, то Фонд
повинен провести на підприємстві перевірку,
надати нове повідомлення про зміну класу професійного ризику в двох примірниках – один
для підприємства, інший – для Пенсійного фонду. Новий клас ризику підприємствам буде встановлено з 1 січня 2015 р. До 22 січня 2015 року
потрібно було виплатити аванс, зарплату за січень до 7 лютого та відзвітувати за місяць, виходячи зі старого розміру ЄСВ за старим класом
ризику [6].
Центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Кабінет
Міністрів України, і який реалізовує, зокрема,
державну політику з адміністрування ЄСВ і політику у сфері боротьби з правопорушеннями
під час застосування законодавства з питань
сплати ЄСВ, є ДФСУ.
ДФСУ відповідно до покладених на неї завдань в сфері адміністрування ЄСВ виконує
такі функції: здійснює адміністрування ЄСВ в
порядку, встановленому законом, забезпечує
контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою його нарахування та сплати; контролює
своєчасність подання платниками передбаченої
законом звітності, своєчасність, достовірність,
повноту нарахування та сплати ЄСВ; здійснює
облік платників ЄСВ; застосовує фінансові
санкцій до платників ЄСВ; забезпечує ведення
реєстру страхувальників ЄСВ та здійснює інші
повноваження, визначені законом [7].
Зміни, які відбулись в адмініструванні ЄСВ
у зв’язку з прийняттям нового законодавства,
торкнулись також Закону № 2464 в частині
пропорцій розподілу ЄСВ шляхом зменшення
частини внеску на ЗДСС на випадок безробіття
та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням,
і спрямування їх на ЗДПС (до солідарної системи) та на ЗДСС від нещасного випадку на виробництві.
У середньому розміри ЄСВ зміняться таким
чином:
– на ЗДСС на випадок безробіття зменшиться на 1,0%;
– на ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, зменшиться на 0,2%;
– на ЗДПС збільшиться на 1,1%;
– на ЗДСС від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності, збільшиться на 0,1% [8].
Наказом № 1162 [9] затверджені Порядок обліку платників єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне стра-
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хування та Положення про реєстр страхувальників. Порядок визначає питання взяття на
облік, внесення змін до облікових даних та
зняття з обліку платників ЄСВ у територіальних органах ДФСУ, надання фіскальним органам відомостей про клас професійного ризику
виробництва Фондом соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, надання Пенсійному фонду України та фондам ЗДСС даних
про взяття/зняття з обліку платників [9].
Положення визначає організацію ведення
реєстру страхувальників з метою забезпечення ведення обліку платників ЄСВ у ДФСУ, їх
ідентифікації, накопичення, зберігання та автоматизованої обробки інформації про платників,
порядок надання інформації з реєстру страхувальників суб’єктам інформаційних відносин
(ДФСУ, Пенсійному фонду України, фондам
ЗДСС) [10].
Народний депутат України О.П. Продан та
експерти Реанімаційного пакету реформ І.С. Несходовський та Ю.С. Дроговоз заявили, що реформа ЄСВ у форматі, реалізованому урядом,
не призведе до виходу зарплат з тіні і потребує кардинальної зміни. Зокрема, О.П. Продан,
член комітету Верховної Ради України з питань
податків, зазначила, що потрібно максимально
відкорегувати формулу розрахунку ЄСВ, аби
якомога більша кількість підприємств мала
стимул виводу зарплат із тіні. Також експерт
переконана, що реформою ЄСВ має займатися
не Державна фіскальна служба, а Міністерство
соціальної політики, якщо уряд визнає, що це є
соціальний внесок, а не податок. Ю.І. Дроговоз,
віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців, зі свого боку зазначила, що
умови, які дозволяють бізнесу зменшити ставку
ЄСВ до 16,4%, є неприйнятними для підприємств у регіонах, де реальні зарплати, навіть
за умови виплат «у конвертах», є низькими –
бізнес не має фізичної можливості підвищити
фонд оплати праці у 3–6 разів, як цього вимагає
закон задля послаблення ставок ЄСВ. Експерт
також нагадала, що від початку йшлося про
перегляд ЄСВ разом з реформою прибуткового
податку з громадян, що мало б реальний поштовх для легалізації доходів. Проте цього не
сталося, а це призвело до того, що, збільшуючи фонд оплати праці, задля зменшення ставки
ЄСВ, підприємства тим самим збільшують базу
для оподаткування прибутковим податком. І у
підсумку навантаження на фонд оплати праці
не зменшується, а збільшується [11].
Експерти визнали, що фактично реформа
ЄСВ не запрацювала, бо наразі фіскальні служби на місцях не мають роз’яснення щодо методики нарахування. Якщо ця регуляторна база
не з’явиться якомога скоріше, це означатиме,
що навіть тим підприємствам, які виконають
умови для застосування зменшеної ставки ЄСВ,
все одно доведеться сплачувати її як і раніше –
на рівні 36,4% [11].

Підтримуючи в цілому законодавчу ініціативу щодо зниження навантаження на фонд
оплати праці, що сприятиме, на думку суб’єкта
законодавчої ініціативи, виведенню заробітної
плати з «тіні», експерти Головного науковоекспертного управління звернули увагу на законодавчо визначений важливий процедурний
момент щодо зміни розмірів ЄСВ. Річ у тім, що
за необхідності центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального
захисту населення, за пропозицією центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну податкову і
митну політику, правлінь відповідних фондів
ЗДСС подає узгоджені зі сторонами соціального
діалогу зміни розміру ЄСВ для внесення їх на
розгляд Верховної Ради України та пропорції
розподілу за видами ЗДСС для їх затвердження
Кабінетом Міністрів України. Натомість законопроект було подано без врахування позицій
громадськості та соціальних партнерів [12].
У рамках реформи ЄСВ пропонується також
створити Фонд соціального страхування України шляхом об’єднання Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України та Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності. Але таке об’єднання лише двох
з чотирьох фондів означатиме діяльність протягом 2015 р. одночасно як нового Фонду, так
і старих двох, що тільки призведе до зростання
державних видатків.
Висновки. Враховуючи надто стислі терміни
підготовки проекту Закону № 77–VIIІ, експерти
не мали змоги детально його проаналізувати і
внести певні корективи, які, очевидно, необхідно було здійснити після відповідних досліджень
та підрахунків.
Реформу ЄСВ бізнес сприймає з великою недовірою, яка посилюється недовірою до влади
загалом. Необхідні для отримання права на
застосування зниженого коефіцієнта для розрахунку ЄСВ умови важко виконати, але навіть при зниженні розміру внеску легалізовувати фонд оплати праці невигідно, платники не
отримали очікуваного стимулу для цього.
Лише дуже невелика кількість підприємств
можуть застосовувати знижений коефіцієнт (переважно великі підприємства), а ті, хто платив
мінімальну заробітну плату, продовжуватимуть
це робити. За словами К.М. Ляпіної, директора
Державної регуляторної служби, відповідно до
вибіркової інформації, скористатись коефіцієнтом зможуть менше 10% підприємств, а умови
для зниження ставок ЄСВ не дають підстав надіятись на позитивний ефект [13].
Тобто реального зниження ставки немає, бізнес не поспішає повертатися з підпілля, крім
того лякає ймовірність, що зміни не дадуть очікуваних результатів і будуть скасовані через рік
або і швидше. Твердження, що у 2016 р. всі
отримають можливість знизити ставку за умови,
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якщо з тіні виведуть великі суми коштів і зможе повноцінно функціонувати Пенсійний фонд,
також не вселяють надію. Адже ЄСВ повністю
спрямовують на виплату пенсій, і необхідно шукати інші джерела доходів для цього фонду.
З урахуванням теперішнього стану економіки України і негативних настроїв у суспільстві, зростання фінансових санкцій також може
мати поганий вплив на фінанси суб’єктів господарювання. Тому передусім необхідно скасувати додаткові платежі та норми, що збільшують
тиск на бізнес. Очевидно, що зміни не сприяли
і зниженню податкового навантаження на доходи фізичних осіб. Можливо, єдиним виходом із
ситуації є перегляд алгоритму обчислення ЄСВ
і реальне зниження ставок без будь-яких умов
і коефіцієнтів.
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ІНВЕСТУВАННЯ АКТИВІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
INVESTMENT OF ASSETS OF NON-STATE PENSION FUNDS
АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано основні напрямки інвестування
пенсійних активів недержавних пенсійних фондів (НПФ). Встановлено ряд проблем з розміщення активів пенсійних фондів,
оскільки законодавчо не вирішено багато питань щодо операцій в іноземній валюті, що унеможливлює інвестування пенсійних коштів за кордон. Запропоновано збільшення об’єктів
інвестування пенсійних коштів, що дасть змогу диверсифікувати активи та компенсувати падіння їх вартості, забезпечить
збереження коштів учасників фонду.
Ключові слова: недержавні пенсійні фонди, інвестиційний
портфель, інвестиційна діяльність, пенсійні активи, пенсійні
внески.
АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы основные направления
инвестирования пенсионных активов негосударственных
пенсионных фондов (НПФ). Установлено ряд проблем размещения активов пенсионных фондов, поскольку законодательно не решены многие вопросы по операциям в иностранной
валюте, что делает невозможным инвестирование пенсионных
средств за рубеж. Предложено увеличения объектов инвестирования пенсионных средств, что позволит диверсифицировать активы и компенсировать падение их стоимости, обеспечит сохранение средств участников фонда.
Ключевые слова: негосударственные пенсионные
фонды, инвестиционный портфель, инвестиционная деятельность, пенсионные активы, пенсионные взносы.
ANNOTATION
Main ways of investment of pension assets of non-state
pension funds (NPF) are analyzed in the article. The author
determined a number of problems as to the assets of pension
funds. Furthermore, a lot of issues of legal issues regarding foreign
currency transactions aren’t solved which, in its turn, makes
it impossible to invest pension funds abroad. It is suggested to
increase a number of investees of pension funds as far as it helps
to diversify assets and offset the decline in their value. Moreover, it
will provide cost savings of fund participants.
Keywords: non-state pension funds, investment portfolio,
investment activity, pension assets, pension contributions.

Постановка проблеми. Інвестиційна політика, яка склалася сьогодні в Україні щодо обмеження розміщення активів недержавних
пенсійних фондів (НПФ), потребує детального
вивчення інвестиційного потенціалу цих фінансових установ.
Диверсифікація пенсійних активів має важливе значення як одна з форм концентрації
капіталу і проникнення його в нові сфери діяльності з метою збереження пенсійних активів, особливо в умовах нестабільного розвитку
економіки. Збільшення груп інструментів дає
змогу компенсувати падіння вартості одного
зростанням іншого. Від ефективної інвестиційної діяльності НПФ залежить збільшення учасників, а отже, збільшення пенсійних внесків.

Тому концентрація значних фінансових ресурсів НПФ відіграє позитивну роль не тільки
у забезпеченні додаткового соціального захисту
населення, а й як внутрішнє інвестиційне джерело – для економіки країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
О. Кириленко вважає, що створення і ефективне функціонування таких фінансових інститутів, як НПФ, є ключовим чинником нарощення
інвестиційних ресурсів, що забезпечують економічне зростання в країні, а також мобілізації довгострокових ресурсів для фінансування
проектів розвитку країни [1]. На думку А. Постного, зростання частки НПФ в інвестуванні
обумовлює необхідність постійного вдосконалення актуальних інвестиційних стратегій через застосування зарубіжного досвіду побудови
політики НПФ [2]. В. Беницька пропонує вирішити питання щодо запровадження нових
фінансових інструментів для інвестування пенсійних активів НПФ шляхом спеціальних випусків державних цінних паперів та створення
додаткових механізмів захисту пенсійних накопичень [3].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Важливим питанням інвестиційної політики є обмеження, встановлені законодавством та інвестиційною декларацією щодо
розміщення активів НПФ. На думку О. Мелешко, держава повинна зробити рішучі кроки,
спрямовані на стимулювання та розвиток пенсійного бізнесу, щоб перетворити ці потенційно
потужні фінансові структури в один з основних
інституційних інвесторів в Україні [4].
Постановка проблеми. Метою нашого дослідження є вивчення інвестиційної політики
НПФ України. Обґрунтування необхідності розширення інвестиційного портфеля через збільшення груп інструментів, що дасть змогу забезпечити збереження пенсійних внесків.
Виклад основного матеріалу. Недержавний
пенсійний фонд – це юридична особа, яка має
статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить
діяльність винятково з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного
фонду з подальшим управлінням пенсійними
активами, а також здійснює пенсійні виплати
учасникам зазначеного фонду у визначеному
порядку [5]. Предметом діяльності такого фонду є сукупність організаційних, юридичних та
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інших передбачених законодавством дій, спрямованих на акумулювання, збереження і примноження пенсійних коштів. Основною метою
інвестування пенсійних активів є збереження
пенсійних заощаджень учасників фонду. Отримання доходу від інвестованих пенсійних активів – однин із основних показників.
За результатами 2013 р. порівняно з
2011 р. сума інвестиційного доходу зросла на
393,4 млн грн, а прибуток від інвестиційної діяльності збільшився на 344,7 млн грн (табл. 1).
Основним фактором, що впливає на розмір
інвестиційного доходу є величина пенсійних
внесків. Для диверсифікації пенсійних активів
у більш дохідні фінансові інструменти розмір
залучених пенсійних внесків має бути більшим.
Напрямами інвестування пенсійних активів
є грошові кошти, розміщені на депозитних банківських рахунках у 2013 р. (36,4%) порівняно

з 2011 р. (29,5%) збільшились на 6,9%; облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України у 2013 р. (31,0%), що порівняно з
2011 р. (25,0%) зросли на 6%. (табл. 2). Стратегія інвестування пенсійних коштів НПФ є
більш консервативною ніж у інших фінансових
установах.
Обмежене розміщення активів, передбачене
законодавством України щодо недержавного
пенсійного фонду, не дає змоги повністю захистити пенсійні активи від коливань валютних
курсів. Це стосується придбання цінних паперів іноземних емітентів без вирішення питання
їх обліку в Україні, відсутність валюти у НПФ.
«Якщо в Україні недостатньо буде використаний потенціал накопичувальної системи пенсійного забезпечення, нам залишається годувати
пенсіонерів інших країн: фонди створені в інших країнах, можуть і будуть інвестувати коТаблиця 1

Показники діяльності НПФ України
Показник
Кількість учасників за укладеними
контрактами, тис. осіб
Загальні активи НПФ, млн грн
Пенсійні внески, всього, млн грн
серед них:
від фізичних осіб
від фізичних осіб-підприємців
Пенсійні виплати, млн грн
Кількість осіб, що отримали/отримують
пенсійні виплати, тис. осіб
Сума інвестиційного доходу, млн грн
Прибуток від інвестування активів недержавного пенсійного фонду, млн грн
Сума витрат, що відшкодовуються за
рахунок пенсійних активів, млн грн
Джерело: за даними [101]

2011 р.

2012 р.

2013 р.

Темпи росту
з 2013 до 2011 р.

594,6

584,8

840,6

246,0

1 386,9
1 102,0

1 660,1
1 313,7

2 089,8
1 587,5

702,9
485,5

50,6
0,2
208,9

58,6
0,2
251,9

66,5
0,2
300,2

15,9
0
91,3

63,1

66,2

69,0

5,9

559,9

727,0

953,3

393,4

473,3

620,3

818,0

344,7

86,6

106,6

135,3

48,7

Таблиця 2
Структура інвестиційного портфеля НПФ України
Об’єкт інвестування активів НПФ
Облігації підприємств, емітентами
яких є резиденти України
Грошові кошти, розміщені на вкладних
(депозитних) банківських рахунках
Цінні папери, дохід гарантовано Кабінетом Міністрів України
Банківські метали
Об’єкти нерухомості
Акції українських емітентів
Дебіторська заборгованість
Кошти на поточному рахунку
Цінні папери іноземних держав
Цінні папери іноземних емітентів
Інші активи
Загальна вартість активів фонду
Джерело: за даними [6]

Частка в загальній вартості активів
2011 р.
2012 р.
2013 р.
млн грн
%
млн грн
%
млн грн
%
346,5

25,0

517,9

31,2

648,3

31,0

409,9

29,5

572,7

34,5

760,2

36,4

7,4

0,5

196,9

11,9

241,1

11,5

26,1
48,6
254,6
37,2
0
0
55,1
1 386,9

1,9
3,5
18,4
2,7
0
0
3,9
100

18,6
49,6
256,9
21,3
9,3
0
0
16,8
1 660,1

1,1
2,9
15,5
1,3
0,6
0
0
1
100

14,7
58,0
278,4
32,5
19,3
0
0
37,3
2 086,8

0,7
2,8
13,3
1,6
0,9
0
0
1,8
100
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шти в нашу економіку і відповідно отримувати вами (КУА) «Всесвіт» Я. Савченко. Він проприбуток для свої пенсіонерів», вважає Е. Ме- понує дуже обережно ставитися до вкладання
пенсійних активів у нерухомість, купувати нелешко [4, с. 220].
Розглянувши діяльність НПФ у Львівській рухомість комерційного призначення та здаобласті, ми оцінили роботу НО ВПФ «Соці- вати її в оренду. Виходячи з практики діяльальні гарантії». Результати дослідження по- ності КУА він стверджує, що під час кризових
казують, що у структурі інвестованих активів явищ краще захищають пенсійні заощадженНОВПФ «Соціальні гарантії» найвищу питому ня своїх учасників ті НПФ, які сконцентрувавагу займають банківські депозитні та поточні ли активи за інвестиційними інструментами,
рахунки. Їх частка в загальній вартості активів валютами, галузями економіки. На думку Я.
коливається в межах 45,63–33,56 % за дослі- Савченка, «основним варіантом захисту акджуваний період (табл. 3). Це відповідає інвес- тивів від коливань курсів валют залишається
тиційній декларації Національної комісії, що вкладення коштів у банківські метали. Однак
здійснює державне регулювання у сфері ринків для ефективного захисту встановленого закофінансових послуг України. Активи, розміщені нодавством ліміту в 10% від вартості актина банківських депозитних, поточних рахунках вів фонду недостатньо» [8, с. 17]. О. Білик
та ощадних сертифікатах, зростають, але не пе- пропонує врегулювати питання диверсифікаревищують дозволеного декларацією рівня. Ак- ції інвестиційного портфеля НПФ, зокрема
тиви фонду розміщені в облігаціях українських на державному рівні визначити порядок припідприємств за 2011–2013 рр. складаДжерела інвестування НПФ
ють 20,17–25,26 %. НПФ не практикує
вкладання активів в об’єкти нерухомості, банківські метали, хоча це могло б
позитивно впливати на зростання інвесНизькоприбуткові
Високоприбуткові,
тиційного доходу. Аналогічна структу- Низькоприбуткові,
але
надійні
але
ризиковані
та ненадійні
ра інвестованих активів і в інших недержавних пенсійних фондах.
Депозитні рахунки
Дебіторська
Безумовно, диверсифікація пенсійБанківські метали
в національній
заборгованість
них активів має важливе значення як
валюті
одна з форм концентрації капіталу і
Єврооблігації
проникнення його в нові сфери діяльУкраїни номіновані
Кошти на поточних
Об’єкти
ності з метою збереження пенсійних акв іноземній валюті
рахунках
нерухомості
тивів, особливо в умовах нестабільного
розвитку економіки. Однак, на думку
Державні цінні
Акції
Я. Савченка, диверсифікація тільки з
папери
український
урахуванням лімітів на групи інструемітентів
ментів не забезпечує надійного збереЦінні папери
ження пенсійних активів [8, с. 17].
іноземних емітентів
Придбання єврооблігацій України,
номінованих в іноземній валюті, теж
Цінні папери
не вирішує проблеми надійного заіноземних
держав
хисту збереження пенсійних активів,
оскільки за ними надто низька приРис. 1. Розподіл джерел інвестування НПФ за ризиками
бутковість. Такого висновку дійшов
директор Комісії з управління акти- Джерело: складено автором
Таблиця 3
Структура розміщення активів НОВПФ «Соціальні гарантії»
Об’єкт інвестування активів
фонду

Частка в загальній вартості активів
2011 р.
2012 р.
2013 р.
тис. грн
%
тис. грн
%
тис. грн
%

Банківські депозитні та
поточні рахунки, ощадні
886,88
сертифікати банків
Державні цінні папери
1 099,80
Облігації місцевих позик
30,54
Облігації українських під533,00
приємств
Акції українських емітентів
15,40
Інші активи
76,80
Загальна вартість активів
2 642,42
фонду
Джерело: розраховано за даними [6; 7]

з 2013 до 2011 р.
(+, -)
тис. грн

%

33,56

1 004,97

35,33

1 551,32

45,63

664,44

12,07

41,62
1,16

1 339,24
0

47,08
0

946,44
0

27,84
0

153,36
-

-13,78
-

20,17

484,14

17,02

858,62

25,26

325,62

5,09

0,58
2,91

5,50
10,92

0,19
0,38

21,48
21,82

0,63
0,64

6,08
54,98

0,05
-2,27

100

2 844,76

100

3 399,67

100

7 57,25

28,66
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дбання акцій іноземних емітентів та купівлі
іноземної валюти пенсійними фондами, а також збільшення частки банківських металів
та частки державних цінних паперів в інвестиційних портфелях НПФ [9].
Ми вважаємо, що джерела інвестування
можна розділити наступним чином:
Зважаючи на ситуацію, яка склалася в економіці України, НПФ повинні диверсифікувати інвестиційні активи і, на нашу думку, більшість активів вкладати в малоприбуткові, але
надійні джерела, оскільки фонди є розпорядником коштів.
Для проведення ефективної інвестиційної діяльності потрібно розширювати напрямки інвестування пенсійних активів. Вважаємо, що
інвестування в іноземні цінні папери та страхування розміщених активів є найбільш ненадійними джерелами розміщення активів. Як
показало дослідження, НПФ України не практикують інвестування пенсійних активів у такі
цінні папери.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
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Київ, 2012. – 300 с.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМ ДЕФІЦИТОМ
FOREIGN EXPERIENCE OF BUDGET DEFICIT MANAGEMENT
АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено проблемам дефіциту бюджету та забезпеченню його ефективності управління. Виявлено особливості та причини виникнення дефіциту бюджету в Україні.
Досліджено шляхи подолання бюджетного дефіциту в розвинених країнах світу та запропоновано підходи щодо збалансування державного бюджету України.
Ключові слова: державний бюджет, дефіцит бюджету,
управління бюджетним дефіцитом, збалансованість бюджету,
фінансова політика.
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблемам дефицита бюджета и обеспечению его эффективности управления. Выявлены особенности и причины возникновения дефицита бюджета в Украине. Исследованы пути преодоления бюджетного дефицита в
развитых странах мира и предложены подходы к сбалансированию государственного бюджета Украины.
Ключевые слова: государственный бюджет, дефицит бюджета, управление бюджетным дефицитом, сбалансирование
бюджета, финансовая политика.
АNNOTATION
Article deals with the problems of the budget deficit and ensuring its effective management. It reveals the features and causes
of the deficit in Ukraine. Author investigates ways to overcome the
budget deficit in developed countries and suggests approaches to
balancing the state budget of Ukraine.
Keywords: state budget, deficit of budget, budget deficit management, budget balancing, financial policy.

Постановка проблеми. Формування економічних свобод та зваженого соціально-економічного і політичного розвитку є необхідним
атрибутом соціально спрямованої та демократичної держави. Втілення у життя зазначених
вимог неодмінно потребує значних фінансових
ресурсів та виваженого підходу до формування
національних пріоритетів. Непослідовність у
проведенні соціально-економічних змін, перманентні політичні протиріччя й несприятлива
економічна кон’юнктура загострили проблеми
у системі державних фінансів України. У свою
чергу економічні труднощі спричинили існування бюджетного дефіциту, які призвели до
виникнення різноманітних фінансових та соціальних ефектів. Також в умовах дефіцитності бюджету уряд не запропонував адекватної
до вимог часу стратегії розвитку національної
економіки. Неефективний механізм залучення
позик як джерела фінансування дефіциту та
непродуктивне їх використання призвели до
стрімкого зростання боргу і концентрації платежів щодо його обслуговування. Тому на сучасному етапі розвитку української економіки

вирішення проблеми дефіциту бюджету та забезпечення його ефективності управління набуває особливої актуальності.
На наш погляд, ефективний менеджмент дефіциту бюджету та збалансована боргова політика можуть забезпечити міцне підґрунтя для
неухильного економічного поступу та здійснення глибоких структурних соціально-економічних перетворень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженню проблемних аспектів бюджетного
дефіциту присвячені праці українських вчених:
В. Андрущенка, О. Барановського, О. Василика, Т. Вахненко, В. Гейця, Л. Гладченко, А. Даниленка, В. Дем’янишина, М. Єрмошенка,
О. Заруби, В. Кудряшова, І. Луніної, В. Опаріна, К. Павлюк, Ю. Пасічника, М. Савлука,
В. Суторміної, В. Федосова, О. Фрадинського,
В. Шевчука, С. Юрія й ін. Так, зокрема професор С. Юрій, більше уваги приділяє саме стану
та напрямам зменшення державної заборгованості, а науковець О. Василик, вивчаючи питання бюджетної незбалансованості, лише приводить певні напрями для забезпечення зростання
доходів та скорочення бюджетних видатків.
Інший вітчизняний вчений О. Барановський
фокусує увагу на доцільності вирішення проблеми дефіциту бюджету в контексті запобігання та протидії фінансовим кризам.
Серед зарубіжних дослідників, варто відзначити роботи Ш. Бланкарта, Дж. Б’юкенена,
А. Вагнера, Б. Гербера, Е. Кардосо, Дж. Кейнса,
Дж. Копітца, Дж. Левіна, А. Лернера, Р. Масгрейва, У. Олівера, Д. Патінкіна, А. Премчанда, К. Родрігеса, П. Самуельсона, Дж. Стігліца,
В. Танзі, М. Фрідмена, Ф. Хайека, Дж. Хікса,
Й. Шумпетера та ін.
У процесі закладення теоретичних і практичних основ державних фінансів вітчизняні та
зарубіжні вчені-економісти розробили підходи
до обґрунтування сутності незбалансованості
бюджету держави. Однак потребує подальшого
дослідження проблема управління бюджетним
дефіцитом з урахуванням світового досвіду.
Постановка завдання. Метою статті є дослідити шляхи подолання бюджетного дефіциту в
економічно-розвинених країнах світу та запропонувати підходи до управління дефіцитом державного бюджету України.
Випуск 3. 2015
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Виклад основного матеріалу дослідження. З
перших днів державної незалежності особливо
актуальною для України постає проблема нестачі необхідних фінансових ресурсів та недостатньо ефективного бюджетного менеджменту.
Саме це є вагомою причиною існування дефіциту бюджету та постійного залучення державою
кредитних ресурсів для забезпечення власних
функцій. У результаті цього хронічні бюджетні
дефіцити та збільшення обсягів урядових позик
зумовили необхідність формування обґрунтованої системи управління бюджетним дефіцитом.
Одними з проблем сучасної України є превалювання політики над економікою та перманентна боротьба суб’єктів політичних відносин,
що постійно намагаються перерозподілити між
собою сфери впливу, владу та економічні ресурси. Перебуваючи у постійному протистоянні та невизначеності, жоден уряд чи політична
сила навіть не намагалися здійснити комплекс
необхідних економічних та політико-правових
реформ, особливо непопулярних, хоча й таких
необхідних. Керуючись політичною доцільністю та беручи на озброєння соціально-економічний популізм, провідні політичні гравці лише
прикриваються необхідністю проведення ефективних реформ, прикриваючи їх вирішенням
власних інтересів.
Як засвідчує практика бюджетного процесу
в Україні, державний бюджет постійно стає похідною від індивідуалістичних міркувань та від
безвідповідальності основних політичних гравців, що порушує з року в рік питання бюджетної
ліквідності та припустимого обсягу дефіциту.
Саме тому виникає необхідність забезпечення
стабільної роботи виконавчої та законодавчої
гілок влади в Україні. Лише за таких обставин можна втілити у життя ефективну систему
управління бюджетним дефіцитом [1, с. 90].
Отже, в Україні бюджетний дефіцит набув
хронічного характеру та спричинив погіршення стабільності державних фінансів. Дефіцит
бюджету впливає на скорочення обсягу заощаджень фізичних і юридичних осіб у загальнонаціональному масштабі, яке обумовлює зростання відсоткової ставки та зменшення доступу
приватного сектора до кредитних ресурсів. Наслідком цього є підвищення обмінного курсу
національної валюти, що спричиняє зменшення
експорту і збільшення імпорту, зростає рівень
інфляції. Такий стан зумовлює дефіцит платіжного балансу, а довгостроковим ефектом є спад
інвестиційної діяльності та скорочення іноземних інвестицій.
Девальвація курсу національної валюти призводить до зростання сум сплачених відсотків
за борговими зобов’язаннями, а отже, провокує
збільшення видатків бюджету та його дефіциту.
Наприклад, зниження курсу української валюти у 1999 р. на 52% призвело до збільшення
зовнішнього державного боргу на 22 млрд грн,
а в 2008 р. – на 31,4 млрд грн. Водночас ревальвація курсу є причиною обмеження експортних

можливостей країни, а отже, не сприяє збільшенню надходжень до бюджету від оподаткування вітчизняного експорту. Прикладом цього
є ситуація, що мала місце в 2005 р. та 2008 рр.,
коли внаслідок необґрунтованої та неочікуваної ревальвації гривні спостерігалося недонадходження коштів до Державного бюджету
України та було втрачено конкурентоздатність
вітчизняних експортерів [2]. Крім того, зростання курсу національної валюти стримує
збільшення індексу цін та зумовлює зменшення
надходжень до бюджету від непрямих податків.
Відповідно до зазначеного вище, ефективна фінансова політика повинна базуватися на
оптимізації фінансових ресурсів держави та їх
ефективному використанні. Прикладом може
стати досвід провідних країн світу, у більшості з яких діють фінансові правила, що передбачають незмінні обмеження бюджетних параметрів.
Так, зокрема у Великобританії, застосовують «золоте правило», згідно з яким протягом
економічного циклу уряд здійснює запозичення
виключно на інвестиційні цілі, а не для фінансування поточних видатків, а також «правило
стійкості інвестицій», відповідно до якого відношення чистої величини державного боргу до
ВВП протягом економічного циклу має бути
стабільним та обумовленим. Натомість, в Японії
та Нідерландах часто використовують правило
державних фінансів, яке передбачає збалансованість поточних бюджетних доходів і видатків,
що на наш погляд, є актуальним і для України.
Окрім того, в умовах поглиблення глобальної
економічної рецесії, політика держави має орієнтуватися на всебічну підтримку вітчизняного товаровиробника, забезпечення стабільності
банківської системи та збалансування грошовокредитної політики НБУ.
В умовах світової фінансової кризи уряди
країн світу намагаються зменшити дефіцити
бюджетів до економічно безпечного рівня – 3%
ВВП відповідно до Маастрихтських критеріїв
(табл. 1).
Для досягнення запланованих рівнів дефіцитів у 2015–2017 рр. країни світу вимушені
Таблиця 1
Очікуваний рівень бюджетного дефіциту
в країнах світу (за оцінками МВФ)
Країна
Японія
США
Європейський Союз
(в цілому)
Іспанія
Словенія
Великобританія
Ірландія
Франція
Греція

2015 р., 2017 р., Абсолютне
%
%
відхилення
6,4
5,2
-0,8
5,6
5,4
-0,2
2,2

1,0

-1,2

4,8
4,1
4,1
3,0
3,0
1,9

2,9
3,6
1,5
1,7
1,3
0,7

-1,9
-0,5
-2,6
-1,3
-1,7
-1,2
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проводити жорстку бюджетну політику щодо
скорочення видатків бюджету, зокрема й соціальних, а також підвищення податкового навантаження на економіку.
Наприклад, французький уряд для скорочення дефіциту у 2015–2017 рр. збільшуватиме податкове навантаження, посилюватиме боротьбу
з шахрайством, ухиленням від сплати податків
і збільшуватиме надходження до Пенсійного
фонду. Бюджет Франції на 2015 р. передбачає
скорочення витрат на 15 млрд євро. Також заплановано підвищення податку на додану вартість. За допомогою проведення структурних
реформ, які сприятимуть економічному зростанню та збільшенню рівня зайнятості населення, уряд планує скоротити дефіцит бюджету.
План фінансової стабілізації на 2015–
2017 рр. пропонує провести економію видатків
у сумі 50 млрд євро до 2017 р. для того, щоб
привести показник дефіциту бюджету відповідно до загальноєвропейських норм – 3% ВВП –
у 2015 р. Економію коштів передбачається
проводити за рахунок скорочення видатків на
утримання центрального апарату держави –
18 млрд євро, систему соціального захисту та
підтримки населення – 11 млрд євро, систему
медичного страхування – 10 млрд євро, місцеві
бюджети (муніципалітети, департаменти, регіони) – 11 млрд євро.
За рахунок впровадження додаткових податків для домашніх господарств та підприємств
планується отримати 3 млрд євро. Зокрема оподаткування десятивідсоткової надбавки до пенсії для французів, що мають троє і більше дітей,
дозволить отримати 1,2 млрд євро додатково.
Уряд Іспанії планує скоротити питому вагу
державних витрат у ВВП з 44,4% у 2014 р. до
40,1% у 2017 р. У середньостроковому плані
уряд скорочуватиме виплати з безробіття та
деякі інші соціальні виплати, здійснюватиме
пенсійну реформу, реформу ринку праці, впровадить нові спеціальні та екологічні податки.
Німецький уряд планує скоротити витрати
бюджету на 2015 р. більш ніж на 5 млрд євро,
а саме на охорону здоров’я, соціальну сферу,
захист навколишнього середовища, і очікує в
2016 р. на збалансований бюджет.
Американський уряд передбачає у 2015 р.
скоротити податкові пільги для великих корпорацій, збільшити оподаткування заможних
верств та пом’якшення податкового навантаження для громадян з низьким рівнем доходу.
Відміна податкових преференцій для заможних
верств та корпорацій дасть змогу залучити до
бюджету близько 60 млрд дол. США, зокрема
хеджфонди і фонди прямих інвестицій “private
equity” відноситимуть свої відсотки від прибутку не до приросту капіталу, а до податку від
звичайного прибутку компанії.
У середньостроковій перспективі досягнення
зниження федерального дефіциту бюджету досягатиметься за рахунок зменшення федеральних видатків, а решта – завдяки реформі опо-

даткування й економії витрат на обслуговування
державного боргу. Так, від реалізації реформи
охорони здоров’я додаткові надходження до федерального бюджету до 2019 р. мають скласти
409,2 млрд дол. США, зокрема від скасування
пільг зі сплати внесків на медичне страхування – 210,2 млрд дол., від підвищення акцизів
на медичне страхування – 32,0 млрд дол., від
акцизу на виробників та імпортерів медичного
обладнання – 20,0 млрд дол.
У період до 2017 р. у США пропонується
збільшити обсяг інвестицій в інфраструктуру,
знизити соціальні витрати і підняти податки.
Так, особи, які заробляють за рік 1 млн дол.
США і більше, будуть сплачувати податок на
багатство у розмірі 30% після відрахувань на
благодійність і сплати прибуткового податку.
У Великобританії уряд прагне збалансувати
бюджет у 2018–2019 рр. за рахунок очікуваного
дефіциту бюджету у 2015 р. – 5,3% ВВП. Для
досягнення цього у середньостроковій перспективі потрібно:
– поступово скорочувати державні витрати
та позики для забезпечення економічної стабільності. Зокрема, передбачається забезпечити
щорічний обсяг економії бюджетних коштів в
обсязі 1 млрд фунтів стерлінгів шляхом скорочення фінансування державних установ;
– реформувати пенсійну політику країни через впровадження нової формули, прив’язаної
до середньої тривалості життя у Великій Британії. Таким чином, пенсійний вік буде поступово
збільшено до 69 років, що дозволить скоротити
державні витрати на 400 млрд фунтів стерлінгів;
– скоротити бюджетний дефіцит за рахунок
забезпечення збалансованої податкової політики. Досягти цю мету планують через посилення
контролю за випадками ухилення від сплати
податків;
– забезпечити контроль за фінансовою дисципліною за рахунок активізації боротьби з
шахрайством та помилками у системах соціальних виплат. Від реалізації цих заходів очікується додатковий прибуток до бюджету обсягом
9 млрд фунтів стерлінгів протягом наступних
п’яти років.
Італійський уряд планує скоротити видатки
бюджету на 26 млрд євро та продовжувати пенсійну реформу, яка передбачає підвищення з
2018 р. пенсійного віку для жінок до 66 років.
У Чехії державний бюджет на 2015 р. базується на скороченні адміністративних витрат і
зростанні інвестицій передусім у транспортну
інфраструктуру й утеплення будівель. Дефіцит бюджету планують скоротити на 12 млрд
крон – до 100 млрд крон (3,7 млрд євро), що не
виходитиме за рамки 3% дефіциту державних
фінансів.
Уряд Португалії планує у 2015 р. скоротити
бюджетні видатки на 1,4 млрд. євро (близько
0,8% ВВП). Економію передбачається здійснити за рахунок скорочення видатків на утриманВипуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
ня центральних апаратів міністерств, скорочення кількості зайнятих у державному секторі
економіки, а також підвищити податки на капітал і предмети розкоші, ввести нові податки
на фінансові операції.
Тому, на нашу думку, для вирішення дефіцитності бюджету України слід провести ряд
заходів, а саме: зменшити видаткову частину
бюджету; нарощувати дохідну частину бюджету
за рахунок збільшення оподаткування заможних верств та пом’якшення податкового навантаження для громадян з низьким рівнем доходу; посилити контроль за випадками ухилення
від сплати податків, тобто провести детінізацію
економіки; скоротити кількість зайнятих у державному секторі економіки.
Висновки. Отже, за відсутності реального
економічного зростання або при стійкій спадній динаміці економіки відносна величина дефіциту бюджету необмежено збільшуватиметься, тому, зрештою, здійснювати обслуговування
державного боргу й неінфляційне фінансування
бюджетного дефіциту стане практично неможливо. Фінансування бюджету за рахунок нових
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запозичень в обсягах, що відповідатимуть реальним можливостям України, доцільно проводити з огляду на мінімізацію їхньої вартості та
утримання боргу в економічно безпечних межах. Превалювання політичних інтересів над економічною доцільністю у прийнятті важливих
рішень у сфері макроекономічної політики не
дає змоги гармонійно поєднати інтереси громадян, держави і суб’єктів економічної діяльності
з метою забезпечення загального економічного
розвитку та з урахуванням соціально-економічних реалій.
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АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ЯК СПОСІБ ПІДТРИМКИ
ЛІКВІДНОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ANALYSIS OF ACTIVITIES OF COMMERCIAL BANKS AS A WAY
TO SUPPORT THEIR LIQUIDITY AND ENSURE THEIR OPERATION
АНОТАЦІЯ
Здійснено аналіз банків, які надають іпотечні кредити на купівлю житла, наведено динаміку активів, зобов’язань, кредитів
банків протягом 2003–2014 рр. Проаналізовано баланси банків
у частині активів, кредитів та зобов’язань, визначено частку
кредитів в активах банків протягом 2003–2014 рр. та співвідношення зобов’язань до активів. Проаналізовано фінансові показники АТ «Ощадбанк», сформовано прогноз функціональної
залежності зобов’язань до активів від кредитів до активів, а також прогноз функціональної залежності зобов’язань до активів
від кредитів до активів.
Ключові слова: активи, зобов’язання, апроксимація дискретних точок, ліквідність, баланс банку.
АННОТАЦИЯ
Произведен анализ банков, которые предоставляют ипотечные кредиты на покупку жилья, приведена динамика активов, обязательств, кредитов банков на протяжении 2003–2014
гг. Проанализировано балансы банков в части активов, кредитов и обязательств, определено долю кредитов в активах банков на протяжении 2003–2014 гг. и соотношения обязательств
к активам. Проанализировано финансовые показатели АО
«Ощадбанк», представленный прогноз функциональной зависимости обязательств к активам от кредитов к активам, а
также прогноз функциональной зависимости обязательств к
активам от кредитов к активам.
Ключевые слова: активы, обязательства, апроксимация
дискретных точек, ликвидность, баланс банка.
ANNOTATION
The analysis of banks, which provide the mortgage credits was
made and dynamics of assets, commitments and credits during
2003–2014 was given. Banks’ balances in assets part, credits and
commitments were analysed, the share of loans in banks’ assets
during 2003–2014 and the correlation between assets and commitments were determined. The financial data of “Oshchadbank”
were analysed, the forecast of the functional dependence of commitments/assets on the credits/assets was given.
Keywords: assets, commitments, approximation of discrete
points, liquidity, bank’s balance.

Постановка проблеми. Важливу роль ефективного управління у банківській діяльності відіграє аналіз діяльності банківської установи,
завдяки якому виробляють стратегію і тактику розвитку, обґрунтовують плани й управлінські рішення, здійснюють контроль, виявляють
резерви підвищення ефективності проведення
активних і пасивних операцій, оцінюють результати діяльності банку. Надійність та стабільність банківської системи залежить від точної, прорахованої, вивіреної та проаналізованої
аналітичної роботи, яка дає реальну оцінку результатам діяльності банків та дозволяє визначити шляхи вирішення проблем та запобігти
виникненню можливих збитків.

Актуальність проблеми. Управління активами банку передбачає диверсифiкацiю вкладень
з метою зниження ризику втрат. Банк повинен
регулярно аналізувати свої активи, кредитний
портфель i портфель цінних паперів, забезпечуючи оптимальне поєднання безпеки, прибутковості та лiквiдностi своїх вкладень [1, с. 14].
Оцінка фінансового стану банку базується на
аналізі його балансу, звіту про доходи та витрати. Мета аналізу діяльності банку полягає
в забезпеченні його оптимальної структури активних та пасивних операцій для отримання в
результаті максимального прибутку, що у свою
чергу забезпечить фінансову стабільність, надійність банку і перспективи його подальшої
діяльності.
Факторами, що впливають на стабільність
банку можна назвати якість менеджменту, яка
пов’язана зі правильним розподілом праці, виваженою кредитною та дисконтною політикою
банку, стратегією банку, ефективним банківським маркетингом, дотриманням існуючих
економічних нормативів, які встановлені Національним банком України, та чинного законодавства, професійними якостями керівництва
банку та ін. При управлінні активами, пасивами, ліквідністю фінансовий аналіз кожного
виду управління та оцінка їхньої ефективності
є необхідними для успішної діяльності банку.
Метою статті полягає у проведенні аналізу балансу банку, визначенні частки кредитів
у активах банках протягом 2003 –2014 рр., а
також частка зобов’язань до активів. Якісний
аналіз балансу банку дає можливість передбачити ступінь ризику, ліквідність та ділову активність банку.
Ступінь ліквідності банківських активів можна поділити на три групи: високоліквідні активи, ліквідні активи, низьколіквідні активи.
Високоліквідні активи – це такі, що можуть
бути швидко реалізовані на ринку, або перебувають у готівковій формі.
Ліквідні активи – це активи, які протягом
певного періоду часу можуть бути перетворені
в грошову форму.
Низьколіквідні активи – це прострочені,
пролонговані та безнадійні кредити.
Аналіз основних джерел. З’ясування фінансового стану банків та методів аналізу оцінки
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Глобальні та національні проблеми економіки
фінансового стану комерційних банків присвячені праці таких вітчизняних вчених, як:
А.В. Смірнов [3] – аналіз стану комерційного
банку; А.Д. Шеремет та Г.Н. Щербакова [4] –
фінансовий аналіз; П.А. Коротков [5] – проблеми управління ліквідністю банку.

Виклад основного матеріалу. У банківській діяльності важливим є формування ресурсів банку
та їх ефективне розміщення, що сприяє підвищенню ефективності управління активами банку.
Активи банку – це накопичені протягом
діяльності банку ресурси, які в майбутньому
Таблиця 1

Кредити банків України протягом 2003–2014 рр.
№
п/п

Банк

2003

1.
2.

«ОЩАДБАНК»
1 746
«УКРЕКСІМБАНК» 2 132
3. «UniCredit»
1 947
(«УКРСОЦБАНК»)
4. «УКРГАЗБАНК»
345
5. «ОТП БАНК»
1 222
6. «КИЇВСЬКА РУСЬ»
200
7. «УНІВЕРСАЛ
153
БАНК»
8. «БТА БАНК»
40
9. «МЕГАБАНК»
186
10. «ПРАВЕКС-БАНК»
675
11. «КРЕДOБАНК»
676
12. «МАРФІН БАНК»
349
БАНК
13. «ПІРЕУС
122
МКБ»
Всього
167 304

Роки/млн грн
2008 2009 2010

2004

2005

2006

2007

1 828
2 431

1 903
3 933

1 998
7 401

4 457
13 993

8 864
22 350

34 883
38 332

44 601
48 309

2874

4 171

7 252

12 690

24 164

43 689

40 557

688
2 252
227

969
3 430
325

1 200
6 018
481

2 164
9 801
700

4 862
15 628
1 850

9 260
31 241
3 041

9 741
29 056
3 101

173

214

282

453

2 248

6 710

6 989

34
251
871
790
398

64
341
1 029
1 027
415

90
501
1 426
1 613
666

199
744
2 425
2 507
918

750
1 340
3 921
3 552
1 105

1
2
5
5
3

1
2
5
4
3

150

190

329

485

875

2 293

9 793

12 967

18 011

29 257

51 536

91 509

288
368
954
148
381

642
412
695
841
020

2 662

2011

2012

2013

2014

44 778
52 094

58 838
52 753

51 187
40 422

51 546
42 274

37 474

37 251

23 689

27 375

10 540
21 480
3 933

16 213
20 139
3 939

8 675
14 644
3 927

10 258
14 124
5 458

5 253

5 622

4 025

3 669

2
2
5
4
2

2
3
5
2
3

1
3
3
2
1

225
725
382
205
801

784
4 465
2 371
2 374
1 298

1 540

1 308

173
726
046
102
948

2 772

231
408
081
025
160

2 709

187 588 202 626 195 319 213 369 160 447

Таблиця 2
Активи банків України у 2003–2014 рр.
№
п/п

Банк

2003

2004

2005

2006

2007

Роки/млн грн
2008 2009 2010

1.
2.

«ОЩАДБАНК»
4 587
5 608
5 071
9 515
11 590 19 291 57 788
«УКРЕКСІМБАНК» 3 545
3 877
5 296
10 376 18 650 28 610 48 325
3. «UniCredit»
3 353
5 158
7 068
10 763 17 531 31 227 49 695
(«УКРСОЦБАНК»)
4. «УКРГАЗБАНК»
497
1 081
1 427
2 387
4 461
10 314 14 803
5. «ОТП БАНК»
1 513
2 908
4 407
7 049
11 176 17 910 33 717
6. «КИЇВСЬКА РУСЬ»
252
322
426
627
986
2 463
4 169
7. «УНІВЕРСАЛ
183
237
282
386
563
2
885
8
101
БАНК»
8. «БТА БАНК»
71
98
109
146
287
1 159
3 178
9. «МЕГАБАНК»
349
434
589
812
1 121
2 010
2 941
10. «ПРАВЕКС-БАНК»
985
1 656
1 641
2 124
3 583
6 075
7 268
11. «КРЕДOБАНК»
893
1 168
1 333
2 028
3 287
4 597
6 384
12. «МАРФІН БАНК»
508
653
671
1 051
1 219
1 452
3 779
БАНК
13. «ПІРЕУС
167
211
285
467
664
1 454
2 782
МКБ»
Всього
323 921 294 318 270 933 251 012 242 781 242 930 129 447

59 927
57 197

2011

2012

2013

2014

59 019
73 172

73968
75103

85996
87949

103568
94 349

43 657

41 603

40 207

38 830

43 057

12 090
29 395
3 743

13 837
24 682
4 949

18 157
22 785
5 644

20 997
20 315
5 590

23 794
18 722
8 371

9 109

8 585

6 461

7 012

6 571

3
3
7
5
5

3
3
5
4
4

5
4
5
3
4

5
4
5
4
4

6
5
4
4
2

202
172
541
475
093

834
509
656
450
128

744
540
806
794
563

889
840
181
508
126

116
438
504
382
531

3 180

3 588

4 161

3 085

2 518

75 118

47 731

28 605

23 411

16 903

Таблиця 3
Зобов’язання банків України у 2003–2014 рр.
№
п/п
1.
2.

Банк

2003

2004

2005

2006

2007

Роки/млн грн
2008 2009 2010

«ОЩАДБАНК»
4 152
5 354
4 716
8 740
9 799
17 092 42 316
«УКРЕКСІМБАНК» 2 721
3 432
4 682
9 309
16 810 26 047 43 819
3. «UniCredit»
2 669
4 611
6 158
9 736
15 605 28 033 44 519
(«УКРСОЦБАНК»)
4. «УКРГАЗБАНК»
389
975
1 277
2 170
3 984
9 385
13 350
5. «ОТП БАНК»
1 300
2 741
4 053
6 422
10 227 16 596 31 231
6. «КИЇВСЬКА РУСЬ»
204
288
383
570
891
2 265
3 798
7. «УНІВЕРСАЛ
119
175
213
315
487
2
367
7
234
БАНК»
8. «БТА БАНК»
45
71
78
95
226
1 091
1 646
9. «МЕГАБАНК»
285
373
513
696
933
1 688
2 608
10. «ПРАВЕКС-БАНК»
874
1 560
1 498
1 949
3 220
5 350
5 944
11. «КРЕДOБАНК»
736
1 028
1 185
1 870
3 030
4 165
5 848
12. «МАРФІН БАНК»
399
537
552
915
1 085
1 315
3 261
БАНК
13. «ПІРЕУС
129
172
237
405
597
1 339
2 312
МКБ»
Всього
262 686 236 985 216 769 199 612 200 680 207 886 116 733

2011

2012

2013

2014

43 540
46 327

42 393
55 717

56 321
57 374

67 877
70 093

83 113
76 266

37 629

35 033

33 599

31 173

34 389

11 995
26 555
3 455

11 846
21 245
4 665

15 353
19 358
5 214

17 183
16 827
5 089

19 271
15 363
7 812

8 273

8 039

6 006

6 411

6 025

1
2
6
4
4

2
2
4
3
3

4
3
4
3
4

4
4
3
3
3

4
4
3
3
1

667
538
349
884
581

299
872
765
825
618

186
889
745
073
042

346
184
918
910
502

543
762
392
739
904

2 887

3 295

3 609

2 472

2 107

668 94

43 192

25 545

21 317

14 022
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приносять економічну вигоду і призводять до
припливу грошових коштів у банківську установу [2].
Активи банку (Banking Assets) – ресурси
банку та засоби, що класифікуються за напрямками розміщення та використання з метою
одержання прибутку. Інколи активи банку визначаються як ресурси, контрольовані банком у
результаті минулих подій, використання яких,
як очікується, збільшить економічну вигоди у
майбутньому. Активи банку відображаються у
активі балансу банку та включають: кошти в
касі банку, кошти на кореспондентських рахунках, кошти в резервних фондах банку; надані
кредити юридичним i фізичним особам, надані міжбанківські кредити; державні облігації,
цiннi папери; вкладення у факторингові та
лiзинговi операції, дебітори; кошти, вкладені у
спільну господарську діяльність та ін.
Активи банку поділяють на активи, які приносять, i активи, які не приносять прибуток.
До активів банку, які не приносять прибутку,
належать матеріальні та нематерiальнi активи:
кошти в касі, на кореспондентському рахунку,
на резервних рахунках, а також основні засоби,
матеріали, нематерiальнi активи та вiдверненi
кошти прибутку [1, с. 14].
Насправді саме збільшення обсягу активів
банку протягом звітного періоду не є критерієм високої надійності установи й привабливості
для потенційних клієнтів. Вагомий аргумент –
це здатність установи ефективно використовувати ці активи.
Зобов’зання (Liability) – ресурси банку, які
класифікують як заборгованість банку, що виникла внаслідок минулих подій і погашення
якої, як очікується, призведе до зменшення
економічно вигідних ресурсів банку [1, с. 183].
Розглянемо фінансові показники банків, які
надавали іпотечні кредити на купівлю житла
протягом 2003–2014 рр. (табл. 1–3).
На рисунку 1 показано динаміку кредитів
банків України у 2003–2014 рр., розраховану
за даними таблиці 1 «Кредити банків України». З наведеного видно, що до п’ятірки банків, які здійснюють кредитування входять,
«Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк»,
«UniCredit», «ОТП Банк», а найменші показники у «БТА Банку». Найбільш стрімке зростання кредитування припадає на 2010 та 2012 рр.,
а спад кредитування відчутний вже у 2013 р.
Вагома різниця у кредитуванні пояснюється нестабільною фінансово-економічною ситуацією в
країні, кредитною політикою банку, відсотковими ставками за користування кредитом, ринком іпотеки та пропозиціями об’єктів нерухомості.
Аналогічний аналіз можна зробити і на основі рисунка 2 «Динаміка активів банків України
з 2003–2014 рр.» та рисунка 3 «Зобов’язання
банків України протягом 2003–2014 рр.». Рейтинг банків щодо активів в балансі банківських
установ незмінний.

Рис. 1. Динаміка кредитів банків України
у 2003–2014 рр. (млн грн)

Рис. 2. Динаміка активів банків України
у 2003–2014 рр. (млн грн)

Рис. 3. Динаміка зобов’язань банків України
у 2003–2014 рр. (млн грн)

Згідно з вищевказаними даними, можемо
проаналізувати динаміку відношення кредитів
до активів, що дасть змогу знайти частку кредитів у балансі банку.

Рис. 4. Динаміка відношення кредитів до активів
банків України у 2003–2014 рр. (млн грн)

Розглянувши дані рисунка 4, можемо сказати, що найбільша частка кредитів в активах
банків припадає на 2009 р. – 9,9%, 2010 –
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Глобальні та національні проблеми економіки
10,25%, 2011 – 10,05%. Відчутне зменшення
кредитування позичальників вже у 2013 р. –
всього 7,13% та 2014 р. – 7,02%, що набагато менше ніж навіть у 2004 р. – 7,8%, коли
діяла фінансово-економічна криза в країні,
що призвела до зменшення попиту на кредитні продукти. Але якщо розглянути ситуацію
в розрізі банківських установ, то ми можемо
сказати, що найбільша частка кредитів в активах банку (10,1%) належить «ОТП Банку»,
потім «Київській Русі» – 8,89% та «UniCredit»
(«Укрсоцбанку») – 8,78%, а найменша «БТА
Банку» – 5,66%.

шення ресурсів банку, що втілюють у собі економічні вигоди.
Якщо в період економічного піднесення
строки розміщення активів банку істотно перевищують строки залучення зобов’язань, банк
може зазнати збитків унаслідок підвищення
процентного ризику.
Згідно з даними таблиць, проаналізуємо
Ощадбанк. На рисунку 6 різними неперервними функціями зображено апроксимацію дискретних точок функціональної залежності кредитів до активів від зобов’язань до активів.
У таблиці 4 приведено формули апроксимацій та коефіцієнти детермінацій. Найкращий
результат для поліноміальної функції коефіцієнта детермінації свідчить про достатність
зв’язку.
Таблиця
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Рис. 5. Динаміка відношення зобов’язань до активів
банків України у 2003–2014 рр. (млн грн)

Проаналізувавши рисунок 5, можемо зробити висновок про зобов’язання, тобто заборгованість банку, що виникла.
Як було сказано раніше, зобов’язання – це
ресурси банку, які класифікують як заборгованість банку, погашення якої призведе до змен-
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Рис. 7. Прогноз функціональної залежності
зобов’язань до активів від кредитів до активів

в), г)
Рис. 6. Апроксимація дискретних точок
функціональної залежності зобов’язань до активів
від кредитів до активів: а) степенева,
б) експоненційна, в) лінійна, г) многочлен

З рисунка 6 помітно, що для «Ощадбанку»
існує тенденція, що зі збільшенням відносної
величини кредитів до активів відносна величина зобов’язань до активів буде спадати, як показано в таблиці 5.
Таким чином, необхідно переглянути кредитну політику в «Ощадбанку» на предмет
Таблиця 5

Прогноз відносної величини зобов’язань до активів
зі збільшенням відносної величини кредитів до активів
Відносна
величина
кредитів
до активів
Відносна
величина
зобов’язань
до активів

0,8

0,82

0,84

0,86

0,88

0,9

0,92

0,94

0,96

0,98

1

0,743178

0,74552

0,746979

0,747026

0,745081

0,740519

0,732664

0,720791

0,704129

0,681855

0,6531
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збільшення кредитів, при цьому необхідно
враховувати величину зобов’язань, відносна
величина якої до активів не повинна зменшуватись.
Отже, сьогодні сфера іпотечного кредитування особливого розвитку поки що не досягла, що
пояснюється відсутністю реального ринку землі
та нерухомості [1, с. 4]. Практика роботи окремих банків України повною мірою відображає
недоліки автономного підходу до управління
активами. Занадто високий рівень відсоткових
ставок та умови кредитування за довготерміновими іпотечними кредитами стримують попит
позичальників на кредитні продукти і банки,
залучивши кошти, все частіше стикаються з
проблемою їх ефективного та надійного розміщення.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ
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OF FINANCIAL MONITORING OF THE BANKS IN UKRAINE
АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто роль і місце банків у здійсненні фінансового моніторингу з метою протидії легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом; проаналізовано вітчизняну нормативно-правову базу щодо фінансового моніторингу в банку. За
результатами дослідження обґрунтовано тлумачення поняття
«фінансовий моніторинг в банку», cформульовано актуальні
пропозиції та напрямки вдосконалення цього процесу в банках
України.
Ключові слова: фінансовий моніторинг, банк, протидія
легалізації коштів, суб’єкти моніторингу, відповідальний працівник банку.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены роль и место банков в осуществлении финансового мониторинга в целях противодействия
легализации средств, полученных преступным путем; проанализирована отечественная нормативно-правовая база по
финансовому мониторингу в банке. По результатам исследования обоснованно толкование понятия «финансовый мониторинг в банке», сформулированы актуальные предложения
и направления совершенствования этого процесса в банках
Украины.
Ключевые слова: финансовый мониторинг, банк, противодействие легализации средств, субъекты мониторинга,
ответственный работник банка.
АNNOTATION
In the article the author considered the role and place of banks
in financial monitoring in order to counter legalization of proceeds
from crime; analyzed the national legal framework of financial
monitoring in banks. According to the study, were proposed interpretation of the concept “financial monitoring of the bank”, offers
and directions for improvement of this process in banks of Ukraine.
Keywords: financial monitoring, bank, counteraction to the
legalization of funds, subjects of monitoring, senior bank official.

Постановка проблеми. У вітчизняній науці
й практиці поняття «фінансового моніторингу» існує уже 12 років, тобто з часу прийняття
Закону України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». За цей тривалий період визначено основні позитивні та негативні прояви моніторингу.
Для України важливим залишається організувати та проводити цей процес якісно, оскільки
це забезпечить зменшення втрат для економіки країни та визнання процесу усією світовою
спільнотою.
Питання фінансового моніторингу в нашій
державі є невід’ємною частиною діяльності,
яку проводять комерційні банки. Враховуючи
наслідки фінансової кризи, особливу увагу не-

обхідно приділити моніторингу фінансової стабільності банківського сектора, оскільки саме
система фінансового моніторингу дозволяє передбачити виникнення чинників, що негативно
впливають на стійкість банківських установ і
тим самим подолати усталену практику оцінки кризових ситуацій, які виникають в банківському секторі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Нині питання щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму
набули особливої актуальності та потребують
з’ясування. Фінансовий моніторинг як інструмент боротьби з тіньовою економікою досліджували О. Бережний, С. Дмитров [1], В. Коваленко [2], Н. Москаленко [3], В. Сухонос [4] та інші
вчені. Правові аспекти фінансового моніторингу вивчали Е. Жаровская [5], Е. Костюченко,
Е. Кривуля [6], Л. Чуніхіна [7] та ін. Проте
стверджувати про вирішення означеної проблеми не можна.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз літератури та останніх публікацій свідчить, що й досі залишаються
невирішеними певні проблемні моменти щодо
організації й проведення фінансового моніторингу в банках.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження організації системи фінансового моніторингу в банках та критичний аналіз її сучасного стану, що дасть змогу сформулювати
пропозиції та напрямки вдосконалення цього
процесу в банках України. Комплексний підхід
до реалізації поставленої мети окреслив коло
завдань статті:
– дослідити правове регулювання системи
протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;
– розкрити сутність поняття «фінансовий
моніторинг в банку»;
– охарактеризувати способи легалізації злочинних доходів у банківській сфері;
– проаналізувати діяльність банків як учасників системи фінансового моніторингу країни;
– вивчити проблему формування ефективної системи проведення фінансового моніторингу в банках;
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– запропонувати напрями подолання недоліків у системі фінансового моніторингу в банківській сфері.
Об’єктом дослідження є фінансовий моніторинг як спосіб боротьби з легалізацією доходів,
отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
Предметом дослідження є організаційні та
аналітичні основи проведення фінансового моніторингу у вітчизняних банках.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Будь-які заходи, котрі стосуються реформування усіх сфер життя країни, потрібно пов’язувати
з оздоровленням економіки. Тому на перший
план виходять питання руху грошових потоків
в країні та за кордон. Н. Москаленко зазначає,
що боротьба з тіньовою економікою не дасть
відповідних результатів до того часу, поки
у країні не будуть створені умови для повноцінного функціонування легальної економіки
і не буде чітко скоординована діяльності всіх
державних органів, які тією чи іншою мірою
відповідають за розвиток здорової вітчизняної
економіки [3, c. 42].
Найпоширенішими способами легалізації
злочинних доходів у банківській сфері України
В. Сухонос вважає такі:
– переказ коштів через банківські рахунки
в Україні за фіктивними договорами;
– отримання в банках коштів з рахунків на
фіктивних підставах;
– переказ коштів на банківські рахунки за
кордон на підставі фіктивних угод;
– укладання договорів банківського вкладу;
– здійснення валютообмінних операцій;
– укладання кредитних договорів [4, с. 150].
Саме виявлення та протидія легалізації незаконних доходів і фінансування тероризму стали основою спільної та цілеспрямованої роботи
служби Державного фінансового моніторингу
України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку
України та інших органів виконавчої влади.
Основою законодавчої бази у сфері запобігання та легалізації доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансування тероризму є:
– Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»;
– Закон України «Про банки і банківську
діяльність»;
– Кримінальний кодекс України;
– Кодекс України про адміністративні правопорушення.
Варто зауважити, що врахування міжнародних та європейських стандартів і підходів щодо
запобігання використанню фінансової системи
з метою відмивання грошей було вимушеним.
Першим кроком України до законодавчого врегулювання цього питання стало ухвалення Закону України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних

злочинним шляхом», який визначає фінансовий моніторинг як сукупність заходів, які здійснює суб’єкт фінансового моніторингу у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванню тероризму, що охоплюють
проведення державного та первинного фінансового моніторингу [8].
Банки здійснюють фінансовий моніторинг на
підставі Положення «Про здійснення банками
фінансового моніторингу», відповідно до якого
суб’єктами цього процесу є банки, відокремлені підрозділи банків, платіжні організації та
членів платіжних систем, що є банківськими
установами, філії іноземних банків. Фінансовий моніторинг здійснюють з метою виявлення
операцій, пов’язаних з легалізацією доходів,
здобутих злочинним шляхом. Описане діяння
є злочином, а боротьба зі злочинами – це одна
із функцією держави. У зв’язку з цим виникає
питання про причини здійснення фінансового
моніторингу банками та іншими фінансовими
установами, більшість з яких є недержавними
[5, с. 103].
Функції банків щодо протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, визначені
в Законі України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом». Отже, на основі чинного
законодавства банки як суб’єкти первинного фінансового моніторингу правомочні контролювати дотримання підприємствами, організаціями,
установами порядку ведення розрахункових та
касових операцій, дотримання валютного законодавства та здійснювати внутрішній фінансовий моніторинг. Окрім того, банки є об’єктами
фінансового моніторингу з боку Національного
банку України та служби Державного фінансового моніторингу України.
Особливостями формування системи фінансового моніторингу в банківській сфері є виокремлення рівнів його проведення (моніторинг
фінансової стабільності банківського сектора, фінансовий моніторинг НБУ вітчизняних
комерційних банків, внутрішній фінансовий
моніторинг в комерційних банках України),
оскільки ця система покликана дати комплексну оцінку розвиткові банківської сфери, а відповідно не може бути ефективною при запровадженні її лише на одному рівні. У зв’язку з цим
особливого значення набуло проведення фінансового моніторингу, котрий здійснюють банки
як найбільші фінансові посередники в державі.
Порядок здійснення фінансового моніторингу
у банківській системі відображено на рисунку 1.
Необхідно зазначити, що комерційні банки
є основним джерелом надходження інформації
про здійснення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу. Це свідчить
про велику значимість дослідження фінансового моніторингу у протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинно, у банківській системі України (рис. 2).
Випуск 3. 2015
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Джерело: побудовано за даними [9]
банківської системи зокрема. Банки є чи не найбільшими суб’єктами фінансового моніторингу.
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100 млрд дол. США.
Джерело: побудовано за даними [9]
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Нерідко банки стають співучасниками
кіберзлочинів. За даними НБУ, станом на
26 січня 2015 р. 30 банків перебувають у стані ліквідації [10]. Деякі з них уже виведені
з ринку з однієї причини – вони не мали на
обслуговуванні жодного клієнта. Все, що робили ці банки, було пов’язане з переведенням
у готівкові кошти в особливо крупних розмірах, тобто вони працювали як конвертаційні
центри. За даними, на кінець березня 2014 р.
викрито 12 установ, через які було відмито
142 млрд грн. [11].
У банківській сфері України найбільша питома вага злочинів пов’язана з кредитуванням,
незаконним зняттям грошових коштів з рахунків, привласненням депозитів, маніпуляціями
з первинними документами, що призводить до
викривлення фінансової звітності.
Слід зазначити, що значну кількість дрібних
банків збанкрутували самі засновники. Схема
працювала таким чином: після реєстрації банку залучали нових клієнтів, котрі переходили
на розрахунково-касове обслуговування в установах банку або вносили кошти в банк на депозит, активно залучали ресурси з міжбанківського кредитування. Після акумуляції в банку
достатньої суми засновникам банку видавали
дуже великі кредити, які в сукупності робили
банк неплатоспроможним.
На тлі боротьби з економічною злочинністю боротьба з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, є досить актуальною
проблемою. Не дивлячись на те, що економіка
України для виходу із затяжної кризи потребує
якнайбільше інвестицій, необхідно мати на увазі, що важливе значення щодо впливу грошей
на економіку країни має їхнє походження.
Усунення або, принаймні, нейтралізація
умов, що сприяють легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, вимагає вдосконалення
не тільки кримінального законодавства, але і
законодавства, яке регулює діяльність підприємницьких структур, фінансово-кредитних
установ та утворення дієвого механізму виявлення злочинів цієї категорії і проведення розслідування, спираючись на досвід країн з розвиненою ринковою економікою.
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) коштів, здобутих
злочинним шляхом» передбачає організацію
первинного фінансового моніторингу шляхом
запровадження інституту відповідальних працівників. Їхні статус та функції визначені базовим законом таким чином: «Відповідальний
працівник має бути незалежним у своїй діяльності і підзвітним тільки керівнику суб’єкта
первинного
фінансового
моніторингу
та
зобов’язаний щомісяця інформувати керівника
про виявлені фінансові операції, що підлягають
фінансовому моніторингу, та заходи, які були
вжиті, зокрема щодо:

– розроблення та постійного поновлення
правил внутрішнього фінансового моніторингу
і програм його здійснення з урахуванням вимог
чинного законодавства та нормативних актів
Уповноваженого органу;
– підготовки персоналу до виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до цього Закону, шляхом
проведення освітніх та практичних заходів;
– забезпечення проведення внутрішнього фінансового моніторингу».
Вважаємо, що така організація цілком виправдана, якщо сприймати фінансовий моніторинг як сталий, постійно і якісно функціонуючий бізнес-процес. Відповідно до логіки
побудови є особа яка організовує, координує і
контролює специфічний напрямок діяльності
банку – фінансовий моніторинг. Він є комплексним і потребує участі у тій чи іншій формі
певної кількості співробітників банку, тому що
об’єктивно неможливо покласти відповідальність і за організацію, і за виконання цього процесу на одну особу.
Проте відповідно до постанови Правління
НБУ «Про здійснення банками фінансового
моніторингу» відповідальний працівник банку
(член правління за посадою) має виконувати
такі функції:
1) методичні – підготовка внутрішніх нормативних актів з питань фінансового моніторингу, навчання персоналу;
2) контрольні – проведення перевірок діяльності підрозділів та співробітників банку;
3) операційні – безпосередня участь в ідентифікації клієнтів, моніторинг операцій клієнтів,
інформаційний обмін з уповноваженим органом, документування власної діяльності.
Функцію інформаційного обміну з уповноваженим органом закріплено за відповідальним
працівником буквально. У пункті 7.4. згаданого
Положення НБУ зазначено: «Інформація щодо
фінансової операції, яка надається Спеціально
уповноваженому органу в складі файла-повідомлення, підписується електронним цифровим
підписом відповідального працівника банку (філії) за допомогою засобів накладання (перевірки) електронного цифрового підпису, наданих
Національним банком України та вбудованих у
систему автоматизації банку» [8]. Вимоги НБУ
щодо заходів інформаційної безпеки є цілком
слушними, закріплені у нормативно-правових актах і категорично забороняють передачу
ключа для генерації електронного цифрового
підпису та паролів іншим особам. Отже, відповідальний працівник банку, член правління за
посадою, зобов’язаний робити це особисто. Тобто
не враховано час щорічної відпустки, відпустки
з тимчасової втрати працездатності і т. п.
Таким чином, зміни, що внесені постановою Правління НБУ «Про здійснення банками
фінансового моніторингу» до базового закону,
зводять нанівець ідею сталого процесу фінансового моніторингу у вітчизняних банках. НаВипуск 3. 2015
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томість цей бізнес-процес виявляється цілком
суб’єктивною діяльністю, яка забезпечується та
здійснюється однією особою.
На нашу думку, залишається ще одне не вирішене для банків питання статусу та функцій
відповідальних працівників філій. Єдине послаблення, яке робить для них Національний банк
України – це те, що вони не є членами правління банку за посадою. Але всі інші функції
та вимоги, які висуваються до відповідального працівника банку, розповсюджуються й на
відповідальних працівників філій. Зокрема, це
організація розробки та подання до затвердження, а також реалізація правил внутрішнього фінансового моніторингу та програм здійснення
фінансового моніторингу. У Положенні зазначається, що правила фінансового моніторингу
«затверджуються органами управління банку в
порядку, визначеному установчими документами банку за поданням відповідального працівника» (пункт 2.6) [8].
Таким чином, Національний банк України
допускає можливість певного плюралізму правил щодо фінансового моніторингу в межах одного банку. Адже, якщо погодитися з Положенням, то кожна філія банку може розробляти і
пропонувати власні правила проведення фінансового моніторингу. Ми вважаємо, що така ситуація не влаштує керівника і відповідального
співробітника банку.
Так, законодавство [8] встановлює, що
суб’єкти первинного фінансового моніторингу проводять його за правилами внутрішнього
фінансового моніторингу та програмами здійснення. Отже, банк повинен встановити власні
правила внутрішнього фінансового моніторингу
та програми здійснення фінансового моніторингу, які розробляються відповідно до окремих
напрямів його діяльності з обслуговування клієнтів та потребують оновлення заходів попередження на основі аналізу та наявної виробничої
необхідності в ході проведення фінансового моніторингу. Вважаємо, що таке оновлення має
базуватися на постійному удосконаленні правил внутрішнього фінансового моніторингу і
програм здійснення фінансового моніторингу
банку. Такі правила та програми, котрі банк
прийняв на локальному рівні, традиційно застосовуються для забезпечення участі працівників
банку у виявленні фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Вивчення проблеми формування ефективної
банківської системи дозволили зробити висновки про необхідність системного підходу до побудови рівноважної стратегії щодо організації
банківського нагляду та регулювання в Україні
з урахуванням особливостей національної економіки. На нашу думку, будь-який процес, зокрема й процес фінансового моніторингу в банках, є контрольованим і керованим тоді, коли
він відбувається за єдиними для всієї системи
правилами.
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Вітчизняна модель фінансового моніторингу, маючи ряд визначених недоліків, потребує
певних корегувань, спрямованих передусім на
посилення взаємодії усіх її ланок в цілому, виходячи з можливості її застосування для мінімізації визначених ризиків діяльності банку.
Досить часто банківські установи є посередниками у легалізації (відмиванні) коштів, отриманих незаконним шляхом, тому здійснення
банками превентивних заходів щодо запобігання цим суспільно небезпечним діянням та створення ефективного механізму щодо виявлення
легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, клієнтами банку набуває особливого значення.
Тому з метою усунення недоліків у системі
фінансового моніторингу в банківській сфері
пропонуємо банкам:
1) не вступати у договірні відносини з юридичними чи фізичними особами, якщо виникає
підозра, що клієнт виступає не від власного імені;
2) не встановлювати та не підтримувати
кореспондентських відносин з банками, якщо
виникає сумнів щодо місцезнаходження та
проведення діяльності за місцем реєстрації, відповідного нагляду за місцем розташування, та з
банками, що підтримують такі відносини;
3) не встановлювати та не підтримувати кореспондентських відносин з банками, які не дотримуються загальноприйнятих стандартів та
не застосовують належних заходів з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
4) застосовувати підвищені заходи безпеки
при встановленні відносин із банками-нерезидентами, котрі зареєстровані у тих країнах, що
не передбачають надання та розкриття інформації про фінансові операції.
Вважаємо, що для досягнення зазначених цілей банкам доцільно розробляти та впроваджувати внутрішні нормативні документи з питань
фінансового моніторингу, які враховують вимоги чинного законодавства, вимоги НБУ, міжнародні вимоги та виконання яких дозволить
зменшити негативні прояви легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.
Висновки. Проведене дослідження організаційно-аналітичних засад здійснення фінансового моніторингу в банках дозволяє зробити такі
висновки:
1. Фінансовий моніторинг в банках відіграє
надзвичайно важливу роль у протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів, отриманих
незаконним шляхом. Загалом, діюча інфраструктура системи організаційно-аналітичного
забезпечення банків дозволяє виконувати основні завдання та функції фінансового моніторингу банківської системи.
2. Чинне законодавство України в цілому
відповідає міжнародним вимогам щодо протидії
легалізації злочинних доходів, а також має відповідні внутрішньодержавні структури фінан-
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сової розвідки. Проте існують недоліки щодо
здійснення внутрішнього фінансового моніторингу в банках, зокрема потребує приведення
статусу та обов’язків відповідальних працівників банків у відповідність до вимог базового
закону і скасування нормативно закріпленої за
ними функції безпосередньої особистої реалізації усього комплексу процедур з фінансового
моніторингу.
3. Із врахуванням наведених недоліків і проблем у формуванні та здійсненні фінансовий
моніторинг вимагає радикального перегляду
підходу до організації свого інформаційного
забезпечення та розроблення єдиного концептуального проекту організації інформаційної
інфраструктури банків з урахуванням технологічних, нормативних, функціональних та організаційних особливостей роботи банків та їхніх
підрозділів. Враховуючи об’єктивні можливості
та підпорядкованість філій, потребує проведення чіткого розмежування між обсягом повноважень та функцій відповідального працівника банку та відповідального працівника філії
банку. Відсутність налагодженого механізму
надання повідомлень та недостатня підготовка
спеціалістів з проведення моніторингу щодо
клієнтів банку загрожує ефективності функціонування банківської установи.
4. Для забезпечення якості фінансового моніторингу доцільно впровадити сукупність таких
заходів: підвищення кваліфікаційного рівня та
компетентності відповідальних працівників, забезпечення взаємодії та розподіл повноважень
між ними, проведення роз’яснювальної роботи
та контроль якості фінансового моніторингу.
5. Є потреба вдосконалення організації системи фінансового моніторингу, підвищення її
ефективності, а також подальше впровадження в
національне законодавство міжнародних стандартів, що у кінцевому результаті підвищить імідж
України на світовому ринку фінансових послуг.
НБУ доцільно продовжувати роботу щодо імплементації у законодавство України, в тому числі у
законодавство, що регламентує банківську діяльність, міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних
злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, зокрема, підходів до цього питання Європейського Союзу. Це вимагає від НБУ проведення
багатофакторних досліджень при розробленні

напрямків розвитку та проведення фінансового
моніторингу в банках України.
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
В УМОВАХ ХАОТИЧНО СТРУКТУРОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF FINANCIAL SAFETY
OF THE STATE IN CONDITIONS OF CHAOTICALLY STRUCTURED ECONOMY
АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано основні показники фінансової безпеки держави у розрізі її складових: банківської безпеки, безпеки небанківського фінансового ринку, боргової, бюджетної, валютної та грошово-кредитної безпеки. Дано оцінку загальному
стану безпеки фінансової системи та запропоновано напрями
гарантування фінансової безпеки в умовах хаотично структурованої економіки.
Ключові слова: фінансова безпека, банківська система,
страховий ринок, державний борг, валютна система, грошовокредитна політика, бюджетна система, хаотично структурована економіка.
АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы основные показатели финансовой безопасности государства в разрезе ее составляющих:
банковской безопасности, безопасности небанковского финансового рынка, долговой, бюджетной, валютной и денежнокредитной безопасности. Дана оценка общему состоянию безопасности финансовой системы и предложены направления
обеспечения финансовой безопасности в условиях хаотично
структурированной экономики.
Ключевые слова: финансовая безопасность, банковская
система, страховой рынок, государственный долг, валютная
система, денежно-кредитная политика, бюджетная система,
хаотично структурированная экономика.
ANNOTATION
This paper analyzes the main indicators of state financial safety in terms of its components: banking safety, safety of non-banking financial market, debt, budget, currency and monetary safety.
The overall safety of the financial system is estimated. Directions
to ensure financial safety under the chaotically structured economy
are proposed.
Keywords: financial safety, banking system, insurance market, state debt, currency system, monetary policy, budget system,
chaotically structured economy.

Постановка проблеми. Сучасний стан економіки України характеризується такими негативними явищами, як: нестача фінансових
ресурсів для фінансування економічних реформ
та військових витрат, девальвація національної грошової одиниці, високі темпи інфляції,
падіння реальних доходів населення тощо.
Останні політичні та економічні події стали
тими деструктивними чинниками, що порушили стабільність національної економіки загалом та фінансової системи держави зокрема.
Крім того, показники стану фінансової системи
відзначаються великою волатильністю та непередбачуваністю динаміки, що ускладнює їх
прогнозування через високий рівень невизначеності та дозволяє охарактеризувати сучасну
національну економіку як хаотично структу-

ровану, причому ця тенденція продовжує посилюватись та перешкоджає здійсненню прогресивних зрушень в економіці. Це призводить
до необхідності нових підходів до аналізу стану
економічної системи та розробки якісно інших
важелів впливу на стан фінансової безпеки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженням питань оцінки рівня фінансової
безпеки держави присвячено праці О. Барановського, С. Дячка, М. Єрмошенко, В. Ліпкан,
А. Мазаракі, А. Сухорукова, О. Тимошенко,
Д. Шиян, В. Юрчишина та інших науковців. Їх
дослідження спрямовані на оцінку рівня фінансової безпеки держави, виявлення відхилень
показників від їх порогових значень, аналіз
причин та наслідків незадовільного стану фінансової безпеки. Але, незважаючи на велику
кількість наукових робіт, у вітчизняній теорії
та практиці немає єдиного механізму гарантування фінансової безпеки держави в сучасних
умовах хаотично структурованої економіки.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз
сучасного стану гарантування фінансової безпеки держави у розрізі її головних складових
та формулювання пропозицій щодо напрямів
такого гарантування в умовах хаотично структурованої економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Фінансова безпека є однією зі складових економічної безпеки держави, яка, в свою чергу, є
пріоритетним елементом національної безпеки.
Нормативно-правовим актом, в якому подано визначення фінансової безпеки України, є Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України від 29.10.2013 р. Фінансову
безпеку охарактеризовано в них як «стан фінансової системи країни, за якого створюються необхідні фінансові умови для стабільного соціальноекономічного розвитку країни, забезпечується її
стійкість до фінансових шоків та дисбалансів,
створюються умови для збереження цілісності та
єдності фінансової системи країни» [1].
Складові фінансової безпеки за її видами також викладені в Методичних рекомендаціях та
включають грошово-кредитну безпеку, банківську, валютну, безпеку небанківського фінансового сектору, боргову та бюджетну безпеку. Рівень
фінансової безпеки є комплексною величиною,
яка розраховується на підставі показників скла-
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дових цього виду безпеки та характеризує ступінь
збалансованості та стійкості фінансової системи
до внутрішніх і зовнішніх загроз. У Методичних
рекомендаціях містяться індикатори стану фінансової безпеки України, а також критичні та оптимальні значення для кожного з них. Для аналізу
фінансової безпеки держави на сучасному етапі
розглянемо показники стану її складових та надамо оцінку щодо їх відповідності теоретично обґрунтованим значенням.
Передумовою ефективного функціонування
ринкової економіки є наявність в країні розгалуженої фінансової інфраструктури, чільне місце
в якій посідають установи банківської системи.
Банківська безпека – це рівень фінансової стійкості банківських установ країни, що дає змогу
забезпечити ефективність функціонування банківської системи країни та захист від зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих чинників [1].
З огляду на важливість цієї складової фінансової безпеки передусім розглянемо індикатори її
стану за період 2010–2014 рр. (табл. 1).
Дані таблиці свідчать, що перший показник – частка простроченої заборгованості за
кредитами у загальному обсязі кредитів – протягом усього періоду не відповідає оптимальному значенню у 2% та навіть перевищує
критичне. У 2014 р. частка простроченої заборгованості сягнула 12,3%, що пов’язано з
девальвацією гривні, інфляційними процесами,
загальним спадом ділової активності у зв’язку
з політичними подіями, що ускладнило можливість повернення кредитних ресурсів.
Показник співвідношення банківських кредитів та депозитів в іноземній валюті коливався
в межах 60–75% у 2010–2013 рр., а у 2014 р.
склав 96,6%, що пов’язано зі зменшенням обсягу депозитних операцій минулого року. Частка

іноземного капіталу у банківській системі протягом останніх років була стабільною та коливалась у межах 39–41%, що відповідає незадовільному рівню. Зменшення цього показника
до 32,2% є позитивною тенденцією з огляду
на гарантування банківської безпеки, проте
пов’язано з погіршенням інвестиційного клімату
в країні та відмовою іноземних інвесторів вкладати кошти у досі найбільш привабливу для них
галузь економіки. Співвідношення довгострокових кредитів та депозитів протягом усього періоду наближається до критичного значення у 3
рази, що є суттєвою загрозою банківській безпеці. Рентабельність активів банківської системи
демонструє надзвичайно негативні результати.
Цей показник мав позитивні значення лише у
2012–2013 рр., проте і тоді не досяг оптимального значення, а вже у 2014 р. склав -1,8 %, що говорить про кризову ситуацію у банківській сфері
та необхідність проведення термінових заходів з
оздоровлення цих установ.
Ще одним показником банківської безпеки є
співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов’язань банків. Оптимальним значенням показника є 100%, що гарантує фінансову
стійкість комерційного банку. У 2010–2014 рр. це
співвідношення мало тенденцію до зменшення,
не досягало оптимального значення та відповідало задовільному рівню у 86% у 2014 р. Останнім
показником, рекомендованим для аналізу банківської безпеки, є частка активів п’яти найбільших
банків у сукупних активах банківської системи.
За останні три роки цей індикатор має тенденцію
до зростання (з 38 до 43%) та відповідає незадовільному рівню, що вказує на процеси монополізації у банківській сфері.
Складовою фінансової безпеки також є безпека небанківського фінансового ринку – це

Таблиця 1
Показники банківської безпеки та безпеки небанківського фінансового ринку України
у 2010-2014 рр.
Показник

2010

Частка простроченої заборгованості за кре11,2
дитами в загальному обсязі кредитів, %
Співвідношення банківських кредитів та
75,76
депозитів в іноземній валюті, %
Частка іноземного капіталу у статутному
40,6
капіталі банків, %
Співвідношення довгострокових кредитів
3,75
та депозитів, разів
Рентабельність активів, %
-1,45
Співвідношення ліквідних активів до ко91,19
роткострокових зобов’язань, %
Частка активів п’яти найбільших банків у
38,77
сукупних активах банківської системи, %
Рівень проникнення страхування, %
1,23
Частка надходжень страхових премій
трьох найбільших страхових компаній у
13,6
загальному обсязі надходжень, %
Рівень капіталізації лістингових компа15,9
ній, % ВВП
Джерело: розраховано автором за даними [2; 3; 4; 5;
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рівень розвитку фондового та страхового ринків, що дає змогу повною мірою задовольняти
потреби суспільства в зазначених фінансових
інструментах та послугах [1]. Ринок страхових
послуг характеризується дуже низьким рівнем
проникнення страхування, який не перевищує
2% (за оптимального значення 8%), що є небезпечним рівнем. Показник частки надходжень
страхових премій ТОП-3 страхових компаній
України у загальному обсязі страхових премій
характеризує ступінь концентрації страхового ринку країни. Цей індикатор знаходиться
в межах 10–14% та є незадовільним. Станом
на 2014 р. в Україні зареєстровано 342 страхові компанії, при цьому 13,5% премій отримують три з них, а 100 найбільших компаній
отримують 93,7% премій [6]. Ключовим показником розвитку фондового ринку та фінансової
системи країни є частка капіталізації лістингових компаній у ВВП країни. Значення рівня
капіталізації лістингових компаній розвинених
країн до ВВП перевищує 100%, тоді як в Украї
ні – 15–20% ВВП, що відповідає критичному
значенню та не досягає оптимального.
Отже, динаміка вищенаведених показників
свідчить про низьку здатність банківської системи України протистояти негативному впливу
факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ. Особливе занепокоєння викликають показники прибутковості банківських установ та
рівень концентрації банківської та страхової
системи України.
Методичні рекомендації визначають боргову безпеку держави як відповідний рівень
внутрішньої та зовнішньої заборгованості з
урахуванням вартості її обслуговування та
ефективності використання запозичень та оптимального співвідношення між ними, достатній
для задоволення нагальних соціально-економічних потреб, що не загрожує суверенітету держави та її фінансовій системі [1]. Роль боргової

безпеки полягає в тому, що вона сприяє стійкості до глобалізаційних загроз та надає достатній обсяг фінансових ресурсів для держави, що
підвищує ефективність функціонування національної економіки.
Проаналізуємо основні індикатори боргової
безпеки держави за останні п’ять років (табл. 2).
Першим показником боргової безпеки є відношення державного та гарантованого державою
боргу до ВВП. Його значення протягом 2010–
2013 рр. становило приблизно 40% та знаходилось на незадовільному рівні, а у 2014 р. державний борг склав 80% від ВВП України, що
на 20% перевищило критичне значення та свідчить про значну фінансову залежність держави.
Якщо розглядати відношення валового зовнішнього боргу до ВВП, то воно оптимальне на рівні
40%. При цьому індикатор більший не лише за
оптимальне значення, але й перевищує критичне, отже, зростаюче боргове навантаження на
економіку є значною загрозою борговій безпеці.
Боргові зобов’язання уряду виступають в
основному у вигляді облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП). Середньозважена дохідність облігацій протягом останніх трьох років перевищує критичний рівень – 11%, що
пов’язано з посиленням інфляційних процесів,
а тому є негативною тенденцією. Важливим
показником боргової безпеки, що пов’язаний
із забезпеченням міжнародної ліквідності, є
співвідношення між офіційними валютними
резервами та валовим зовнішнім боргом. Цей
індикатор підтверджує здатність країни виконувати свої зовнішні зобов’язання та вказує на
наявність найбільш ліквідних для цього засобів. Оптимальним значенням показника є 50%,
однак у 2012–2013 рр. це співвідношення не досягає навіть критичного значення у 20%, а у
2014 р. складає всього 5,54%, що вказує на високий ступінь залежності від зовнішніх запозичень та фінансову нестабільність на макрорівні.
Таблиця 2

Показники боргової та бюджетної безпеки України у 2010–2014 рр.
Показник

2010

2011

Роки
2012

2013

2014

Відношення обсягу державного та гаранто39,93
35,94
36,59
40,16
81,08
ваного державою боргу до ВВП, %
Відношення обсягу валового зовнішнього
86,02
76,40
76,36
78,05
80,02
боргу до ВВП, % *
Середньозважена дохідність ОВДП на пер10,39
9,17
13,56
13,29
14,84
винному ринку, %
Відношення обсягу офіційних міжнародних
резервів до обсягу валового зовнішнього
29,47
25,19
18,23
14,37
5,54
боргу, %*
Відношення дефіциту/профіциту державно5,94
1,79
3,79
4,45
5,75
го бюджету до ВВП, %
Рівень перерозподілу ВВП через зведений
29,03
30,25
31,62
30,43
33,59
бюджет, %
Відношення обсягу сукупних платежів з
обслуговування та погашення державного
17,54
19,03
26,44
32,87
47,29
боргу до доходів державного бюджету, %
Джерело: розраховано автором за даними [2–7]
* Примітка: дані щодо обягу валового зовнішнього боргу України станом на 1.10.2014 р.
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Отже, аналіз боргової безпеки в Україні засвідчив, що значну загрозу фінансовій безпеці становлять темпи зростання співвідношення державного та, зокрема, державного зовнішнього боргу до
макроекономічних показників, що вказує на недостатню ефективність використання залучених
фінансових ресурсів, обсяг яких постійно збільшується в умовах фінансової кризи.
Під бюджетною безпекою розуміють стан забезпечення платоспроможності та фінансової
стійкості державних фінансів, що надає можливість органам державної влади максимально
ефективно виконувати покладені на них функції [1]. У процесі прийняття й виконання державного бюджету пріоритетне значення має
збалансованість його доходів та витрат, тому
першим показником бюджетної безпеки є відношення дефіциту/профіциту державного бюджету до ВВП країни, оптимальним значенням
якого вважається -2%, тобто бюджет держави
повинен мати профіцит за результатами бюджетного періоду.
Протягом 2010–2014 рр. бюджет України
мав дефіцит коштів, причому спостерігається
зростаюча динаміка його розміру. Розрахований показник перевищує оптимальне значення
та близький до незадовільного значення 6%, що
свідчить про труднощі з наповненням дохідної
частини державного бюджету. Динаміка перерозподілу ВВП через Зведений бюджет вказує,
що цей показник перебуває між оптимальним
та критичним значенням, але на небезпечному
рівні, що є ознакою існування тіньової економіки та неефективності роботи уряду. Останній
показник – співвідношення між витратами на
обслуговування боргу та доходами державного
бюджету – викликає найбільше занепокоєння,
адже протягом останніх років він перевищує

критичне значення у 16%, а у 2014 р. – навіть
втричі. Це означає, що через велике боргове
навантаження значна частка доходів бюджету
витрачається на погашення боргів держави, що
не сприяє нормальному функціонуванню національної економіки.
Отже, як і боргова безпека, бюджетна безпека України також перебуває не просто в загрозливому, а в передкризовому стані. Щороку
зростає дефіцит бюджету та суми, які витрачають на погашення заборгованостей країни. Ці
процеси є надзвичайно деструктивними, адже
несуть у собі загрозу дефолту та глибокої фінансової кризи.
Валютна безпека – це стан курсоутворення,
який характеризується високою довірою суспільства до національної грошової одиниці, її
стійкістю, створює оптимальні умови для поступального розвитку вітчизняної економіки,
інтеграції України до світової економічної системи [1]. Саме валютна динаміка – найвагоміший індикатор успіху економічних реформ у
державі та чинник оцінки інвестиційної привабливості країни. Розглянемо основні індикатори валютної безпеки та їх динаміку протягом
останніх п’яти років (табл. 3).
Першим показником є індекс зміни валютного курсу гривні до долара США. Для нього
теоретично обґрунтованим значенням є рівень 104%, а критичними вважають 130%.
У 2014 р. цей показник склав 148%, а якщо
взяти для аналізу весь період існування гривні
як національної валюти, то можна підрахувати,
що з 1996 р. значення курсу гривні до долара
зросло у 15 разів, що не лише завдає суттєвих
втрат рівню проживання населення, але й ставить під сумнів спроможність країни успішно
реалізувати економічні реформи.

Таблиця 3
Показники валютної та грошово-кредитної безпеки України у 2010–2014 рр.
Показник

2010

2011

Індекс зміни офіційного курсу національної грошової одиниці до долара
101,93
100,38
США, %
Валові міжнародні резерви України,
5,67
3,85
місяців імпорту
Частка кредитів в іноземній валюті в
39,16
загальному обсязі наданих кредитів, % 44,67
Сальдо купівлі-продажу населенням
-9,7
-13,5
іноземної валюти, млрд дол. США
Рівень доларизації грошової маси, %
29,1
30,3
Питома вага готівки поза банками в
30,6
28,1
загальному обсязі грошової маси, %
Різниця між відсотковими ставками за
4,3
6,1
кредитами та депозитами, %
Рівень середньозваженої процентної
ставки за кредитами відносно індексу
5,04
9,27
споживчих цін, %
Частка споживчих кредитів, наданих
домогосподарствам у загальній струк28,6
25,1
турі наданих кредитів, %
Джерело: розраховано автором за даними [3; 5; 7]
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Глобальні та національні проблеми економіки
Найбільш значимим показником достатності
рівня золотовалютних резервів вважається відношення міжнародних резервів до імпорту країни. Для цього показника оптимальним є рівень
5 місяців, а задовільним – 3 місяці. З 2010 р.,
цей показник погіршувався і вже у жовтні
2014 р. досягнув незадовільного рівня. Частка
кредитів в іноземній валюті у загальному обсязі
кредитів демонструє наближення до незадовільного рівня у 38%, що є негативною тенденцією
грошово-кредитного ринку.
Ще одним показником валютної безпеки є
сальдо купівлі-продажу іноземної валюти населенням, що відображає інфляційні очікування
та загалом рівень довіри до національної валюти. Оптимальним є нульове значення показника, що відповідає ситуації, коли попит і пропозиція валюти співпадають. У 2010–2012 рр.
спостерігалось сальдо нижче критичного рівня
у 8 млрд дол. США, протягом 2010–2014 рр.
воно дещо зменшилось, але це можна частково
пояснити підвищенням курсу долара та дефіцитом валюти у банках. Ескалація військової
агресії проти України спричинила загострення
негативних очікувань, що проявилося у прискоренні відпливу депозитних коштів з банків.
Протягом останнього часу і попит, і пропозиція перебувають на низькому рівні, що можна
пояснити як дефіцитом валюти та зниженням
платоспроможності населення, так і розвитком
чорного ринку.
Важливим показником валютної безпеки є
рівень доларизації грошової маси, яка полягає
у заміщенні конвертованою іноземною валютою національної грошової одиниці внаслідок
неналежного виконання нею функцій грошей.
Проведений аналіз показав, що запровадження регулятором комплексу дедоларизаційних
заходів дозволило досягнути у 2013 р. максимального за останніх 5 років зниження її рівня
за усіма показниками, що її характеризують.
Проте докризового рівня вдалося досягнути
лише за показником кредитної доларизації.
Негативним є те, що з початку 2014 р. відновилася тенденція щодо зростання доларизації
в усіх формах. Таким чином, усі розглянуті
показники валютної безпеки не відповідають
оптимальним значенням та демонструють негативну динаміку, що свідчить про ознаки кризи
в валютній системі та необхідність вжиття дієвих стабілізуючих заходів.
Грошово-кредитна безпека – це стан грошово-кредитної системи, що забезпечує всіх
суб’єктів національної економіки якісними та
доступними кредитними ресурсами в обсягах та
на умовах, сприятливих для досягнення економічного зростання національної економіки [1].
Першим показником грошово-кредитної безпеки є співвідношення між двома грошовими
агрегатами – М0 (грошові кошти в обігу) та
М3 (грошова маса) (табл. 3). Динаміка цього
показника протягом 2010–2013 рр. була спадною, але у 2014 р. індикатор знову наблизився
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до небезпечного рівня у 30%, що свідчить про
зменшення довіри до фінансових установ та намагання населення тримати гроші у вигляді готівки, в той час як для розвинених країн світу
притаманна тенденція до поступового витіснення готівкових грошей з обігу.
Різниця ставок між виданими кредитами
та залученими депозитами в цілому близька
до оптимального значення відповідно до методичних рекомендацій. Також слід відмітити
тенденцію до подорожчання кредитних ресурсів у гривні, яку не відображає названий показник, оскільки ставки за залученими депозитами у національній валюті також зростають.
Таке зростання процентних ставок пояснюється стрімкими темпами інфляції, які враховують при розрахунку вартості кредитних ресурсів (офіційний темп інфляції у 2014 р. склав
24,9%).
Чинник інфляції враховано у розрахунку
показника відношення ставки за кредитами
до індексу споживчих цін. Так, у 2010 р. цей
показник мав оптимальне значення – 5%, але
стрімко починає зростати, у 2012 та 2013 рр.
перевищивши критичні значення. Порівняння ставок у 2014 р. дало від’ємний результат,
за офіційними даними, ставка за кредитами у
гривні склала 17,75%, тоді як інфляція – 24%.
Це можна пояснити тим, що фінансові установи намагаються втримати попит на кредитні
ресурси, забезпечуючи дещо нижчі ставки, ніж
індекс споживчих цін. Але очевидно, що кредитні ресурси дорожчають як у національній,
так і в іноземній валюті.
Кредитування домогосподарств має важливе
суспільне значення унаслідок задоволення потреб і покращення добробуту населення. Протягом останніх років питома вага кредитів, що
надаються домогосподарствам, значно перевищує оптимальні значення і є досить суттєвою.
Головним фактором, який впливатиме на обсяги кредитування домогосподарств, вважають
стабілізацію всіх сфер економіки і політики.
Таким чином, аналіз грошово-кредитної безпеки показав, що її стан значно краще, ніж стан
валютної безпеки (за виключенням показника
готівки поза банками).
Висновки. За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що фінансова безпека України знаходиться у критичному стані, а деякі її складові (боргова, валютна
та бюджетна безпека) мають всі ознаки фінансової кризи. Тому можна стверджувати, що
стабілізація фінансової системи на сьогодні є
найгострішим питанням національної безпеки,
і здатність уряду впоратися з проблемою великою мірою визначатиме довіру до нової влади.
В таких умовах виникає необхідність розробки
та впровадження комплексу заходів, спрямованих на підвищення загального рівня усіх складових фінансової безпеки.
Так, банківська система в умовах хаотично
структурованої економіки розвивається з по-
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стійною зміною економічної кон’юнктури та непередбачуваності грошово-кредитної політики,
що спричиняє нестабільність фінансового стану багатьох банків та підвищені ризики у банківській діяльності. Слід проводити виважену
політику щодо допуску іноземних суб’єктів до
банківського ринку з метою збереження контролю держави за її функціонуванням; стимулювати подальшу капіталізацію банківської системи; сприяти наближенню діяльності банків
до світових стандартів та спрямовувати кошти
іноземних інвесторів для фінансування пріоритетних сфер економіки. Стосовно безпеки небанківського сектору фінансового ринку, то доцільно запроваджувати такі заходи: побудувати
сучасну інституційну структуру фінансового
ринку з урахуванням світового досвіду; вводити міжнародні норми управління на страховому
ринку; сприяти підготовці фахівців для роботи
на страховому ринку.
Систематизована політика управління борговою безпекою має включати регулювання
не тільки внутрішніх процесів на фінансовому ринку, але і враховувати вплив зовнішніх
факторів. У цьому контексті слід відстежувати
динаміку зростання саме зовнішніх запозичень
з огляду на необхідність забезпечення економічних інтересів країни на зовнішній арені, а
також замінити політику переоформлення платежів на стратегічне управління державним боргом. З метою переорієнтації джерел запозичень
з зовнішніх на внутрішні доцільно запровадити
стриману політику залучення іноземних кредитів, натомість стимулювати розповсюдження
ОВДП серед фізичних осіб, а також розвивати
вторинний ринок фінансових зобов’язань, розміщуючи докладну інформацію щодо емісії державних цінних паперів. Необхідно чітко відстежувати та оприлюднювати взаємозв’язок між
обсягом залучених ресурсів та напрямами їх
вкладень у соціально-економічні проекти, надаючи обґрунтування ефективності останніх.
Скорочення дефіциту бюджету за рахунок
зменшення видатків недоцільне, оскільки може
зумовити зниження життєвого рівня найбідніших верств населення. Тому важливим в цьому
напряму є проведення оптимальної податкової
політики в контексті зростання загального обсягу бюджетних доходів для виконання державних функцій; удосконалення інструментів
залучення до інвестиційної сфери заощаджень
приватного сектора та доходів населення країни; підвищення оптимальності бюджетних
витрат за рахунок застосування програмно-цільових засад діяльності, орієнтація бюджетної
системи на досягнення конкретних результатів.
Для цього слід продовжувати роботу з реформування податкової системи, зменшивши податковий тягар для товаровиробників, що провокує несплату податків до бюджету.
Щодо валютної безпеки, то практика показує, що у випадку тривалого тиску на національну валюту постійні інтервенції центрально-

го банку фактично призводять лише до втрати
резервів без належного впливу на валютний
курс. Для зменшення тиску поряд з інтервенціями потрібне впровадження адекватних та прозорих інструментів фінансового зміцнення. Девальваційні шоки практично унеможливлюють
проведення результативної антиінфляційної
політики, хоча НБУ поступово переходить до
інфляційного таргетування – досягнення низьких інфляції та процентної ставки переважно
монетарними інструментами. Проте інфляційне
таргетування неможливе без валютної стійкості, прогнозованості курсової динаміки, а низькі
процентні ставки є неможливими в умовах постійних девальваційних очікувань. Тому важливим є впровадження інструментів страхування
валютних ризиків ефективних способів боротьби зі спекулятивними валютними операціями
разом з підвищенням контролю за учасниками
валютного ринку. Відновленню довіри до НБУ
сприятиме розробка концептуальних засад валютної політики, що передбачатиме виділення
короткострокових та довгострокових цілей її
реалізації. Удосконалення монетарної політики
можливе за рахунок врегулювання рівня монетизації економіки; зменшення частки готівки
у загальному обсязі грошової маси, що погіршить умови функціонування тіньової економіки; припинення відтоку капіталу за кордон за
допомогою створення сприятливих умов для
репатріації вивезеного капіталу. Вищевикладені чинники гарантування фінансової безпеки
України в сучасних умовах повинні включати
також забезпечення політичної стабілізації та
якнайшвидшого врегулювання військового конфлікту, що має місце на території України.
Таким чином, сучасний стан фінансової безпеки в умовах хаотично структурованої економіки доводить низьку ефективність класичних
підходів до її гарантування та необхідність розробки нового інструментарію її аналізу і механізму забезпечення, що відкриває перспективи
подальших досліджень даного питання.
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ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ ДІЄВОГО УПРАВЛІННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИМИ РИЗИКАМИ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВ
І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
APPROACHES TO BUILDING AN EFFECTIVE
INFORMATION AND ANALYTICAL RISK MANAGEMENT
IN INTERACTION BETWEEN BANKS AND INSURANCE COMPANIES
АНОТАЦІЯ
Запропоновано підходи до побудови дієвого управління
інформаційно-аналітичними ризиками взаємодії банків і страхових компаній. У сучасних умовах взаємодії банків і страхових
компаній наявність інформаційного забезпечення належної
якості та в належних обсягах є необхідною передумовою комерційної успішності. Тому будь-які відмови в системі оперативного забезпечення керівної підсистеми будь-якої компанії
необхідною інформацією здатні завдати їй істотної шкоди, а
отже, можуть бути оцінені як джерело ризику.
Ключові слова: взаємодія, ризик, банк, страхова компанія, управління, ризик-менеджмент.
АННОТАЦИЯ
Предложены подходы к построению эффективного управления информационно-аналитическими рисками взаимодействия банков и страховых компаний. В современных условиях
взаимодействия банков и страховых компаний наличие информационного обеспечения надлежащего качества и в надлежащих объемах является необходимым условием коммерческой
успешности. Поэтому любые отказы в системе оперативного
обеспечения руководящей подсистемы любой компании необходимой информацией способны нанести ей существенный
вред, а следовательно, могут быть квалифицированы как источник риска.
Ключевые слова: взаимодействие, риск, банк, страховая
компания, управление, риск-менеджмент.
АNNOTATION
Approaches to building an effective information and analytical
risk management in interaction between banks and insurance
companies are suggested. In modern conditions of the interaction
of banks and insurance companies, the availability of information
of high quality and in appropriate quantity is a prerequisite for
business success. Thus, any failure in operational support system
of the management subsystem to provide any of the necessary
information causes significant damage to it, and therefore can be
classified as a source of risk.
Keywords: interaction, risk, bank, insurance company,
management, risk management.

Постановка проблеми. В сучасному світі
надзвичайно велику роль в економіці відіграє
інформація. Вона є основою при прийнятті рішень для здійснення будь-яких дій. При взаємодії банківського та страхового сегментів економіки, інформація відіграє стратегічну роль,
вона дає змогу прогнозувати ситуацію на ринку, попит на нові фінансові продукти та, як результат, прибутковість такої співпраці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням окремих питань у сфері оцінки ризиків і ризик-менеджменту присвячено численні роботи таких провідних вітчизняних вчених,

як: К.В. Багмет, В.В. Вуколов, А.І. Грищенко, І.Ю. Івченко, М.С. Клапків, Н.І. Машина,
А.О. Старостіна, Ю.В. Тюленєва. Серед відомих
західних фахівців ризик-менеджменту банківського та страхових ринків варто відзначити
роботи Дж. Бессіса, Х. ван Грюнинга, Т. Райса,
Ч. Тапіера, С. Фроста, Р. Чепмена І. Школьніка та багатьох інших.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Сучасний етап розвитку фінансового ринку характеризується інтенсивними інтеграційними процесами та посиленням
співпраці між його інститутами. Налагодження дієвого інформаційно-аналітичного забезпечення взаємодії банків та страхових компаній – одна з передумов ефективної співпраці.
Аналітичне забезпечення залежить, в першу
чергу, від чітко налагодженої роботи базового
програмного комплексу взаємодії банку та страхової компанії.
Постановка завдання. Виокремити, які види
економічної інформації впливають на ризики
при взаємодії банків та страхових компаній;
які причини такого впливу. З’ясувати, за якими критеріями класифікують інформаційні ризики взаємодії банків і страхових компаній.
Визначити, за якою схемою діє інформаційно-аналітичне забезпечення взаємодії банків
і страхових компаній. Проаналізувати етапи
управління інформаційними ризиками.
Виклад основного матеріалу дослідження.
У ризикології поняття «інформація» розуміють
як сукупність відомостей про внутрішній і зовнішній стан керованої системи (об’єкта керування) (рис. 1).
Планова (директивна) інформація містить директивні значення планових і контрольованих
показників бізнес-планування на деякий період
у майбутньому (рік, квартал, місяць, доба).
Облікова інформація відображає фактичні
значення запланованих показників за визначений період. На підставі цієї інформації може
бути скореговано планову інформацію, проаналізовано діяльність організації, прийнято
рішення щодо ефективнішого управління фірмою. Як облікову інформацію, використовують
інформацію натурального (планового) обліку.
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Види економічної інформації

За функціями:
– планово-облікова;
– нормативно-довідкова;
– звітно-статистична

За рівнем управління:
– вхідна інформація;
– вихідна інформація.

Причини виникнення інформаційно-аналітичних ризиків
Нестача внутрішньої
інформації

Дефіцит вхідної
інформації
Причини, фактори
1. Недосконала система
збору інформації:
– некомпетентність спеціалістів;
– некоректна організація процесу
пошуку збору інформації.
2. Об’єктивна недоступність
необхідної інформації.
3. Неправильні директиви
зверху:
– збирання не тієї інформації;
– збирання неповної
несвоєчасної інформації.

1. Порушення комунікацій
всередині підрозділів банку
та страхової компанії:
– процеси спілкування;
– передачі інформації
від людини до людини
у процесі діяльності.
2. Відмови автоматизованих
банківських систем
та автоматизованих систем
страхових компаній.

або клієнт несе персональну відповідальність
за збереження встановлених режимів діяльності в межах своїх повноважень або відповідних інструкцій. Відповідальність за порушення режимів діяльності повинна бути
заздалегідь конкретизована і персоніфікована;
– принцип обмеження повноважень стосується персоналу і засобів захисту та обробки
інформації. Він охоплює проблему доступу,
коли можливість порушення комерційної
таємниці або нормального функціонування
підприємства, пропорційна кількості поінформованих осіб. Другий складник цього
принципу – необхідність забороняти фізичний доступ до особливо вразливих зон особам, діяльність яких не передбачає роботу
в них. Третій складник – мінімізація будьяких засобів, за допомогою яких виконують
функціональні обов’язки персоналу і дії клієнтів;
– принцип взаємодії і співробітництва
спрямований на створення сприятливої внуВнутрішні

Рис. 1. Види економічної інформації та причини
її ризиків при взаємодії банків та страхових
компаній
Джерело: на основі власних досліджень та [1]

За
походженням

Ризики, пов’язані
з втратою інформації
Ризики, пов’язані
з формуванням
інформаційного ресурсу
Ризики, пов’язані
з інформаційним впливом на
діяльність страхової компанії і банку

За якістю
інформаційного
ресурсу

Інформаційні ризики
взаємодії банків та страхових компаній

Ризик відсутності необхідної
інформації при прийнятті рішення
про взаємодію
Ризик отримання і використання
неповної, необ’єктивної інформації
Ризик створення інформації
(випадкового чи навмисного)
під час обробки
Ризик дезінформації

За видом
інформаційного
впливу на банк

Нормативно-довідкова інформація містить різноманітні довідкові і нормативні
дані, пов’язані з процесами і зв’язками.
Це найбільший за обсягом і різноплановий
вид інформації. Зазначимо, що в загальному обсязі інформації, якою користуються в
організації, нормативно-довідкова становить
50–60%.
Звітно-статистична інформація відображає результати фактичної діяльності організації і призначена для вищих органів
управління, органів державної статистики, податкової інспекції тощо, наприклад,
річний бухгалтерський звіт про діяльність
фірми. Причинами порушення внутрішніх
комунікацій можуть бути: неправильна побудова організаційної структури фірми, виникнення міжособистісних конфліктів між
співробітниками організації або конфліктів
між її підрозділами.
За чинним законодавством України, інформація є об’єктом права власності, а також
об’єктом володіння, використання та розпорядження. Інформаційні ризики слід розглядати і враховувати як економічні (майнові,
виробничі, фінансові). Детальну класифікацію інформаційних ризиків взаємодії банків
і страхових компаній наведено на рисунку 2.
Для мінімізації інформаційних ризиків
необхідно дотримуватися певних принципів.
При взаємодії банків і страхових компаній
пропонуємо враховувати такі принципи:
– принцип персональної відповідальності, відповідно до якого кожний співробітник

Зовнішні

Ризик втрати іміджу
Ризик конфліктних ситуацій
з власним персоналом, клієнтами,
акціонерами, державними органами
Ризик блокування роботи банку,
страхової компанії шляхом
численних перевірок його діяльності
Інші ризики

Рис. 2. Класифікація інформаційних ризиків
взаємодії банків і страхових компаній
Джерело: розроблено на основі [3; 2; 1] та власних
досліджень
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
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трішньої і зовнішньої атмосфери в
Інформаційно-аналітичне забезпечення взаємодії
організації. Взаємодія досягається добанків і страхових компаній
вірчими стосунками співробітників,
відповідальними за ризикозахищеність
1. Збір і обробка
організації, і рештою персоналу, а таінформації
кож іншими допоміжними заходами
та стимулюванням, зокрема матеріаль2. Аналіз даних,
4. Моніторинг
ним.
що обробляються
взаємодії
Налагодження дієвого інформацій3. Аналітичне
но-аналітичного забезпечення взаємозвітування
дії банків і страхових компаній – одна
з передумов ефективної співпраці.
На нашу думку, інформаційно-аналітичне забезпечення взаємодії банків
Результат.
і страхових компаній представляє соОцінка рівня управління ризиками
бою систему збору, обробки, аналізу інформації, а також відповідних процеКорегування
дур моніторингу з метою відстеження
політики та методології
реалізації цілей коригування стратегії
управління ризиками
взаємодії. Детальніше розглянемо рисунок 3.
1. Збір і обробка інформації може
Рис. 3. Схема інформаційно-аналітичного забезпечення
здійснюватись за рахунок таких джевзаємодії банків і страхових компаній
рел:
Джерело: складено автором
– зовнішніх інформаційних ресурсів – це огляди взаємодії банків і страхових гроз і можливостей зовнішнього середовища;
– аналізу внутрішнього середовища в конкомпаній у різних країнах світу з метою вивчення досвіду, аналітичні звіти страхового і тексті інтеграції з банками: результати і вибанківського ринків, загальні відомості про ді- сновки стосовно розрахунку наведеної системи
яльність основних конкурентів, інформація про показників (показники оцінювання фактичного
запровадження нових спільних фінансових про- фінансового стану страхової компанії, ефективності продажу страхових продуктів через бандуктів з боку конкуруючих компаній тощо;
– внутрішніх інформаційних ресурсів – це ківські канали тощо);
– висновки щодо стану реалізації стратегії
насамперед програмні комплекси у вигляді баз
інтеграції страхової компанії і банку та внесенданих страхових компаній і банків.
Ступінь інтегрованості баз даних визначаєть- ня необхідних корективів;
– обов’язковою умовою інформаційно-аналіся залежно від виду взаємодії страхових компаній і банків. Можливе запровадження окремого тичного забезпечення є проведення моніторингу
програмного продукту до повної інтеграції ін- взаємодії фінансових установ, що являє собою
сукупність заходів, спрямованих на створення
формаційних комплексів.
2. Для проведення аналізу оброблених даних системи безперервного аналізу стану взаємовідпотрібно сформувати сукупність ключових по- носин з метою відстеження досягнення цілей
казників оцінювання взаємодії банків і страхо- або корегування розробленої в цьому напрямі
стратегії.
вих компаній:
Аналіз найбільш поширених методів, спосо– показника оцінки фінансового стану страбів і підходів оцінки ризиків інформаційної безхової компанії у контексті взаємодії з банком;
– ефективності продажу страхових продуктів пеки свідчить про те, що всі вони базуються на
через банківські канали дистрибуції або спільні певній методологічній основі, визначеній норфінансові продукти у разі спільної діяльності мативно-правовими актами країни, політиками
і стандартами організації, запозиченими і причи повної інтеграції організацій;
– виконання плану продажу страхових або йнятими зарубіжними національними або міжнародними стандартами, що визначають вимоспільних фінансових продуктів;
– питомої ваги витрат на провадження бан- ги інформаційної безпеки. Згідно з попереднім
ківського страхування або на розробку і реалі- аналізом найбільш значущими є рекомендації
зацію спільних послуг у загальному обсязі ви- міжнародних і зарубіжних національних організацій стандартизації, таких як ISO, NIST та
трат страхової компанії.
3. Результатом проведеного аналізу має бути ін. [3; 2].
Внаслідок того, що нормативно-правова
комплексний аналітичний звіт, який, на наш
основа процедури оцінки ризиків інформаційпогляд, має складатися із:
– аналізу конкурентного середовища компа- ної безпеки базується на документах, стандарнії: відстеження основних тенденцій на стра- тах, положеннях, офіційно прийнятих на рівні
ховому і банківському ринках, дослідження держави, галузі, установи, це додає офіційного
діяльності конкурентів, відбір потенційних за- статусу як документам, так і результатам самої
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процедури. Нормативно-методичною основою
процедур оцінки ризиків інформаційної безпеки є документи, які являють собою методичне
керівництво, якого необхідно дотримуватись
під час оцінки ризиків інформаційної безпеки
для інформаційної інфраструктури установи
або будь-якої її частини.
Кількісна оцінка інформаційних ризиків
ускладнена і часто виявляється неточною та
ненадійною з причин, притаманних усім операційним ризикам, а також причин, характерних
для окремого типу ризиків.
По-перше, складно розібрати дані, необхідні
для кількісної оцінки інформаційних ризиків,
оскільки потрібна точність реєстрації, її безперервність і досить тривалий період, щоб дані
були придатні для побудови робочої моделі. Подруге, сучасне інформаційне середовище схильне до частих змін через постійне вдосконалення
програмного і апаратного забезпечення. Таким
чином, необхідно побудувати максимально
гнучку модель інформаційного середовища державної установи, яку можна було б оперативно
змінювати зі зміною складових цього середовища [1]. І по-третє, витрати часу і людських ресурсів на аналіз уразливості до ризиків досить
високі, що не дозволяє проводити його з необхідною періодичністю. Для державних установ
процес грамотного систематизованого збору даних, їх відстеження і перевірка, періодичний
аналіз і налагодження звітності – поки невирішене завдання. Для того, щоб реалізувати цей
процес, необхідно спочатку провести ідентифікацію інформаційних ризиків.
Процес управління ризиками визначає шість
логічних кроків [2], за допомогою яких відбувається управління поточними ризиками, розробка та виконання стратегії управління ризиками
і робляться висновки з власного досвіду щодо
використання на рівні всієї установи (рис. 4).

1. Визначте мету безпеки

6. Оцініть ефект

5. Розробіть програму
захисту

2. Визначте ресурси

3. Оцініть ризики через
загрози і вразливості

4. Визначте пріоритети
безпеки

Рис. 4. Процес управління інформаційними
ризиками

Першим етапом в ідентифікації інформаційних ризиків є вибір аналізованих об’єктів і
рівня деталізації, на якому їх аналізуватимуть,
при цьому доцільно створити карту інформацій-

ної інфраструктури банку та страхової компанії
з тим, щоб бачити, які об’єкти інформаційної
інфраструктури вибрано для аналізу ризиків, а
які залишилися поза його межами.
Аналіз інформаційної інфраструктури призначений для формування і документування
цілісної картини технологічних та інформаційних активів при взаємодії банків і страхових
компаній, тобто складу і структури апаратних,
програмних засобів, взаємозв’язків між ними,
їх фізичного знаходження, включаючи носії інформації, а також потоки даних.
Пропонується виокремити такі рівні інформаційної інфраструктури: фізичні (лінії
зв’язку, апаратні засоби тощо); мережеві (мережеві апаратні засоби: маршрутизатори, комутатори, концентратори тощо); мережеві додатки і
сервіси; операційні системи; системи управління базами даних; технологічні процеси і додатки. При цьому особливу увагу слід приділити
програмним інтерфейсам, тобто додаткам, які
забезпечують взаємодію зовнішніх користувачів і персоналу з засобами та системами автоматизації.
Кожен з елементів інформаційної інфраструктури потрібно описувати групою параметрів, з яких можна виділити загальні для всіх
описуваних елементів і специфічні. До загальних параметрів належать основне призначення
елементу (комп’ютера, програми тощо); склад
осіб, що підтримують його функціонування;
склад осіб, що використовують цей елемент; рівень значущості елементу для технології обробки інформації; чутливість елементу, під якою
розуміється необхідний рівень захисту.
До специфічних параметрів належить:
1) інформація в управління версіями та оновленнями програмного забезпечення (ПЗ);
2) вбудовані у ПЗ засоби гарантування інформаційної безпеки (засоби, шифрування, паролі, засоби мережевого захисту);
3) інвентаризація локальної мережі:
– побудова топології мережі з вказівкою зовнішніх каналів зв’язку (наприклад, інтернет);
– апаратні компоненти мережевої інфраструктури;
– рівень захищеності окремих зовнішніх і
внутрішніх каналів;
– засоби контролю мережевої безпеки (мережеві екрани, системи виявлення проникнення
і т. ін.);
4) опис інформації та її носіїв.
Для аналізу елементів інформаційної інфраструктури можуть бути використані такі інструменти: спеціально сконструйовані для кожного підрозділу опитувальні листи; спеціально
підготовлені для кожного підрозділу інтерв’ю;
аналіз документації.
Аналіз уразливості інформаційної інфраструктури необхідно проводити регулярно,
але не рідше одного разу на рік. Ця процедура
здійснюється в рамках самооцінки середовища контролю ризиків державної установи. При
Випуск 3. 2015
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складанні опитувальних листів для самооцінки можна керуватися положеннями стандарту
СobІТ, що визначає модель зрілості процесів
інформаційної безпеки. Щоб процедури самооцінки були ефективнішими, рекомендується
виділити не менше ніж три області аналізу: менеджмент, операційне середовище і технології
безпеки.
Менеджмент інформаційної безпеки стосується таких питань управління, як: обов’язки і
розмежування прав, розділення повноважень і
ролей, забезпечення безперервності підтримки,
наявність процедур вимірювання ризиків і незалежного контролю системи менеджменту ризиків, забезпечення безперервності діяльності,
регулярне навчання персоналу і т. ін.
Висновки та перспективи подальшого роз
витку. Однією з умов ефективної співпраці є налагодження дієвого інформаційно-аналітичного
забезпечення взаємодії банків та страхових компаній. За результатами проведених досліджень,
до завдань побудови дієвого управління інформаційно-аналітичними ризиками взаємодії банків і страхових компаній слід зарахувати:
– комплексну інформаційно-аналітичну підтримку портфеля продуктів банківського страхування, а саме: автоматичне формування резерву незароблених премій і резервів збитків
(для ризикових продуктів), математичних резервів (для продуктів страхування життя); друк
бланків полісів і договорів; автоматичну пролонгацію договорів (за наявності такої опції);
автоматичний розрахунок корегуючих коефіці-
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єнтів для продуктів ризикового страхування;
налаштування декількох тарифних планів у
межах одного фінансового продукту тощо;
– отримання необхідної інформаційно-аналітичної інформації щодо портфеля продуктів
банківського страхування; зниження кількості помилок фінансових посередників завдяки
стандартизації параметрів набору тексту і чисел; виключення багаторазового введення однієї
і тієї ж інформації до бази даних.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Вуколов В.В. Інформаційні ризики в державному управлінні [Електронний ресурс] / В.В. Вуколов. – Режим доступу :
http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2010-02/10vvvrdu.
2. Модель процессов MSF. Белая книга [Электронный ресурс]. – Режим доступа : cs.karelia.ru/~kulakov/.../MSF_
process_model_rus.doc.
3. Парадигма информационных рисков [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://fa-kit.ru/main_dsp.php?top_
id=591.
4. Артищук І.В. Управління ризикозахищеністю підприємства /
І.В. Артищук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. –
№ 21.5. – С. 153–159.
5. Багмет К.В. Дослідження передумов банківсько-страхової
інтеграції / К.В. Багмет // Вісник Української академії банківської справи. – 2010. – № 2. – С. 123–129.
6. Івченко І.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових
ситуацій / І.Ю. Івченко. – К. : ЦУЛ, 2007. – 344 с.
7. Старостіна А.О. Ризик-менеджмент: теорія та практика /
А.О. Старостіна, В.А. Кравченко, О.Ю. Пригара // Маркетинг в Україні. – 2007. – № 2. – С. 40–44.

762

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

УДК 330.1317:519.81:65.016
Петик Л.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародної економіки і теорії фінансів
Львівської державної фінансової академії
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«СТРУКТУРОВАНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПРОДУКТ»
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто підходи різних вчених щодо розуміння і
трактування сутності структурованих фінансових продуктів та
до визначення поняття «структурований фінансовий продукт».
Виявлено неоднозначність у розумінні структурованих фінансових продуктів. Визначено перелік фінансових інструментів
та фінансових продуктів, які належать до структурованих.
Ключові слова: фінансовий ринок, структурований фінансовий продукт, опціон, своп, інвестиційний портфель.
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются различные подходы учених к
пониманию и трактовке сущности структурированных финансовых продуктов и к определение понятия «структурированный финансовый продукт». Выявляется неоднозначность в
понимании структурированных финансовых продуктов. Определяется перечень финансовых инструментов и финансовых
продуктов, относящихся к структурированным.
Ключевые слова: финансовый рынок, структурированный
финансовый продукт, опцион, своп, инвестиционный портфель.
ANNOTATION
Different approaches to understanding and interpretation of the
essence of structured financial products and the definition of “structured financial product” offered by various scholars are discussed
in the article. There comes to light the ambiguity in the meaning of
structured financial products. The list of financial instruments and
financial products belonging to the structured ones is determined.
Keywords: financial market, structured financial product, option, swap, investment portfolio.

Постановка проблеми. Поняття «структурований фінансовий продукт» у практичному та
теоретичному контексті використовують досить
розмито. Для вітчизняного фондового ринку
структуроване фінансування – явище достатньо
нове. Сьогодні в економічній науці відсутнє загальноприйняте визначення цього поняття, попри досить широке його використання на світових фондових ринках.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідження структурованих фінансових продуктів представлено у працях таких зарубіжних вчених, як: Е. Банкс, Дж. Бредлі, Р. Кноп,
Ф. Фабоцці, М. Чудрі та ін. Серед вітчизняних науковців проблематику досліджували: Д.О. Наумов, О.А. Пробоїв, Є.Я. Пенцак,
О.Ю. Щекін та ін.
Постановка завдання. Метою статті є
з’ясування різних підходів науковців до розуміння сутності структурованих фінансових продуктів, а також переліку фінансових інструментів та фінансових продуктів, які різні автори
зараховують до складу структурованого фінансового продукту.

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на присутність структурованих фінансових
продуктів (СФП) на фінансових ринках США
та Європи, серед провідних західних вчених
та регуляторів ринку немає єдиного підходу до
визначення сутності, основних рис та функцій
структурованих фінансових продуктів.
Можна виокремити три підходи до розкриття
сутності структурованих фінансових продуктів.
Прихильники першого підходу (Ф. Фабоцці,
Е. Банкс, М. Чудрі) основним фактором детермінації (належності продукту, інструменту до
структурованого продукту) вважають сам процес
структурування на основі грошових потоків пулів активів, які лежать в їх основі, а структурований продукт є результатом структурування.
Один з провідних західних вчених у галузі
цінних паперів Ф. Фабоцці зазначає, що під
структурованими продуктами слід розуміти
вільне поєднання стандартних або екзотичних опціонів, свопів на акції або пов’язаних
з акціями, та боргових зобов’язань в одному
пакеті. Поєднання інструментів підбирається відповідно до вимог інвесторів до ризику/
дохідності. Тобто ці цінні папери створюють
шляхом структурування на основі грошових
потоків пулів активів, що лежать в їх основі. До структурованих фінансових продуктів
вчений зараховує також комерційні іпотечні
цінні папери (CMBS) та інші інструменти, що
випускають при приватизації. Варто підкреслити, що всі інструменти, які вчений зараховує до СФП, є цінними паперами, а не набором активів, які належать до інвестиційного
портфеля, або окремо взятими інструментами
(наприклад, окремо депозит і опціони) [12].
Ф. Фaбоцці відображає механізм структурованого фінансування у вигляді трансформації
фінансових активів, вартість яких залежить
від одного перебігу подій, у aктиви, вартість
яких визначає інший перебіг подій. Процес
структурованого фінaнсування, на думку вченого, є поєднанням клaсичних первинних активів (кредити, іпотечні позички, облігаційні
займи та інвестиційний капітал) з похідними
інструментaми (деривативами), такими як:
форвaрди, ф'ючерси, опціони чи свопи. У результаті такої комбінації досягaється зміна
відповідних харaктеристик дохідності та ризику, а отже, створюється додaткова вартість. ІнВипуск 3. 2015
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шими словами, створюється новий тип активу
з особливими харaктеристиками ризику неповернення порівняно з показниками первинного
активу. Ф. Фaбоцці характеризує вищеназвані
деривaтиви як структурні елементи структурованого фінaнсування. Усі похідні інструменти
є взаємодоповнюючими компонентами, що при
мінливих ринкових умовах можуть бути розподілені в будь-який спосіб для досягнення
найбільшої віддачі за збереження певного рівня ризику. Вчений також зазначає, що можливості перетворення фінансових активів, характеристики яких піддаються структуруванню, є
нескінченими [11].
Деякі дослідники не погоджуються з таким підходом і не зараховують інструменти
сек’юритизації та іпотечні цінні папери до
списку структурованих продуктів. Є також
автори, які структурованим продуктом вважати простий портфель фінансових інструментів
(боргових та деривативів).
Бачення Ф. Фабоцці поділяють такі вчені,
як: Ерік Банкс – автор книги «Синтетичні і
структуровані активи» [8] та Моорад Чудрі –
автор книги «Корпоративні облігації і структуровані фінансові продукти» [10].
На думку Е. Банкса, структурованими активами слід вважати інструменти, які створюють
або реконструюють з метою зміни грошових потоків. А інструменти, які створюють з одного
або декількох деривативів, автор визначає як
синтетичні активи [8].
М. Чудрі зараховує до структурованих фінансових інструментів такі продукти [10]: цінні
папери, забезпечені активами і випущені в результаті сек'юритизації (asset-backed securities);
гібридні фінансові продукти; кредитні продукти (credit-linked).
У. Виступ у своїй книзі «FX опціони та
структуровані продукти» усі складні інструменти, які можуть бути розкладені на більш прості, зараховує до структурованих: крос-валютні
свопи, ноти, форварди, екзотичні опціони. Проте, він не дає чіткого визначення структурованих продуктів [17].
Наступним підходом до розкриття сутності
структурованих продуктів є традиційний (інструментальний) підхід, відповідно до якого
структурований продукт є комбінацією більш
простих фінансових інструментів і деривативів.
Прихильники цього підходу у класичний варіант внутрішньої побудови структурного продукту, як правило, включають інструменти з фіксованою дохідністю (депозити, облігації, векселі і
т. п.) та деривативи (найчастіше різноманітні
опціони). Гарантія повернення певної суми досягається за рахунок того, що більша частина
інвестованих коштів вкладається в депозити
або облігації. Наперед визначається рівень гарантії поверненості капіталу. На залишок купують опціони, які при вдалому збігу обставин
можуть принести прибуток, що значно перевищує ставку банківського депозиту.
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П. Стоіменов стверджує, що структуровані
продукти повинні поєднувати в собі щонайменше два фінансових інструменти, один з яких
повинен бути похідним [15].
Відомий західний вчений Р. Кноп також є
прихильником традиційного підходу, вважаючи структурований продукт як скомбінований
інвестиційний інструмент, дохідність якого залежить від інших, більш простих інструментів,
що входять до його складу (наприклад, портфель цінних паперів та похідні інструменти).
Зазвичай структурований продукт складається
з кредиту в різних його проявах та одного або
декількох похідних інструментів. Структуровані продукти призначені для інвесторів з визначеним баченням ринку і розумінням того, яке
співвідношення ризику і дохідності є для них
оптимальним [14].
Третій підхід до розкриття сутності структурованих продуктів базується на грошових потоках (або потоках активів), доповнених різними
умовами. Х. Кет [13] та М.Ю. Глухов є прихильниками такої думки. Так, М.Ю. Глухов трактує
поняття структурованого фінансового продукту
як комплексного фінансового продукту, який
випускають переважно комерційні та інвестиційні банки, та який конструюється для задоволення специфічних потреб клієнтів та має
нестандартні характеристики (співвідношення
ризику і дохідності, структура потоків), що досягаються за рахунок комбінування у структурі
продукту постійних та змінних потоків активів
(грошових та негрошових), доповнених різними
додатковими умовами (наприклад, правом відміни потоку, правом зміни параметру потоку і
т. д.). Він використовує більш ширший підхід,
згідно з яким структурований продукт може
бути призначений для розв’язання різних завдань, а не тільки для отримання інвестиційного доходу (хеджування, економія трансакційних витрат, вихід на інші ринки, оптимізація
оподаткування і т. п.). До переліку структурованих продуктів, на думку М.Ю. Глухова,
можна включити ширший спектр продуктів,
ніж при використанні традиційного (інструментального) підходу (наприклад, різні пенсійні та
страхові продукти, серед яких Life Assurance
Bond – облігація страхування життя та ін.) [1].
Таким чином, у підході, що базується на потоках, акцент зроблено не на складових елементах продукту, а на потоках активів.
Світові регулятори ринку цінних паперів
також не залишають поза своєю увагою інвестування у структуровані фінансові продукти.
Європейське управління з цінних паперів та
ринків (ESMA), що є пан’європейським регулятором фондового ринку в ЄС, зазначає, що продукт може вважатися складним, якщо той відповідає одному чи кільком із таких критеріїв:
– є похідним інструментом, або включає похідні фінансові інструменти;
– базовим активом продукту є активи або
індекси, вартість яких складно оцінити, або які
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об’єднані таким чином, що важко оцінити ризикованість і передбачити сценарії зміни дохідності продукту;
– мають фіксований термін обігу та бар’єри
для виходу з інвестиції, які чітко не прописані.
Наприклад, такі бар’єри можуть бути пов’язані
з відсутністю вторинного ринку обігу інструменту, або зі значними штрафами чи збитками
від завчасного виходу;
– для визначення доходів або втрат від інвестиції використовується декілька змінних або
складні математичні формули;
– має гарантії захисту капіталу, які носять
умовний або частковий характер, або які можуть зникати при настанні певних подій.
Таким чином, складними можна вважати досить широкий спектр продуктів: контракти на
різницю (CFD), екзотичні опціони, облігації з
правом дострокового погашення, конвертовані
облігації; безстрокові облігації, субординовані облігації, цінні папери, забезпечені активами, та багато інших фінансових інструментів.
І хоча часто поняття «складний» та «структурований» продукт вживають як синоніми, проте
не всі складні фінансові продукти є структурованими. Як правило, до складу структурованих
продуктів не зараховують безпосередньо варанти, ф’ючерси та біржові опціони, а також
продукти, засновані на банківських депозитах.
Проте комбінації цих продуктів можуть бути
складовою структурованих продуктів [6].
Асоціація структурованих продуктів (ASP)
визначає структурований продукт як фінансовий інструмент, що призначений для задоволення специфічних потреб інвесторів за рахунок використання спеціальних характеристик,
включаючи гарантії повернення інвестованих
капіталів, варантів, надання кредитного плеча,
забезпечення зв'язку з іноземними цінними паперами, товарними ринками та інвестування у
фондові індекси [16].
Європейська Асоціація структурованих інвестиційних продуктів (EUSIPA) поділяє структуровані продукти на дві основні категорії: інвестиційні продукти та продукти з кредитним
плечем. При цьому до інвестиційних продуктів
належать такі:
– продукти з гарантією повного захисту капіталу, які гарантують, що частину інвестицій
(за правилом 100%) буде повернено інвестору
в кінці терміну обігу. Такі продукти надають
інвестору високу безпеку і певну частку в прибутку, яку генерує вбудований у продукт ринковий показник. Сюди входять інструменти з
необмеженою максимальною прибутковістю та
інструменти, за якими розмір максимального
доходу для інвестора є обмеженим;
– продукти без гарантії повного захисту
капіталу, які приносять інвестору обмежений
дохід за певного рівня ризику і можуть гарантувати повернення лише частки вкладеного
капіталу. Це більш ризиковані інструменти,
пов’язані з більш високою часткою збитків від

«вбудованого інструменту», проте інвестор має
шанси отримати більш високий прибуток. Часто більший ризик у таких продуктах компенсується за рахунок дисконту;
– інструменти участі, які мають профіль
виграшів/програшів, що є ідентичним профілю
виграшів/програшів базового активу, і які не
дають гарантії повернення інвестору повної або
часткової суми початкових інвестицій.
Міжнародна організація комісій з цінних паперів (IOSCO) наголошує, що основне правило
інвестування в структуровані фінансові продукти полягає в тому, щоб працювати з ними лише
у випадку, якщо ви чітко розумієте їх суть і
відмінності від класичних – більш простих активів. Тому першим кроком при аналізі структурованих продуктів є аналіз динаміки активів,
які покладені в їх основу, зокрема аналіз того,
наскільки сильно їх вартість відповідає загальній динаміці ринку взагалі та зміні ринкових
умов. При цьому необхідно оцінити наявність,
достовірність і актуальність інформації щодо
цих активів, а також впевнитись у тому, що
ця інформація буде відкритою і надалі, що дозволить здійснювати моніторинг інвестицій на
постійній основі [6].
Українські вчені теж досліджують цю проблематику. Так, Д.О. Наумов зазначає, що структурованим фінансуванням у широкому значенні
можна назвати процес залучення фінансових ресурсів на основі емісії та розміщення цінних паперів, реалізація якого передбачає одночасне використання різноманітного інструментарію для
управління ризиками. Інструменти управління
ризиками, які використовували під час процесу структурованого фінансування, прогресують,
удосконалюються та постійно змінюються відповідно до еволюції фінансових ринків [2].
Є.Я. Пенцак та О.В. Путненко структурованим фінансовим продуктом називають фінансовий інструмент, що складається з опціонів,
індексів, сировинних активів, свопів, що реалізує в комплексі деяку інвестиційну ідею. У багатьох структурованих фінансових продуктах
є вбудована риса захисту капіталу, тобто якщо
інвестор тримає до завершення терміну інвестування певний структурований продукт, то
він захищений від втрати інвестованих коштів.
Вони зазначають, що володіючи цією безсумнівною перевагою захисту капіталу для інвестора,
структуровані фінансові продукти мають деякі
недоліки, а саме:
– кредитний ризик, тобто усі ризики щодо
виконання виплат відповідно до продукту лежать на інвестиційному банку;
– брак ліквідності, тобто якщо інвестор бажає продати продукт до завершення терміну
виконання, то він зможе це зробити зі значним
дисконтом;
– відсутність щоденних оцінок вартості;
– складність, тобто індивідуальному інвестору важко зрозуміти усі ризики, що характерні для продукту і адекватно їх оцінити [3].
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О.Ю. Щекін вважає, що основу структурованого продукту складають дві речі: прив'язка
до динаміки вартості певного активу та інвестиційна ідея. Зміна вартості базового активу
виступає основою для розрахунку дохідності
структурованого продукту. У якості базового
активу можуть виступати фондові індекси, товари або курси валют. Інвестиційна ідея – це
прогноз поведінки ціни базового активу у визначений термін, ідея може полягати у підвищенні, зниженні або навіть у відсутності змін
вартості базового активу [7].
На думку О.А. Пробоїв, структуровані фінансові продукти забезпечують повернення інвестованого капіталу зі збереженням високої
доходності, можуть генерувати вищий прибуток навіть в умовах падіння фондового ринку,
відкривають можливості брати участь у становленні фондових ринків інших країн. Поява і використання структурованих фінансових активів
чинить позитивний вплив на ринок похідних
фінансових продуктів, підвищує ліквідність фінансового ринку в цілому, сприяє розширенню
фінансового інструментарію, що значною мірою
приваблює у фінансову систему певних країн
нові інвестиції індивідуальних та інституційних інвесторів [5].
О.А. Пробоїв також стверджує, що структуровані фінансові продукти, які характеризуються потоками, що відповідають наявним
стандартним інструментам, однак які штучно
конструюють фінансові інженери з метою зниження фінансового ризику при одночасному
гарантуванні певного рівня доходу, вважають
синтетичними. Наприклад, одночасна купівля
опціону «кол» (call option) і продаж опціону
«пут» (put option) на ті ж акції, утворює синтетичні акції (synthetic stock). Синтетичні фінансові інструменти прив’язані до динаміки активів, що лежать в їх основі. Вони забезпечують
майже безризикову присутність інвесторів на
ринку і високий дохід при сприятливій динаміці цих активів. Гарантуючи повернення вкладеного капіталу, подібні синтетичні інструменти
дозволяють уникати ризику зниження курсової
доходності базових активів. Такими базовими
фондовими активами виступають акції, облігації, індекси, корзини акцій чи індексів, цінні
папери, що прив’язані до динаміки товарних
цін та валютних курсів [4].
Систематизувавши всю інформацію щодо
сутності структурованих фінансових продуктів,
можна підсумувати Дж. С. Бреддока: «структуровані продукти є фінансовими інструментами
і договірними зобов'язаннями, які проектуються, створюються, випускаються і продаються
інвесторами для задоволення специфічних інвестиційних цілей» [9].
Висновки. Все, що пропонують різні вчені
щодо сутності структурованих продуктів та їх
визначення, має підґрунтя, проте тільки щодо
тих продуктів, які вони вважають структурованими. Проведений аналіз дозволяє ствер-
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джувати, що часто продукти, які різні автори
зараховують до структурованих, значно відрізняються своїми характеристиками, параметрами, завданнями, які вони виконують, та методикою конструювання. Чітке визначення на
теоретичному рівні загальновизнаних правил
та принципів належності фінансових продуктів і фінансових інструментів до структурованих продуктів, вироблення законодавчої бази
сприяло б якісному розвиткові ринку структурованих продуктів. Розвиток такого ринку
позитивно впливатиме на ціноутворення та
ліквідність похідних фінансових інструментів,
на розширення можливостей інституційних та
приватних інвесторів. Для банків – це механізм залучення фінансування, сек’юритизації
та більш комплексного обслуговування своїх
клієнтів.
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АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено аналізу основних підходів до визначення теоретичної сутності ефективності банківської діяльності.
Охарактеризовано базові аспекти забезпечення ефективного
функціонування банків в сучасних умовах. Досліджено основні
напрями покращення діяльності банківських установ в Україні.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу основных подходов к определению теоретической сущности эффективности банковской
деятельности. Охарактеризованы базовые аспекты обеспечения эффективного функционирования банков в современных
условиях. Исследованы основные направления улучшения деятельности банковских учреждений в Украине.
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АNNOTATION
The article deals with the main theoretical approaches to
defining the essence of banking efficiency. We characterize the
basic aspects of effective functioning of banks in modern conditions. The main directions of improvement banking business in
Ukraine are researched
Keywords: efficiency, banking, effect, bank, credit activity, risks.

Постановка проблеми. Ефективне функціонування банківської системи в сучасних умовах є одним із ключових факторів відновлення економіки країни. Це обумовлено тим, що
саме банки, як основні фінансові посередники,
залучаючи тимчасово вільні кошти, сприяють
їх переміщенню у прибуткові інвестиційні проекти, що в сучасних умовах могло б сприяти
не лише відновленню та стабілізації роботи підприємств, а й стимулювати економічне зростання країни. Разом з тим, сьогодні на функціонування комерційних банків впливає значна
кількість макро- та мікрокрофакторів, що знижують ефективність їх діяльності. Це простежується в аналізі таких показників, як: частка
простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів, яка станом на початок
2015 р. становила 13,5%, та порівняно з початком 2014 р. збільшилась на 5,8%, а також
результати діяльності банків – -52,9 млрд грн,
хоча 2013 р. комерційні банки «закрили» прибутковою діяльністю в 1,4 млрд грн. Відповідно, рентабельність активів на початок 2015 р.,
порівняно з початком 2014 р., знизилась на
4,2% і становила -4,07%, при цьому рентабельність капіталу зменшилась практично на 31,5%
до -30,5%. Крім того, 34 банки перебувають у
стадії ліквідації, 16 уже ліквідовано [1].

Негативні значення показників засвідчують,
що поряд зі зниженням прибутковості діяльності банків має місце і зростання ризиків їх
функціонування, що значною мірою обумовлено й прогалинами в нормативно-регулятивній
політиці Національного банку України. А це, в
свою чергу, свідчить про необхідність ґрунтовних як теоретичних, так і практичних досліджень щодо забезпечення ефективної діяльності банків в сучасних умовах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Фундаментальні основи дослідження поняття ефективності було закладено у працях таких вчених, як: С. Прасолова, О. Степаненко,
А. Череп, І. Падерін, О. Воронін, В. Ковальов,
О. Мертенс та Дж. Урга. Аналізом ефективності банківської діяльності та характеристикою її
елементів займались такі науковці і практики,
як: С. Хайлук, В. Саркісян, Н. Галайко, Н. Маслак, В. Коваленко, П. Джозеф, Я. Грудзевич,
О. Кириченко, В. Корнєєв, В. Саркісян. Водночас, не зважаючи на ґрунтовні дослідження питань ефективного функціонування банків, ще
досі відсутній однозначний підхід до визначення ефективності банківської діяльності. Крім
того, науковці вивчають здебільшого окремі аспекти забезпечення ефективності банківського
бізнесу або ж аналізують окремі інструменти її
досягнення, тоді як важливим є комплексний
підхід до аналізу базових елементів та умов забезпечення ефективності банківської діяльності з метою вироблення перспективних шляхів
удосконалення функціонування вітчизняних
банків. Зазначене обумовлює об’єктивну потребу у ґрунтовних теоретичних та практичних дослідженнях.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження поняття ефективності банківської
діяльності, обґрунтування базових положень,
складових елементів та критеріїв ефективного
функціонування вітчизняних банків, а також
окреслення напрямів вдосконалення ведення
банківського бізнесу в сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Відновлення сучасного економічного життя
країни не можливе без ефективної банківської
системи. Проте значна девальвація національної валюти внаслідок достатньо суперечливих
та дискусійних дій Національного банку України, його непередбачувана валютно-курсова
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політика та некоректна поведінка окремих
комерційних банків, призвели до недовіри до
банківської системи і, як наслідок, спричинили значний відтік депозитів, розвиток чорного
валютного ринку та надання переваги альтернативним напрямам розміщення вільних грошових коштів.
Так, за даними Національного банку України, відтік вкладів за підсумками 2014 р. становив практично 126 млрд грн (близько 29%
депозитів фізичних осіб), що в 5 разів перевищує показник 2009 р., при чому в окремих комерційних банках вкладники вилучили до 50%
депозитів [1]. Що ж до валютних вкладів, то
згідно зі звітом «Основні тенденції грошово-кредитного ринку України за грудень 2014 року»,
їх обсяг з початку 2014 р. зменшився на
37,2%, тобто до 19,4 млрд у доларовому еквіваленті, зокрема юридичних осіб – на 27,9%
до 5,6 млрд дол., фізичних осіб – на 40,3% до
13,7 млрд дол. [2]. Така ситуація є загрозливою для економіки України, адже призводить
до блокування кредитної діяльності банків.
А в умовах практичної відсутності альтернативних джерел залучення фінансових ресурсів та
недостатніх обсягів власних коштів, а також
досить дискусійними податковими реформами
нового уряду, підприємства скорочуватимуть
виробництво, а то й банкрутуватимуть, що відповідним чином позначиться на економічному
розвитку країни. Так, за підсумками 2014 р.
кредитна активність банків набула негативного
тренду, зокрема залишки за кредитами у національній валюті порівняно з початком 2014 р.
зменшились майже на 9%: серед юридичних
осіб – на 7,7% (до 438,3 млрд грн), серед фізичних – на 12% (до 107,2 млрд грн). Зниження
залишків за валютними кредитами становило
22,1% (до 30,0 млрд у доларовому еквіваленті), зокрема серед юридичних осіб – на 21,5%
(до 23,7 млрд дол. США), серед фізичних – на
24,2% (до 6,3 млрд дол. США) [2].
Отже, питання забезпечення ефективної діяльності банків на сьогодні є одним з найактуальніших завдань банківської системи України
та ключовим фактором відновлення економічного розвитку країни.
Перш ніж розглянути практичні напрями
вдосконалення ефективності функціонування
банків, визначимо сутність власне ефективності
банківської діяльності. Насамперед слід зауважити, що в економічній та науковій літературі це поняття практично не досліджують. На
нашу думку, це зумовлено тим, що до недавнього часу забезпечення ефективності не виступало пріоритетом функціонування банку.
Так, основною метою діяльності, яку зазначила
більшість комерційних банків на свої офіційних сайтах, було саме отримання прибутку або
ж розширення частки ринку. І хоча прибуток
є одним із основних показників ефективної роботи банку, проте якщо банківська діяльність
приносить прибуток, це ще не означає, що ко-

мерційний банк працює ефективно, адже позитивне значення результату діяльності може
бути спричинене, до прикладу, ризиковими
вкладеннями ресурсів, які, як відомо, приносять високі доходи.
Отже, Оксфордський словник пояснює «ефективність» як ступінь, що визначає успішність
в отриманні бажаного результату; успіх [3].
А. Череп під ефективністю розуміє максимальну вигоду, яку можна отримати при мінімальних затратах у процесі економічної діяльності з
урахуванням додаткових умов, які мають місце
в момент визначення ефективності відповідного
господарського заходу [4]. В. Ковальов зазначає, що це відносний показник, який порівнює
отриманий ефект з витратами чи ресурсами,
використаними для досягнення цього ефекту [5, с. 275]. І. Падерін вважає ефективністю
економію всіх питомих витрат на виробництво
продукції, що визначає дохідність підприємства [6, с. 90]. Як показник, який співвідносить
здобутий результат з поточними затратами, що
зумовили цей ефект, чи використаними економічними ресурсами, розглядає ефективність
О. Воронін [7, с. 29]. В. Лямець [8, с. 218] трактує ефективність як не лише властивість операції (процесу функціонування системи), що відбивається в її здатності давати певний ефект, а
дієвість такої здатності, тобто результативність,
співвіднесена з ресурсними витратами. М. Кісіль [9, с. 59] зазначає, що це зіставленням економічного результату з витратами на його досягнення. Аналіз зазначених підходів дозволив
зробити висновок, що науковці, попри різне
формулювання сутності ефективності, погоджуються із тим, що вона має відображати найвищий результат, що був забезпечений відносно
понесених для його досягнення витрат.
Далі проаналізуємо поняття «ефективність
діяльності», яке є ключовим елементом при визначенні ефективності банківської діяльності.
Зокрема, С. Покропивний [10, с. 513] визначає
ефективність діяльності як комплексне відображення кінцевих результатів використання засобів виробництва і робочої сили (працівників)
за певний проміжок часу. На думку В. Осипова
[11, с. 711], це вираження величини ефекту на
одиницю витрат. М. Мейер [12, с. 364] вважає,
що це величина доходів, які генерують бізнес-процеси компанії за вирахуванням витрат,
необхідних для їх здійснення. Як отримання
максимального результату за рахунок наявних
ресурсів або отримання певного результату з мінімальними витратами ресурсів визначає ефективність діяльності Н. Іващенко [13, с. 361].
В. Гончаров [14, с. 394] під цим поняттям розуміє ступінь раціонального використання ресурсів, навичок і застосовуваної технології, а
також зусиль підприємства для виробництва
продукції та послуг при задоволенні конкретного ринкового попиту. Як бачимо, у більшості
визначень трактування ефективності діяльності
перегукується із сутністю поняття «ефективВипуск 3. 2015
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ність», зокрема шляхом співставлення отриманих результатів із понесеними витратами.
Проте, на наш погляд, у визначенні поняття
основну увагу слід акцентувати саме на завданнях діяльності, досягнення чи недосягнення
яких виступає основним критерієм ефективності функціонування.
Таким чином, під ефективністю діяльності
ми розумітимемо здатність забезпечити таку
роботу суб’єкта, при якій максимально досягатимуться цілі його функціонування з найменшими витратами, які були здійсненні для їх
отримання.
Аналіз різноманіття підходів вчених щодо
трактування сутності ефективності банківської
діяльності показує, що немає єдиної позиції
щодо визначення цього поняття. Так, А. Буряк
[15, с. 45] визначає його як поєднання внутрішньої (оптимальної організації використання ресурсів) та зовнішньої (відповідність отриманих
результатів цілям) ефективності. С. Хайлук
[16, с. 99] трактує ефективність банківської діяльності як можливість та вміння виробити і
продати максимальну кількість банківських продуктів заданої якості при мінімальних витратах.
В. Саркісян [17, с. 225] вважає, що це здатність
задовольняти потреби чи очікування клієнтів або
самого банку при дотриманні ретельно налагодженого банківського механізму та умов взаємодії між виробником і споживачем банківського
продукту. На думку Н. Галайко [18, с. 134], це
сукупність цілей, дій, спрямованих на ефективну
роботу банківської установи через координацію та
ефективне використання ресурсів, а також вибір
максимально дієвих методів та способів її забезпечення. В. Коваленко [19, с. 169–176] вбачає в
ефективності банківської діяльності розв’язання
таких конфліктних завдань, як: «одержання
оптимального прибутку – підтримання на достатньому рівні ліквідності – забезпечення надійності
(мінімізація ризиків)» за умови забезпечення належного виконання функцій, покладених на банківську систему.
Аналіз вищевказаних формулювань дозволив виявити деякі дискусійні моменти. Зокрема, на наш погляд, недостатньо комплексним
є трактування ефективності банківської діяльності як «здатності задовольняти потреби чи
очікування клієнтів» або ж «можливості та
вміння виробити і продати максимальну кількість банківських продуктів при мінімальних
витратах», адже це є лише одним із критеріїв
ефективності, що не в повній мірі відображає
поняття ефективності діяльності банку в цілому. Не цілком можна погодитись з трактуванням ефективності банківської діяльності як
«ефективного використання ресурсів та вибору
дієвих методів її забезпечення», адже «розмивається» сутність самого визначення та не зовсім зрозуміло, за яких умов банк може досягнути ефективної діяльності.
Отже, аналіз поняття «ефективність банківської діяльності» дозволив сформулювати влас-
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ну позицію щодо його сутності, як здатності
банку в такий спосіб організувати управління
власними активами та пасивами, при якому
досягатиметься зниження рівня ризикованості його функціонування, забезпечуватиметься
стабільна прибутковість та підвищуватиметься
ринкова вартість банківської установи. В такому трактуванні основний акцент ставиться саме
на об’єктах ефективності, управління якими
дозволить досягнути кінцевих цілей діяльності
банку. Таке бачення ефективності обумовлено
тим, що, з одного боку, зниження ризикової діяльності зазвичай негативно позначається на
прибутковості банку, що може призвести й до
негативних результатів його функціонування
при неналежному збалансуванні активів та пасивів, а з іншого – підвищення прибутковості
за умови надто ризикової діяльності також не
може свідчити про ефективність функціонування банківської установи. Саме тому ефективність банківського бізнесу досягатиметься лише
шляхом забезпечення достатньої прибутковості
за умови зменшення ризику. Основним ж показником ефективного функціонування, а відтак і основною метою роботи банку, виступатиме підвищення ринкової вартості банківської
установи, чого не можливо досягнути, проводячи нерентабельну діяльність.
Цілі, яких прагне досягнути банк у своїй
діяльності, залежать від його функцій в країні. Зокрема, ми розглядаємо дві базові функції: мікроекономічну та макроекономічну.
Суть першої полягає в ефективності банку як
суб’єкта підприємницької діяльності, тобто у
тому, наскільки оптимально й раціонально він
розподіляє ресурси для досягнення запланованої прибутковості, що обумовлено необхідністю
забезпечення довгострокового конкурентоспроможного функціонування на ринку. Другою
функцією є макроекономічна, що проявляється
у ефективній роботі банку як фінансового посередника. Про її досягнення свідчитиме визнання банку ринком та клієнтами, а суть її зводиться до того, наскільки ефективно банківська
установа спроможна залучати грошові ресурси
та з найменшими витратами здійснити їх трансформацію у банківські продукти.
Виконання цих функцій стає об’єктивно
необхідним на сучасному етапі розвитку України, адже діяльність банків в умовах загального
зниження рентабельності, дефіциту довгострокових ресурсів у зв’язку зі зниженням довіри
населення до банківської системи та закритістю
зовнішніх ринків капіталу, посилення нормативних вимог з боку регулятора, обмеженості
можливостей кредитування як основного джерела забезпечення доходів, вимагає відповідних
оперативних гнучких та комплексних заходів з
боку менеджменту банку для відновлення довіри вкладників та отримання відповідного рівня
прибутку.
Таким чином, ефективність банківської діяльності слід розглядати комплексно, тобто з
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урахуванням повноти виконання макро- та мікроекономічної функцій його діяльності (рис. 1).
Основними критеріями ефективності діяльності банку виступає міра задоволеності усіх
зацікавлених осіб (держави, Національного
банку України, клієнтів, власників, управлінців, персоналу банку) результатами його функ-

ціонування, що проявляється у кількісних та
якісних ефектах, які вони від цього отримують. Зокрема, це може бути як підвищення
якості наданих банком послуг та отримання
відповідних вигод, так і збільшення доходів
банківської установи та заробітних плат працівників.

Умови діяльності (структура економіки, характер макроекономічної політики, специфіка структурних
та інституційних реформ у фінансовому секторі, інші особливості)
Мікроекономічна функція банку

Макроекономічна функція банку

Внутрішня: оптимальне використання ресурсів

Зовнішня: відповідність цілям

Ефективність як суб’єкт господарювання

Ефективність як фінансовий посередник

Раціональне використання ресурсів для
можливості здійснення довгострокової
діяльності

економічний ефект

Здійснення трансформаційної функції з
найменшими втратами (трансформація
ресурсів у банківські продукти)

соціальний ефект

стратегія

Зростання ринкової
вартості банку.
Отримання прибутку

ціль
Міра
результативності

результат

збиток

ефективність
Ефективність
управління
ризиками

Ефект

ОБ’ЄКТ
якість управління ризиками:
– зниження ризикованості;
– зниження втрат
якість управління банком:
максимізація прибутковості

Економічний розвиток країни,
підвищення добробуту громадян
Збільшення вигоди від вкладених
коштів та підвищення ринкової
вартості банку
Якісні банківські послуги з
урахуванням потреб і очікувань
за оптимальну ціну
Максимальні прибутки при
мінімальних затратах і ризиках
Збільшення заробітної плати
поряд з підвищенням рівня
професійної підготовки

прибуток

Визначення методів
зниження
Визначення джерел
підвищення

Критерії
Задоволеність НБУ і держави
Виконання регулятивних вимог і ефективне фінансове
посередництво, спрямоване на економічне зростання
Задоволеність власників
Отримання запланованих дивідендів
Задоволеність клієнтів

Отримання якісних та повних послуг за доступну ціну

Задоволеність управлінців
Отримання запланованого результату діяльності,
спрямованого на розвиток
Задоволеність персоналу
Належна винагорода за професійну працю
Оцінка

Кількісний
аспект

Тактичні цілі

Прибуток, ROE, ROA, ROI, RAROC,
RAPM, рентабельність втрат, чиста
процентна маржа, чистий спред та ін.

Стратегічні цілі

Якісний
аспект

Довіра до банку, конкурентоспроможність,
репутація, якість управління ризиками,
адаптивність до зовнішнього середовища тощо

Рис. 1. Складові елементи ефективності банківської діяльності
Джерело: складено автором
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
Оцінка ж міри досягнення ефективності та
її повноти здійснюється на основі базових кількісних та якісних показників діяльності банку.
Проте слід зауважити, що їх аналіз доцільно
здійснювати в динаміці: так, підвищення показників капіталу, прибутку, активів, ліквідності
поряд зі зниженням рівнів ризику, неякісних
активів, зменшення диспропорцій між пасивами та активами тощо, може свідчити про те, що
банк працює ефективно. Разом з тим, основним
з індикаторів ефективної роботи банку, показником стабільності та фактором зміцнення довіри
вкладників до нього, на наш погляд, є саме прибуток, який, однак, слід аналізувати в контексті
інших показників діяльності банківської установи – ліквідності та ризикованості, адже лише
при такому комплексному аналізі можна стверджувати про ефективність функціонування та
повноту досягнення цілей комерційного банку.
Зважаючи на те, що підвищення вартості акціонерного капіталу є однією з основних
цілей діяльності банку, показники якого значною мірою залежать від ризикованості банківського бізнесу та можливості отримати запланований рівень прибутку, то забезпечення
якісної системи управління кредитним ризиком є пріоритетним завданням у контексті досягнення ефективності кредитної діяльності, а
відтак і ефективного функціонування банків.
Це пов’язано з тим, що значна частка прострочених кредитів спричиняє значні відрахування
в резерви, що зменшує прибуток та капітал комерційного банку. У зв’язку з тим, що прибуток
на одиницю активу знижуватиметься, то для
досягнення запланованого рівня доходу банк
здійснюватиме більш ризикову кредитну діяльність, адже кредитування забезпечує практично
72% від усіх отриманих доходів банківськими
установами [1].
Саме тому бажання отримати високі прибутки має бути співставним із прийнятим кредитним ризиком, який є одним із наймасштабніших за можливими наслідками банківських
ризиків.
Власне саму оцінку кредитного ризику банку доцільно здійснювати за допомогою якісних
та кількісних показників як в короткостроковій перспективі, адже таким чином відбуватиметься моніторинг прибутковості кредитної
діяльності, так і в довгостроковій перспективі –
аналізуватиметься його вплив на вартість капіталу, що дозволить визначити та спрогнозувати
поточне та перспективне становище комерційного банку на ринку банківських послуг.
Таким чином, при аналізі ефективності банківської діяльності доцільно враховувати в динаміці такі основні показники, як: ROE (прибуток на власний капітал), ROA (прибуток на
одиницю активів), які вказують на залежність
ризику та прибутку в діяльності банку; ROІ
(рентабельність інвестицій) – дозволяє визначити, наскільки зростає цінність банку (багатство
інвестора) у розрахунку на одиницю інвестицій;
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рентабельність витрат – характеризує рівень
окупність витрат банку й оцінює розмір прибутку, що припадає на одиницю витрат; чисту
процентну маржу – дає змогу оцінити здатність
банку утворювати чистий процентний дохід, використовуючи загальні активи; чистий серед –
характеризує рівень узгодженості процентної
політики банку за кредитними і депозитними
операціями та оцінює наскільки успішно банк
виконує функцію посередника; вартість акцій –
цей показник є узагальнюючим та може слугувати показником ефективності управління
як банківськими ризиками, так і комерційним
банком загалом.
Оцінка якісних показників, таких як: повнота та якість наданих банківських послуг (задоволеність клієнтів від їх надання, кількість
скарг на банк, досудових методів врегулювання
проблем тощо); якість кредитного портфеля (показники дотримання нормативів, проблемних
кредитів, якості портфеля з позиції дохідності/збитковості; динаміка кредитних вкладень,
структура наданих кредитів за суб’єктами, термінами, валютами, цільовим спрямуванням, заборгованістю тощо); конкурентоспроможність
банку та довіра до нього (ринкова позиція)
[20, с. 183], дозволить проаналізувати повноту
досягнення стратегічних цілей банку.
Отже, за умови врахування й дотримання відповідних кількісних та якісних показників при
оптимізації рівня ризиків і забезпеченні ефективності банківської діяльності, досягатимуться
як стратегічні, так і тактичні цілі комерційного
банку, а саме: завоювання відповідної частки
ринку, інноваційний розвиток, отримання належного рівня прибутку, підвищення ресурсної
забезпеченості й соціальної відповідальності,
покращення менеджменту тощо.
Водночас така об’єктивна необхідність у
підвищенні ефективності діяльністю банку та
управлінні ризиками його функціонування в
сучасних умовах потребує вирішення низки
проблем економічного, фінансового, політичного та правового характерів. На сьогодні чи не
найактуальнішим завданням у контексті забезпечення ефективного функціонування як окремого банку, так і всієї банківської системи країни є стабілізація та можливість прогнозування
курсу національної валюти, введення прозорих
та зрозумілих критеріїв надання кредитів рефінансування Національним банком України та
здійснення процедури банкрутства комерційних
банків, відновлення довіри до банківської системи, що сприятиме поверненню грошових ресурсів у банківський сектор. Проте зазначених
вище завдань не можливо досягнути без першочергового відновлення економічного розвитку України та спрямування грошових коштів,
залучених від міжнародних організацій, не на
«проїдання» та повернення раніше отриманих
кредитів, а у розвиток реального сектору.
Висновки з проведеного дослідження. Забезпечення ефективного функціонування як бан-
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ківської системи загалом, так і окремих комерційних банків зокрема пов’язане з об’єктивними
проблемами та ризиками, що пов’язані як із
нестабільною ситуацією в країні, так і з недостатньо зрозумілими та непослідовними діями
регулятора, що зумовлюють, в свою чергу, і
суттєве обмеження кредитних можливостей
банків, спрямування в реальних сектор яких
є ключовим фактором забезпечення неперервності і прискорення відтворювального процесу
в економіці. Відтак посилення впливу банківської системи на стабільне економічне зростання визначатиметься насамперед стабілізацією
макроекономічної ситуації в державі, а також
вирішенням проблем відновлення довіри до
банківської системи, адже відсутність стабільної ресурсної бази та напрямів ефективного їх
вкладення спричиняє значні фінансові втрати
для як для самих банків, так і для країни. Зазначені моменти визначають необхідність подальшого всебічного дослідження особливостей
забезпечення ефективності банківської діяльності з урахуванням посилення невизначеності середовища їх функціонування та розробки
комплексу заходів, спрямованих на підвищення довіри до банківської системи.
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЗЛИТТІВ І ПОГЛИНАНЬ
В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
TRENDS AND PRIORITIES OF DEVELOPMENT OF MERGERS
AND ACQUISITIONS IN TERMS OF INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS
АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто теоретичні аспекти й особливості угод
злиття та поглинання, наведено відмінності між поняттями
«злиття» та «поглинання». Розглянуто основні етапи розвитку
українського ринку злиттів і поглинань та причини, що спонукають компанії до укладання угод M&A. Проведено аналіз динаміки та сучасного стану ринку злиття та поглинання, визначено
пріоритети подальшого розвитку злиттів і поглинань в Україні.
Ключові слова: злиття та поглинання, ринок M&A, інтеграція, інвестори, інвестиції, М&А-операції.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены теоретические аспекты и особенности сделок слияния и поглощения, приведены различия
между понятиями «слияние» и «поглощение». Рассмотрены
основные этапы развития украинского рынка слияний и поглощений, причины, побуждающие компании к заключению сделок M&A. Проведен анализ динамики и современного состояния рынка слияний и поглощений, определены приоритеты
дальнейшего развития слияний и поглощений в Украине.
Ключевые слова: слияния и поглощения, рынок M&A, интеграция, инвесторы, инвестиции, М&А-сделки.
ANNOTATION
The article deals with the theoretical aspects and features
of mergers and acquisitions, given the differences between the
concepts of “merger” and “acquisition”. The author considered
the main stages of development of Ukrainian market of mergers
and acquisitions, the reasons that motivate companies to M&A
contracting. The analysis of the current state and dynamics of
mergers and acquisitions, the priorities for further development of
mergers and acquisitions in Ukraine are provided.
Keywords: mergers and acquisitions, M&A market, integration,
investors, investment, M&A transactions.

Постановка проблеми. В сучасних ринкових
умовах зростає тенденція до розвитку міжнародного руху капіталу, нових інформаційних
технологій, посилення конкуренції та інвестиційної привабливості України, на основі яких
поширилися процеси злиття і поглинання.
Фактично ці процеси дають можливість виходу
на якісно новий рівень розвитку. Для компаній
України процеси злиття і поглинання є основою збільшення капіталізації. Угоди зі злиття
і поглинання також є важливим інструментом
забезпечення ефективної економічної діяльності компаній, засобом збільшення їх дохідності
та інвестиційної привабливості. Дослідження
сучасних тенденцій розвитку процесів злиття
і поглинання дасть змогу оцінити нові можливості розвитку компаній, збільшити інвестиційну привабливість економіки України та взагалі
пріоритетні шляхи ефективного економічного
розвитку.

Аналіз основних досліджень та публікацій.
Потрібно відзначити вагомий внесок у дослідження теоретичних та практичних основ процесів злиття і поглинання таких вітчизняних і
зарубіжних вчених, як: О. Шуляр, В. Андрійчук, С. Вовк О. Тарасова, А. Гальчинський,
А. Кредісов, О. Кузьмін, Дж. Стіглер, С. Рід,
М. Бредлі, Е. Берковіч та багато інших.
Мета статті – дослідити розвиток процесів
злиття і поглинання в умовах інституційних
трансформацій та оцінити перспективи в майбутньому.
Виклад основного матеріалу дослідження. Досліджуючи питання розвитку процесів
злиття і поглинання в Україні, доцільно було
б з’ясувати їх сутність. Існують різні визначення процесів злиття і поглинання. Наприклад,
Т. Гордєєва дає таке визначення: «Злиття і поглинання є операціями, які разом з переходом
прав власності мають на увазі, перш за все,
зміну контролю над підприємством. Поняття
«поглинання» охоплює придбання всього підприємства, окремих його частин, а також стратегічну участь в капіталі. Злиття – це особлива
форма поглинання, при якій компанія, що продається, позбавляється юридичної самостійності» [3, с. 20].
Злиття і поглинання (англ. mergers and
acquisitions, M&A) компаній – комплекси дій,
націлені на зростання загальної вартості активів за рахунок синергії, тобто, переваги спільної
діяльності. Одним словом, злиття і поглинання
компаній описують перетворення двох компаній в одну. Злиття – це виникнення нової компанії в результаті об’єднання двох рівнозначних
компаній, а поглинання – це викуп компанії,
яка поглинається, компанією-поглиначем, у результаті чого поглинена компанія припиняє існування, а поглинач збільшується [8].
Згідно з П (С) БО, злиття – це об’єднання підприємств (шляхом створення нової юридичної
особи або приєднання підприємств до головного
підприємства), внаслідок якого власники (акціонери) підприємств, що об’єднуються, здійснюватимуть контроль над усіма чистими активами об’єднаних підприємств з метою досягнення
подальшого спільного розподілу ризиків і вигід
від об’єднання. Поглинання – це купівля корпоративних прав підприємства, внаслідок чого
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покупець набуває контролю над чистими активами та діяльністю такого підприємства. Внаслідок класичної операції поглинання, підприємство – об’єкт поглинання – зберігає статус
юридичної особи, наявну правову форму організації бізнесу, однак змінюються суб’єкти контролю над ним [9].
Нині відсутній єдиний підхід до розуміння сутності понять «злиття» та «поглинання»
(табл. 1). З огляду на таблицю, позиції різних
авторів щодо визначення сутності процесів
злиття та поглинання дають змогу стверджувати про суттєві розбіжності у трактуванні цих
понять, що обумовлюється багатогранністю та
складністю їх природи, а також існуванням різноманітних аспектів та підходів.
Процеси злиття і поглинання на світовому ринку отримали назву М&А (Merger and
Acquisition). Передача контролю з управління
бізнесом або його частини називають М&Аоперації. M&A є економічними процесами
укрупнення бізнесу та капіталу, які відбуваються на макро- та мікроекономічних рівнях.
Як наслідок, на ринку з’являються більш великі компанії замість декількох менших. Ці
угоди можуть стосуватися як реалізації певної

частки підприємства, так і компанії загалом.
Існують три моделі М&А-операцій: придбання
корпоративних прав, придбання активів, придбання боргів [4].
В Україні ринок злиття і поглинання пройшов складний шлях – від процвітання рейдерства на початку 1990-х рр. до цивілізованих
методів ведення бізнесу на початку нового тисячоліття, від надмірної активності у сфері
злиття та поглинання до значного скорочення кількісних та вартісних показників ринку.
У таблиці 2 представлено основні хронологічні
етапи розвитку ринку злиттів та поглинань в
Україні [2, с. 352].
Основою виникнення процесів М&А є мотиваційні чинники, через які компанії вирішують
об’єднати свою діяльність шляхом злиття чи
поглинання. До таких чинників можна зарахувати: фінансові (мобілізація фінансових ресурсів; використання ресурсів, що є в надлишку;
диверсифікація, податкова економія, зниження
витрат на фінансування, специфічні мотиви);
операційні (ефект масштабу діяльності, економія за рахунок напрямку, нарощування ресурсів та долі ринку, комбінування взаємодоповнювальних ресурсів); стратегічні (ефективність

Таблиця 1
Підходи до розуміння різними авторами поняття процесів злиття та поглинання [1, с. 37]
Автори
А. Гохан Патрик

Д. Доналд

Р. Стэнли
Фостер, Александр
Рід Л.

В. Галанов

Т. Цыган

В. Волков

А. Тищенко,
В. Хаустова

Злиття
Об’єднання різних за розмірами компаній, при якому одна компанія приєднується до іншої.
Это объединение двух компаний, в
результате которого только одна из них
сохраняется как юридическое лицо.

Поглинання
Вороже злиття.

Происходит, когда одна компания становится основным собственником и приобретает контроль над другой компанией,
ее дочерней фирмой или отдельными
активами, например, производственным
предприятием.
Слияние происходит, когда одна корпоЭто процесс, предполагающий, что акции
рация соединяется с другой и растворяет- или активы корпорации становятся собся в ней.
ственностью покупателя.
Це процес об’єднання двох або декільЦе встановлення контролю над акціонеркох акціонерних товариств, результатом ним товариством шляхом викупу його
якого є створення нового акціонерного
акцій.
товариства, якому передаються всі права
і обов’язки акціонерних товариств, що
об’єднуються з одночасним припиненням
їх діяльності.
Это соглашение, в результате которого
Это соглашение, в результате которого
возникает объединение двух или более
осуществляется передача права собственнокорпораций в одну, сопровождающееся
сти на корпорацию, которая чаще сопровоконвертацией акций корпораций, слива- ждается заменой менеджмента купленной
ются с сохранением состава собственникорпорации и изменением ее финансовой и
ков.
производственной политики.
Комбинация двух или большего числа
Приобретение контрольного пакета
предприятий в один бизнес на основе
акций одной компании другой. При навзаимной договоренности между рукосильственном поглощении потенциальводством предприятий и одобрениями
ный покупатель может предложить цену
акционерами этих предприятий. Слияние значительно выше текущих рыночных
является одной из форм внешнего роста. цен, новые ценные бумаги и др. стимулы
держателям акций.
Объединение двух или болеем компаний,
Взятие одной компанией другой под свой
осуществляемое в результате договорноконтроль, управление ею с приобретего процесса между группами менеджеров
нием абсолютного или частичного права
компаний, которое осуществляется путем
собственности на нее.
обмена акциями между компаниями- участниками или их взаимной купли- продажи.
Випуск 3. 2015
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Таблиця 2
Етапи розвитку українського ринку злиттів і поглинань [2, с. 353]
Часовий період,
рр.
1993–1998
1998–2003
2003–2005
2006–2007
2008–2010
2010–2013
2014–…

Основна характеристика
Масова приватизація державного майна. Поява специфічного типу рейдерства (купівля
акцій у трудового колективу за заниженими цінами). Створення бази для подальших
М&А угод.
Перерозподіл власності після кризи 1998 р. Зародження ринку злиттів та поглинань,
увага інвесторів до найбільш динамічних галузей.
Економічне зростання. Висока частка участі держави у процесах злиттів і поглинань.
Активний розвиток ринку М&А.
Пік активності ринку злиттів та поглинань. Зростання впливу іноземних інвесторів на
роботу банківської системи.
Світова економічна криза, ринок М&А зазнає значних змін, скорочуються обсяги операцій. Різке зниження інтересу до українських компаній, вимушений продаж.
Нові тенденції ринку злиттів та поглинань з урахуванням кризових явищ та їх наслідків, зміна пріоритетів інвесторів.
Політична дестабільність, низка перевиборів, що спричинили суттєве уповільнення ринку М&А та підвищення загального рівня недовіри до фінансового сектора.

бізнес-процесів та рівнів управління, придбання менеджменту, клієнтська база, тиск на конкурента, венчурне інвестування, вихід на нові
ринки, відповідність законодавчим нормам);
інвестиційні (розміщення тимчасово вільних
коштів, проміжне придбання, вивільнення активів, що дублюються, придбання активів, дивіденди, неадекватність ринкової ціни, математичний ефект росту прибутку).
Також мотивами для здійснення М&Аоперацій найчастіше є отримання ефекту синергії або ж особисті мотиви інвестора чи спекуляція. Синергія – це позитивні переваги спільної
діяльності. Перевагами можуть бути комбінування взаємодоповнювальних ресурсів, укрупнення бізнесу, збільшення фінансових і грошових потоків, зменшення витрат на подвійні
технології, програми, подвійні відділи, підрозділи, персонал, тобто відбувається економія за
рахунок масштабу. За рахунок авторитету великого виробника покращиться становище компанії, яка приєдналась, зміцниться її репутація,
довіра кредиторів та підвищиться фінансова незалежність компанії. Перевагою для «компаніїпокупця» є також різниця в ринковій ціні при
купівлі діючої та нової компанії.
Вітчизняна практика свідчить про наявність
підприємств, які застосовують технології поглинання з метою оптимізації оподаткування,
намагаючись приєднати компанію з наявною
сировинною базою та технологічними можливостями і негативним фінансовим результатом
діяльності чи пільгами в оподаткуванні. Ще однією перевагою об’єднання є підвищення конкурентоспроможності компанії. Чим більша
конкуренція у певному ринковому сегменті,
тим власники активніше шукають шляхи підвищення інвестиційних можливостей своїх підприємств [10, с. 275].
Максимальні обсяги угод злиття і поглинання було зафіксовано у 2007 р. (рис. 1). Зокрема, найбільший обсяг угод (1,7 млрд дол.
США) спостерігався у сфері фінансових послуг
завдяки тому, що іноземні інвестори цього року

уклали угоди з кількома великими українськими банками. За підсумками 2007 р. приблизні
підрахунки показують, що операції у фінансовому секторі України становлять майже 16%
від загальних показників Центральної та Східної Європи у відповідному секторі [2, с. 253].

Рис. 1. Динаміка ринку злиття і поглинання за
2004–2013 рр. [2, с. 254]

У 2014 р. світовий ринок злиттів і поглинань
знаходився на висхідному тренді. Світова вартість угод перевищила показники 1-го півріччя
2013 р. на 50%, що є максимальним показником з моменту різкого зростання на ринку M&A
у 2007 р.
Україна не потрапила у світовий тренд зростання M&A з очевидних причин – внаслідок політичної нестабільності і бойових дій в східних
регіонах країни, які створюють не найкраще
середовище для інвестицій [6]. Паузу взяли передусім іноземні компанії. Не можна говорити
про повну відсутність трансакцій, але більшість
з них стартували ще до активної фази протистоянь. Зокрема інвестиційна компанія Investment
Capital Ukraine закрила угоду з придбання
банку «Авангард»; «Терра банк» та «Правекс
банк» змінили власників; продано мережу клінік «Добробут».
Процеси M&A тривають у традиційних для
України сферах – банківській та фінансовій.
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Присутні на ринку компанії скуповують менш
успішних конкурентів. Вимушених продажів
компаній не уникнути, оскільки нестабільна
політична та економічна ситуація в країні змушує власників позбуватися збиткового бізнесу.
Іноземні інвестори перебувають в режимі очікування, не поспішаючи виходити на український
ринок, а присутні фірми потрохи покидають
Україну, побоюючись подальших потрясінь. До
прикладу, українська Kreston Guarantee Group
придбала німецьку мережу будівельних гіпермаркетів Praktiker [5].
Більшість інвесторів очікують стабілізації
політичної ситуації в Україні, перш ніж вкладати якісь кошти. Ті угоди, які були укладені, – це або угоди, переговори з якими стартували ще рік тому і які просто були доведені до
логічного завершення, або вимушені.
Донедавна запланованими можна вважати
угоди з українськими ІТ-стартапами. Наприклад, одеського виробника мобільних додатків
та ігор SoftTechnics придбала американська
компанія Intersog. Український стартап Advice
Wallet, який створив додаток з програмою лояльності клієнтів, продав частку російського
венчурного фонду Life.
Вимушеними можна назвати продаж, до
яких власників підштовхнув сплеск антиросійських настроїв в Україні. Наприклад, продаж
російською компанією «Лукойл» мережі з 240
автозаправних станцій і шести нафтобаз, які перебували на балансі дочірньої компанії «лукойлУкраїна». Після численних випадків бойкоту
своїх заправок російська компанія провела технічну, схемну транзакцію, яка дозволить їй формально змінити власника і провести ребрендинг.
Сума цієї угоди становить 300 млн дол. США,
що обіцяє зробити її найбільшою угодою року
для ринку M&A з українською участю.
Через неприязнь українців до російських виробників у розпал війни між країнами, Україну
покидає і російський Камський автомобільний
завод (КамАЗ), який продав свою мережу продажу і технічне обслуговування в нашій країні. Також від страхової компанії «Провідна»
позбулася російська компанія «Росгосстрах»,
продавши всі акції української «дочки» консорціуму західноєвропейських інвесторів. Правда,
про масовий відхід російських інвесторів рано
говорити.
Якщо до осені 2014 р. ринок M&A з українськими активами скорочувався через ринкові фактори, то у вересні до них приєдналися
ще адміністративні обмеження. З 23 вересня
2014 р. Національний банк наклав табу на повернення за кордон коштів у інвалюті, отриманих іноземними інвесторами в результаті продажу цінних паперів українських емітентів за
межами фондових бірж (за винятком держоблігацій), а також корпоративних прав юридичних осіб неоформлених акціями. Це було зроблено, щоб зупинити відтік валюти з країни,
викликаний виходом зарубіжних інвесторів.

За минулий рік країну покинуло 2,6 млрд дол.
раніше вкладених іноземних інвестицій, головним чином за рахунок відходу європейських
банківських груп: австрійської Erste Group,
шведської Swedbank, французького Societe
Generale, грецького Alpha Bank, а також кіпрських Fintest Holding Ltd і Kalouma Holdings
Ltd, що володіли «Кредитпромбанком». Ще
6,8 млрд дол., або 90% прямих іноземних інвестицій, які надійшли в Україну за попередні
два роки, українська економіка недорахувалася
за перше півріччя цього року.
Через обмеження в НБУ зупинилися ті нечисленні угоди, які перебували в процесі укладання. Наприклад, НБУ не схвалив угоду з
продажу грецьким банком Eurobank Ergasias
української «дочки» Універсал Банку вітчизняної Delta Group Bank, належить Миколі Лагуну.
Згідно з домовленостями, досягнутими банками
в серпні, сума угоди, яка планувалася до кінця
2014 р., повинна була скласти 95 млн євро Крім
того, подібне обмеження на рух капіталу у валюті ускладнило вхід на український ринок і
вихід з нього. Угоди, які вже велися на момент
введення обмеження, заморожені в основному
не були. Але деякі інвестори, які розглядали
можливість зайти або вийти з ринку, воліли
просто утриматися від якихось дій, що в цілому
знизило ділову активність в секторі M&A. За
перші три тижні жовтня було заявлено лише по
трьох угодах з українською участю [7].
Таким чином, інтерес іноземних інвесторів до
українських активів залишається низьким, тому
основні операції здійснюються за рахунок активності українських фінансово-промислових груп.
Динаміки українському ринку M&A може
додати інтеграція України в Європу. Активність спостерігатиметься у галузях, орієнтованих на європейський ринок.
Механізми, перелік товарів та їх конкурентоспроможність ще до кінця не зрозумілі, однак ближчі стосунки з ринками ЄС покращать
інвестиційний клімат в Україні, збільшать обсяги інвестицій, пожвавлять ринок злиття та
поглинання [5].
Висновки. Результати проведених досліджень доводять, що ринок злиттів і поглинань
в Україні досяг дна внаслідок політичної нестабільності, викликаної двома позачерговими виборами протягом одного року та воєнних дій на
сході країни. Найближчим часом буде складно
знайти інвестора на українські активи. Проте
відновленню ринку M&A в Україні можуть посприяти три фактори:
– бажання продати компанію через неможливість її контролювати внаслідок зміни політичних еліт;
– готовність купувати українські активи
«на економічному дні» і брати їх на баланс з
урахуванням перспективи подальшого зростання внаслідок нових політичних, економічних та
інших тенденцій, а також перспективи інтеграції з ЄС;
Випуск 3. 2015
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– здатність стабільних українських компаній отримувати додаткове фінансування і використовувати його як бюджет для укладання
угод злиття і поглинання та подальшого органічного зростання.
Але дія навіть цих факторів позначиться не скоро. Пройде близько року з моменту,
коли закінчиться війна і відновиться політична
стабільність, перш ніж з’являться покупці на
українські активи і знову почнуть закриватися
угоди.
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ТЕНДЕНЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ
НА ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО РИНКУ
TRENDS OF GLOBALIZATION AND THEIR IMPACT
ON FINANCIAL POTENTIAL OF NATIONAL AGRICULTURAL MARKET
АНОТАЦІЯ
Розглянуто концептуальні засади дослідження процесів
глобалізації та їх вплив на фінансовий потенціал національного аграрного ринку. Запропоновано практичні напрями координації агропромислової та промислової політик, що дозволить
задіяти у вертикаль системи розвитку сільськогосподарського виробництва державно-приватне партнерство, регіональні
економічні стратегії, які визначають перспективи міжгалузевої
промислової кооперації і територіального розміщення промислового виробництва. Для підвищення фінансового потенціалу
визначено доцільність у межах єдиного економіко-орієнтованого управлінського контуру оптимізувати взаємодію великих
агрохолдингів, малих сільсьгосподарських підприємств і фермерських господарств.
Ключові слова: фінансовий потенціал, економічна політика, глобалізація, аграрний ринок, сільськогосподарське виробництво, агрохолдинг, фермерське господарство.
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены концептуальные основы исследования процессов глобализации и их влияние на финансовый потенциал
национального аграрного рынка. Предложены практические
направления координации агропромышленной и промышленной политик, что будет оказывать содействие вовлечению в
вертикаль системы развития сельскохозяйственного производства государственно-частного партнерства, региональных
экономических стратегий, которые определяют перспективы
межотраслевой промышленной кооперации и территориального размещения промышленного производства. Для повышения финансового потенциала определена целесообразность
в пределах единого экономично-ориентированного управленческого контура оптимизировать взаимодействие больших
агрохолдингов, малых сельскохозяйственных предприятий и
фермерских хозяйств.
Ключевые слова: финансовый потенциал, экономическая политика, глобализация, аграрный рынок, сельскохозяйственное производство, агрохолдинг, фермерское хозяйство.
АNNOTATION
Conceptual principles of research of processes of globalization
and their influence on financial potential of national agrarian market are considered. The author offered practical directions of co-ordination of agroindustrial policy with an industrial policy, which will
assist involvement of state-private partnership in the vertical line
of the system of development of agricultural production, as well
as involvement of regional economic strategies which determine
prospects of inter-branch industrial co-operation and territorial
placing of industrial production. For the increase of financial potential, the author determined the expediency to optimize co-operation of large agricultural holdings, small agricultural enterprises
and farms within the limits of only one economic-oriented administrative frame.
Keywords: financial potential, economic policy, globalization,
agrarian market, agricultural production, agricultural holding, farm.

Постановка проблеми. Фінансова глобалізація перед глобальною фінансовою кризою продемонструвала зростання в сегменті збільшення

прямого трансграничного банківського кредитування реального сектора економіки, здійснення прямих іноземних інвестицій та інших форм
руху капіталу (портфельних інвестицій, участі
в капіталі, облігаціях); створення фінансових
установ і підприємств з іноземним капіталом
(аграрних холдингів) та розширення діяльності
в інших країнах. На початку глобальної фінансової кризи для координації співпраці країн застосовували бюджетне стимулювання економік
у світовому масштабі. Розвиток ефективного
сільського господарства в умовах конкуренції
на ринку сільськогосподарської продукції вимагає постійної і цілеспрямованої модернізації
національного агропромислового комплексу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дискусійним постулатам функціонування й регулювання аграрного ринку, зумовленого специфікою аграрного виробництва, присвячено
праці вітчизняних науковців і практиків. Вагомий внесок у дослідження модернізації сільського господарства з метою підвищення його
фінансового потенціалу зробили такі вчені-економісти: Ю.О. Лупенко, В.В. Фещенко (діагностика використання деривативних технологій мінімізації фінансових ризиків у аграрній
сфері України) [1, c. 99–112]; В.О. Романишин,
О.В. Булавинець (вдосконалення державної політики щодо розвитку інфраструктури ринку
боргових зобов’язань в Україні, підвищення
прозорості корпоративного управління, зниження накладних витрат при розміщенні цінних паперів) [2, c. 118–122]; І.З. Сторонянська, А.О. Пелехатий (методологічне підґрунтя
розвитку сільських територіальних громад в
Україні на основі засадничих принципів концепцій сталого розвитку, соціально-орієнтованого розвитку, поліфункціонального розвитку
та бюджетної децентралізації) [3, c. 99–103];
С.А. Циганов, Н.М. Процун (науково-методичні підходи побудови моделі модернізаційного
розвитку галузі при реалізації імітаційної стратегії) [4, c. 75–82]; І.А. Шовкун (пріоритети
державної підтримки інноваційної діяльності,
встановлення податкових пільг для активізації
інноваційних процесів) [5, c. 85–93].
Завдяки дослідженням учених розширилося
розуміння процесів трансформації в аграрному
секторі як якісної зміни, заснованої на збереВипуск 3. 2015
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женні системної цілісності й обґрунтуванні способів стійкого розвитку цього сектора. Разом з
тим, деякі теоретико-методологічні і практичні засади процесів глобалізації та їх впливу на
фінансовий потенціал національного аграрного
ринку вимагають перегляду та уточнення. Метою статті є конкретизація сутнісної характеристики розвитку аграрного ринку України,
яка враховує тенденції і суперечності глобалізаційних інтеграційних процесів.
Виклад основного матеріалу. Фінансова
стабільність потребує розвитку державного
і приватного секторів, реалізації адаптивної
грошово-кредитної політики й активізації кредитування для підтримки економічного підйому та зміцнення глобальної фінансової системи.
Удосконалення глобальної й національної систем регулювання фінансового сектора потребує
поступального подальшого реформування. Міжнародний валютний фонд визначає пріоритети
забезпечення міжнародного співробітництва
для досягнення стабільного глобального економічного підйому, заходи сприяння створенню
якісних робочих місць та протидії фактичним і
потенційним ризикам [6].
Розробка і реалізація економічної політики
мають співпадати із завданням теорії «другого оптимуму» [7; 8, с. 10], відповідно до якої
зовнішня торгівля дає країнам можливість
отримувати прибуток, проте в умовах неспроможність досягти прибутку, пов’язана з
автаркістською економічною політикою, що визначає закордонні ринки менш вигідними ніж
внутрішні.
У глобальній економіці зберігаються ризики
погіршення фінансової стабільності, оскільки
частка позичених коштів корпорацій підвищилася в багатьох країнах з ринком, що формується. Це зумовлено підвищенням ризиків за фінансовими зобов’язаннями в іноземній валюті.
Водночас на деяких ринках, зокрема у країнах
з ринком, що формується, оцінка вартості активів може змінюватися, якщо відсоткові ставки
підвищаться більше, ніж очікується, що може
негативно вплинути на економічні інтереси
інвесторів. Особливої уваги заслуговують продовольчі ринки, бо якби не розвивалась світова економіка, чисельність населення планети
лише збільшуватиметься, а відповідно зростатиме потреба в продуктах харчування.
Фінансові і продовольчі ринки залишаються нестабільними, що потребує реалізації нетрадиційної політики центральних банків щодо
таких завдань: проведення коректування очікувань щодо короткострокової відсоткової ставки;
досягнення ліквідності ринків; повернення до
економічно виправданої різниці між прибутковістю довгострокових і короткострокових інвестицій; коректування портфелів; поступове
зменшення надмірної частки позичених коштів;
стимулювання економічного розвитку фінансових і продовольчих ринків. У цьому контексті
Мінь Чжу в праці «Країни з ринком, що фор-
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мується, повинні прикласти додаткові зусилля,
щоб залишитися локомотивом росту світової
економіки» [9] зауважує, що побудова стабільної економіки, а не лише грошово-кредитне або
бюджетне стимулювання економіки має вирішальне значення для координації економічної
політики в сучасному «гіперпов’язаному» світі.
Економічна політика має сприяти досягненню високих і стабільних темпів розвитку
сільського господарства, оскільки будь-яка нерішучість у її реалізації в майбутньому ускладнить розвиток країн з ринком, що формується.
Діалектична єдність протилежностей потребує
гармонізації стабільного інституціонального середовища і внутрішньої нестабільності, властивої складовим агропромислового комплексу, що
сприяє хеджуванню ризиків в межах прийнятного рівня для реалізації пріоритетів розвитку
сільського господарства. Тому реструктуризація агропромислового сегмента національних
економік має враховувати тенденції і протиріччя процесів дифузії, які сприяють домінуванню
передових технологій і формуванню нових технологічних укладів.
Ресурсною складовою виробництва у різних
галузях господарства є продукція сільського
господарства. Основна частина доданої вартості продуктового ряду формується на етапі переробки сільськогосподарської продукції, тому
розвинена сировинна база є необхідною умовою
ефективної діяльності переробних підприємств.
Одним з основних завдань виробництва є забезпечення населення продуктами харчування,
продовольчими товарами сільськогосподарської
переробки достатньої якості та доступності ціни.
Іноземні фінансові установи є стабільними постачальниками зовнішнього фінансування при умові наявності локальних фінансових
криз, проте підвищення відкритості фінансового сектора підвищує фінансову напруженість,
що зумовлює проблеми не тільки для країн з
ринком, що формується, а й для фінансових
систем розвинених країн.
Національна агропромислова політика залежать від стадії економічного циклу, внутрішніх і зовнішніх чинників стратегії галузі, економічних інтересів власників. Агропромислова
політика має координуватися з промисловою
політикою, що дозволить задіяти у вертикаль
системи розвитку сільськогосподарського виробництва державно-приватне партнерство, регіональні економічні стратегії, які визначають
перспективи міжгалузевої промислової кооперації і територіального розміщення промислового виробництва.
За 2010–2012 рр. у агропромисловому секторі України відбулися позитивні зрушення:
збільшився обсяг виробництва валової продукції сільського господарства на 12,7%, харчової промисловості – на 4,2%; зріс валовий
збір зерна за рахунок збільшення врожайності
культур становило понад 47 млн тонн, що на
4,5 мл. тонн більше порівняно з 2007–2009 рр.;
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вдалося подолати негативну тенденцію у галузі
тваринництва, оскільки обсяг валової продукції
тваринництва збільшився на 8,7%; забезпечено
у 2012 р. збільшення обсягу виробництва молока, зростання поголів’я свиней і птиці, а також
зупинено скорочення поголів’я великої рогатої
худоби. У 2012–2013 марткетинговому році на
експорт було поставлено майже 23 млн тонн
зернових; трейдери отримали стабільні надходження валютної виручки і можли залучати фінансування за кордоном.
У 2014 р. єдиною галуззю, обсяги виробництва якої зростали, було сільське господарство:
приріст 2,8% завдяки рекордному врожаю зернових культур та рослинництва. Експорт скоротився за всіма товарними групами продукції,
зокрема АПК – на 2%. З одного боку, експорт
харчової промисловості скоротився на 12,9%,
насамперед до Росії (майже вдвічі) через запровадження санкцій до українських виробників, а
з іншого – завдяки лібералізації доступу українських товарів на ринки ЄС та рекордному
врожаю, експорт зернових зріс на 2,8% (фізичні обсяги – на 23,7%), а олії та жирів – на 9,2%
[10, с. 26].
В Україні стабілізація розвитку національної
економіки сприятиме підвищенню соціальних
стандартів та рівня добробуту громадян. Державною програмою активізації розвитку економіки на 2013–2014 рр., затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого
2013 р. № 187 [11] передбачено створення державного банку розвитку з метою стимулювання
та підтримки розвитку пріоритетних галузей
економіки, зокрема сільського господарства, а
також реалізації інвестиційних та інноваційних проектів, залучення довгострокових зовнішніх інвестицій в національну економіку.
Проте на практиці не підкріплена економічним
розвитком «соціалізація» бюджету тільки тимчасово вирішувала завдання покращення добробуту громадян, оскільки вона не базувалася на
адекватному збільшенні обсягів виробництва і
підвищенні рівня продуктивності праці.
У концепції розвитку банківської системи
України визначено, що конкурентні переваги,
які отримали експортери внаслідок девальвації
гривні, забезпечать основний позитивний внесок в економічне відновлення у 2015 р. Сільськогосподарська галузь матиме широкі перспективи навіть в умовах не надто високих
світових цін на продовольство, оскільки протягом останніх років обсяги врожаю зернових
культур мають стійку тенденцію до зростання
[10, c. 9].
Розвиток національного агропромислового
комплексу варто розглядати як важливий етап
формування системи продовольчої безпеки та
інституціонального каркасу модернізованої інноваційної економіки. При формуванні організаційно-економічного механізму агропромислового комплексу доцільно визначити умови і
принципи розширення інтеграційних стосунків

між економічними агентами. Інтеграційні процеси в агропромисловому комплексі потребують
удосконалення науково-методичних підходів до
координації управління за допомогою:
– стратегічних економічних інтересів учасників основних і допоміжних бізнес-процесів;
– оптимізації структури джерел фінансування та механізмів їхнього залучення;
– інтеграції учасників комплексу щодо розширення їх матеріальних, фінансових і трудових ресурсів;
– узгодження граничних показників залучення фінансових ресурсів для реалізації економічних інтересів учасників і зацікавлених
економічних агентів сільськогосподарських бізнес-процесів;
– визначення пропорцій і співвідношень у
діяльності учасників комплексу;
– системи корпоративних змін у процесі інтеграції учасників комплексу;
– для впровадження інновацій у процесі реалізації виробничого циклу;
– структурування та ієрархізації основних
цілей учасників агропромислового комплексу;
– інформаційного забезпечення процесів інтеграції учасників сільськогосподарських бізнес-процесів.
До основних причин невдалої побудови агропромислового належать слабка взаємодія
між основними учасниками та недостатнє фінансування і субсидіювання. Їх попередження
потребує активізації державної регуляторної
політики.
У сучасних реаліях пріоритетними завданнями державної регуляторної політики є такі:
– забезпечення державної фінансової підтримки та запровадження механізму заохочення придбання сільськогосподарської техніки
вітчизняного виробництва для формування сучасної техніко-технологічної бази агропромислових підприємств;
– стимулювання вітчизняних товаровиробників до впровадження інноваційних технологій, модернізації та будівництва об’єктів агропромислового комплексу з метою збільшення
обсягів виробництва продукції, підвищення її
якості та поступового імпортозаміщення, підвищення якості та конкурентоспроможності продуктів переробки продукції вітчизняного виробництва;
– здійснення ринкового нагляду та заходів
щодо інформування органів державного ринкового нагляду та споживачів про виявлену небезпечну продукцію;
– стимулювання впровадження інноваційних технологій у рослинництві з метою імпортозаміщення;
– формування позитивних довгострокових
очікувань товаровиробників шляхом забезпечення цінової стабільності ключових аграрних
ринків;
– збільшення обсягу експорту сільськогосподарської продукції та харчових продуктів.
Випуск 3. 2015
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Особливої уваги заслуговує державна підтримка розвитку страхування сільськогосподарської діяльності з метою захисту інтересів
споживачів і кредиторів.
Повний цикл сільськогосподарського виробництва представляє послідовність етапів з вирощування сільськогосподарської продукції,
первинної переробки, глибокої переробки та
дистрибуції. Стратегічні цілі розвитку сільськогосподарського виробництва можуть бути
реалізовані за допомогою взаємодії в рамках
холдингових структур. Організаційна побудова холдингів є різноманітною, оскільки окремі
елементи побудови різних типів холдингів забезпечують різні цілі їх стратегічного розвитку.
Висновки і пропозиції. Отже, пріоритетними
напрямами економічної політики є підвищення
конкурентоспроможності економіки, покращення інвестиційного клімату, забезпечення розвитку високотехнологічних секторів економіки,
підтримка національного товаровиробника та
реалізація політики імпортозаміщення, стимулювання збільшення обсягу експорту товарів
вітчизняного виробництва.
По-перше, в Україні сільськогосподарське
виробництво потребує підвищення фінансового
потенціалу продуктових комплексів, розвитку
інтегрованих територіальних кластерів, активізації діяльності промислово-фінансових груп
і холдингів. Бізнес-процеси сільськогосподарського і переробного виробництва потребують
створення єдиних вертикально-інтегрованих
виробничих структур. Класифікація передумов
розвитку вертикального інтегрування зумовлюється комерційною спрямованістю сільськогосподарської діяльності.
По-друге, сучасні моделі структурування
управління агропромисловим комплексом потребують функціонування підприємств у межах
єдиного економіко-орієнтованого управлінського контуру. З економічної точки зору важливо
визначити пріоритети взаємодії великих агрохолдингів, малих (середніх) сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств.
По-третє, підвищення фінансового потенціалу національного аграрного ринку та поступальна земельна реформа мають сприяти створенню
прозорого ринку земель сільськогосподарського
призначення і розвитку базових галузей сільського господарства. Розвиток аграрного комплексу тісно пов’язаний зі збереженням сіль-
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ськогосподарської землі, яка є національним
багатством країни, тому вона повинна належати на правах власності лише громадянам України. У цьому контексті доцільно продовжувати
мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Водночас спроба впровадження вільного обігу сільськогосподарських
земель може обернутися її спекулятивним відчуженням.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Лупенко Ю.О. Хеджування фінансових ризиків та сучасний
ринок деривативів для підприємств аграрного сектору економіки / Ю.О. Лупенко, В.В. Фещенко // Фінанси України. –
2014. – № 11. – С. 98–115.
2. Романишин В.О. Ринок боргових зобов’язань як альтернативне джерело фінансування підприємств в Україні /
В.О. Романишин, О.В. Булавинець // Фінанси України. –
2014. – № 11. – С. 116–124.
3. Сторонянська І.З. Напрямки модернізації фінансового
забезпечення розвитку територіальних громад у контексті завдань адміністративно-територіальної реформи /
І.З. Сторонянська, А.О. Пелехатий // Фінанси України. –
2014. – № 10. – С. 97–108.
4. Циганов С.А. Інновації як об’єкт впливу міжнародного фінансового капіталу в умовах циклічних змін економіки /
С.А. Циганов, Н.М. Процун // Фінанси України. – 2014. –
№ 10. – С. 73–86.
5. Шовкун І.А. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в контексті неоіндустріалізації економіки України / І. А.
Шовкун // Фінанси України. – 2014. – № 12. – С. 83–95.
6. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард приветствует программу экономического роста Группы 20-ти // Прессрелиз. – 2014. – № 14/65 (R). – 23 февраля.
7. Классенс С. Перестройка глобальной банковской системы /
С. Классенс, Хуан А. Маркетти // Финансы и развитие. –
2013. – Вып. 50, № 4. – С. 14–17.
8. Бхагвати Д. Зарождение новой системы / Д. Бхагвати //
Финансы и развитие. – 2013. – Вып. 50, № 4. – С. 9–13.
9. Чжу М. Страны с формирующимся рынком должны приложить дополнительные усилия, чтобы остаться локомотивом роста мировой экономики [Електронний ресурс] / М.
Чжу. – Режим доступу : http://blog-imfdirect.imf.org/.
10. Банківська система 2015: виклики та перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // bank.gov.ua.
11. Державна програма активізації розвитку економіки на
2013–2014 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 р. № 187 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/187-2013.

782

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

УДК 336.763.34:332.834.1
Соколовський Є.А.
аспірант кафедри банківської справи
Одеського національного економічного університету

ДІАГНОСТУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ
ІПОТЕЧНОГО ЖИТЛОВОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
DIAGNOSTICATING OF FINANCIAL STABILITY
OF MORTGAGE CREDITING IN UKRAINE
АНОТАЦІЯ
Розглянуто концептуальні засади дослідження діагностування фінансової стабільності систем іпотечного кредитування в сучасній економіці України. Проаналізовано дисбаланси,
що стримують іпотечне кредитування в контексті забезпечення фінансової стійкості банківської системи. Запропоновано
практичні напрями вдосконалення підходів до оцінювання
проблемних іпотечних кредитів та забезпечення ефективності
системи іпотечного кредитування за допомогою страхування.
Ключові слова: іпотечне житлове кредитування, фінансова стабільність, діагностування, застава, ризики іпотечних
операцій, страхування.
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены концептуальные основы исследования диагностирования финансовой стабильности систем ипотечного
кредитования в современной экономике Украины. Проанализированы дисбалансы, которые сдерживают ипотечное кредитование в контексте обеспечения финансовой стабильности
банковской системы. Предложены практические направления
усовершенствования подходов к оцениванию проблемных
ипотечных кредитов и обеспечения эффективности системы
ипотечного кредитования с помощью страхования.
Ключевые слова: ипотечное жилищное кредитование,
финансовая стабильность, диагностирование, залог, риски
ипотечных операций, страхование.
АNNOTATION
Conceptual principles of research of diagnosticating of financial stability of the systems of the mortgage crediting are considered in the modern economy of Ukraine. Disbalances which restrain the mortgage crediting in the context of providing of financial
firmness of the banking system are analysed. Practical directions
of perfection of approaches to the evaluation of problem mortgage
loans and providing efficiency of the system of the mortgage crediting by means of insurance are offered.
Keywords: mortgage crediting, financial stability, diagnosticating, mortgage, risks of mortgage operations, insurance.

Постановка проблеми. Формування системи
іпотечного житлового кредитування є економічним стимулом потенційного технологічного
розвитку банків і сприяє забезпеченню підвищення стабільності банківської системи. Діагностика – це управлінська робота з виявлення
проблем системи управління економічним агентом, яка є однією зі стадій системного аналізу
при вдосконаленні системи управління, зокрема учасниками іпотечного житлового кредитування в умовах нової макроекономічної нестабільності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичне обґрунтування сутності та особливостей фінансової стабільності банківської системи
здійснили такі представники західної економічної думки, як: Д. Блейк, Дж. Стігліц, С. Фішер,
М. Фут (проблематика фінансової стабільності

в умовах ускладнення економічних відносин в
ринковій системі); Х. ван Грюнинг, С.Б. Братановіч (оцінка управління фінансовими ризиками для досягнення фінансової стабільності) [1];
С. Классенс, Х.А. Маркетті (теоретична концептуалізація перебудови глобальної банківської
системи) [2, с. 14–17].
Серед вітчизняних науковців і практиків вагомий внесок у розробку тематики стабільності
іпотечного житлового кредитування зробили:
О.Г. Білорус (тенденції і суперечності гіперфінансіалізації світової економіки та глобальні
проблеми фінансової стійкості) [3, с. 24–31];
С.А. Буковинський (зміна інституціональних
умов з огляду на ненейтральність грошей у
довгостроковому періоді, модифікація моделей
державного регулювання і системи інститутів,
що відкриває нові можливості для підвищення ефективності грошово-кредитної політики)
[4, с. 25–32]; О.О. Гаманкова, Д.В. Гаманков,
О.В. Димніч (організаційно-правові засади державного регулювання страхового ринку для забезпечення його стабільного функціонування та
захисту інтересів споживачів страхових послуг)
[5, с. 67–76]; В.В. Коваленко, О.М. Звєряков
(науково-методичні підходи до вибору критеріїв оцінювання системи антикризового управління фінансовою стійкістю банків) [6, с. 59–72];
А.М. Рябчик (організаційно-інституційні засади приватизації житлового фонду, зростання
цін на нерухомість, скорочення будівництва соціального житла) [7, с. 89–92].
Віддаючи належне науковим доробкам зазначених учених, слід сформулювати теоретико-методологічні засади дослідження, яке полягає у відстеженні тенденцій і суперечностей
розвитку іпотечного житлового кредитування
в умовах нової макроекономічної кризи. Ця
проблема актуальна з практичної точки зору,
оскільки через її невирішеність можливе виникнення довгострокових ризиків повернення
іпотечних житлових кредитів в умовах перманентності змін умов застави і відсутності страхування очікуваної інфляційної складової.
Метою статті є дослідження сутнісної характеристики фінансової стабільності іпотечного
житлового кредитування на основі раннього
діагностування з метою задіяння страхування
для запобігання кризовим явищам на іпотечному ринку.
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
Виклад основного матеріалу. Іпотечний ринок – це складна система економіко-правових
відносин, які виникають на основі економічних принципів та норм у процесі акумулювання вільних грошових ресурсів між суб’єктами
суспільного відтворення на фінансовому ринку
з метою розміщення іпотечних кредитів і рефінансування іпотечних активів для реалізації
соціальних програм. Близькість до останнього
клієнта дає банкам та іншим постачальникам
фінансових послуг, зокрема іпотечних кредитів, важливі переваги – можливість точніше
оцінювати можливості розвитку та ризики.
Міжнаціональні і національні банківські
системи взаємопов’язані і взаємозалежні. Криза іпотечного кредитування, яка виникла в
США, відповідно до термінології, мов «крила
метелика», зумовила хвилю фінансових потрясінь загальносвітового масштабу. С. Классенс, Хуан А. Маркетті у праці «Перебудова
глобальної банківської системи» визнають, що
міжнародна фінансова криза викликала необхідність ретельного вивчення ризиків і переваг,
пов’язаних з міжнародними фінансовими послугами, зокрема з міжнародною банківською
діяльністю [2, с. 14–17].
Світова фінансово-економічна криза призвела до поглиблення кризи ліквідності у банківському секторі. У 2000–2007 рр. банки активно
розвивали кредитування населення (іпотечні,
споживчі кредити) за рахунок залучених з-за
кордону кредитних ресурсів. За період з 1995 до
2009 р. було відзначено близько 560 іноземних
банківських інвестицій, що збільшило середнє
число іноземних банків з 20% від загального
числа банків, що здійснюють свою діяльність
на місцевих ринках – до 34% [2, с. 15].
В умовах перманентності кризових явищ
банки згортають свої програми іпотечного кредитування, що також негативно впливає на
ліквідність банківської системи. Так, у 2008 р.
іпотечні кредити сягнули 30,33% кредитного
портфеля вітчизняних банківських установ,
однак, незважаючи на відновлювальні соціально-економічні заходи в економіці за 2010–
2012 рр., їхня частка продовжувала скорочуватися (станом на 01.01.2012 р. вона становила
21,43%). Найбільша частка вказаних іпотечних
кредитів припадає на чотири області: Одеську
(15,6%), Донецьку (7,2%), Дніпропетровську і
Харківську (5,3% і 5% відповідно) та м. Київ
(29%). Решту іпотечних кредитів було спрямовано в інші регіони країни (37,9%) [8].
У 2013 р. у двох банках, серед 50-ти лідерів
за активами, з’явилися нові іпотечні програми в сегменті кредитування первинного ринку
житла, зокрема «Укргазбанк» почав видавати
кредити на нову нерухомість без обмеження
щодо локалізації. Водночас після зміни власників пішов з ринку іпотечного кредитування
«Ерсте Банк» (нова назва – «Фідокомбанк»).
З квітня 2009 р. зростає частка проблемних іпотечних кредитів, що змусило банківські
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установи здійснювати їх реструктуризацію. Зокрема, у квітні 2009 р. їх питома вага склала
2% від загальної кількості виданих кредитів, а
в жовтні 2011 р. вона збільшилася до 31,5%.
Водночас серед науковців і фахівців немає єдиного бачення щодо визначення єдиних підходів
до визначення сутності проблемних кредитів,
що не дає можливості визначити масштаби проблемних активів та їх вплив на регулятивний
капітал банків [9, с. 15–16; 10, с. 32–46].
У 2013 р. в Україні середня ставка за іпотечними кредитами на придбання житла становила
23,96%. Кредит на купівлю житла на вторинному ринку під заставу самого об’єкта, з мінімальним авансом до 30%, можна було отримати
в 19-ти банках серед 50-ти лідерів за активами.
Підвищення вартості іпотечних кредитів зумовлено подорожчанням ресурсів на фінансових
ринках. У 2013 р. в США середня ставка на житлові кредити зі строком погашення до 30 років
виросла до 4,58% річних, хоча в 2012 р. становила 3,66%. Іпотечна ставка строком на 15 років в США становить близько 3,6% [11].
У 2014 р. Україна потрапила під вплив
безпрецедентного поєднання політичної, фінансово-економічної та банківської криз. На
макро
фінансову стабільність держави суттєво
вплинули конфлікт на сході України та макроекономічні дисбаланси минулих років. Унаслідок зростання рівня негативно класифікованої
заборгованості банки змушені були створювати
значні резерви за активними операціями, що
неминуче негативно вплинуло на рівень капіталізації банківських установ. У 2014 р. банки здійснили відрахування у резерви на суму
103 млрд грн. Це зумовило повернення банківської системи до збитковості – за 2014 рік
збитки банківського сектору склали майже
53 млрд грн [12].
Значна девальвація гривні, спад в економіці, військові дії у східному регіоні та анексія
АР Крим, а також недостатній рівень корпоративного управління зумовили погіршення якості кредитного портфеля банків. Регулювання
грошово-кредитного ринку у 2015 р. ускладнюватиметься з огляду на: низьку довіру до
банківської системи, що може зумовлювати
продовження відтоку депозитів принаймні на
початку року; існування профіциту ліквідності
переважно внаслідок здійснення виплат Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб; сегментованість міжбанківського ринку, що заважатиме
перерозподілу ліквідності та потребуватиме суттєвої участі Національного банку України.
Зазначимо, що Кабінет міністрів України
готує нову програму купівлі житла – через
депозити, розміщені в кредитних установах.
В Україні станом на 1 липня 2013 р. загальна
сума депозитів серед населення складала близько 51 млрд у доларовому еквіваленті (близько
1 130 дол. США на одну фізичну особу); в Російській Федерації – відповідно 488 млрд у доларовому еквіваленті (близько 3 400 дол. США
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на одну фізичну особу). В Україні близько
55% – це депозити фізичних осіб в гривні, а
інша сума депозитів населення в іноземній валюті, а в Російській Федерації частка депозитів
в рублях становить 82% [8].
У Російській Федерації банки випускають
банківські векселі і продають їх юридичним та
фізичним особам. Станом на 1 липня 2013 р. російські банки випустили в обіг 22 млрд доларового еквіваленту векселів. Доцільно адаптувати
цей досвід до реалій України.
У 2014 р. об’єктивне погіршення ринкових
очікувань призвело до відпливу депозитів із
банківської системи. Як наслідок, на 19% збільшився обсяг готівки поза банками, що зумовило випереджаюче зростання монетарної бази
на 8,5%, порівняно з грошовою масою у 5,3%.
У 2014 р. обсяг коштів фізичних осіб становив
416 млрд грн, або 36% від суми зобов’язань;
за рік він скоротився на 17 млрд грн, або на
4%, а без урахування валютних коливань – на
126 млрд грн (на 29%) [12].
Кризові явища «відбили у країн бажання
здійснювати подальшу лібералізацію своїх фінансових секторів, у тому числі в країн з ринком, що формується» [2, с. 15]. До дисбалансів,
що стримують іпотечне кредитування в Україні, варто зарахувати такі: рівень інфляції; значні розміри відсоткових ставок за іпотечними
кредитами; низьку капіталізацію операторів
іпотечного ринку; високу ризиковість іпотечних програм; нерозвиненість інфраструктури
вторинного іпотечного ринку; високу територіальну концентрацію іпотечних кредитів.
Низька активність Державної іпотечної
установи у процесі рефінансування іпотечних
кредитів зумовлена обмеженістю фінансових
ресурсів. У 2013 р. статутний фонд Державної
іпотечної установи скоротили на 20,6% – до
755,66 млн грн. Поділяємо точку зору вчених-економістів І. Косарєвої, Г. Сукрушевої,
Н. Сарматицької щодо доцільності забезпечення державної підтримки іпотечного кредитування [13, с. 151–152]. Надання державних
гарантій іпотечним зобов’язанням фізичних
осіб Державною іпотечною установою і фінансовою компенсацією банкам частини плати за
користування кредитом за пільговою відсотковою ставкою та державних субсидій для сплати
першого внеску (частини іпотечного кредиту)
на придбання житла сприятиме активізації залучення заощаджень населення для розвитку
системи іпотечного кредитування.
Система іпотечного кредитування об’єднує
ринок нерухомості та фінансовий ринок, тому
для неї характерними є ризики цих ринків:
ринкові, кредитні й операційні ризики, а також
ризики ліквідності та рефінансування. З метою
мінімізації наслідків їх впливу доцільно розробити комплекс заходів і способів щодо їх мінімізації у розрізі їх видів.
Дотримуючись логіки нашого дослідження
варто акцентувати увагу на пріоритетах іпотеч-

ного страхування. Незалежна асоціація банків
України констатує зростання кількості судових
рішень за кредитними позовами, коли деякі несумлінні позичальники у судовому порядку на
невизначений термін затягували процес стягнення заборгованості за кредитом.
Станом на 01.01.2015 р. обсяг кредитів,
наданих фізичним особам в іноземній валюті, становить 77 943 млн грн, з них іпотечні – 44 638 млн грн. Сума нарахованих відсотків за іпотечними кредитами фізичних осіб в
іноземній валюті складає 11 999 млн грн [12].
У 2015 р. відбувся перехід від штучно стабільного до гнучкого обмінного курсу гривні, який
визначається фундаментальними чинниками
ринку: попитом та пропозицією. Проте населення, яке має іпотечні житлові кредити, не отримало гідних компенсаторів курсовій волатильності, бо комплексного синхронного вирішення
проблем переходу до гнучкого обмінного курсу
гривні не відбулося.
Особливо це стосується застави, тому доцільно внести зміни до Закону України «Про
іпотеку» щодо встановлення права іпотекодержателю придбати непродане на аукціоні майно за найнижчою ціною. Крім того, поняття
«списання» та «анулювання» боргу мають бути
чітко розмежовані – тоді банки зможуть безперешкодно списувати наявну заборгованість по
кредитах фізичних осіб.
Для захисту платоспроможності позичальника [14; 15] варто використовувати комплексну програму іпотечного страхування, яка
дає змогу позичальнику виконувати кредитні
зобов’язання при зниженні платоспроможності.
Програма комплексного іпотечного страхування може включати:
– страхування життя і здоров’я позичальника (співпозичальника/поручителя). Страхування оформляється на випадок смерті позичальника (співпозичальника/поручителя), постійної
й/або тимчасової втрати працездатності;
– страхування майна, яке купують. Страхування оформляється на випадок пожежі, пошкодження майна водою, крадіжки, грабежу,
розбою, навмисного знищення майна іншими
особами, стихійних лих;
– страхування ризиків можливої втрати права власності на придбану нерухомість (титульне страхування). Страхування оформляється на
випадок обмеження або втрати позичальником
права власності на нерухоме майно.
Повний пакет документів іпотечного страхування, як правило, підписують за один день
до підписання кредитного договору або в день
підписання після того, як банк надасть основні
положення кредитного договору позичальника.
Страхова сума за договором комплексного
іпотечного страхування визначається відповідно до умов кредитної програми банку: сума
іпотечного кредиту; сума іпотечного кредиту,
збільшеного на 10%; сума іпотечного кредиту, збільшеного на значення річної відсоткової
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
ставки за кредит. Водночас щорічно страхова
сума зменшується відповідно до графіка погашення кредиту.
При настанні страхового випадку страхову
виплату здійснює банк у розмірі реального збитку, але не вище страхової суми. Якщо розмір
страхової виплати перевищує розмір невиконаних на момент виплати зобов’язань позичальника перед банком за кредитним договором, то
цю частку, що залишилася, виплачують позичальникові (спадкоємцям).
Науково-методичні підходи до підготовки і
узгодження комплексного договору іпотечного страхування мають враховувати особливості програми іпотечного кредитування банком
і забезпечувати виконання позичальником
зобов’язань щодо повернення кредиту згідно з
терміном дії кредитного договору. При розробці
комплексного договору іпотечного страхування
страхові компанії мають керуватися вимогами
кредитної організації. Вибір ризиків визначається вимогами кредитної організації. До компонентів механізму забезпечення ефективного
іпотечного страхування доцільно зарахувати:
– оперативність і гнучкість тарифної політики;
– індивідуальний підхід до кожного позичальника;
– можливість виплати страхової премії в розстрочку без підвищення тарифу (за узгодженням з банком);
– узгодження взаємовигідних умов при достроковому погашенні кредиту;
– можливість підписання і оплати договору
страхування безпосередньо під час укладання
кредитного договору в банку.
Водночас інструментарій іпотечного страхування потребує подальшої розробки та удосконалення щодо страхування ризику втрати або
ушкодження нерухомого майна (предмета застави); ризику смерті/втрати працездатності;
ризику втрати об’єкта застави в результаті припинення права власності на нерухоме майно;
відповідальності позичальника за невиконання
або неналежне виконання зобов’язань за кредитним договором.
Розвиток іпотечного страхування обмежує низька капіталізація та фінансова стабільність страхових компаній, а також відсутність
у більшості компаній оцінки міжнародних рейтингових агентств. В умовах фінансової нестійкості страхових компаній виникає також ймовірність невиконання зобов’язань. Сполучення
різних напрямів діяльності шодо страхування
підвищує ризики і проблемність відокремлення резервів з іпотечного страхування від резервів, сформованих страховими компаніями
щодо інших видів страхування. Тому поділяємо
бачення щодо доцільності виділення іпотечного страхування в окремий вид (за аналогією зі
страхуванням життя) і встановлення для компаній з іпотечного страхування специфічних
вимог щодо забезпечення монотипності послуг
і фінансової стійкості [16, с. 13].
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Висновки і пропозиції. Економічна природа
та особливості системи іпотечного кредитування визначаються макроекономічною ситуацією
в країні, історичними умовами державотворення, сформованою інституційною структурою
економіки, нормативно-правовим забезпеченням іпотечних відносин, організаційними засадами формування та функціонування іпотечного механізму. Ефективність системи іпотечного
житлового кредитування визначається основними кредитно-фінансовими, економіко-правовими та соціально-економічними принципами.
Механізм іпотечного житлового кредитування розглядається як система взаємодії фінансово-економічних та організаційних методів,
інструментів та важелів з відповідними нормативно-правовим, інформаційним та фінансовим забезпеченням, за допомогою якого впливають банківські установи на сферу іпотечного
кредитування. До основних інструментів іпотечного житлового кредитування належать:
іпотечні кредити, інструменти забезпечення
іпотечних кредитів та їх сек’юритизація, фінансові інструменти акумулювання ресурсів
для забезпечення іпотечного кредитування, інструменти погашення основного боргу та сплати відсотків за іпотечним кредитом, а також
інструменти державного регулювання іпотечного ринку.
В умовах діагностування фінансової дестабілізації в Україні спостерігається скорочення
обсягів ринку житлової нерухомості; зниження
обсягу та кількості укладених іпотечних договорів. Тому доцільно впорядкувати нормативно-правове регулювання щодо встановлення
права іпотекодержателю придбати непродане
на аукціоні майно за найнижчою ціною; розмежувати поняття «списання» та «анулювання» боргу, що дозволить банкам безперешкодно
списувати наявну заборгованість за кредити фізичних осіб.
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ВПЛИВ ЗМІНИ ФОРМ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА АДМІНІСТРУВАННЯ
ОСНОВНИХ БЮДЖЕТОУТВОРЮЮЧИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ
EFFECT OF CHANGES IN THE FORMS OF TAX REPORTING
ON ADMINISTRATION OF MAJOR TAXES IN UKRAINE
АНОТАЦІЯ
У статті наведено основні наукові підходи до визначення етимології поняття «податкова звітність». Проаналізовано основні зміни форм податкової звітності протягом 1997–
2014 рр., зокрема декларації основних бюджетоутворюючих
податків, а саме: ПДВ, податку на доходи фізичних осіб та
податку на прибуток підприємств. Встановлено вплив даних
змін на ефективність адміністрування податків. Проведено порівняння елементів податкової та фінансової звітності щодо
результатів діяльності суб’єктів господарювання. Проаналізовано місце України у світовому рейтингу Doing-Business протягом 2004–2015 рр. за показниками легкості ведення бізнесу
та оподаткування.
Ключові слова: податкова звітність, податкова декларація, адміністрування основних бюджетоутворюючих податків,
ПДВ, податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток
підприємств.
АННОТАЦИЯ
В статье приведены основные научные подходы к определению этимологии понятия «налоговая отчетность». Проанализированы основные изменения форм налоговой отчетности в течение 1997–2014 гг., в частности декларации
основных бюджетообразующих налогов, а именно: НДС, налога на доходы физических лиц и налога на прибыль предприятий. Установлено влияние данных изменений на эффективность администрирования налогов. Проведено сравнение
элементов налоговой и финансовой отчетности о результатах
деятельности субъектов хозяйствования. Проанализированы
место Украины в мировом рейтинге Doing-Business в течение
2004–2015 гг. по показателям легкости ведения бизнеса и налогообложения.
Ключевые слова: налоговая отчетность, налоговая декларация, администрирование основных бюджетообразующих
налогов, НДС, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль предприятий.
ANNOTATION
This article presents the basic scientific approaches to determining the etymology of the concept of “tax reporting”. It also analyzed the basic changes in the form of tax reporting in 1997–2014
years, especially in tax returns of major taxes: value added tax, personal income tax and corporate income tax. The author defined the
effect of these changes on the efficiency of tax administration. The
article provides comparison of the elements of the tax and financial
reporting of the entities. The author analyzed Ukraine’s place in the
world ranking – Doing-Business during 2004–2015 years, using
indicators of ease of doing business and paying taxes.
Keywords: tax reporting, tax return, administration of major
taxes, value added tax, personal income tax, corporate income tax.

Постановка проблеми. Ведення обліку розрахунків підприємства з бюджетом викликано необхідністю правильного та своєчасного
документального оформлення всіх операції,
пов’язаних з нарахуванням податків і зборів.
Згідно зі ст. 67 Конституції України, кожен
зобов’язаний сплачувати податки і збори в по-

рядку і розмірах, встановлених законом [1].
ПКУ у п. 36.1 ст. 36 конкретизує це положення і закріплює обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму
податку та збору в порядку і строки, визначені ПКУ, законами з питань митної справи [2].
Таким чином, нарахування і сплата будь-якого
податку чи збору передбачає здійснення належним чином обліку і розрахунків, результати яких відображають у відповідній формі податкової звітності. Саме тому сьогодні одним з
пріоритетних завдань, визначених Коаліційною
угодою є: «забезпечення скорочення витрат часу
та коштів платника податку на нарахування та
сплату податків шляхом скорочення кількості
та обсягів податкової звітності…» [3].
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Питанням визначення сутності податкової звітності та її впливу на адміністрування податків
і зборів присвячено чимало наукових публікацій. Вагомий внесок у дослідження окремих
аспектів цієї проблематики зробили такі вчені: В.П. Пантелеєв [4], М.П. Кучерявенко [5],
С.В. Шахов [6], Д.М. Серебрянський [7; 8],
О.М. Смірнова [7; 8], Л.Л. Тарангул [8] та ін.
Постановка завдання. Основною метою дослідження є оцінка впливу зміни форм податкової звітності на адміністрування основних
бюджетоутворюючих податків, зокрема податку на додану вартість (далі – ПДВ), податку на
доходи фізичних осіб та податку на прибуток
підприємств, в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Прийняття кодифікованого нормативного акта у
сфері оподаткування сприяло певній систематизації окремих понять та термінів, проте поняття
«податкова звітність» законодавчою ініціативою
залишилося неохопленим. Визначення податкової звітності міститься лише у наказі Державної
податкової служби України (далі – ДПС) «Про
затвердження Методичних рекомендацій щодо
приймання та комп’ютерної обробки податкової
звітності платника податку в органах ДПС України» від 14.06.2012 р. № 516. Згідно з зазначеним нормативним актом, податкова звітність –
це документи, які відповідно до Податкового
кодексу України (далі – ПКУ) платник податку
подає до органів ДПС і на підставі яких здійснюються нарахування та/або сплата податку, збору
(обов’язкового платежу) [9].
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Серед науковців також відсутнє єдине бачення щодо сутності поняття «податкова звітність».
Більшість дослідників під податковою звітністю
розуміють сукупність документів, що платник
податку подає до податкових органів у строки,
встановлені законодавством, на підставі яких
здійснюється нарахування та/або сплата податку (обов’язкового платежу). Існує й інше трактування: податкова звітність – це документація
(податкові декларації, розрахунки, звіти тощо),
яку платник податку чи податковий агент подає у податкові органи, та яка містить інформацію про розрахунок податкових зобов’язань,
на підставі яких здійснюється нарахування та/
або сплата податку, збору (обов’язкового платежу) до бюджету та державних цільових фондів
у встановлені законом терміни [4]. Ми схиляємося до більш ширшого визначення поняття
«податкова звітність», що наведено професором
М.П. Кучерявенко. Так, це сукупність дій платника податків (або особи, що його представляє)
і податкового органу зі складання, ведення і
здачі документів установленої форми, що містять відомості про результати діяльності платника податку, його майнове становище і фіксують процес обчислення податку, а також суму,
що підлягає сплаті до бюджету [5]. Аналогічної
думки дотримується і науковець С.В. Шахов.
У своїх працях він зазначає, що особливість
природи податкової звітності полягає у тому,
що правовий вплив обов’язково повинен бути
спрямований на дві сторони учасників правовідносин. Досить часто податкова звітність
пов’язується лише з сукупністю активних дій
платника податку. Але податкова звітність як
цілісний комплекс врегульованої поведінки податкових органів та платників передбачає логічність характеристики цього поняття як системи зустрічних дій усіх учасників податкових
відносин. Передусім суб’єкти виконавчої влади
(переважно податкові органи) розробляють форми податкової звітності, тобто закладають основи складання таких документів, яких повинні
дотримуватися платники податків [6]. Можна
зробити висновок, що податкова звітність є
підсумковою стадією виконання податкового
обов’язку і передбачає сукупність дій платника податків (або особи, що його представляє)
з обчислення податків і зборів та складання і
подання документів, передбачених законодавством до контролюючого органу. Вона повинна
формуватися на основі таких вимог, як раціональність та економічність.
Що стосується видів податкової звітності, то
традиційно виділяють такі [10]:
– розрахунково-декларативна
документація – документи, в яких фіксують податкові
розрахунки й суми податків (наприклад, декларація з податку на прибуток);
– довідкова (супутня) документація – документи, що містять довідкову інформацію,
які деталізують дані для обчислення податків
і розшифровують або обґрунтовують податкові

розрахунки (наприклад, звіт про використання
платниками податку на прибуток підприємств
вивільнених коштів);
– облікова документація – документи, що
є зведеними формами податкового обліку (наприклад, первинні документи бухгалтерського
обліку);
– податкові повідомлення (вимоги) – документи, які податкові органи надсилають
платникам податків і зборів, і які включають
відомості про строки й суми податків, що підлягають сплаті (наприклад, податкове повідомлення-рішення).
Так, кожна форма податкової звітності має
свої особливості та структуру, що робить її індивідуальною, однак строки і порядок її подання, як правило, для всіх платників податків і
зборів однакові залежно від звітного (податкового) періоду.
Однією з основних форм податкової звітності з будь-якого податку вважається податкова
декларація (розрахунок). Відповідно до п. 46.1
ст. 46 ПКУ податкова декларація, розрахунок –
це документ, що платник податку подає контролюючому органу у строки, встановлені законом,
на підставі якого здійснюється нарахування
та/або сплата податкового зобов’язання з податку. Вітчизняні форми податкових декларацій з основних бюджетоутворюючих податків
зазнавали змін протягом усього періоду незалежності. Беручи до уваги інформацію у базі
даних «Законодавство України» на офіційному
веб-порталі Верховної Ради України, проаналізуємо зміни форм податкової декларації вищезгаданих податків протягом 1997–2014 рр.
Найменше змін було внесено до форми податкового розрахунку з податку на доходи
фізичних осіб,яку податкові агенти подають
щокварталу за місцем свого розташування (місцезнаходження – для юридичних осіб, місця
проживання – для фізичних осіб), звітуючи
тим самим про суми доходу, нарахованого або
сплаченого фізичним особам і суми утриманого
з них податку (табл. 1).
Як бачимо з таблиці 1, протягом 1997–
2014 рр. податковий розрахунок з податку на
доходи фізичних осіб зазнавав змін не лише у
структурі, а й у назві. Однак зміни, що відбулися, не применшили основного призначення
цього виду податкової звітності, а лише розширили її інформативно-аналітичний характер, збільшивши при цьому кількість показників, які потрібно розкривати податковому
агенту у згадуваній формі. Ураховуючи це,
кількість часу, потрібного на формування податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб зростає, зважаючи на те, що звітний
(податковий) період, а отже, і кількість платежів протягом усього періоду дослідження залишилися без змін.
Що стосується декларації з ПДВ, то порівняно з податковим розрахунком з податку на
доходи фізичних осіб змін відбулося значно
Випуск 3. 2015
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Таблиця 1
Нормативно-правові основи змін структури декларації
з податку на доходи фізичних осіб в Україні
Назва наказу

Відомство, що
Дата
затвердило
прийняття та
наказ
номер наказу
Міністерство
доходів
21.01.2014 р.
і зборів
№ 49
України

Про затвердження форми
Податкового розрахунку
сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь
Державна
платників податку, і сум
податкова
утриманого з них податку адміністрація
(форма № 1ДФ) та ПорядУкраїни
ку заповнення та подання
податковими агентами
Податкового розрахунку
сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь
Державна
платників податку, і сум
податкова
утриманого з них податку
адміністрація
України

24.12.2010 р.
№ 1 020

29.09.2003 р.
№ 451

Назва податкової
звітності

Видалено колонку «сума
податкового боргу на»
Надано можливість через
релігійні переконання
вносити замість поПодатковий розрадаткового номера серію
хунок сум доходу,
та номер паспорта, що
нарахованого (спла- спричинило зміну у наченого) на користь
звах підписів та рядків,
платників податку,
додано колонку «сума
і сум утриманого з
податкового боргу на»
них податку
Змінено назву форми, додано нові стовпці – «сума
нарахованого доходу»
(за), «ознака» (9), деталізовано стовпець «сума
утриманого податку» –
«нарахованого» (4а),
«перерахованого» (4)

Про затвердження форми
довідки про суми виплачених доходів і утриманих
з них податків фізичних
Довідка про суми
осіб (форма № 8ДР) і
Державна
доходів
Порядку заповнення та
податкова
06.01.1999 р. виплачених
і
утриманих
з них
подання юридичними осо- адміністрація
№ 10
податків фізичних
бами всіх форм власності
України
осіб
й фізичними особами –
суб’єктами підприємницької діяльності довідки
форми № 8ДР
Про затвердження форми
довідки про суми виплачених доходів і утриманих
з них податків та інших
обов’язкових платежів
фізичних осіб юридичВідомості про нараними особами усіх форм
Державна
ховані
та виплачені
власності та фізичними
податкова
30.12.1997 р.
фізичним особам
особами – суб’єктами під- адміністрація
№ 473
суми доходів і суми
приємницької діяльності
України
утриманих з них
(форма № 8ДР); Порядку
податків
заповнення та подання
юридичними особами усіх
форм власності і фізичними особами – суб’єктами
підприємницької діяльності довідки ф. № 8ДР
Джерело: складено автором на основі нормативно-правових актів

більше (табл. 2). Це можна пояснити наявністю
додатків до декларації, які деталізують ряд показників загальної частини декларації.
Як бачимо з таблиці 2, протягом досліджуваного періоду у декларацію з ПДВ найбільше
змін було внесено з прийняттям ПКУ. Так, назви рядків було викладено відповідно до норм
ПКУ, збільшено кількість додатків з 5 до 8, а
саме до попередніх Додатків 1–5 додано Додатки 6–8, а до кінця 2011 р. розширено інформативний характер декларації Додатком 9.
На сьогодні декларація з ПДВ, відповідно
до наказу Міністерства фінансів України від
23.09.2014 р. № 966, містить такі додатки:

Зміни відносно
попередньої форми

Змінено назву форми

н. д.

– Д. 1 – Розрахунок корегування сум податку на додану вартість до податкової декларації
з податку на додану вартість;
– Д. 2 – Довідка про залишок суми
від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню
до складу податкового кредиту наступного податкового періоду
– Д. 3 – Розрахунок суми бюджетного відшкодування;
– Д. 4 – Заява про повернення суми бюджетного відшкодування;
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Таблиця 2
Нормативно-правові основи змін структури декларації з податку на додану вартість в Україні
Назва наказу

Про затвердження
форм та Порядку
заповнення і
подання податкової
звітності з податку
на додану вартість

Відомство, що
затвердило наказ

Дата прийняття Кількість
та номер наказу додатків

Міністерство
фінансів України

23.09.2014 р.
№ 966

9

Міністерство
доходів і зборів
України

13.11.2013 р.
№ 678

9

Міністерство
фінансів України

25.11.2011 р.
№ 1492

9

Державна податкова
адміністрація
України

25.01.2011 р.
№ 41

8

Про затвердження
форми податкової Державна податкова
декларації та
30.05.1997 р.
адміністрація
5
Порядку її
№ 166
України
заповнення і
подання
Джерело: складено автором на основі нормативно-правових актів

– Д. 5 – Розшифровки податкових
зобов’язань та податкового кредиту в розрізі
контрагентів;
– Д. 6 – Довідка (подається платниками,
які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів);
– Д. 7 – Розрахунок (перерахунок) частки
використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях;
– Д. 8 – Заява про відмову постачальника
надати податкову накладну (порушення ним
порядку заповнення та/або порядку реєстрації
в Єдиному реєстрі податкових накладних);
– Д. 9 – Розрахунок питомої ваги вартості
сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг.
Загалом зміни у декларацію з ПДВ вносили
шляхом додавання нових рядків, потреба у яких
виникала з прийняттям змін до ПКУ. Яскравим
прикладом останніх новацій є введення спеціальної ставки ПДВ у розмірі 7 % на операції з
постачання лікарських засобів, дозволених для
виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (зокрема аптечними закладами), а також
з постачання виробів медичного призначення
[11]. Зауважимо, що зміни форми декларації
з ПДВ мають не лише позитивний ефект, а й
призводять до виникнення труднощів в адмініструванні цього податку, зокрема через потребу
додаткового часу для ознайомлення зі змінами

Зміни відносно попередньої
форми
Додано рядки, що стосуються
операцій, що оподатковуються за
ставкою 7%; відмінено деталізацію відомостей про платника: з
раніше існуючих рядків 041–046,
куди вносився податковий номер,
залишилися рядки 041–042
Внесено зміни щодо відповідності коду рядка коду додатка,
що спричинило зміни у змісті
додатків Д5, Д7; додано рядки
5.1, 16.1.4
Додано додаток щодо вартості
товарів/послуг, рядок 046 «інвестор»; внесено зміни у назви
рядків (наприклад, імпортовані
товари замінено на ввезені на
митну територію України товари)
Змінено перелік ознак за кодами
рядків 07–10; додано три додатка, колонку «код додатка»,
рядок 044 «управління майном»;
назви рядків викладено відповідно до норм ПКУ

н. д.

у механізмі нарахування податку.
Чинній декларації з податку на прибуток
підприємства відповідно до норм р. ІІІ ПКУ також передував ряд змін (табл. 3), які відбулися
після кардинальної зміни механізму оподаткування прибутку відповідно до норм Закону
України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР.
Як бачимо з таблиці 3, удосконалення основної інформативної частини декларації – додатків – відбувалося протягом усіх досліджуваних років. Змінювалися не лише їх назви та
строки подання, але і ступінь розкриття даних.
Здавалось, зменшення кількості додатків, починаючи з 2003 р., з 18 до 10 мало б значно
спростити податкову декларацію та зменшили
витрати часу, що необхідний для їх заповнення
[7; 12]. Однак більша лаконічність не передбачала відмову від потреби у веденні детального
аналітичного обліку за кожним рядком, адже
подібні дані і розрахунки, як правило, використовують посадові особи податкової служби при
проведенні документальної перевірки. Форма
декларації, затвердженої наказом ДПА України від 28.02.2011 р. № 114, була вимушеним
кроком після прийняття ПКУ, адже до порядку
оподаткування прибутку було внесено ряд змін,
які потребували відображення у нових рядках
та додатках. Наступне удосконалення декларації
було спричинено внесенням змін до ПКУ з метою максимального спрощення адміністрування
податку в цілому. Проте на сьогодні, як бачимо,
Випуск 3. 2015
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Таблиця 3
Нормативно-правові основи змін структури декларації
з податку на прибуток підприємства в Україні
Назва наказу
Про затвердження
форми Податкової
декларації
з податку
на прибуток
підприємства

Відомство, що
затвердило наказ

Дата прийняття
та номер наказу

кількість

Міністерство доходів і
зборів України

30.12.2013 р.
№ № 872

14

Міністерство фінансів
України

28.09.2011 р.
№ 1213

12

Державна податкова
адміністрація України

28.02.2011 р.
№ 114

17

Про затвердження
форми декларації
з податку
Державна податкова
29.03.2003 р.
на прибуток
адміністрація України
№ 143
підприємства
та Порядку її
складання
Про затвердження
форми декларації
про прибуток
Державна податкова
08.07.1997 р.
підприємства
адміністрація України
№ 214
та Порядку її
складання
Джерело: складено автором на основі нормативно-правових актів

кількість додатків знову зросла з 12 до 14. Отже,
податкова звітність з податку на прибуток підприємства за 2014 р., крім безпосередньо податкової декларації, містить такі додатки [8]:
– ІД – щодо суми та складу інших доходів;
– СБ – щодо врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості;
– ЦП – щодо результатів податкового обліку
операцій з цінними паперами, корпоративними
правами, деривативами та операцій РЕПО;
– ВС – щодо обсягів нарахованих та перерахованих страховикам сум страхових платежів;
– ІВ – щодо суми та складу інших витрат;
– АМ – щодо сум амортизаційних відрахувань;
– ВО – розрахунок витрат за операціями з
нерезидентами, що мають офшорний статус;
– ТП – розрахунок податку на прибуток від
діяльності, що підлягає оподаткуванню;
– ПЗ – розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування;
– ЗП – відомості про зменшення суми податку, на які має право платник податку;
– ПН – розрахунок податків з доходів нерезидентів;
– АВ – розрахунок авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів;
– ВП – щодо виправлення помилок;
– ТЦ – щодо самостійного корегування доходів та витрат внаслідок застосування трансфертного ціноутворення.
Наявність значної кількості додатків говорить про те, що при розробці звітності перевагу
було надано більш інформативно-контрольному,
ніж арифметично-розрахунковому характеру,
що вимагає здійснення значної кількості процедур перегрупування, систематизації та узагальнення облікової інформації. Ускладнює адміні-

Додатки
перелік кодів
ІД, СБ, ЦП, ВС, ІВ, АМ,
ВО, ТП, ПЗ, ЗП, ПН, АВ,
ВП, ТЦ
ІД, СБ, ЦП, ІВ, АМ, ВО,
ТП, ПЗ, ЗП, ПН, АВ, ВП
ІД, СБ, ЦП, СВ, АМ, АК,
ВО, ЗВ,АВ, ВЗ, ІВ, ТП, ПЗ,
ЗП, ПН, АД, ВП

10

К1/1, К1/2, К2, К3, К4,
К5, К6, К7 – щокварталу;
Р1, Р2, Р3 – щороку

18

А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І,
К, Л, М, Н, О, П, Р, С

Таблиця 4
Порівняння елементів податкової
та фінансової звітності
щодо результатів діяльності [7]
Елементи звітності

Дохід від операційної
діяльності (дохід від
реалізації товарів (робіт,
послуг)
Чистий дохід (виручка)
від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Собівартість придбаної
(виготовленої) та
реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Інші доходи
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Фінансові витрати
Відсотки, що належать до
витрат
Втрати від участі в
капіталі
Інші витрати звичайної
діяльності та інші
операційні витрати
Інші витрати
Від’ємне значення
об’єкта оподаткування
попереднього звітного
(податкового року)
Всього елементів

Податкова
Звіт про
декларація з фінансові
податку
на прибуток результати

+

–

–

+

+

+

–
+
+
–
+
–
–
+

+
+
+
+
+
+
+
–

+

–

–

+

+

–

+

+

+

–

10

11
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Таблиця 5
Показники України у рейтингу Doing-Business у 2006–2015 рр. [13]
Показник

Рік

Легкість ведення
бізнесу
Загальний рейтинг
за показником

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

124
128
139
145
142
145
152
137
112
96

Оподаткування
Витрати
Загальний рейтинг Кількість
платежів
часу
за показником
(шт.)
(год./рік)
н. д.
84
2 185
174
98
2 185
177
99
2 085
180
99
848
181
147
736
181
135
657
181
135
657
165
25
491
157
25
390
108
5
350

стрування податку також неузгодженість форми
податкової декларації та Звіту про фінансові результати (форма № 2) щодо кількості та змісту
елементів, які розкриваються (табл. 4).
Так, з таблиці 4 бачимо, що декларацією з
податку на прибуток передбачено розкриття інформації у розрізі десяти показників, тоді як
Звітом про фінансові результати – одинадцяти.
Здавалося б, майже однакова сумарна кількість
елементів у звітності може бути показником
ідентичності. Проте, якщо розглянути кожен
елемент окремо, то можна побачити, що більшість з тих, які зустрічаються у податковій
звітності, відсутня у фінансовій і навпаки. Зокрема, для цілей оподаткування операційними
доходами вважаються лише доходи від основної
діяльності, тоді як у бухгалтерському обліку це
поняття значно ширше і включає також доходи
від іншої операційної діяльності:
– дохід від операцій з оперативного лізингу;
– суми штрафів, пені, неустойки;
– дохід від реалізації необоротних матеріальних та оборотних активів та ін.
Аналогічна ситуація спостерігається і з визнанням витрат від операційної діяльності.
Крім того, у податковій декларації у складі витрат виділено збиток попереднього року, який є
результатом діяльності та не відповідає сутнісній характеристиці поняття «витрати».
Зважаючи на це, подання фінансової звітності разом з декларацію з податку на прибуток (вимога, яка передбачена ПКУ) є недостатньо ефективним кроком з позиції податкового контролю
через неузгодженість підходів до складу показників звітності та об’єктивну варіативність їх
значень.
Переконані, що вдосконалення податкової
декларації з податку на прибуток повинне здійснюватися за якісно новим підходом: шляхом
визначення її показників на основі показників
фінансової звітності, тобто податкового прибутку на основі облікового. Це дозволить спростити порядок формування податкової звітності,

Частина прибутку, що
йде на сплату податкових
зобов’язань (%)
51,0
60,3
57,3
58,4
57,2
55,5
57,1
55,4
54,4
52,9

підвищить економічність та прозорість процедур формування декларації. Адже в сучасних
умовах на більшості підприємств складання
податкової звітності потребує додаткових процедур групування, систематизації та узагальнення інформації, що створює нераціональне
навантаження на персонал та зменшує ефективність адміністрування податку [8]. Підтвердженням останнього може стати аналіз місця
України у світовому рейтингу Doing-Business.
На жаль, представити дані за період 1997–
2014 рр. ми не можемо, адже рейтинг почав
формуватися тільки з 2004 р., а показник оподаткування – з 2006 р. Проте для наочності у
таблиці 5 наведемо основні показники рейтингу
у 2006–2015 рр., що стосуються тематики нашого дослідження.
Як бачимо з таблиці 5, місце України у досліджуваному рейтингу покращувалося майже
щорічно. Найбільший стрибок був у 2012 р.,
що було спричинено прийняттям ПКУ, який
уніфікував податкове законодавство і скоротив
кількість податків, а також впровадженням в
Україні електронної звітності для середніх і великих підприємств. Зменшення кількості платежів пояснюється зміною звітного (податкового) періоду, наприклад для платників податку
на прибуток. Так, більшість платників податку на прибуток, починаючи з 2013 р., звітують
за результатами календарного року. Проте, що
стосується витрат часу, потрібного на адміністрування податків і зборів, то порівняно з іншими країнами вони досить великі. Так, відповідно до Doing-Business-2015, для розрахунку,
оформлення та сплати існуючих податків і зборів в Україні платникам необхідно витрачати
350 год. в рік, або майже 44 восьмигодинних
робочих дні. Тоді як величина цього показника
для країн Східної Європи та Центральної Азії
становить 234 год. в рік [13].
Висновки. Для здійснення комплексних досліджень системи оподаткування одним з головних джерел інформації є податкова звітність.
Випуск 3. 2015
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Звітність за податками розкриває її користувачам інформацію про нараховані податкові платежі, правильність використання бази обчислення податків, методів їх нарахування, сплату
або регулювання заборгованості платника податків за таким податком. Процес заповнення
податкової звітності платниками податків дещо
спростився з прийняттям ПКУ, однак на практиці залишився трудомістким та складним.
Враховуючи уже вищесказане, якісне адміністрування основних бюджетоутворюючих податків неможливе без узгодження вимог користувачів щодо формування податкової звітності,
скорочення кількості відображуваних показників за критерієм їх інформаційної ємності та
важливості для прийняття управлінських рішень.
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ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА
ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
FORMATION OF THE NEW ECONOMY OF UKRAINE AS A PREREQUISITE
FOR TRANSFORMATION OF FINANCIAL MARKET REGULATION
АНОТАЦІЯ
У статті визначено основні характерні риси нової світової
економіки. Динамічний аналіз цієї економіки дозволив визначити основні періоди її трансформації з позиції зміни економічної
парадигми. Досліджено риси нової економіки на прикладі економіки України, що охарактеризувало підпорядкованість розвитку національної економіки сучасним світовим тенденціям.
Ключові слова: нова світова економіка, фінансовий ринок, глобалізація, інтерналізація, знання парадигм.
АННОТАЦИЯ
В статье определены основные характерные черты новой
мировой экономики. Динамический анализ этой экономики
позволил определить основные периоды ее трансформации
с позиции изменения экономической парадигмы. Проведено
исследование черт новой экономики на примере экономики
Украины, что охарактеризовало подчиненность развития национальной экономики современным мировым тенденциям.
Ключевые слова: новая мировая экономика, финансовый рынок, глобализация, интернализация, знания парадигм.
АNNOTATION
In the article we determine the main characteristics of the new
global economy. The dynamic analysis of the global economy has
allowed to identify the main periods of its transformation from a position of changing economic paradigm. Research of the new economy characteristics in the Ukraine describes the subordination of
national economic development trends of the modern world.
Keywords: new global economy, financial markets, globalization, internalization, knowledge paradigm.

Постановка проблеми. Розвиток світової економіки в 90-х рр. характеризувався переходом
у новий якісний стан, пов’язаний з підвищенням значення теоретичного знання, посиленням
ролі високотехнологічних галузей, процесом
збільшення частки сфери послуг (структурними зрушеннями) в економіці, впливом інформаційних мережевих технологій (Інтернет).
Такий якісний стан отримав назву «нової світової економіки». Остання фінансова криза
виявила недоліки нинішньої економічної парадигми – неокласицизму – та визначила необхідність формування нової економічної парадигми, яка повинна стати фундаментом нової
світової економіки.
Сучасні тенденції розвитку світової економіки не оминули й Україну. Інтерналізація української економіки призвела до того, що світова
фінансова криза спричинила руйнівний ефект
для національної економіки, тому необхідним
є прийняття сучасних тенденцій та розробка
в умовах цих тенденцій нових, дійових механізмів регулювання фінансового ринку. Щоб

визначити якість трансформації української
економіки, потрібно проаналізувати характерні риси світової економіки в розрізі України.
Таким чином, мета дослідження – це аналіз
економіки України з позицій сучасних світових
тенденцій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вперше термін «нова економіка» ввів Ф. Махлуп у 1962 р. [6]. Основною відмінністю такої
економіки від індустріальної є те, що основним
джерелом економічного зростання є переважно
внутрішні нематеріальні фактори, найважливішими з яких виступають знання та людський
капітал.
Основними рисами нової економіки є такі
[7–10]:
1. Висока частка сфери послуг в структурі
економіки.
2. Зростання витрат на освіту і наукові дослідження. Відношення витрат на освіту і науку в економічно розвинених країнах до ВВП у
2013 р. становило 6,5% (у середині 90-х рр. –
5,4%).
3. Прогрес в інформаційно-комунікаційній
сфері.
4. Розвиток мережевих відносин у формі
корпоративних і персональних мереж.
5. Формування національної інноваційної
системи, що включає інфраструктуру фундаментальної науки, центрів трансферу технологій, венчурних фондів тощо
6. Розвиток сфери освіти, коли середня освіта стає загальною, а вища освіта – масовим явищем, що охоплює до 60% населення відповідного віку, коли реалізується концепція освіти
протягом усього життя.
7. Інтернаціоналізація економік різних країн.
На практичному рівні вперше про перехід до
нової економіки зазначив колишній президент
США Б. Клінтон у своїй промові в Університеті
Пенсильванії (1992 р.) [11]. Він наголосив, що
корпорації майбутнього повинні бути орієнтовані більше на інформацію, ніж на автоматизацію.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поступовий розвиток економіки призвів
до формування нових умов господарювання
та виникнення суперечностей між нинішньою
економічною парадигмою та практикою господарювання агентів економічних відносин, що
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Глобальні та національні проблеми економіки
й призвело до виникнення світової фінансової
кризи 2007 р. Взаємозв’язок між новою економікою та економічною парадигмою показано на
рисунку 1.

тання цієї частки, а починаючи з 2010 р. – падіння.
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Рис. 1. Взаємозв’язок нової світової економіки та
економічної парадигми

Загальну часову схему трансформації світової економіки та економічної парадигми зображено на рисунку 2.
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2. Зростання витрат на освіту і наукові дослідження.
Витрати на освіту та наукові дослідження
є характеристикою нової економіки, оскільки
нова економіка, в першу чергу, ґрунтується на
знаннях. За 2008–2012 рр. витрати на освіту
в абсолютних показниках збільшилися на 40%
[12–14].
Однак у зв’язку з ростом національного продукту частка витрат на освіту та науку в ВВП
майже не змінювалась (рис. 4).
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З’ясування особливостей світової економіки
дозволило зробити висновок про формування
нової світової економіки. В умовах інтеграції
економіки України в світовий економічний простір доцільно визначити умови реалізації нової
світової економіки на прикладі нашої країни.
Розглянемо кожну з умов більш детально в
рамках економіки України.
1. Висока частка сфери послуг у структурі
економіки.
Дослідження економіки України проводилися у розрізі чотирьох основних складових:
промисловості, сільського господарства, будівництва та сфери послуг. За даними Державної
служби статистики України [17], частка різних
видів економічної діяльності у виробництві валової доданої вартості (ВДВ) постійно змінюється. Так, динаміку частки показано на рисунку 3.
Аналіз рисунка свідчить, що сфера послуг
займає найбільшу частку в економіці України.
Так, з 2002–2013 рр. середня частка склала
65%. Причому до 2009 р. спостерігалося зрос-

Послуги

Рис. 3. Частка сфери послуг у ВДВ
Джерело: розроблено автором за даними [17]
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Рис. 2. Трансформація світової економіки та
економічної парадигми
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Рис. 4. Частка освіти у ВДВ та частка витрат
на освіту та науку в ВВП
Джерело: розроблено автором за даними [17]

Таким чином, фінансування освіти у відносних показниках знаходиться на провідному місці порівняно зі світом. Так, найбільше
фінансування освіти, за даними 2013 р., спостерігається у США – 7,3%, Ізраїлі – 7,3% та
у Великобританії – 7,1% [12]. Однак у зв’язку
з малим розміром ВВП Україна суттєво відстає від інших країн не тільки за абсолютними показниками фінансування, але також і
за показником витрат на освіту одного учня/
студента.
3. Прогрес в інформаційно-комунікаційній
сфері.
Інформаційно-комунікаційна сфера швидко розвивається у світовій економіці, однак
для економіки України – це досить нова сфера. В якості показників для аналізу обрано показник частки інформаційно-комунікаційних
послуг в структурі ВВП та показник видатків
на цю сферу в ВВП України [15; 18]. Динаміку
першого показника зображено на рисунку 5.
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Рис. 5. Динаміка показників ІТ-сфери
за 2003–2013 рр.

Як бачимо з цього рисунка, частка ІТ-сфери
у ВВП України досягла свого максимуму в
2006 р., після чого почалося поступове її падіння. Однак це насамперед пов’язано зі значним відтоком спеціалістів в інші країни. Тобто
спеціалісти, приживаючи на території України,
працюють на зарубіжні компанії, збільшуючи
таким чином ВВП відповідних країн. Ці тенденції є негативними для економіки України.
Крім того, доцільним є аналіз середнього показник частки витрат на ІТ-сферу у ВВП. Для
України такий показник за 2005–2013 рр. становить 1,5%, у той час як для США – 3,8%
[15], що свідчить про незначні вкладення держави в цю сферу.
4. Розвиток мережевих відносин у формі
корпоративних і персональних мереж.
В Україні існує бум розвитку корпоративних та персональних мереж. Так, протягом
2000–2013 рр. відсоток користувачів Інтернету
в Україні збільшився, за даними International
Telecomminication Union (ITU), з 0,7 до 33,7%
[19] (рис. 6).
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Рис. 6. Частка користувачів Інтернету
за 2000–2013 рр., % від загальної
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Окрім того, Україна входить до десятки країн Європи за кількістю населення, яке користується Інтернетом [20] (9 місце та 18,5 млн осіб).
Враховуючи складову, яка характеризує
нову економіку, спостерігається бурхливе зростання, що підтверджує твердження про формування нової економіки в Україні.
5. Формування національної інноваційної
системи, що включає інфраструктуру фунда-

ментальної науки, центрів трансферу технологій, венчурних фондів тощо.
Вперше про формування інноваційної системи було згадано 2007 р. у постанові Верховної
Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему «Національна інноваційна система України: проблеми формування
та реалізації» [2]. Результатом таких слухань
стала розробка Державної цільової економічної
програми «Створення в Україні інноваційної
інфраструктури на 2008–2012 рр.» [3].
Для реалізації цієї Концепції постановою Кабінету Міністрів України № 447 від
14.05.2008 р. було затверджено Державну програму «Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2009–2013 рр.» [4]. Основним
завданням програми було забезпечення розвитку мережі нових елементів інноваційної інфраструктури (інноваційних центрів, центрів
трансферу технологій, наукових парків, регіональних інноваційних кластерів, інноваційних
бізнес-інкубаторів тощо), до якої будуть входити близько 400 одиниць, у результаті чого буде
створено близько 10 тисяч нових робочих місць
для висококваліфікованих спеціалістів
Поступовий розвиток інноваційної діяльності в Україні було підтримано постановою Кабінету Міністрів України № 389 від 02.02.2011 р.,
в результаті чого було затверджено «Програму розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні» [5]. Ця програма повинна
була реалізовуватися у кілька етапів. На першому етапі (2011–2012 рр.) передбачалося забезпечити розвиток та оптимізацію інноваційної інфраструктури, інноваційних підприємств
(інноваційних центрів, технопарків, технополісів, інноваційних бізнес-інкубаторів), наукових
парків, центрів трансферу технологій і промислових кластерів; формування державного реєстру договорів щодо трансферу технологій [5].
Фіналом формування національної інноваційної системи стало прийняття у 2011 р. Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» № 3715–VI від
08.09.2011 р. [1]. Основним положенням закону
є розвиток інноваційної інфраструктури (інноваційних центрів, технологічних парків, наукових парків, технополісів, інноваційних бізнесінкубаторів, центрів трансферу технологій.
Отже, як бачимо, спостерігається виконання
умови формування нової економіки в Україні.
6. Розвиток сфери освіти, коли середня освіта стає загальною, а вища освіта – масовим явищем, яке охоплює до 60% населення відповідного віку, коли реалізується концепція освіти
протягом усього життя.
За даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), у 2013 р. в
п’ятірку країн з найвищою часткою населення
з вищою освітою ввійшли такі країни: Південна Корея (65,7% від загальної кількості населення), Японія (58,6%), Канада (57,2%), Росія
(57%), Ірландія (49,2%) [20].
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Тоді як в Україні рівень населення з вищою
освітою складає 25,3% [20], що є досить значним порівняно з іншими країнами Східної та
Центральної Європи, однак незначним порівняно з розвиненими країнами світу.
7. Інтернаціоналізація економік різних
країн.
Основною рисою інтерналізації економіки
України є її вступ у травні 2008 р. у Всесвітню торгову організацію (СТО). Існує дві сторони
такого рішення. Так, з одного боку, за 2008–
2013 рр. обсяг експорту українських товарів
виріс на 39,7%, тоді як імпорту – на 39,5%.
Найбільшу кількість вигод від членства в СОТ
отримав аграрний сектор – обсяги його експорту зросли в 2,5 рази. Далі йдуть експорт продукції машинобудування (+80% до експорту)
і мінеральної продукції (+79%) [21]. З іншого
боку, вступ до СТО призвів до збільшення попиту на імпортну продукцію, що негативно відобразилося на національних виробниках.
Отже, на основі даних аналізу можна зробити висновок щодо виконання умов формування
нової економіки відносно економіки України
(табл. 1). Із зазначених у таблиці позиції доцільно розглядати фінансовий ринок.
Таблиця 1
Умови формування нової економіки в Україні
Умова
1. Висока частка сфери
послуг у структурі економіки.
2. Зростання витрат на
освіту і наукові дослідження.

Виконання в Україні
Умова виконується повністю

Значне зростання у відносних показниках, однак незначне порівняно
з провідними країнами
світу. Умова виконується повністю
3. Прогрес в інформацій- Існує значний прогрес,
но-комунікаційній сфері. однак абсолютні показники незначні. Умова
виконується частково.
4. Розвиток мережевих
Спостерігається бурхвідносин у формі корпо- ливе зростання. Умова
ративних і персональних виконується повністю.
мереж.
5. Формування націоУмова виконується пональної інноваційної
вністю.
системи.
6. Розвиток сфери освіУмова виконується поти.
вністю, оскільки тільки
25,3% населення мають
вищу освіту.
7. Інтернаціоналізація
Умова виконується поекономік різних країн.
вністю.

Висновки. Аналіз характерних рис світової економіки на базі економіки України довів
твердження про те, що в Україні спостерігаються всі риси нової світової економіки, причому за деякими характеристиками українська
економіка переважає економіки провідних країн. Це вимагає розробки нових в умовах цієї
економіки механізмів регулювання фінансового
ринку країни. Подальшою спрямованістю до-
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сліджень повинен стати більш детальний аналіз
інтерналізації української економіки.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
FEATURES OF CURRENCY REGULATIONS USING ADMINISTRATIVE TOOLS
АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено особливостям використання адміністративних інструментів валютного регулювання. Проаналізовано політику валютних обмежень Національного банку
України в кризові періоди. Визначено, що адміністративні інструменти валютного регулювання мають значний вплив на
динаміку обмінного курсу гривні.
Ключові слова: валютне регулювання, інструменти валютного регулювання, валютні обмеження, валютний курс.
АННОТАЦИЯ
Статья посвячена особенностям использования административных инструментов валютного регулирования. В статье
проанализирована политика валютных ограничний Национального банка Украины в период кризиса. Определено, что административные инструменты валютного регулирования оказывают
значительное влияние на динамику обменного курса гривны.
Ключевые слова: валютное регулирование, инструменты валютного регулирования, валютные ограничения, валютный курс.
АNNOTATION
The article is devoted to features of using administrative tools
of currency regulation. The article analyzes the policy of foreign
exchange restrictions of the National Bank of Ukraine during the
crisis. It is determined that the administrative tools of foreign exchange regulation have a significant impact on the dynamics of the
exchange rate of hryvnia.
Keywords: currency regulation, instruments of foreign exchange regulation, currency restrictions, exchange rate.

Постановка проблеми. Розвиток валютного
ринку та ефективна організація валютних відносин в Україні визначаються необхідністю їх належного регулювання з боку держави, зокрема
центрального банку. Світова економічна криза
2008 р. змусила центральні банки країн світу
вкрай виважено підходити до механізму реалізації валютної політики та її інструментів. Після
незначного піднесення у 2011–2012 р. протягом
2013 р. спостерігалося падіння економічної активності у більшості провідних країн світу, що
призвело до хвилі девальвації національних валют на початку 2014 р. Різке падіння курсу гривні у 2014–2015 рр. робить дослідження особливо
актуальним. Плинність ситуації на валютному і
фінансовому ринку вимагає постійної уваги до
факторів виникнення негативних тенденцій та
розробки інструментів їх зупинення
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Аналізу проблемних аспектів реалізації валютного регулювання в умовах трансформаційних
змін економіки України присвячено праці В. Геєця, О. Дзюблюка, О. Береславської, В. Міщенка, Л. Руденко, Т. Вахненко, З. Луцишин та ін.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз
особливостей використання адміністративних
інструментів валютного регулювання, зокрема
політики валютних обмежень НБУ. Розглянуто ефективність заходів НБУ щодо протидії девальвації національної валюти в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Реалізація основних завдань валютного регулювання передбачає використання певного інструментарію. Призначення інструментів валютного регулювання полягає у безпосередньому
впливі на інтереси суб’єктів валютних відносин
і кон’юнктуру національних валютних ринків.
В науковій літературі виділяють декілька
підходів до класифікації інструментів валютного регулювання. Це зумовлено різноманітністю
ознак класифікації та їх широким арсеналом
у світовій практиці [1, с. 170–173]. Аналіз вітчизняних та зарубіжних джерел свідчить, що
у більшості з них класифікація інструментів
валютного регулювання зводиться до виділення
прямих та непрямих, економічних або ринкових та адміністративних.
Отже, зосередимо увагу на аналізі адміністративних інструментів валютного регулювання. Адміністративні інструменти валютної
політики передбачають сукупність заходів з
нормативно-правового регулювання різноманітних аспектів функціонування валютного ринку
країни та діяльності його учасників (рис. 1).
Основним напрямом адміністративного регулю-

Рис. 1. Адміністративні інструменти
валютного регулювання
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вання валютних операцій є політика валютних
обмежень [2, с. 169–183].
Валютні обмеження – сукупність регулятивних заходів, які передбачають встановлення законодавчих або нормативних правил щодо заборони, лімітування і регламентації операцій
резидентів і нерезидентів з валютою та валютними цінностями [2, с. 170].
Відмітимо, що протягом періоду незалежності в Україні як базові інструменти валютного регулювання використовували саме адміністративні. У той же час тенденції, що склались
останніми роками, свідчать, що акцент починає
зміщуватись на користь економічних інструментів.
Валютні обмеження є оперативним інструментом валютного регулювання. Їх можна
швидко встановлювати та скасовувати залежно від ситуації у динаміці валютних відносин.
У зв’язку з цим багато країн Західної Європи
для рівноваги на валютному ринку використовували такі валютні обмеження, як: заборона
або встановлення ліміту на операції з купівліпродажу іноземної валюти на готівковому та
безготівковому ринках; впровадження норми
обов’язкового продажу валюти від експортних
надходжень валютної виручки; ліцензування
операцій з валютою при її переказі за межі країни; встановлення термінів повернення валютних доходів від експорту [1, с. 176].
В Україні валютні обмеження як інструмент
валютного регулювання почали використовувати з моменту набрання чинності Декрету КМУ
«Про систему валютного регулювання та валютного контролю» (1993). Основна мета цього
інструменту полягала у регулюванні попиту та
пропозиції на внутрішньому валютному ринку
в умовах значного посилення дії дестабілізуючих факторів в економіці та перекритті каналів
відпливу капіталу з країни [1, с. 180].
Оскільки сфера валютних відносин є однією
з найнестабільніших сфер економіки, особливо
у країн, що розвиваються, вона потребує використання ефективних та дієвих інструментів
реалізації валютного регулювання. Україна ще
не досягла того рівня, коли для протидії зовнішнім шокам на стан економіки можна впливати лише опосередкованими заходами впливу.
Тому найчастіше Національний банк України
для стабілізації курсу національної валюти використовує прямі валютні обмеження та суворий валютний контроль.
У передкризовий період 2008–2009 рр. економіка України виявилася надзвичайно вразливою внаслідок:
– значної залежності від світових цін на
сировинні товари, що обумовлено структурою
економіки;
– «перегріву» економіки з 2005 р. (зростання споживання суттєво перевищувало продуктивність праці);
– зростання дефіциту поточного рахунку та
зовнішнього боргу;

– високої інфляції та відповідно погіршення конкурентоспроможності;
– практичної відсутності структурних реформ.
За цих умов актуальним було використання
адекватних заходів із регулювання валютного
ринку. Для цього НБУ встановлював вимоги
до проведення валютних операцій, які мають
відповідати конкретній ситуації на внутрішньому валютному ринку. Найбільш дієвими
інструментами у цьому контексті є вимоги до
обов’язкового продажу частини надходжень в
іноземній валюті на користь резидентів України – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
й зміна строків проведення розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів. У період
нестабільної економічної ситуації на валютному
ринку проведення розрахунків між суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності потребує жорсткішого контролю.
Обов’язковий продаж валюти було відмінено постановою Правління Національного банку
України від 31.03.2005 р. № 101. Скасування
вимоги обов’язкового продажу валюти відбулося на фоні додатного сальдо поточного рахунка
платіжного балансу протягом 2002–2005 рр. та
істотного зростання офіційних резервних активів з 4 469 до 19 391 млн дол. США. Однак,
починаючи з 2006 р. Україна має від’ємне значення платіжного балансу. На кінець 2008 р.
дефіцит становив 12 763 млн дол. США.
У зв’язку зі стрімким погіршенням економічної
ситуації в Україні до Верховної Ради України в
січні 2009 р. було подано законопроект № 3585
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи», який містив норми,
зокрема щодо зменшення строку завершення
розрахунків резидентів за експортними та імпортними операціями з 180 календарних днів
до 90 та запровадження обов’язкового 50% продажу надходжень на користь резидентів у вільно конвертованій іноземній валюті 1-ї групи
Класифікатора іноземних валют та банківських
металів [3, с. 172–179].
Проте
запропоновану
норму
щодо
обов’язкового 50% продажу надходжень на
користь резидентів у вільно конвертованій
іноземній валюті не було прийнято, а норма
зменшення строків розрахунків за експортноімпортними операціями до 90 календарних днів
набула чинності лише з 24.11.2009 р., тобто
практично через рік після подання цієї пропозиції до Верховної Ради України. Це позбавило
НБУ можливості ефективніше розпоряджатися
коштами офіційних резервних активів, накопичення яких є загальносвітовою тенденцією та
запорукою економічної стабільності країни в
цілому.
Прикладом використання обмежень з метою
нейтралізації впливу зовнішньої фінансової
кризи, забезпечення стабільності банківської
системи, захисту інтересів вкладників та інВипуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
ших кредиторів банків було також введення в
дію постанови № 319, затвердженої Правлінням НБУ 11.10.2008 р. Зокрема, з 13 жовтня
2008 р. уповноваженим банкам заборонили
збільшувати свої кредитні портфелі. Надання
кредитів в іноземній валюті контрагентам, які
не мають валютної виручки, було обмежено обсягами заборгованості за ними, що склалася на
цю дату [4].
Пізніше з метою недопущення спекуляцій
на готівковому валютному ринку Національний банк встановив граничну межу відхилення ринкового обмінного курсу від офіційного в
діапазоні 1,5 %. Номінально це положення виконувалося, але банки при продажу готівкової
іноземної валюти стягували комісію, розміром
в середньому 3–5%, що де-факто підвищувало
курс пропозиції на ті ж 3–5%.
З 4 листопада 2008 р. з метою посилення
банківського контролю за операціями клієнтів з повернення за межі України іноземних
інвестицій (доходів від них) було встановлено
обов’язковий п’ятиденний строк розміщення
клієнтських коштів, призначених для купівлі
іноземної валюти, на окремому аналітичному
рахунку балансового рахунку банку. Для подальшої мінімізації попиту на іноземну валюту постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2008 р. № 435 «Про
функціонування безготівкового валютного ринку України» було обмежено право банків здійснювати арбітражні операції з купівлі та продажу іноземної валюти.
Після тимчасової стабілізації у 2009–2011 рр.
Національному банку знову довелось застосувати певні обмеження для стабілізації ситуації на
валютному ринку. У листопаді 2012 р. прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розширення
інструментів впливу на грошово-кредитний ринок», який закріплює за НБУ право тимчасово
(на строк до 6 місяців) запроваджувати (з подальшим скасуванням після стабілізації ситуації на внутрішньому валютному ринку та врівноваження платіжного балансу України) норми
щодо обов’язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті [3, с. 172–179]. Крім
того, НБУ надано право тимчасово змінювати
строки розрахунків за операціями з експорту
та імпорту товарів, що сприятиме прискоренню
повернення валютних коштів резидентів у національну економіку в період погіршення стану
платіжного балансу. Ця норма є дуже важливою
для сучасного стану економіки України, оскільки заморожування валютної виручки резидентів
на рахунках іноземних банків, недостатнє надходження конвертованої валюти на валютний
ринок країни, навіть при позитивному торговельному і платіжному балансі, може призвести
до браку конвертованої валюти та спричинити
падіння курсу гривні щодо долара США і євро.
Позитивними наслідками таких змін є: можливість гарантованого наповнення офіційних
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валютних резервів, оперативного впливу на терміни розрахунків за експортно-імпортними операціями для запобігання розвитку негативних
тенденцій на валютному ринку України. Негативними аспектами є: суперечність ринковим
методам регулювання, принципам лібералізації валютного ринку та принципам здійснення
підприємницької діяльності; поява мотивів для
ухилення від повернення в Україну валютної
виручки; невизначеність економічних і фінансових обставин, за яких НБУ матиме право змінювати строки розрахунків, умови продажу та
зарахування валютної виручки тощо.
Для певного урівноваження вказаних позитивних і негативних аспектів у механізм
валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності резидентів України доцільно
ввести для експортерів економічні стимули,
пов’язані з режимом подвійного валютного курсу, коли обов’язковий продаж валюти
вони здійснюють за більш високим, привабливим для них валютним курсом, відмінним
від офіційного курсу гривні до іноземних валют. Це матиме подвійний позитивний вплив,
який проявляється у стимулюванні повернення в Україну валютної виручки і фінансовій
підтримці експортоорієнтованих галузей національної економіки.
Протягом 2013 р. було прийнято ряд постанов, відповідно до яких Національний банк
України тимчасово запровадив такі заходи:
– змінив строк розрахунків резидентів за
операціями з експорту та імпорту товарів, скоротивши його зі 180 до 90 календарних днів;
– запровадив вимогу щодо обов’язкового
продажу на міжбанківському валютному ринку
України 50% надходжень з-за кордону в іноземній валюті на користь юридичних осіб (які
не є уповноваженими банками) та фізичних
осіб-підприємців;
– запровадив вимогу щодо обов’язкового
продажу на міжбанківському валютному ринку
України надходжень з-за меж України в іноземній валюті на користь фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) у сумі, що дорівнює або
перевищує в еквіваленті 150 тис. грн на місяць.
Вимога щодо обов’язкового продажу поширюється на надходження в російських рублях
та в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора
іноземних валют та банківських металів.
Запровадження вищезазначених вимог щодо
обов’язкового продажу надходжень в іноземній
валюті сприяє зменшенню спекулятивного тиску на внутрішній валютний ринок, збереженню
міжнародних золотовалютних резервів та підтриманню стабільності обмінного курсу гривні.
Варто зазначити, що Україна вже мала значний позитивний досвід протидії дестабілізуючим факторам на валютному ринку від використання зазначеного інструменту в минулому.
Відміна обов’язкового продажу у квітні 2005 р.
була пов’язана з надзвичайно сприятливим станом платіжного балансу – у 2004 р. його пози-
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тивне сальдо перевищило2,5 млрд дол. США і
досягло майже 4% ВВП [5].
При цьому запровадження обов’язкового
продажу валютних надходжень не є унікальним для світової практики, і окремі зарубіжні
країни мають досвід використання цього заходу. Так, у Бразилії, Аргентині, Анголі передбачений продаж одержаної від експорту виручки у розмірі 100%. У Венесуелі експортери
зобов’язані продати центробанку 90% від іноземної валюти, одержаної від експорту, з правом залишити в себе до 10% виручки для покриття своїх витрат, що пов’язані з експортною
діяльністю [6].
Що стосується зменшення строків розрахунків резидентів за експортно-імпортними операціями до 90 календарних днів, то необхідно
зазначити, що використання такого заходу протидіє відпливу капіталу за межі України в період фінансової нестабільності. До того ж цей
захід надає змогу скоротити для резидентівімпортерів строки фактичного кредитування
ними нерезидентів-контрагентів, прискорити
рух обігових коштів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та, як наслідок, сприяє зменшенню попиту на іноземну валюту на внутрішньому валютному ринку України.
Запроваджені інструменти можливо розглядати як тимчасовий стабілізаційний захід,
використання якого має гнучкий характер та
повинно узгоджуватися зі станом платіжного
балансу України.
Так, у 2012 р. дефіцит зведеного платіжного
балансу становив 4,2 млрд дол. США (у 2011 р. –
2,5 млрд дол. США). Формування дефіциту було
обумовлено розширенням від’ємного сальдо поточного рахунку до 14,8 млрд дол. США, або
8,4% від ВВП (у 2011 р. – 10,2 млрд дол. США,
або 6,3% від ВВП). Головним чинником збільшення дефіциту поточного рахунку в 2012 році
було збільшення від’ємного сальдо торгівлі
товарами до 20,5млрд дол. США порівняно з
16,3 млрд дол. США у 2011 р. [5].
Разом з цим, аналіз динаміки платіжного
балансу у 2012–2013 рр. свідчить про те, що
запровадження вимоги про обов’язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті
та зменшення строків розрахунків за експортно-імпортними операціями резидентів мало позитивний вплив на стан платіжного балансу
України. Саме із запровадженням у листопаді
2012 р. зазначених заходів розпочинається поступове зменшення дефіциту рахунку поточних
операцій та формування зведеного сальдо платіжного балансу з профіцитом. Використання
розглянутих адміністративних інструментів
сприяло мінімізації участі Національного банку
в збалансуванні внутрішнього валютного ринку шляхом проведення валютних інтервенцій.
Так, у січні–квітні 2013 р. частка операцій Національного банку України на міжбанківському
валютному ринку становила лише 1% порівняно з 3% у 2012 р. [5].

Особливо небезпечними були події на валютному ринку наприкінці 2013–на початку 2014 р.
Після тривалого періоду відносно стабільного
курсу гривні у січні–лютому 2014 р. розпочалося його стрімке падіння, внаслідок якого курс
оновив історичні мінімуми – 11,5 грн/дол. США.
Основними причинами обвальної девальвації є
політичні причини – озброєне протистояння на
Майдані та зміна уряду, що вкрай негативно
позначилося на економічній діяльності країни.
Проте, привертає увагу факт, що окрім української гривні у цей же час девальвували інші
валюти. У січні–лютому 2014 р. курси валют
багатьох країн, що розвиваються, впали до найнижчого рівня з 2009 р. Серед країн з найбільш
девальвованою валютою, слід назвати Аргентину, Китай, Туреччину, ПАР, Росію і Казахстан.
Основною причиною девальваційної хвилі
стала ситуація у світовій фінансовій системі,
після того як ФРС США оголосила про згортання програми кількісного пом’якшення. Наслідком такого кроку стало скорочення емісії
долара на 10 млрд до кінця 2013 р., і ще на 10–
12 млрд – до кінця 2014 р. [7, с. 12–19]. Відносний дефіцит доларів зумовив відтік іноземного
капіталу з ринків країн, що розвиваються, що
провокує подорожчання довгострокового кредитування і підвищення ставок зовнішніх запозичень для країн, що розвиваються, падіння
фондових ринків і девальвацію національних
валют: в Аргентині частково прив’язана до долара валюта знецінилася на 15%, курс рубля
знизився майже на 28%, турецької ліри – на
7%, китайського юаня – на 0,9%, казахського
тенге – на 19,6%.
Безпосереднім поштовхом до падіння курсів
валют була політична напруженість. Наприклад, у Туреччині поштовхом для девальвації
турецької ліри став гучний корупційний скандал, який поставив під загрозу існування уряду
Ердогана; у Венесуелі – важка політична криза; у ПАР – страйки робітників; у В’єтнамі –
поява банку проблемних активів (Bad bank), в
Україні – глибока політична криза. Всі ці політичні події спрацьовували на тлі негативних
економічних тенденцій. Якщо з 2008 до 2012 р.
приплив капіталу в швидкозростаючі економіки, спровокований різким зниженням відсоткових ставок і падінням темпів зростання в
розвинених країнах, склав 85%, то в 2013 р.
обсяг подібних інвестицій знизився на 12%
[8, с. 152–163]. В окремих випадках валютній
стабілізації могли б допомогти локальні фактори, для Росії – це подорожчання нафти, що
збільшили приплив валютних надходжень, але
ймовірність зростання нафтових котирувань на
поточному етапі вкрай низька.
Негативний вплив мали і тенденції в розвитку світової економіки. У 2013 р. темп зростання світової економіки склав лише 2,1%, і це
найнижчі темпи зростання з 2009 р., тобто з
моменту завершення гострої фази фінансової
кризи.
Випуск 3. 2015
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Складне економічне і фінансове становище у
країн-торговельних партнерів та напруженість
на світовому фінансовому ринку чинило негативний тиск і на українську валюту. Кризова
ситуація склалася в Україні у валютній сфері
в кінці 2013–на початку 2014 р. Її результатом стала різка девальвації гривні наприкінці
січня – початку лютого 2014 р., що зумовлена
наростанням політичної напруженості, яка посилювала панічні настрої; прискореними темпами зростання монетарних агрегатів у 2013 р.
внаслідок емісії під випуск ОВДП; дефіцитом
платіжного балансу; скороченням припливу
прямих іноземних інвестицій та падіння інвестиційних рейтингів України, що обмежує доступ до зовнішніх ринків капіталу; виводом
капіталів з України внаслідок політичної нестабільності; падінням міжнародних резервів
до критичного рівня у 15,5 млрд дол. США на
1 березня 2014 р.; стагнація економічної активності у 2013 р.; зростанням державних боргів
до 40,0% від ВВП на кінець 2013 р.; негативними очікуваннями населення та підприємців;
тривалою фіксацією курсу гривні на рівні, що
не відповідав економічним показникам розвитку України, про що свідчить збільшення розриву між номінальним і реальним курсом гривні на рівні 10% на кінець 2013 р. [8, с. 156].
Таким чином, можна констатувати, що у
січні–лютому 2014 р. реалізувався нагромаджений потенціал девальвації гривні. «Надмірність» такої девальвації засвідчує факт, що за
перевищення курсом позначки в 9,04 грн/дол.
США розпочалося падіння попиту на іноземну
валюту і зростання обсягів продажу доларів населенням.
Для стабілізації ситуації НБУ застосував ряд
обмежень. Заборонено операції в іноземній валюті за таким переліком:
– зі здійснення платежів за імпортними договорами, за якими продукція була ввезена на
територію України та здійснено митне оформлення на підставі ввізної митної декларації,
дата оформлення якої перевищує 180 днів;
– з повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями
щодо продажу поза межами фондових бірж цінних паперів українських емітентів, крім державних облігацій України;
– з повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями
щодо продажу корпоративних прав юридичних
осіб, що не оформлені акціями;
– з повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів (крім випадків повернення дивідендів за цінними паперами, що обертаються
на фондових біржах);
– зі здійснення розрахунків за імпортними
операціями без ввезення товару на територію
України;
До 3 тис. гривень зменшено ліміт на придбання готівки однією фізичною особою впродовж одного операційного дня в межах однієї
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банківської установи. Виключення становлять
придбання валюти фізичною особою для виконання зобов’язань в іноземній валюті за кредитним договором з банком-кредитором.
Було обмежено видачу коштів із валютних
рахунків через каси й банкомати до 15 тис. грн
на клієнта на добу, виходячи з офіційного курсу
НБУ. Крім того, НБУ заборонив банкам купувати валюту без її фізичної поставки, залишивши
за собою право обмежити участь банків на міжбанківському валютному ринку на термін від 1
дня до 1 місяця при проведенні таким банком
операцій, що дають можливість маніпулювати
обсягами торгів або курсом.
Запроваджені Національним банком України норми діяли до 3 березня 2015 р. Про це
йдеться у постанові Нацбанку № 758 від 1 грудня 2015 р.
Крім того, НБУ запропонував нові інструменти регулювання ринку, а саме:
– банкам запропоновано здійснювати випуск іменних ощадних (депозитних) сертифікатів, номінованих як у національній, так і в
іноземній валютах, з терміном обігу не менше
шести місяців та їх погашення без обмеження
сум після настання строку, зазначеного в сертифікаті;
– резиденти-гаранти (поручителі), які отримали індивідуальну ліцензію НБУ, мають право переводити іноземну валюту на виконання забезпечених гарантією (поручительством)
зобов’язань за кредитами, наданими міжнародними фінансовими організаціями або іноземними експортно-кредитними агентствами;
– звільнення від обов’язкового продажу
благодійної допомоги, що надходить в іноземній валюті на користь її одержувачів.
Зазначені заходи певною мірою стабілізували
ринок, і курс знизився до 10,4 грн/дол. США.
Хоча деякі експерти зазначають, що ряд валютних обмежень, запроваджених у 2014 р. Національним банком України, був неоднозначним.
Зокрема, труднощі придбання валюти болісно
вдарили по тих суб’єктах господарювання, що
використовують імпортні складові собівартості
або імпортують інвестиційні товари.
Враховуючи, що різке падіння курсу гривні
значною мірою носило спекулятивний характер
можливості збільшення пропозиції іноземної
валюти на валютному ринку України наразі є
вкрай обмеженими через критичне скорочення
валютних резервів НБУ та зниження обсягів
надходження валюти від експортних операцій
та інвестицій, зокрема через політичну нестабільність. За таких умов до отримання Україною зовнішньої фінансової допомоги (від МВФ,
країн ЄС тощо) основними заходами стабілізації валютного ринку можуть стати посилення
валютного контролю (з метою скорочення попиту на іноземну валюту) та підвищення попиту
на гривню.
Висновки з проведеного дослідження. Економічним підґрунтям хвилі девальвацій ва-
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лют окремих країн на початку 2014 р. стали
негативні економічні та фінансові тенденції,
згортання торгово-економічної діяльності.
Сьогодні завданням НБУ має бути згладжування надмірних курсових коливань і напрацювання нових правил роботи на валютному
ринку в умовах гнучкого курсоутворення,
формування системи інструментів страхування від валютних ризиків, цілеспрямоване
формування довіри до дій НБУ на валютному
ринку, нарощування міжнародних резервів до
безпечного рівня.
Загалом рівень організації валютного контролю і конкретні форми застосування валютних
обмежень залежать від соціально-економічного
розвитку країни та її участі у світовому господарстві.
Щодо ефективності використання адміністративних методів у механізмі реалізації валютної політики, то ні у вітчизняній, ні у зарубіжній економічній літературі немає єдиного
підходу до цього питання. Крім того, останнім
часом в економічній літературі загострилися
дискусії науковців та практиків щодо доцільності втручання держави у сферу валютних
відносин, а також застосування валютних обмежень. Як свідчить світовий досвід, внутрішній валютний ринок успішно розвивається, як
правило, за активної регулюючої участі держави і при ефективному контролі уповноважених
органів за валютними операціями. На практиці ж це реалізується за допомогою законів та
нормативних актів, що регламентують найважливіші сфери діяльності держави та наділяють
її органи певними контрольними функціями,
відповідно до яких можуть бути введені різні
заходи обмежувального характеру для захисту
економіки в цілому і валютного ринку країни,
зокрема. Проте деякі науковці зазначають, що

це шкодить лібералізації валютної політики.
Але реалії сьогодення засвідчують, що економіка нашої країни неспроможна протидіяти зовнішнім і внутрішнім дисбалансам лише за допомогою ринкових механізмів.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ
ПРОФЕСІЙНИХ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ
FEATURES OF DEVELOPMENT OF NON-STATE PENSION FUNDS
AND PROSPECTS OF INTRODUCTION OF MANDATORY
OCCUPATIONAL PENSION SCHEMES IN UKRAINE
АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто стан недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Розкрито основні показники діяльності недержавних пенсійних фондів. Проведено аналіз показників укладених пенсійних контрактів недержавних пенсійних фондів у
розрізі учасників, зокрема фізичних і юридичних осіб. Досліджено напрями інвестування пенсійних активів учасників недержавних пенсійних фондів. Розглянуто передумови та перспективи запровадження обов’язкових професійних пенсійних
систем як альтернативного варіанту або доповнення до другого і третього рівнів пенсійної системи України. Обов’язкова
професійна пенсійна система має ґрунтуватися на засадах
обов’язкової участі роботодавців у формуванні пенсійних накопичень на користь окремих категорій осіб, які працюють на
роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість
на яких дає право на призначення пенсії на пільгових умовах.
Окреслено напрями вдосконалення інвестування пенсійних
активів, зокрема у концесію доріг та житлове будівництво.
Ключові слова: недержавний пенсійний фонд, недержавне пенсійне забезпечення, соціальне страхування, пенсійні
внески, пенсійні активи, пенсійні контракти.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено состояние негосударственного
пенсионного обеспечения в Украине. Раскрыты основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов. Проведен анализ показателей заключенных пенсионных
контрактов негосударственных пенсионных фондов в разрезе
участников, в том числе физических и юридических лиц. Исследованы направления инвестирования пенсионных активов
участников негосударственных пенсионных фондов. Рассмотрены предпосылки и перспективы внедрения обязательных
профессиональных пенсионных систем как альтернативного варианта или дополнения ко второму и третьему уровням
пенсионной системы Украины. Обязательная профессиональная пенсионная система должна основываться на принципах обязательного участия работодателей в формировании
пенсионных накоплений в пользу отдельных категорий лиц,
работающих на работах с вредными и тяжелыми условиями
труда, занятость в которых дает право на назначение пенсии
на льготных условиях. Определены направления совершенствования инвестирования пенсионных активов, в частности в
концессию дорог и жилищное строительство.
Ключевые слова: негосударственный пенсионный фонд,
негосударственное пенсионное обеспечение, социальное
страхование, пенсионные взносы, пенсионные активы, пенсионные контракты.
ANNOTATION
The article reviews the status of private pensions in Ukraine.
The basic performance of private pension funds is revealed. The

authors conducted the analysis of the indexes of concluded pension contracts of private pension funds in terms of their participants, including individuals and businesses. The authors studied
areas of investing pension assets of private pension funds. The
preconditions and prospects for the introduction of compulsory occupational pension system as an alternative or supplement to the
second and third levels of standard pension system in Ukraine are
considered. Mandatory occupational pension schemes should be
based on the principles of obligatory participation of employers in
shaping retirement savings for certain categories of persons employed in jobs with harmful and difficult working conditions, employment, which gives the right to a pension on preferential terms.
The authors outlined areas of improvement of pension assets investment, including concession roads and house building.
Keywords: pension fund, private pension provision, social insurance, pension contributions, pension assets, pension contracts.

Постановка проблеми. На сьогодні пенсійна
система України є розбалансованою. Збалансувати її шляхом примітивного маніпулювання
ззовні тарифами страхових внесків неможливо. З іншого боку, створити стабільну пенсійну
систему лише реформою всередині неї також є
важким завданням, оскільки всі резерви її стабільності і стійкості знаходяться поза межами
самої системи. Соціально-економічні процеси,
що відбуваються в Україні протягом останніх
десятиліть, своєю основною метою ставлять досягнення європейських стандартів якості життя. У свою чергу, якість життя населення значною мірою залежить від гідного пенсійного
забезпечення людей похилого віку та впевненості у завтрашньому дні людей, які працюють.
Отож, забезпечення якісних характеристик
життя, яке базується на надійному соціальному
захисті і належному пенсійному забезпеченні, є
пріоритетним завданням нашої держави.
Варто зазначити, що жодна країна, навіть
найзаможніша, не в змозі забезпечити виплату
пенсії своїм громадянам на рівні середньомісячної заробітної плати. Істотне збільшення кількості літніх людей у загальній віковій структурі населення України висуває на перший план
питання соціально-економічного становища цієї
категорії осіб. У багатьох країнах світу недер-
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жавне пенсійне забезпечення (НПЗ) додатково
займає у структурі пенсії, отримуваної працівником, близько 30%, а це свідчить про те, що
ця складова пенсійної системи істотно впливає
на соціальний захист осіб пенсійного віку. Саме
тому певна частина працівників, починаючи,
як правило, з тридцятирічного віку, не покладаючись на державу, самостійно відчислюють
частку своєї заробітної плати до недержавних
пенсійних фондів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Зважаючи на те, що процес становлення і розвитку недержавних пенсійних фондів (НПФ) як
окремого рівня пенсійної системи України у нас
не такий тривалий, відповідно наукова думка
вітчизняних вчених-економістів щодо їх функціонування активізувалася лише останніми
роками. Серед учених, які звернули увагу на
проблему розвитку недержавного пенсійного забезпечення, слід виокремити таких, як: Ю. Діденко, О. Коваль, М. Кравченко, Е. Лібанова,
С. Лондар, Л. Лондар, Б. Надточій, Г. Назарова, Д. Полозенко, Г. Терещенко, Н. Ткаченко.
Зокрема, на думку Ю. Діденко, важливе місце в системі НПЗ має займати система багатоступеневого перехресного контролю та державного
регулювання діяльності НПФ [1]; О. Коваль
пропонує активне залучення громадян до системи заощадження через участь в НПЗ на базі
вивчення та використання зарубіжного досвіду [2]; О. Полінець вважає, що на відміну від
звичайного банківського депозиту кращим способом захистити і забезпечити свою старість є
вкладання коштів в НПФ, зокрема освоєння
«довгих» інвестицій; Г. Назарова досліджуючи
діяльність інституційних інвесторів, до складу яких вона відносить і недержавні пенсійні
фонди, робить наголос на функціонуванні потужних професійних недержавних пенсійних
фондів та визначення критеріїв надійності їх
діяльності [3].
Постановка завдання. Метою статті є дослідження сучасного стану недержавних пенсійних фондів, окреслення шляхів підвищення
ефективності функціонування недержавного
пенсійного забезпечення та пропозиції запровадження обов’язкових професійних пенсійних
систем в Україні.
Виклад основного матеріалу. Система пенсійного забезпечення в Україні складається з
трьох рівнів. Перший – це солідарна система
обов’язкового державного пенсійного страхування, де пенсійні виплати здійснюються за
рахунок коштів Пенсійного фонду. Другий рівень – накопичувальна система обов’язкового
державного пенсійного страхування, де потрібно буде накопичувати кошти, щоб у майбутньому отримувати пенсію. І третій – система НПЗ,
яка вже діє в Україні одночасно з першим рівнем.
Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної
системи» [1] передбачає запровадження друго-

го накопичувального рівня. Очікується, що через два роки після цього працювати за такою
системою зможуть не лише Накопичувальний
пенсійний фонд, а й недержавні пенсійні фонди
другого рівня.
Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [2], недержавний пенсійний фонд – це юридична особа, що
має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує лише
з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим
управлінням пенсійними активами, а також
здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду. Недержавні пенсійні фонди є активними суб’єктами системи НПЗ із високим
інвестиційним потенціалом, у багатьох країнах
їх вважають одним з основних інструментів для
підвищення рівня пенсійного забезпечення населення.
Як передбачено чинним вітчизняним законодавством, НПЗ здійснюють недержавні пенсійні фонди через підписання пенсійних контрактів між адміністраторами пенсійних фондів
і вкладниками таких фондів; страхові організації через укладення договорів страхування
довічної пенсії, страхування ризику настання
інвалідності або смерті учасника фонду; банківські установи шляхом укладення договорів про
відкриття пенсійних депозитних рахунків для
накопичення пенсійних заощаджень у межах
суми, визначеної для відшкодування вкладів
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
Система НПЗ протягом останніх років демонструє поступальний розвиток. Відповідно
до даних Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, станом на 30
червня 2013 р. в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 89 недержавних пенсійних фондів та 34 адміністраторів НПФ. Основні показники діяльності НПФ
за 2009–2012 рр. та за перших два квартали
2013 р. наведено в таблиці 1.
Дані таблиці свідчать про відносно стабільний розвиток НПФ. Станом на 31 грудня
2013 р. в Україні діяли 81 недержавний пенсійний фонд та 28 адміністраторів НПФ.
Впродовж 2011–2013 рр. спостерігалося незначне зменшення кількості фондів (4 одиниці),
однак, як бачимо з попередніх даних за 9 місяців 2014 р. така різниця збільшилася втричі
лише за цей період.
Порівнюючи дані щодо укладених пенсійних
контрактів, варто зазначити, що їх кількість
щороку зменшується. Так, у 2013 р. порівняно
з 2011 р. адміністратори НПФ уклали 60,4 тис.
шт. пенсійних контрактів, що на 19,5% менше
(10,1 тис. шт.). Водночас за 9 місяців 2014 р.
їхня кількість зменшилася на 6,5 тис. шт. порівняно з 2013 р.
Позитивною тенденцією вирізняються показники, що найбільше цікавлять споживачів
зазначених послуг, а саме – пенсійні виплаВипуск 3. 2015
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Таблиця 1
Динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів України
за 2011–2014 рр. [6; 7]
Недержавні пенсійні фонди

2011 р.

2012 р.

2013 р.

30.09.2014 р.

Темпи приросту,
%
2013 р./ 2013 р./
2011 р. 2012 р.
95,3
97,6
100,6
100,9
70,0
75,7

Кількість НПФ, усього
85
83
81
73
Кількість КУА*
345
344
347
337
Кількість адміністраторів НПФ
40
37
28
25**
Загальна кількість укладених
75,0
61,4
61,4
53,9
пенсійних контрактів, тис. шт.
Кількість учасників за укладеними пенсійними контрактами,
594,6
584,8
839,1
832,5
тис. осіб
Загальні активи НПФ, млн грн
1 386,9
1 660,1
2 084,1
2 478,5
Пенсійні внески, млн грн, зо1 102,0
1 313,7
1 541,7
1 738,4
крема
– від фізичних осіб;
50,6
58,6
66,0
69,0
– від фізичних осіб-підприємців;
0,2
0,2
0,2
0,2
– від юридичних осіб
1 051,2
1 254,9
1 475,2
1 668,8
Пенсійні виплати, млн грн
208,9
2 51,9
279,6
3 49,8
Кількість осіб, що отримали /
отримують пенсійні виплати,
63,1
66,2
66,9
71,1
тис. осіб
Сума інвестиційного доходу,
559,9
620,3
950,8
1242,8
млн грн
Прибуток від інвестування активів недержавного пенсійного
473,3
620,3
825,4
1090,4
фонду, млн. грн
Сума витрат, що відшкодовують86,6
106,6
125,5
152,4
ся за рахунок пенсійних активів,
млн грн
* к-сть КУА (компаній з управління активами) – станом на 30 вересня відповідного року
** к-сть адміністраторів НПФ – станом на 30 вересня 2014 р.

ти. У 2013 р. вони становили 279,6 млн грн, і,
порівнюючи з 2011 р., бачимо, що вони зросли
у три рази (на 33,8%).
За досліджуваний період 2014 р. вони зросли порівняно з 2013 р. на 70,2 млн грн, що дає
підстави припустити про покращення роботи
фондів. Об’єктивно, ці виплати є додатковою
пенсією, яку вкладники вже заробили і почали
отримувати. Слід зауважити, що мова йде лише
про одноразові виплати, оскільки значній частині вкладників з огляду на строки участі у недержавному пенсійному страхуванні ще не час
одержувати щомісячну пенсію. Цей показник
варто також порівнювати з показником пенсійних внесків, який за період 2011–2013 рр. збільшився на 39,9%, або на 439,7 млн грн. (Так за
9 місяців 2014 р. порівняно з 2013 р. спостерігаємо збільшення внесків на 196,7 млн. грн.)
Беручи до уваги зменшення кількості НПФ,
зростання кількості надходжень пенсійних внесків та здійснених виплат за досліджуваний
період є досить позитивним моментом, який
характеризує їх роботу на фінансовому ринку.
Відповідно, можна констатувати не про падіння
ринку НПФ, а лише про деякі його коливання.
Тому основним завданням є активне залучення
нових і збереження наявних учасників і вкладників (рис. 1).

2014 р.* 2,3

45,5

2013 р. 2,4

47,7

13,0

48,4

2012 р. 2,4

46,5

13,4

48,0

81,9

100,0

141,1

143,5

150,3

125,5

139,9

117,4

130,4
100,0
140,3
133,8

112,6
100,0
117,6
111,0

106,0

101,1

169,8

153,3

174,4

133,1

144,9

117,7

46,2

7,7

Вкладники – юр. особи, тис. осіб
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Рис. 1. Чисельність вкладників та кількість
укладених пенсійних контрактів за 2011–2013 рр.
(*станом на 30 вересня 2014 р.) [6; 7]

Цифрові дані рисунка свідчать про загальне зменшення укладених з допомогою адміністраторів НПФ пенсійних контрактів за 2011–
2013 рр. Так, у 2013 р. було укладено 61,4 тис.
шт. пенсійних контрактів з 50,1 тис. вкладників, з яких фізичні особи становлять 47,7 тис.
осіб, а юридичні – 2,4 тис. осіб. Натомість у
2011 р. було укладено 75,0 тис. шт. пенсійних
контрактів, відповідно 59,2 тис. фізичних та
2,4 тис. юридичних осіб. При цьому порівняно
з 2011 р. кількість контрактів у 2013 р. зменшилась на 18,1% (14,6 тис. шт.). Зокрема, з
юридичними особами зменшення становило
2,1 тис. контрактів, а з фізичними – 11,5 тис.
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Оцінка даних за 2014 р. дає підставу стверджувати, що кількість контрактів з юридичними
особами зменшилась на 5,2 тис. шт., а з фізичними – на 1,3 тис. шт. Також спостерігаємо у
2014 р. зменшення загальної кількості вкладників, яке відбулося переважно через зменшення кількості вкладників фізичних осіб.
Система недержавного пенсійного забезпечення розвивається впродовж останніх років
доволі послідовно і динамічно. Темпи її розвитку є повільними і переважно пояснюються небажанням та упередженим ставленням як роботодавців, так і громадян в цілому до системи
недержавного пенсійного забезпечення. Тому
на нашу думку, послідовні кроки у розвитку
і подальшій розбудові даної сфери обов’язково
принесуть корисний, можливо навіть синергетичний ефект у вигляді додаткового матеріального ресурсу для працівників та економіки нашої країни на довгострокову перспективу.
Основним завданням будь-якого НПФ є формування відповідного портфеля, який би містив
перелік об’єктів інвестування, що мають мінімальний ступінь ризику. Вибір інвестиційних
інструментів з допомогою яких НПФ забезпечуватимуть захист та збереження грошових коштів
громадян, зокрема від інфляції, є пріоритетним
напрямом їх діяльності. При цьому він повинен
також забезпечувати отримання визначеного приросту капіталу. Не викликає сумніву, що накопичені кошти повинні йти на інвестиції (табл. 2).
У багатьох країнах НПФ вважають активними суб’єктами системи НПЗ з високим інвестиційним потенціалом та одним з основних

інструментів для підвищення рівня пенсійного
забезпечення населення. Вітчизняні НПФ переважно інвестують кошти в акції або ж кладуть
їх на депозит у банку. У цьому разі все залежить від інвестиційної декларації фонду та регламентується законом.
Загальна вартість активів НПФ за досліджуваний період у динаміці зросла на 670,4 млн грн
(на 48,3%), що свідчить про позитивні результати їхньої діяльності. У самій структурі напрямів інвестування провідну позицію займають грошові кошти, розміщені на депозитах
(37,0%) та вкладені в облігації підприємств,
емітентами яких є резиденти України (31,5%).
Вклади в банківські метали зменшилися майже
наполовину, що свідчить про невигідність такого виду інвестування. До певної міри це може
бути пов’язано з нестабільністю ринку золота в
Україні. Дорогоцінний метал як об’єкт інвестицій використовується в періоди, що характеризуються фінансовою нестабільністю в країні,
коли внутрішні ціни на золото зростають відносно гривні, яка знецінюється.
Оскільки основною метою в інвестуванні пенсійних активів є збереження пенсійних заощаджень вкладників, то й стратегія інвестування
фондів є значною мірою консервативною, ніж це
можна спостерігати в інших фінансових установах. На сьогодні залишається відкритим питання розміщення українських інвестицій НПФ у
прибутковому бізнесі та закордонних установах.
Трирівнева модель пенсійного страхування
відповідає широко розповсюдженій у світі багаторівневій моделі пенсійної системи. Однак, поТаблиця 2

Напрями інвестування грошових коштів учасників НПФ [6]
Показник
Грошові кошти, розміщені
на вкладних (депозитних)
банківських рахунках
Цінні папери, дохід за
якими гарантовано Радою
Міністрів АРК, місцевими
радами відповідно до законодавства
Цінні папери, дохід за
якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти
України
Акції українських емітентів
Об’єкти нерухомості
Банківські метали
Активи, не заборонені законодавством України
Кошти на поточному рахунку
Загальна вартість активів
НПФ

Станом на
31.12.2011 р.
ЗВА,
млн грн до %

Станом на
31.12.2012 р.
ЗВА,
млн грн до %

Станом на
31.12.2013 р.
ЗВА,
млн грн до %

Відхилення,
2013 р. / 2011 р.
млн грн

%

409,8

29,5

572,7

34,9

760,2

37,0

350,4

185,5

7,4

0,5

3,2

0,2

10,7

0,5

3,3

144,6

209,0

15,1

196,9

12,0

241,1

11,7

32,1

115,4

346,5

25,0

517,9

31,6

648,3

31,5

301,8

187,1

254,6

18,4

256,9

15,7

278,4

13,5

23,8

109,3

48,6
26,1

3,5
1,9

49,6
18,6

3,0
1,1

58,0
14,7

2,8
0,7

9,4
-11,4

119,3
56,3

47,7

3,4

34,9

0,8

26,6

1,3

-21,1

55,8

37,2

2,7

9,3

0,6

19,3

0,9

-17,9

51,9

1 386,9

100,0

1 660,0

100,0

2057,3

100,0

670,4

148,3
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трібно провести низку допоміжних заходів, які
забезпечуватимуть застрахованим особам після
виходу на пенсію гарантований рівень доходів.
Так, накопичувальну систему планувалося
запровадити ще в 2007 р., потім терміни були
перенесені на 2010–2011 рр., тепер відповідно
до Концепції подальшого проведення пенсійної реформи [9] запровадження другого рівня
відкладається до 2014–2017 рр., однак і досі
конструктивних кроків у цьому питанні не зроблено. Відтермінування пов’язано з багатьма
причинами, оскільки запровадження другого
рівня планується лише після формування необхідних економічних передумов та створення
налагодженої й ефективної системи державного
нагляду та регулювання у цій сфері, а також
необхідної інфраструктури [10]. Оскільки метою запровадження другого рівня є посилення
соціального захисту майбутніх пенсіонерів, то,
з одного боку, це потребує необхідної інституційної, технічної та законодавчої підготовки,
а з другого – найскорішого впровадження та
ефективного функціонування накопичувальної
складової пенсійної системи.
Як передбачено чинним вітчизняним законодавством, НПЗ здійснюють недержавні пенсійні фонди через підписання пенсійних контрактів між адміністраторами пенсійних фондів
і вкладниками таких фондів; страхові організації через укладення договорів страхування
довічної пенсії, страхування ризику настання
інвалідності або смерті учасника фонду; банківські установи шляхом укладення договорів про
відкриття пенсійних депозитних рахунків для
накопичення пенсійних заощаджень у межах
суми, визначеної для відшкодування вкладів
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
Як альтернатива, або навіть доповнення до
систем другого та третього рівнів, уже понад
10 років ведуться дискусії щодо запровадження
в Україні обов’язкових професійних пенсійних
систем (ОППС) як форми накопичення, збереження та виплат застрахованим особам і учасникам, які працюють в особливих (шкідливих
або важких) умовах. Як свідчить світова практика, ОППС створюється як компенсація за такі
умови і зазвичай є складовою частиною системи накопичувального пенсійного страхування. Однак, на сьогодні більшість недержавних
пенсійних фондів не забезпечують дохідність
пенсійних активів вище рівня інфляції. Запровадження обов’язкової професійної пенсійної
системи передбачає додаткове навантаження
на роботодавця, у тому числі на державний бюджет, пов’язане зі сплатою обов’язкових професійних пенсійних внесків на користь учасників
цієї системи.
Значення цієї проблематики для України
підтверджують розрахунки: за умови її існування у 2012 р. кількість потенційних учасників
ОППС становила б 2 578,6 тис. осіб, або 19,6%
від загальної кількості нинішніх пенсіонерів
[11, с. 36].
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Ще у 2007 р. у Парламенті було зареєстровано проект закону «Про обов’язкову професійну пенсійну систему», в якому визначено,
що обов’язкова професійна пенсійна система –
складова частина системи накопичувального
пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на
засадах обов’язкової участі роботодавців у формуванні пенсійних накопичень на користь окремих категорій осіб, які працюють на роботах
із шкідливими та важкими умовами праці, або
на посадах і в професіях, зайнятість на/в яких
дає право на призначення пенсії на пільгових
умовах чи за вислугу років з метою отримання
учасниками обов’язкової професійної пенсійної
системи додаткових до загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування пенсійних
виплат.
Аналізуючи погляди вітчизняної експертної
спільноти на запровадження ОППС в Україні,
варто зосередити увагу на двох основних підходах. Відповідно до першого, вона має бути реалізована одночасно із системою II рівня, відповідно до другого – після запровадження II рівня.
Прихильники першої точки зору відзначають, що за своїми економіко-адміністративними
особливостями ОППС і система II рівня є подібними, а саме: мають обов’язковий характер;
потребують наявності системи персоніфікованого обліку; кошти систем є власністю застрахованих осіб і підлягають інвестуванню; кошти
не можуть бути вилучені із системи до набутої
застрахованими особами права на отримання
пенсії. Наявність цих та інших спільних рис обґрунтовує пропозицію щодо синхронізації запровадження ОППС і системи II рівня [11, с. 36].
Прихильники другої точки зору стверджують, що, попри сукупність спільних рис і менші масштаби, ОППС є значно складнішою ніж
система II рівня. Внаслідок цього вона є надзвичайно утрудненою для державного регулювання
і нагляду. Отже, ОППС має бути запроваджена
не до і не одночасно, а винятково після започаткування системи II рівня на підставі опрацювання хоча б кількарічного досвіду функціонування останньої.
Простота системи II рівня є наслідком її прозорості та моноваріантності. Взаємодія в ланцюгу
«роботодавець – заробітна плата – сума ЄСВ – відсоток відрахування до II рівня» є універсальною і
не прив’язана до умов праці. Ця ж простота обумовлює мінімум помилок і зловживань при функціонуванні системи, а отже, і порівняну простоту
контролю та нагляду [11, с. 37].
Висновки та подальші дослідження. Проведене дослідження дає змогу стверджувати: нинішня система НПЗ в Україні досить консервативна і негнучка, що можна пояснити доволі
жорстким державним регулюванням у цій сфері. Оскільки законодавством чітко визначено
максимальні суми інвестиційних операцій, це
відчутно впливає на можливості інвестування
пенсійних активів недержавними пенсійними
фондами.
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У напрямі вдосконалення важливим, на нашу
думку, є необхідність інвестування пенсійних
активів у регіональні інвестиційні проекти, що
сприятимуть розвитку виробництва та вирішенню соціальних питань. Основним моментом тут
може стати створення НПФ для працівників бюджетних організацій та установ, акумульовані
кошти яких як додатковий фінансовий ресурс
могли б значною мірою справити відчутний позитивний інвестиційний вплив на фінансовий стан
відповідної області чи регіону країни. Крім того,
надійним і перспективним напрямом розміщення
пенсійних активів могло б стати інвестування у
концесію доріг та житлове будівництво.
Зростання ефективності системи НПЗ є
вкрай необхідним, оскільки воно дало б змогу
зменшити навантаження на солідарну пенсійну
систему та спричинило б структурну перебудову економіки за рахунок освоєння «довгострокових» інвестицій.
Що стосується другого рівня пенсійної системи, можна цілком погодитися з думкою експертів, які вважають, що ОППС як компенсаційний механізм має бути запроваджена в Україні.
Але таке запровадження повинно відбутися
винятково після узагальнення і критичного
осмислення кількарічного досвіду функціонування накопичувальної системи.
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СТРАХУВАННЯ ВРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ІЗ
ЗАСТОСУВАННЯМ ГІДРОТЕРМІЧНИХ ІНДЕКСІВ
AGRICULTURAL CROP INSURANCE WITH HYDROTHERMAL INDEXES
АНОТАЦІЯ
Обґрунтовано теоретико-методологічні пропозиції та
практичні рекомендації щодо удосконалення і підвищення
ефективності чинної практики системи страхування врожаю
сільськогосподарських культур. Запропоновано використання
економічно-обґрунтованого підходу здійснення страхування в
рослинництві, зокрема застосування гідротермічного індексу в
якості впливу рівня рівномірності у часі атмосферної вологості
та температури на врожайність озимої пшениці. Це сприятиме
підвищенню об’єктивності погодного страхування, яке є простішим та зрозумілішим за інші страхові продукти та знизить
рівень зловживань і підвищить швидкість страхових відшкодувань, а також спростить доступ страхувальників до страхування сільськогосподарських культур завдяки зниженню адміністративних витрат на моніторинг і оцінку збитків та здешевить
таке страхування за рахунок більших обсягів страхування і
стандартизації контрактів.
Ключові слова: природно-кліматичний ризик, сільськогосподарські культури, страховий захист сільськогосподарських
підприємств, індексне страхування, державне субсидування
сільськогосподарського страхування, страховий ринок, система страхування.
АННОТАЦИЯ
Обоснованы теоретико-методологические предложения
и практические рекомендации по совершенствованию и повышению эффективности действующей практики системы
страхования урожая сельскохозяйственных культур. Предложено использование экономически обоснованного подхода
осуществление страхования в растениеводстве, в частности
применение гидротермического индекса в качестве влияния
уровня равномерности во времени атмосферной влажности
и температуры на урожайность озимой пшеницы. Это будет
способствовать повышению объективности погодного страхования, которое является простым и понятным за другие страховые продукты, снизит уровень злоупотреблений и повысит
скорость страховых возмещений, а также упростит доступ
страхователей к страхованию сельскохозяйственных культур
благодаря снижению административных затрат на мониторинг
и оценку ущерба и удешевит данное страхование за счет больших объемов страхования и стандартизации контрактов.
Ключевые слова: естественно-климатический риск, сельскохозяйственные культуры, страховая защита сельскохозяйственных предприятий, индексное страхование, государственное субсидирование сельскохозяйственного страхования,
страховой рынок, система страхования.
ANNOTATION
The author grounded theoretical and methodological suggestions and practical recommendations for improvement and increase of effectiveness current practice of the insurance system of
crops. He also suggested using economically feasible approach
in verdure insurance, in particular, using hydrothermal index as
influence of atmospheric humidity and temperature uniformity in
time on the yield of winter wheat. It will improve the objectivity of
weather insurance, which is simpler and clearer than other insurance products, reduce the level of abuse, and will increase the
insurers’ admission to insurance of agricultural crops. This is possible thanks to decrease of the administrative costs for monitoring

and evaluation of the damage and reduction of the cost of this
insurance due to higher volumes and standardization of insurance
contracts.
Keywords: natural and climate risk, agricultural crops, insurance protection of agricultural enterprises, index insurance, state
subsidies for agricultural insurence, insurance market, insurance
system.

Постановка проблеми. Страхування є одним
з найдієвіших засобів забезпечення захисту
майнових прав та інтересів суб’єктів господарювання у сільському господарстві. Оскільки
виробництво сільськогосподарської продукції
значною мірою залежить від природно-кліматичних умов, що безпосередньо впливають на
якість та обсяги одержаного врожаю, нагальною в цих умовах стає необхідність страхування сільськогосподарських культур від таких
несприятливих погодно-кліматичних умов, як:
заморозки, зливи, сильні дощі, повені, град
тощо. Тому страховий захист врожаю сільськогосподарських культур та подальше вдосконалення системи страхування є актуальною проблемою, розв’язання якої дозволить підвищити
конкурентоспроможність товаровиробників і
зростання продовольчої безпеки держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань організації і розвитку страхування присвячені праці вітчизняних і зарубіжних учених-економістів. Зокрема проблемам
страхування врожаю сільськогосподарських
культур, присвятили свої праці такі ученіекономісти, як: В.Д. Базилевич, К.Г. Воблий,
Н.М. Внукова, О.О. Гаманкова, О.Є. Гудзь,
П.А. Лайко, С.А. Навроцький, С.С. Осадець,
С.Д. Пущак, Р.П. Смоленюк та ін. Проте питання використання новітніх практик та методик
агрострахування в сучасних умовах господарювання вимагає дедалі більшої уваги. Тому порівняння різних методів здійснення страхування врожаю сільськогосподарських культур та
виокремлення найбільш ефективних в розрізі
певних регіонів є актуальним і вимагає подальшого дослідження з метою практичного застосування.
Постановка завдання. Традиційне страхування врожаю, що забезпечує відшкодування збитків окремому суб’єкту, переважно пов’язане зі
значними адміністративними витратами (моніторингом за діяльністю підприємства, оцінкою
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збитків, стандартизацією контрактів тощо). Як
зазначає професор О.Є. Гудзь, традиційне страхування також потребує значних інвестицій
для проведення актуарних розрахунків, а також в моніторинг урожайності в господарствах,
аби запобігти великим втратам [1, с. 75]. Крім
того, класичне страхування врожаю пов’язане
зі значними природно-кліматичними, виробничо-технічними, фінансово-комерційними та політико-правовими ризиками, які можуть відбутися одночасно, а тому вимагають додаткових
витрат на проведення перестрахування. Зазначені додаткові витрати можуть бути досить значними для країни, яка має незначний досвід або
взагалі не має досвіду надання послуг страхування такого типу, заявляє професор Д.І. Дема
[2, с. 286–287]. Отже, традиційне страхування
врожаю не можна вважати достатньо ефективним для України в сучасних умовах розвитку
ринкових відносин. Тому завданням цієї статті
є представлення результатів дослідження для
використання погодних індексів з метою удосконалення страхування врожайності сільськогосподарських культур від несприятливих природно-кліматичних явищ з урахуванням рівня
рівномірності впливу природних властивостей.
Виклад основного матеріалу. Одним з методів страхування врожаю сільськогосподарських
культур від погодно-кліматичних ризиків,
який зменшує додаткові витрати, є страхування на основі погодних індексів. При цьому
страхові виплати встановлюються за допомогою об’єктивного параметра – певної комбінації низки пов’язаних з погодою метричних показників, зокрема, кількість опадів, вологість
ґрунту та їх рівномірності у часі. Страхування
на основі погодних індексів, на нашу думку, є
найбільш придатним для сільськогосподарського виробництва в регіонах України, де поширені втрати врожаю внаслідок посухи, надмірного зволоження, вимерзання тощо. При цьому,
витрати на моніторинг страхування на основі
погодних індексів, як зазначають вчені економісти П.А. Лайко та С.Д. Пущак, є меншими, оскільки немає необхідності у визначенні
обсягу збитків на рівні окремого господарства
[3, с. 224; 4, с. 295–296]. Інформація про погодні умови на певний час однаково доступна
як застрахованій особі, так і страховикові, на
відміну від традиційного страхування на рівні окремого господарства, де виробник завжди
більше обізнаний про врожай, ніж страховик
[4, с. 296]. Тому страхування із застосуванням
погодних індексів може бути економічно вигіднішою альтернативою класичному страхуванню
врожаю сільськогосподарських культур, яке допомагає уникненню проблем, пов’язаних з ризиком матеріальної шкоди.
Однією з основних культур у Львівській області є озима пшениця. Життєвий цикл озимої пшениці складається з таких фенологічних
фаз, як: сходи, проростання, кущіння, вихід
у трубку, колосіння, цвітіння і стиглість. Як

стверджує А.С. Шолойко, кожна стадія розвитку пов’язана з морфологічними змінами у
фізіології рослин та висуває свої вимоги до погодних умов для оптимального росту і стиглості
культури [5, с. 162–163]. Однак у більшості випадках агрокліматичні ресурси Львівської області недостатньо повно відповідають цим вимогам. Зокрема середня температура січня – -5 °C,
липня – від +18z°C у центральній частині області та до +12 °C у горах. Річна кількість опадів
складає 750–1000 мм. Тобто у Львівській області переважає помірно-континентальний клімат.
Аналіз показників врожайності озимої пшениці у Львівській області свідчить про значні
коливання врожайності в регіоні в розрізі низки років та відображає вплив агрокліматичних
ризиків, властивих цій галузі. Для виробництва
озимої пшениці в регіоні найбільшим ризиком,
у порядку зменшення значимості, є надмірне
зволоження, вимокання, вимерзання, град і
пожежі. Водночас поширення шкідників більшість виробників вважає керованим ризиком.
Тому в регіоні, як зазначає С.А. Навроцький,
безумовно, є потенціал необхідний для реалізації страхування на основі погодних індексів
[6, с. 66].
Основним фактором, який перешкоджає
отриманню високих врожаїв озимої пшениці
у Львівській області, є надлишкова волога в
ґрунті і в повітрі під час періоду вегетативного
розвитку, хоча середня врожайність в Україні
за минулий рік становила 33,6 ц/га [10]. Зокрема, всі райони області стикаються з частими
дощами. Ймовірність сильної зволоженості в
регіоні в період вегетації складає 15–20%. Перший критичний період, в якому формування
врожаю озимої пшениці дуже чутливий до надлишку вологи – це період від виходу в трубку
до фази колосіння. За оцінками Українського
гідрометеорологічного центру, оптимальна потреба озимої пшениці у воді під час цієї стадії,
порівняно з кліматичними умовами цього періоду в області, становить 80%. Другий критичний
період для озимої пшениці – це фази від колосіння до молочної стиглості. Велика кількість
вологи в цей період є безпосередньою причиною
гниття коренів і стебла та вилягання культури.
Отже, надмірна вологість, яка характеризується значними опадами і низькою температурою
атмосферного повітря, шкодить вегетації рослин і сприяє істотному зниженню врожайності.
З метою зменшення невідповідності між
страховими продуктами, що доступні сьогодні,
та ризиками виробництва, з якими стикаються
виробники, розроблено індекс оцінки ризиків
надмірної вологи, який охоплює період від середини квітня до червня. Зокрема, велика кількість дощів, що випадає нерівномірно в часі,
сприяє надлишковій зволоженості ґрунту та
призводить до надмірного постачання рослин
вологою, а отже, до їх передчасного в’янення
і загибелі. Погодні умови, які характеризуються тривалим дощовим періодом, низькою
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де R – середньодобова кількість опадів;
T – середньодобова температура;
Rф – фактична середньодобова кількість
опадів для вирощування озимої пшениці;
Rо – оптимальна середньодобова кількість
опадів для вирощування озимої пшениці;
Тф – фактична середньодобова температура
вирощування озимої пшениці;
То – оптимальна середньодобова температура вирощування озимої пшениці.
Гідротермічний індекс можна застосовувати
для періодів, коли середньодобові температури
стабілізуються на рівні понад +10 °С. Зазвичай,
у Львівській області цей період починається
з 15 квітня. Умови, необхідні для отримання
відмінного врожаю, спостерігаються при гідротермічному індексі рівному 1,0–1,4. Якщо ГТІ
більше або дорівнює 1,6 – врожайність знижується в результаті надмірної вологості. Якщо
ГТІ менше або дорівнює 0,6 – рослини пригнічуються в результаті посушливих умов.
За нашими дослідженнями, виробники озимої пшениці витрачають переважно 10 тис. грн
на гектар виробничих витрат і витрат на матеріально-технічні ресурси упродовж всього періоду вегетації культури. Для покриття витрат на
виробництво і матеріально-технічні ресурси потрібно встановити ліміт договору страхування
від замокання, який охоплює період з середини
квітня по червень, на рівні 10 тис. грн на застрахований гектар. У випадку повної загибелі
врожаю внаслідок завищеної зволоженості (наприклад, у разі ГТІ ˃ 2,1), виробнику буде відшкодовано 10 тис. грн на застрахований гектар,
щоб компенсувати втрати. Інтервал вимірювання індексу цього страхового договору можна
встановити за показниками Українського гідрометеорологічного центру. Залежність величини
страхових виплат на гектар посіву озимої пшениці від гідротермічного індексу наведено у таблиці 1.

2,20
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20

10000 грн. випллата

(1)

У разі часткової загибелі врожаю внаслідок надмірних дощів (наприклад, ГТІ дорівнюватиме 1,79), виробнику буде відшкодовано 5 тис. грн на застрахований гектар для
відшкодування 50% втрати врожаю і, отже,
його інвестицій. У разі ще більшої вологості
(наприклад, в випадку ГТІ – 1,97), виробнику
буде відшкодовано 9 тис. грн на застрахований
гектар для відшкодування 90% втрати врожаю. Зміни залежності величини страхових
виплат від гідротермічного індексу наведено
на рисунку 1.

2000 грн. виплата

Σ R (15 квітня − червень)
Σ Rф − Σ Rо Σ Tф − Σ Tо
×
×
,
0,1 × Σ T (15 квітня − червень)
Σ Rо
Σ Tо

Страхові виплати
на гектар посіву культури
1,61–1,65
2000 грн (20% втрат)
1,66–1,70
3000 грн (30% втрат)
1,71–1,75
4000 грн (40% втрат)
1,76–1,80
5000 грн (50% втрат)
1,81–1,85
6000 грн (60% втрат)
1,86–1,90
7000 грн (70% втрат)
1,91–1,95
8000 грн (80% втрат)
1,96–2,00
9000 грн (90% втрат)
˃ 2,01
10000 грн (100% втрат)
Джерело: запропоновано автором на основі власних
досліджень
Гідротермічний індекс

5000 грн. виплата

ГТІ =

Таблиця 1
Інтервал вимірювання гідротермічного індексу

ГТІ

температурою повітря і його високою вологістю, на практиці визначають за допомогою гідротермічного коефіцієнта [7, с. 11; 8, с. 340].
Водночас агрокліматичні умови Львівської
області здебільшого характеризуються періодичною зміною тривалих дощів зі зниженням
температури, періодом високої температури і
засушливістю. Тому гідротермічний коефіцієнт
недостатньо повно відображає вплив погодних
умов на урожайність окремих культур. З метою
більш повного відображення впливу погодних
умов на урожайність сільськогосподарських
культур необхідно враховувати не лише загальну (середню) вологість і температуру, але й їх
рівень рівномірності упродовж певного періоду.
Вплив вологості й температури на урожайність певних культур з урахуванням рівня їх
рівномірності пропонуємо визначати за допомогою гідротермічного індексу (ГТІ), за формулою 1:

1,00
2003
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

Рис. 1. Гідротермічний індекс та пов’язані з ним
виплати відшкодувань (гіпотетична модель)
Джерело: на основі власних досліджень

Укладання страхових договорів з врахуванням гідротермічного індексу має здійснюватися
на основі використання даних найближчої метеостанції Українського гідрометеорологічного
центру для забезпечення найбільш об’єктивного
страхового покриття для товаровиробника. Так,
розвиток мережі спостережень за метеоумовами
може бути обмежувальним фактором для застосування цього виду страхування в регіонах, де
немає метеостанції [9, с. 92; 10].
Перевага страхових договорів на основі погодних індексів полягає в тому, що, беручи до
уваги об’єктивний характер погодного індексу,
такі договори можуть бути швидко застраховані та перестраховані учасниками міжнародного погодного ринку. А страховий продукт буде
найбільш придатним для сільськогосподарських підприємств Львівщини.
Висновки. Удосконалення страхування врожаю сільськогосподарських культур із застосу-
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ванням гідротермічних індексів дозволяє зробити такі висновки:
– по-перше, на врожайність сільськогосподарських культур значно впливають погодні
умови, а традиційні страхові продукти з їхніми
недоліками, недостатньо повно задовольняють
потреби сільськогосподарських підприємств у
страховому захисті;
– по-друге, застосування гідротермічних індексів з врахуванням рівня рівномірності впливу
погодних властивостей сприятиме підвищенню
об’єктивності погодного страхування, яке є простішим та зрозумілішим за інші страхові продукти
(мультиризикове страхування, страхування окремих ризиків, страхування від повної та часткової
загибелі тощо) та знизить рівень зловживань і підвищить швидкість страхових відшкодувань;
– по-третє, спростить доступ страхувальників до страхування сільськогосподарських
культур завдяки зниженню адміністративних
витрат на моніторинг і оцінку збитків, а також
здешевить страхування за рахунок більших обсягів страхування і стандартизації контрактів.
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ЄДИНИЙ КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ РАХУНОК
ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ
TREASURY SINGLE ACCOUNT
AS A TOOL FOR FINANCIAL MANAGEMENT
АНОТАЦІЯ
Єдиний казначейський рахунок є важливим елементом
у процесі виконання бюджету як державного, так і місцевих,
оскільки на ньому акумулюються фінансові ресурси держави.
Саме тому у статті наведено основні підходи до визначення поняття єдиного казначейського рахунку, проаналізовано динаміку
залишків грошових коштів на єдиному казначейському рахунку,
досліджено чинники, які впливають на його стан, переваги запровадження єдиного казначейського рахунку та визначено значення функціонування ЄКР для ефективної діяльності системи
казначейства, яка концентрує фінансові ресурси держави.
Ключові слова: єдиний казначейський рахунок, вхідне
сальдо єдиного казначейського рахунку, казначейська система
виконання бюджету.
АННОТАЦИЯ
Единый казначейский счет является важным элементом
в процессе выполнения бюджета как государственного, так
и местных, поскольку на нем аккумулируются финансовые
ресурсы государства, поэтому в статье приведены основные
подходы к определению понятия единого казначейского счета,
проанализирована динамика остатков денежных средств на
едином казначейском счете, исследованы факторы, которые
влияют на его состояние, преимущества введения единого казначейского счета и определено значение функционирования
ЕКС для эффективной деятельности системы казначейства,
которая концентрирует финансовые ресурсы государства.
Ключевые слова: единый казначейский счет, входящее
сальдо единого казначейского счета, казначейская система
исполнения бюджета.
АNNOTATION
Treasury single account is an important element in both national and local budget execution, as it accumulates financial resources of the state. That is why, in the article the main approaches to
the definition of a single treasury account were determined. The
dynamics of cash balances on a single treasury account were investigated. The factors that affect its condition, as well as benefits
of introduction of a treasury single account are examined. The value of TSA functioning for effective operation of treasury system,
which concentrates financial resources of the state, is determined.
Keywords: single treasury account, opening balance of treasury single account, treasury system of budget execution.

Вступ. Розвиток казначейської системи, її
зростаючі вимоги та фінансові можливості породжують як кількісні зміни інформаційного
середовища – збільшення обсягу оброблюваної
інформації, виконуваних функцій, так і якісні – розширення функціонального спектру вирішуваних завдань, зміни їх характеру тощо.
Різноманітність та складність виконуваних
органами Державної казначейської служби завдань визначили їх орієнтацію на використан-

ня у своїй діяльності сучасних автоматизованих
інформаційних технологій.
Використання автоматизованих систем забезпечує створення єдиного інформаційного
простору, що охоплює всі ділянки та всіх учасників бюджетної сфери. Ядром побудови єдиного інформаційного простору бюджетної сфери
є повна автоматизація процесу касового виконання бюджету, що забезпечує оптимізацію
комплексного бюджетного обліку, фінансового
контролю і ефективне управління державними
фінансовими ресурсами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питаннями ефективного управління фінансовими ресурсами держави за допомогою єдиного казначейського рахунку займалися Є.О. Галушка, О.В. Охрімовський, Й.С. Хижняк [2],
П.Г. Петрашко, О.О. Чечуліна, В.Т. Александров, С.О. Булгакова, К.М. Огданський, О.І. Назарчук, Н.І. Сушко [3], І.В. Попов [4], В.І. Стоян, О.С. Даневич, М.Й. Мац [5], І.В. Форкун [6]
та С.І. Юрій [7].
Постановка завдання. В умовах швидкоплинних економiчних змiн i сталого дефiциту бюджету виникає необхiднiсть ефективно управляти
наявними фiнансовими ресурсами, здiйснювати
поточнi видатки мiсцевих бюджетiв в межах
їх доходiв, нагромаджувати грошовi ресурси
для реалiзацiї державних програм i погашення
зобов`язань, мати змогу оперативно реагувати
на змiни економiчної ситуацiї, протистояти розпорошенню коштiв на чисельних рахунках установ, мiнiстерств, вiдомств, комерцiйних банкiв
i, як наслiдок, удосконалювати діючу систему
виконання мiсцевих бюджетiв України.
Роль Державної казначейської служби в
бюджетному процесi взагалi й у виконаннi
бюджету зокрема на сьогоднi набагато вища,
порiвняно з тими роками, коли дiяльнiсть
Державної казначейської служби тiльки розпочиналась. Органи Державної казначейської
служби України в цiлому реалiзували функцiю
казначейського обслуговування державного та
мiсцевих бюджетiв.
На сьогоднi перед Державною казначейською
службою України постає ряд завдань, що по-
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требує негайного вирiшення. Серед них, головними є удосконалення системи управлiння
коштами мiсцевих бюджетiв та процедур попереднього контролю за їх витрачанням. Виконання цих завдань вимагає: наявностi ефективної моделi управлiння державними активами i
зобов’язаннями, зокрема розмiщення тимчасово
вiльних коштiв в установах комерцiйних банкiв,
що надасть можливiсть поповнювати державний
та мiсцевi бюджети; визначення мiжвiдомчих
вiдносин Державної казначейської служби з
органами законодавчої та виконавчої влади,
якi вiдповiдальні за здiйснення контролю за
виконанням державного i мiсцевих бюджетiв;
органiзацiї ефективного контролю за дотриманням вимог законодавчо-нормативних актiв при
проведеннi торгiв у сферi державних закупiвель,
пов’язаних з витрачанням бюджетних коштiв.
Єдиний казначейський рахунок виступає
тим інструментом, який покликаний вирішити
проблеми, пов’язані з ефективним управління
бюджетними коштами у нашій державі. Саме
тому слід звернути увагу на питання, що стосуються факторів впливу на його стан та структуру, цілей, яких можна досягти шляхом компетентного управління єдиним казначейським
рахунком та вмілого маніпулювання грошовими коштами, які є у розпорядженні системи
казначейства.
Виклад основного матеріалу. Основним інструментом державної казначейської служби України є єдиний казначейський рахунок (ЄКР), що забезпечує реалізацію функцій
управління потоками бюджетних коштів через
їх консолідацію на єдиному рахунку. З моменту створення казначейства та протягом всього
періоду його розвитку змінювалося і поняття
єдиного казначейського рахунку.
Ще в грудні 1997 р. на прохання української
делегації, Світовий банк надав пояснення з приводу тлумачення терміну «єдиний казначейський
рахунок», який є набором рахунків, що обробляються казначейством і, як правило, є в розпорядженні Національного банку України або
його відділень на обласному рівні. Якщо Національний банк України не має свого відділення на
певному рівні, наприклад, районному, ЄКР може
бути відкрито в комерційних банках. Ці рахунки
в комерційних банках повинні підлягати щоденному або періодичному клірингу, а всі залишки
коштів перераховуватися на ЄКР в НБУ.
Таке тлумачення співпадає з поглядами фахівців об’єднаного Віденського інституту МВФ,
які вважають, що ЄКР – необхідний елемент
управління операціями Державного казначейства [ 6, с. 216].
«Положення про єдиний казначейський
рахунок», затверджене наказом Головного
управління Державного казначейства України
від 21.03.1997 р. за № 28 та зареєстроване у
Міністерстві юстиції України 21.03.1997 р. за
№ 102/1906, передбачало відкриття рахунків
органам Державного казначейства в різних

установах банків і наводило таке визначення:
єдиний казначейський рахунок – це система
бюджетних рахунків органів Державного казначейства, відкритих в установах банків за відповідними балансовими рахунками, на які зараховуються податки, збори, інші обов’язкові
платежі державного бюджету та надходження
з інших джерел, встановлених законодавством
України, і з яких органами Державного казначейства здійснюються платежі безпосередньо на
користь суб’єктів господарської діяльності, які
виконали роботи та/або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів [3, с. 115].
У зв’язку із входженням Державного казначейства України в систему електронних платежів НБУ та прийняттям рішення про перехід
на централізовану модель, наказом Державного казначейства України від 26.06.2002 р. за
№ 122, який було зареєстровано у Міністерстві
юстиції України 18.07.2002 р. за № 595/6882,
затверджено Положення про єдиний казначейський рахунок, згідно з яким єдиний казначейський рахунок – це рахунок, який об’єднує
кошти субрахунків, що відкриті у Державному казначействі України (центральний рівень)
управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі [1].
С.І. Юрій надав таке визначення терміну
ЄКР: «Єдиний казначейський рахунок – це система бюджетних рахунків органів державного
казначейства, що відкриті в органах казначейства за відповідними балансовими рахунками,
на які зараховуються податки, збори, інші
обов'язкові платежі державного та місцевих
бюджетів та надходження з інших джерел, і з
яких органами Державного казначейства здійснюються платежі безпосередньо на користь
суб'єктів господарської діяльності, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам
бюджетних коштів» [7, с. 352].
В.І. Стоян, О.С. Даневич та М.Й. Мац розглядають єдиний казначейський рахунок як
консолідований рахунок відкритий Державній
казначейській службі у Національному банку
для обліку коштів та здійснення розрахунків у
системі електронних платежів НБУ [5, с. 239].
Відповідно до нормативно-правових актів
єдиний казначейський рахунок – це консолідований рахунок, відкритий Державному казначейству України в Національному банку України для обліку коштів та здійснення розрахунків
у системі електронних платежів Національного
банку України [1].
Зрозуміло, що єдиний казначейський рахунок (ЄКР) – це необхідний елемент управління
операціями ДКСУ, тобто інструмент, який надає
можливість вирішити проблеми касового управління коштами, які перебувають у розпорядженні Державної казначейської служби, а саме:
– реалізувати оптимальний шлях платежів
до бюджетів і розпорядників бюджетних коштів;
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– скоротити або зовсім не допускати залишків коштів на рахунках їхніх розпорядників;
– централізувати
або
децентралізувати
здійснення бюджетних платежів через систему
органів ДКСУ [3, с. 115].
Функціонування єдиного казначейського рахунку забезпечує:
– можливість швидкої мобілізації коштів,
які протягом дня надходять на рахунки, відкриті в органах казначейства, та використання
їх для проведення бюджетних видатків і здійснення інших операцій, що не суперечать законодавству України
– надання інформації органам законодавчої
та виконавчої влади за здійсненими на єдиному
казначейському рахунку операціями;
– оптимальні можливості для прийняття
представниками законодавчої та виконавчої
влади оперативних рішень щодо забезпечення
ефективного використання коштів бюджетів.
Практика застосування казначейської системи
виконання бюджету в Україні, зокрема за допомогою такого інструменту як єдиний казначейський рахунок свідчить про те, що фінансування, яке може теоретично отримати вся бюджетна
сфера України не є стабільним з урахуванням динаміки ЄКР у 2012–2014 рр. (рис. 1).
Неможливо прослідкувати стійку тенденцію
у змінах залишків грошових коштів на ЄКР
протягом досліджуваного періоду, можна лише
зазначити, що найбільші залишки мали місце
у червні, вересні, жовтні, листопаді та грудні 2012 р. За 2012 р. залишок коштів на ЄКР
зменшився з 2,06 млрд грн до 0,46 млрд грн.
Найбільший дефіцит фінансових ресурсів на
ЄКР прослідковується на кінець 2013–початок
2014 р. Залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) у листопаді 2013 р. знизився до мінімального рівня з початку року –
до 410 млн грн.
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Рис. 1. Динаміка Єдиного казначейського рахунку
протягом 2012–2014 рр.

Більше того, це найгірший результат на цю
дату за останні 10 років: з 2003 р. залишок коштів не опускався нижче 3 млрд грн. і тримався на рівні 5–13 млрд грн, за виключенням минулого року. В цілому за останні десять років
менше коштів було тільки на початку серпня
2003 р. – 341 млн грн.

Мінімальним залишок коштів на єдиному
казначейському рахунку в 2013 р. був станом
на 1 листопада – 0,41 млрд грн, а максимальним – 4,11 млрд грн на 1 червня, проте за
2013 р. залишок коштів на єдиному казначейському рахунку збільшився з 0,46 млрд грн до
1,74 млрд грн.
Протягом 2014 р. вхідне сальдо ЄКР часто
було від’ємним, зокрема така ситуація була
в березні, травні, липні, жовтні, листопаді та
грудні (табл. 1).
Відсутність коштів на ЄРК була спричинена
ситуацією, що склалася наразі у нашій державі
під впливом військових дій на сході України, а
внаслідок цього нестачі коштів в Державному
бюджеті та через це досить нестабільної ситуації в цілому.
Мінімальним залишок коштів на єдиному
казначейському рахунку в 2014 р. був станом
на 1 січня – 1,74 млрд грн, а максимальним –
13,41 млрд грн на 1 вересня.
Таблиця 1
Динаміка вхідного сальдо єдиного
казначейського рахунку у 2014 р.
Дата
на
01.01.2014
на
01.02.2014
на
01.03.2014
на
01.04.2014
на
01.05.2014
на
01.06.2014
на
01.07.2014
на
01.08.2014
на
01.09.2014
на
01.10.2014
на
01.11.2014
на
01.12.2014
на
01.01.2015

Відхилення
Залишок
від
Відхилення
(млн грн) попереднього
у%
місяця
1 739,0

+541,5

+45,2%

4 721,2

+2982,2

+171,5%

3 589,9

-1131,2

-24,0%

4 208,8

+618,9

+17,2%

3 811,0

-397,9

-9,5%

8 052,5

+424,6

+111,3%

3 728,7

-4323,8

-53,7%

6 570,5

+2841,8

+76,2%

13 412,5

+684,0

+104,1%

10 054,9

-3357,6

-25,0%

8 475,5

-1579,3

-15,7%

6 766,7

-1708,8

-20,2%

3 007,5

-3759,2

-55,6%

Станом на 1 січня 2015 р. на єдиному казначейському
рахунку
знаходиться
3007,
5 млн грн, що на 73% вище за показник початок 2014 р. Цікавим є той факт, що за умов,
в яких наразі знаходиться наша країна, таких
значних залишків гривневих коштів на рахунку казначейства уряд не мав з 2009 р. [8].
Як бачимо, стан єдиного казначейського рахунку завжди нестабільний, він знаходиться
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під впливом постійних змін. Обсяг коштів, то
збільшується за рахунок надходжень податків
та інших обов’язкових платежів до державного
і місцевого бюджетів, то зменшується при пікових навантаженнях за видатками.
Суть ризику збільшення залишків коштів на
ЄКР полягає в тому, що розпорядники бюджетних коштів несвоєчасно отримують кошти, а
відтак не можуть нормально функціонувати та
якісно виконувати завдання, які покладаються
на них.
Також стан єдиного казначейського рахунку
впливають такі чинники як:
– дефіцит бюджетів;
– частка доходів і видатків державного і
місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України;
– зміни оборотів внутрішніх запозичень;
– надходження коштів від приватизації
державного майна;
– операції із закупівлі іноземної валюти з
метою погашення зобов'язань за зовнішніми
борговими зобов'язаннями держави;
– розміщення коштів державного і місцевих бюджетів на депозитах або придбання цінних паперів;
– надання позик Пенсійному фонду України та їх повернення [4, с. 159].
З метою покращення ситуації з бюджетними коштами в Україні та усунення впливу зазначених вище факторів та ризиків потрібно
здійснювати управління єдиний казначейським
рахунком, зокрема з метою їх мінімізації, економії коштів, зменшення ризиків, підвищення
ліквідності державних цінних паперів, зменшення дефіциту зведеного бюджету та зменшення розміру державного боргу.
Висновки. Таким чином, можемо підсумувати, що запровадження єдиного казначейського
рахунку дало змогу зосередити державні кошти
в руках однієї юридичної особи і забезпечити:
– досконалу базу даних за бюджетними показниками;
– щоденне перерахування за призначенням
коштів, що надходять до державного та місцевих бюджетів;
– розподіл загальнодержавних податків,
зборів та обов'язкових платежів між державним і місцевими бюджетами;
– перерахування місцевим бюджетам належних їм коштів відповідно до нормативів та
результатів взаєморозрахунків;
– дотримання принципу цільового спрямування бюджетних коштів через здійснення попереднього контролю;
– надання інформації органам законодавчої
влади про здійснені на єдиному казначейському
рахунку операції;
– оптимальні можливості для прийняття
представниками законодавчої та виконавчої
влади оперативних рішень щодо використання
залишків коштів на єдиному казначейському
рахунку;

– повну незалежність держави від банківської системи у справі контролю та обліку доходів і платежів.
Тобто запровадження ЄКР дало можливість
повною мірою реалізувати принцип єдності бюджетної системи, задекларований у Бюджетному кодексі України.
Нинішній стан охоплення казначейськими функціями, враховуючи інформаційну насиченість системи, її багаторівневу ієрархічну
структуру, функціональну складність та необхідність роботи практично в реальному режимі
часу синхронно з банківською системою, став
можливим завдяки проведеній значній роботі з автоматизації обчислювальних процесів.
Практика переконує, що від надійної роботи інформаційної системи великою мірою залежить
успішність виконання органами державного
казначейства своїх функціональних повноважень.
Автоматизовані інформаційні системи, що
використовують у системі казначейства, постійно модернізуються, що пов’язано з появою досконаліших апаратних і програмних засобів. Це
дозволяє адекватно реагувати на вплив змінного внутрішнього і зовнішнього середовища, забезпечувати ефективне управління фінансовими ресурсами держави.
Комплексний розвиток органiв Державної
казначейської служби є одним iз прiорiтетних
завдань державної бюджетної полiтики. Це
завдання має вирiшуватися iз застосуванням сучасних методiв бiзнес-iнжинiрингу, якi
представляють собою чiтко сформульовану
методологiю проведення усього циклу робiт з
удосконалення казначейської системи: вiд формування стратегiчних цiлей Державної казначейської служби, детальної специфiкацiї вимог
до єдиної iнформацiйної, телекомунiкацiйної
систем до завершення їх розробки та повномасштабного запровадження. Ефективне використання Державною казначейською службою
України зазначених пiдходiв визначить результат усiх структурних реформ.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПОСТАЧАНЬ
НА ОСНОВІ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ПАРТНЕРСТВА
IMPROVING RECEIPT ACCOUNTING BASED
ON PARTNERSHIP MODELING
АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено основні аспекти побудови довгострокових відносин між учасниками логістичних систем. Сучасні реалії розвитку світового господарства дозволяють зробити висновок про обґрунтованість розвитку довгострокових відносин.
З цією метою розглянуто підходи до побудови логістичних каналів. Запропоновано ключові принципи побудови довгострокових відносин між постачальником логістичних послуг і споживачем, а також виділено джерела підвищення економічної
ефективності від побудови тривалих відносин постачальником
логістичних послуг.
Ключові слова: модель, партнерство, фірма, рівень, тип,
результат.
АННОТАЦИЯ
В статье отражены основные аспекты построения
долгосрочных отношений между участниками логистических
систем. Рассмотренные подходы к построению логистических
каналов и современные реалии развития мирового хозяйства позволяют сделать вывод об обоснованности развития
долгосрочных отношений. Рассмотрены ключевые принципы
построения долгосрочных отношений между поставщиком логистических услуг и потребителем, а также выделены источники повышения экономической эффективности от построения
длительных отношений поставщиком логистических услуг.
Ключевые слова: модель, партнерство, фирма, уровень,
тип, результат.
АNNOTATION
The paper describes the main aspects of building long-term
relationships between the participants of logistics systems. Current
realities of the world economy lead to the conclusion about the
validity of long-term relationships. To this end, the approaches to
the construction of logistics channels are examined. The author
offers key principles for building long-term relationships between
logistics service provider and the consumer, as well as allocates
resources to increase economic efficiency by building a long-term
relationship with logistics service provider.
Keywords: model, partnership, firm, level, type, result.

Постановка завдання. У сучасному гостроконкурентному бізнес-середовищі для того,
щоб бути лідером, необхідно створити тісні відносини з постачальниками, клієнтами й посередницькими організаціями. Багато компаній
зацікавлені в розвитку партнерства у ланцюзі
поставок задля скорочення витрат, підвищення
рівня сервісу й збільшення конкурентної пере-

ваги. Та це не означає, що фірма повинна будувати партнерські відносини з абсолютно всіма
постачальниками, клієнтами і посередницькими організаціями. Встановлюючи тісні партнерські відносини з тим контрагентом, котрий
не дозволить досягнути потрібних результатів,
фірма просто даремно витратить найцінніші ресурси – кошти, час та працю людей [1].
Аналіз досліджень і публікацій. Визначення
партнерства як спільних бізнес-відносин, заснованих на довірі, відкритості, спільному подоланні ризиків і отриманні прибутків в управлінні ланцюгом поставок, присвячено безліч
праць. При написанні статті автор опирався на
дослідження таких науковців: В.Ф. Горячук [2]
В.І. Захарченко, Л.В. Ширяева [3], Е.В. Лапін
[4] та ін. Ряд авторів під поняттям «управління ланцюгом поставок» розуміють послідовну
участь і взаємини в процесі матеріально-технічного забезпечення промислового підприємства
його (підприємства) різних служб і підрозділів.
З іншого боку, багато хто розуміє цей термін як
синонім до термінів «логістика» або «інтегрована логістика» [6]. Саме тому з метою обґрунтування побудови моделі партнерства в ланцюгу
постачань розглянуто ключові принципи побудови довгострокових відносин між постачальником логістичних послуг та споживачем, а також виділено джерела підвищення економічної
ефективності від побудови довготривалих відносин для постачальника логістичних послуг. Результати дослідження вказують на те, що чим
довше продовжується взаємодія, тим більший
прибуток.
Мета статті – запропонувати напрямки удосконалення обліку постачань на основі побудови моделі партнерства, яка спонукатиме майбутніх партнерів до обговорення всіх основних
запитань і аспектів майбутньої взаємодії.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Менеджмент фірми повинен заздалегідь визнаВипуск 3. 2015
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чити, чи стануть потенційні партнерські відносини майбутніми конкурентними перевагами
фірми, і чи варті вони того часу й ресурсів, що
необхідні для налагодження цього партнерства.
До того ж не всі види партнерства однакові, й у
менеджменту повинні бути критерії, на основі
яких можна вирішити, який тип партнерства
принесе найбільшу вигоду. Це складні й багатогранні питання. Для відповіді на них запропоновано модель партнерства в ланцюзі поставок. Ця модель систематизує підхід до побудови
партнерства і його розвитку в напрямку корисному і вигідному обом контрагентам.
Відносини між організаціями можуть варіюватися від простих угод купівлі-продажу (як
товарів, так і послуг, одноразово чи з деякою
періодичністю) до вертикальної інтеграції двох
компаній.
Первинний рівень відносин між організаціями – це прості одноразові угоди купівлі-продажу (як товарів, так і послуг), які можуть здійснюватися протягом тривалого періоду часу.
Однак, в таких відносинах немає спільних цілей та завдань. У такій ситуації продавець пропонує стандартний продукт чи послугу великій
кількості контрагентів на стандартних умовах.
Після здійснення угоди ці відносини закінчуються. Не дивлячись на те, що одноразові угоди є підходящими у багатьох випадках, настає
час, коли тісні й більш інтегровані відносини
між контрагентами (їх можна назвати партнерством) принесуть істотну вигоду обом сторонам
[2, c. 142].
Партнерство – це спільні бізнес-відносини,
засновані на довірі, відкритості, спільному подоланні ризиків та отриманні прибутків, котрі
підвищують конкурентну перевагу фірми, і ці
результати недосяжні в такій мірі кожною фірмою окремо.
Партнерство не тотожне спільному підприємству, для якого необхідна певна спільна власність двох організацій. Також партнерство не
аналогічне до вертикальної інтеграції. Та, не
дивлячись на це, партнерство може принести ті
ж позитивні результати, що й спільне підприємство чи вертикальна інтеграція.
Переходячи безпосередньо до довготривалих
відносин між учасниками каналів розподілу товарів та послуг, варто відзначити, що така форма взаємодії передбачає існування великої кількості точок перетину. У завдання обох сторін
входить розвиток бізнесу партнера. Необхідно
концентруватися на рентабельності інвестицій
та збільшенні конкурентних переваг. Крім цього, в результаті постійного обміну інформації та
взаємодії на багатьох рівнях зменшуються затрати на здійснення логістичних операцій.
Ключовими принципами побудови довгострокових відносин між постачальником логістичних послуг та споживачем повинні бути
такі:
– робота на довгострокову перспективу;
– пошук взаємовигідних рішень;
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– обов’язкова
довіра
та
виконання
зобов’язань.
Для досягнення ефективної взаємодії між
двома сторонами необхідно розуміти переваги
від партнерства. У цьому випадку сторони не
просто повинні укласти контракт, а запропонувати максимально ефективне вирішення завдань. Результати дослідження вказують на те,
що чим триваліша взаємодія, тим більший прибуток. Це пов’язано з такими аспектами: зростання якості, поширення інновацій, зниження
затрат, інтеграція графіків здійснення операцій. Крім цього, таке партнерство забезпечує
дієвий бар’єр для конкурентів.
Виділено такі джерела підвищення економічної ефективності від побудови довготривалих відносин для постачальника логістичних
послуг:
– зниження витрат на маркетинг та збут.
Дослідження виявили достатньо високі витрати на пошук нових клієнтів. Залучення нового
клієнта коштує в 5 разів більше, ніж утримування старого;
– компанія забезпечує зростання обсягу та
вартості закупівель, оскільки постійні споживачі збільшують свої витрати на купівлю продукції у певної компанії;
– перехресний продаж та інші програми
збільшують частку компанії у споживчому кошику кожного окремого споживача. Тобто обсяг продажу зростає, а відповідно – і прибуток.
Це також свідчить про доцільність створення
партнерських мереж, які можуть запропонувати своєму споживачеві продукцію партнерів,
і навпаки. Наявність продуктової панелі, яка
«відкидає» необхідність пошуку та використання спеціалізованих дослідницьких компаній
при пропозиції нових послуг. Оскільки компанія підтримує довготривалі стосунки із своїми
клієнтами, то можна дізнатися у клієнта про
його уподобання. Маркетинг на основі відносин забезпечує наявність групи клієнтів, які
створюють для компанії ринок для тестування
та виведення нових продуктів чи пропозицій з
меншим ризиком;
– рекламування продукції споживачами.
Багато споживачів враховують думку представників своїх референтних груп при виборі того
чи іншого товару. Як відомо, маркетинг на
основі відносин передбачає пропозицію найвищої цінності для своїх клієнтів;
– підвищення впевненості споживачів. Під
час взаємодії обидві сторони отримують більше
інформації, і, отже, можуть приймати рішення
впевненіше. Довіра зростає в обох сторін;
– утримування працівників. Внутрішній
маркетинг (як невід’ємна частина маркетингу
на основі відносин) забезпечує більшу участь
кожного окремого працівника в розвитку компанії та досягнення найповнішого задоволення
споживачів;
– життєвий цикл споживача стане довшим.
Чим довший життєвий цикл споживача, тим
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нерство таким, що «буде тривати вічно», їх
відносини носять довгостроковий характер. До
партнерства залучено багато відділів та функцій обох організацій.
Тип 3 – партнери досягають значного рівня
й широти інтеграції операцій. Кожна зі сторін
сприймає іншу сторону як продовження своєї
власної фірми. Зазвичай при такому партнерстві не зазначається кінцевий термін відносин.
Як правило, фірма має велике коло різних
за глибиною відносин з контрагентами, які не
можна назвати партнерством. Серед взаємодій,
котрі можна назвати саме партнерськими, найбільшу частку займатимуть ті, котрі належать
до 1 типу, а до 3 типу можна буде зараховувати
тільки дуже обмежений їх перелік. Партнерство 3 типу повинно будуватися тільки в тих
випадках, коли взаємодія з конкретним постачальником або клієнтом є критично важливою
для довготривалого успіху фірми.
Модель побудови партнерських відносин між
контрагентами складається з трьох основних
елементів: причин, які спонукають до партнерства, додаткових факторів корпоративного середовища і компонентів партнерства, які приводять до результатів партнерства (рис. 1).
Розглянемо ці три елементи детальніше.
Обидві сторони партнерства повинні бути впевнені, що вони отримають значні зиски в одній
чи декількох областях своєї діяльності і що такі
зиски недосяжні без партнерства. Серед причин, які спонукають до партнерства, основними
є такі:
– зниження витрат та збільшення ефективності використання активів;
– покращення обслуговування клієнтів;
– стабільність доходів або їх зростання.
Потенціал для зниження витрат є вагомою
причиною для побудови партнерства. Інтеграція бізнес-процесів може призвести до скорочення транспортних витрат, витрат на упаковку і комплектування вантажів, інформаційних
витрат, а також можливого
підвищення
ефективності
Додаткові чинники
Ухвалення рішення
управління
процесами.
Також
корпоративного
про створення або
партнерство
дозволяє
спільно
середовища,
які
зміну партнерських
сприяють росту
використовувати спеціалізовідносин
партнерства
ване обладнання й ділитися
технологіями не боячись того,
що їх використають конкуренти.
Інтеграція бізнес-процесів
Компоненти партнерства –
у ланцюзі поставок за допоспільні активності сторін для
побудови й забезпечення
могою партнерства, як правипартнерства
ло, приводить до поліпшення
Зворотний зв’язок
рівня обслуговування клієнтів
із:
за рахунок більш ефективно− компонентами;
− причинами;
го використання складських
Результати партнерства
− додатковими
потужностей, скорочення тер– рівень того, настільки
факторами.
міну виконання операцій і нарезультати відповідають
очікуванням
дання більш точної інформації за коротший термін [4, c.
Рис. 1. Процес побудови партнерства
253–267].

прогнозованішими будуть фінансові потоки, а
відповідно й прибуток компанії, з одного боку,
та нижчими витрати компанії, з іншого. Компанія впевненіше пропонуватиме нові послуги
своїм клієнтам;
– зростання ролі довгострокового планування (його вірогідність стане більшою), оскільки
набагато легше передбачити обсяги реалізації
та уподобання постійних клієнтів;
– створюється бар’єр для входження конкурентів на ринок компанії. Лояльного клієнта важко переконати в тому, що варто перейти
на обслуговування в іншу компанію. Компанія
отримує бар’єр для входження на її ринок конкурентів за рахунок утримування сталої бази
задоволених споживачів. Крім цього, стала база
задоволених клієнтів забезпечує утримування
персоналу компанії.
Не дивлячись на те, що будь-які партнерські
відносини мають схожі елементи і характеристики, не існує ідеальної схеми чи «еталону»
побудови партнерства, яка могла б застосовуватися у всіх ситуаціях. Кожне партнерство
має свій набір спонукальних до нього факторів, які впливають на його розвиток [3, c. 10].
Також існує унікальне оточуюче середовище,
в якому відбувається взаємодія. Окрім цього,
тривалість, широта, сила і глибина партнерства
відрізняються від ситуації до ситуації з плином
часу. За ступенем глибини інтеграції контрагентів партнерські відносини можна розділити
на три типи:
Тип 1 – взаємодіючі організації вважають
один одного партнерами і обмежено займаються
плануванням та координацією своєї діяльності.
Зазвичай партнерства такого типу мають короткострокову направленість. В координацію діяльності залучений тільки один відділ чи одна функціональна активність в кожній з організацій.
Тип 2 – партнери переходять від координації
діяльності до інтеграції бізнес-активностей. Не
дивлячись на те, що вони не вважають парт-

Причини, які
спонукають до
партнерства

Причини, що
спонукають до
партнерства,
визначають перелік
очікуваних
результатів
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Глобальні та національні проблеми економіки
Третя причина для побудови партнерства –
це досягнення додаткових маркетингових переваг. Більш сильна інтеграція між двома організаціями дозволяє: покращити маркетинг-мікс
обох організацій, полегшити освоєння нових
регіональних ринків і нових маркетингових
ніш, забезпечити більший доступ до технологій
та інновацій.
Потенційна можливість збільшити прибуток – одна з основних причин для побудови
партнерства. Більш тісна інтеграція контрагентів, як правило, сприяє довгостроковому збільшенню обсягу угод між ними, при цьому угоди
стають більш однотипними, інтеграція призводить до збільшення спільного використання промислових та складських потужностей, а
також призводить до інших покращень, котрі
підвищують прибутковість.
Тоді як наявність вагомих факторів, що спонукають до партнерства, є необхідною умовою
для його побудови, ці фактори самі по собі не
забезпечують і не гарантують його успіх. Зиски, отримані від цих факторів, повинні бути
«життєздатними» протягом тривалого часу.
Якщо, наприклад, досягнуту в результаті партнерства маркетингову перевагу чи скорочення
витрат може легко отримати і конкурент, то вигідність тривалих партнерських відносин значно знижується.
При оцінці можливого партнерства менеджмент компаній повинен визначити, наскільки
вагомі причини, що спонукають до нього. Такі
причини мають існувати для обох сторін, вони
не обов’язково повинні бути однаковими, але
вагомими для обох сторін.
Не дивлячись на те, настільки сильні стимулюючі фактори для побудови партнерства,
ймовірність його успіху буде низькою, якщо
внутрішнє корпоративне середовище в обох
компаніях неорієнтоване на бізнес-партнерство
і не підтримує інтеграцію в нього. Ці додаткові
фактори корпоративного середовища не можуть
з’явитися за короткий період часу, вони або
уже існують в компаніях, або їх немає.
До додаткових факторів корпоративного середовища, які стимулюють зростання партнерства,
належать такі: сумісність компаній, схожість
філософії й технології управління компаніями,
«взаєморозташування», «симетричність».
Розглянемо їх детальніше:
1. Для інтеграції в партнерство компанії повинні поділяти бізнес-цілі один одного. Ці цілі
не обов’язково повинні збігатися, але вони не
повинні протистояти одна одній. Чим ближчі бізнес-цілі компаній, тим більш комфортне
партнерство буде побудовано і тим вищими будуть шанси на його успіх.
2. Другим важливим додатковим фактором
є схожість філософії та технології управління
компаніями. Оскільки корпоративна культура
змінюється дуже повільно, і бізнес-цілі є основними для менеджменту, то саме це і визначає, як організовано поточні бізнес-процеси і
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як вирішують локальні завдання в компаніях.
До проявів філософії менеджменту належать
такі: організаційна структура компанії, розподіл повноважень між працівниками компаній,
застосування і значущість командного підходу
в бізнес-проектах компанії.
3. Те, наскільки компанії взаємно розташовані одна до одної і чи здатні вони «поставити
себе на місце партнера» – є дуже важливим у
бізнес-партнерстві. Ця здатність, зазвичай, проявляється в тому, наскільки компанії готові визначати спільні цілі, обмінюватися значущою
інформацією й займатися спільним довгостроковим плануванням.
4. Ймовірність успішного партнерства тим
більша, чим більша «симетричність», тобто
схожість компаній. Ця «симетричність» проявляється коли: чи однаково важливий успіх
від партнерства, що будується, для обох фірм;
настільки близькі розміри компаній; зайняті ними частки ринку; фінансова стабільність;
продуктивність компаній; позиції їх брендів на
ринку, їх ділова репутація й рівень використання технологічних інновацій. Коли фірми «симетричні», то в їх партнерстві немає «молодшого» партнера, а значить, немає побоювань з
приводу безпеки, через те, що вони вступили в
нерівне партнерство.
Зазначені чотири чинники, котрі сприяють
побудові партнерства, універсальні і повинні
бути в кожному партнерстві. Їх наявність збільшує шанси партнерства на успіх, а їх відсутність, відповідно, знижує ймовірність успіху.
Крім уже згаданих факторів, залежно від конкретних умов, можуть мати місце й другорядні
додаткові фактори. Їх відсутність не впливає на
успіх бізнес-партнерства, але їх наявність підвищує ймовірність успіху.
Серед другорядних додаткових факторів
можна назвати такі: наявність спільних для
обох партнерів конкурентів, територіальна
близькість спільних для партнерів контрагентів, попередній досвід роботи з фірмою, яка тепер є партнером, спільна цільова споживча група обох партнерів.
Як зазначалося раніше, всі види партнерства
можна зарахувати до одного з трьох типів, кожен з яких характеризується різним рівнем інтеграції фірм. Від того, наскільки вмотивовані
причини для партнерства, і яку силу мають додаткові фактори, залежить глибина інтеграції
фірм і, відповідно, тип, партнерства.
Компоненти партнерства – це спільні активності менеджменту двох компаній для побудови
й управління партнерством. Різні бізнес-партнерства мають загальні основні компоненти,
але їх реалізація в кожному конкретному випадку відрізняється. До основних компонентів
партнерства належать: спільне планування,
адаптація управління бізнес-процесами, інформаційний обмін, загальний розподіл прибутків і
збитків, спільні інвестиції в наукові дослідження й розробки.
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Якщо бізнес-партнерство ретельно побудувати й ефективно управляти ним, то воно принесе вигоду обом компаніям. Основні результати,
які повинно принести ефективне партнерство, –
це збільшення прибутку, поліпшення бізнеспроцесів та підвищення конкурентних переваг
[5, c. 292].
Така модель партнерства у ланцюзі поставок розроблена, в першу чергу, як інструмент
для побудови нового бізнес-партнерства. Фірма,
котра бажає побудувати партнерство зі своїм
контрагентом найперше повинна самостійно
оцінити причини, які стимулюють її до партнерства, використовуючи цю модель. Те саме
повинен зробити й очікуваний партнер. Якщо
обидва контрагенти приходять до висновку, що
партнерство буде успішним, то вони повинні разом оцінити додаткові фактори і вирішити, до
якого типу партнерства вони схиляються.
Як доповнення до того, що ця модель розроблена для побудови нового партнерства, її можна застосувати для діагностики уже функціонуючого. За допомогою моделі можна визначити,
чи правильний тип партнерства будують контрагенти, і за необхідності внести корективи в існуюче бізнес-партнерство.
Висновки. У сучасному гостроконкурентному бізнес-середовищі для того, щоб бути лідером, необхідно створити тісні відносини з постачальниками, клієнтами й посередницькими
організаціями. Але будувати тісні партнерські
відносини з усіма контрагентами не має сенсу,
а часто й неможливо. Установлюючи тісні партнерські відносини з тим контрагентом, з яким

успішне партнерство негарантоване, фірма даремно витратить цінні ресурси при незначних
результатах. І навпаки, не побудувавши бізнеспартнерство з тією фірмою, яка вдало підходить
для цього, можна втратити додаткові маркетингові переваги.
Запропонована модель побудови партнерства
в ланцюзі поставок пропонує поступове вивчення того, що партнерство було розроблено
правильно і що зараз воно відбувається з найбільшим зиску для обох організацій. Найбільш
важливим у цій моделі є те, що вона спонукає
майбутніх партнерів до обговорення всіх основних питань і аспектів майбутньої взаємодії.
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ТЕНДЕНЦІЇ ГАРМОНІЗАЦІЇ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ
ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
TRENDS OF HARMONIZATION AND STANDARDIZATION OF ACCOUNTING
WITH INTERNATIONAL STANDARDS OF ACCOUNTING AND REPORTING
АНОТАЦІЯ
Гармонізація обліку надає іншим актуальним проблемам у
сфері обліку міжнародного значення, спрямовуючи процес обміну економічною інформацією таким чином, щоб забезпечити
для її користувачів можливість створення єдиного підходу до
вирішення облікових проблем. Стаття присвячена дослідженню та систематизації інформації щодо гармонізації й стандартизації бухгалтерського обліку та застосування Міжнародних
стандартів обліку і звітності в Україні.
Ключові слова: бухгалтерський облік, економічна інтеграція, глобалізація обліку, стандартизація обліку, уніфікація
обліку, управління, інформаційне забезпечення, міжнародні
стандарти обліку, міжнародні стандарти фінансової звітності.
АННОТАЦИЯ
Гармонизация учета придает и другим актуальным проблемам в сфере учета международного значения, направляя
процесс обмена экономической информацией таким образом,
чтобы обеспечить для пользователей возможность создания
единого подхода к решению учетных проблем. Статья посвящена исследованию и систематизации информации по гармонизации и стандартизации бухгалтерского учета и применения
международных стандартов учета и отчетности в Украине.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, экономическая
интеграция, глобализация учета, стандартизация учета, унификация учета, управления, информационное обеспечение,
международные стандарты учета, международные стандарты
финансовой отчетности.
ANNOTATION
Harmonization of accounting attaches international importance
to another relevant problems existing in area of accounting, directing process of an exchange of the economic information in such
a way to provide users with a possibility of creation of the uniform
approach to the solution of registration problems. Article is devoted
to research and ordering of the information on harmonization and
standardization of accounting and application of the international
standards of accounting and reporting in Ukraine.
Keywords: accounting, economic integration, globalization of
accounting, accounting standardization, harmonization of accounting, management, information technology, international accounting
standards, international financial reporting standards.

Постановка проблеми. В сучасних умовах
господарювання, проблему міжнародної уніфікації бухгалтерського обліку в Україні слід вирішувати шляхом гармонізації та стандартизації обліку.
Нині система обліку в нашій країні підпорядкована податковому законодавству і не забезпечує керівників необхідною інформацією
для прийняття ефективних управлінських рішень. Отже, гостро стоїть проблема гармонізації бухгалтерського обліку до міжнародних
стандартів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питанням гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку в Україні присвячено
праці вітчизняних вчених: Р.Ф. Бруханського, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, І.В. Жорнер,
В.М. Жука, Г.Г. Кірейцева, О.В. Лісничої,
М.Р. Лучка, Н.М. Малюги, Н.Г. Мельник,
Л.П. Нишенко, В.М. Пархоменко, О.М. Петрука,
М.С. Пушкаря, В.М. Рожелюк, В.Ю.Світличної,
П.Я. Хомина, В.Г. Швеця та інших.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Сьогодні, незважаючи на значну кількість наукових робіт з гармонізації та
стандартизації обліку до міжнародних стандартів обліку та звітності, гармонізації обліку ще
не стала предметом комплексного дослідження,
а також не відпрацьовано єдину термінологію.
Ці питання є актуальними та потребують вирішення.
Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати дослідження, яке полягає в уточненні термінів «гармонізація» та
«стандартизація» різними авторами, а також
запровадження міжнародних стандартів для
підвищення прозорості та якості фінансової
звітності.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Наявність великої кількості відносно суперечливих думок з приводу стандартизації, гармонізації та уніфікації обліку у світі свідчить про
відсутність єдиного теоретичного тлумачення
цих процесів, бачення подальшого його розвитку та впливу на побудову міжнародних бухгалтерських стандартів та системи національних
стандартів і в Україні. Проведений аналіз переконує, що нині виявляється абсолютно неприпустимим будь-яке одностороннє сприйняття
цієї проблеми, надання переваг тим чи іншим
підходам. Проте, від наукової позиції та дискусії вчених щодо цих питаннях залежатиме
якість підготовки тих основоположних нормативних і організаційних документів, які визначатимуть принципи підготовки міжнародних
стандартів та їх впровадження у вітчизняну
практику [9, с. 16].
Л. Нишенко дає таке визначення «гармонізації бухгалтерського обліку» – це процес
конструктивного зближення світових обліко-
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вих систем шляхом узгодження й доповнення
чинних вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, податкового законодавства з метою виходу на світові ринки
капіталу [18].
Зарубіжні автори М. Метьюс і М. Перера
приводять такі визначення:
– гармонізація – узгодження різних систем
бухгалтерського обліку і звітності введенням їх
у рамки загальної класифікації, тобто стандартизація форми зі збереженням істотних відмінностей;
– стандартизація – обмежений набір альтернативних методів для підтримки гнучкості
бухгалтерського обліку;
– уніфікація – це вилучення альтернативних
методів для підтримання гнучкості бухгалтерського обліку господарських операцій, подій та
обставин [16, c. 565].
На думку авторів К. Робертс, П. Віїтман,
П. Гордон «гармонізація – це процес, за допомогою якого облік рухається від цілковитої
розмаїтості практики. Кінцевим результатом є
стан гармонії, коли всі учасники процесу групуються навколо одного можливого методу обліку, або навколо обмеженої кількості тісно
взаємопов’язаних методів. Кінцевим результатом є стан однаковості» [30].
А. Прауліньша дає таке тлумачення цих визначень:
– уніфікація – відмова від альтернативних
методів обліку;
– стандартизація – обмежена можливість
вибору альтернативних методів;
– гармонізація – координація різних систем
бухгалтерського обліку;
– конвергенція – відбір найкращих методів,
розроблених регулюючими сторонами, або, у випадку відсутності такого компромісу, узгоджений вибір абсолютно нового методу [29, c. 55].
С. Голов зазначає, що гармонізація – це певна координата між різноманіттям та уніфікацією методів бухгалтерського обліку [5, c. 73].
Як зазначають О. Чепець та О. Губарик, для
створення належного забезпечення гармонізації
бухгалтерського обліку та фінансової звітності
з міжнародними стандартами необхідна розробка системи заходів щодо поліпшення правових
засад регулювання бухгалтерського обліку та
фінансової звітності; визначення нових методичних підходів до бухгалтерського обліку та
фінансової звітності; удосконалення організаційних аспектів регулювання бухгалтерського
обліку та звітності [25].
Ф. Бутинець [3, c. 444] і О. Петрук [20, с. 24]
вважають, що суб’єктами гармонізації є виключно професійні організації, до яких вони
зараховують, зокрема, Комітет з міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО),
ООН, Міжнародну федерацію бухгалтерів,
Європейське економічне співтовариство.
Д. Александер, А. Бріттон і Е. Йоріссон також вважають, що гармонізація асоціюється

з наднаціональним законодавством, розповсюдженим в ЄС, а стандартизація – поняття, яке
часто пов’язують з Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності [1, с. 59].
Р. Паркер подає такі визначення цих термінів:
– гармонізація – процес зростання сполучності практик бухгалтерського обліку різних
країн шляхом обмеження ступеня їх варіації;
– стандартизація – процес, який приводить
до уніфікації облікових регістрів та фінансових
звітів [28, с. 144].
О. Петрук зауважує, що гармонізація бухгалтерського обліку представляє собою процес
уніфікації методів і принципів бухгалтерського
обліку у формі стандартів, а стандартизація дає
змогу глобалізувати облікову політику, принципи і систему бухгалтерського обліку та звітності [20].
А. Загородній наводить такі визначення:
– гармонізація бухгалтерської практики –
узгодження національних бухгалтерських стандартів і принципів ведення бухгалтерського обліку з міжнародними;
– уніфікація обліку – ведення обліку у різних господарствах за єдиною методологією, однаковими формами облікових реєстрів і типовим планом рахунків [10, с. 95].
Стандартизація є процесом встановлення та
застосування стандартів. Стандарт, як нормативно-технічний документ, встановлює комплекс норм, правил, вимог до об’єкта стандартизації [2, c. 1 144].
В. Рожелюк вважає, що «стандартизація
бухгалтерського обліку – це процес розробки
та послідовного застосування єдиних вимог,
правил та принципів щодо визнання, оцінки
й відображення у фінансових звітах окремих
об’єктів бухгалтерського обліку, яке передбачає
встановлення єдиних норм і вимог щодо бухгалтерського обліку, застосовування уніфікованого набору стандартів, що регулюють облікову
подію та її відображення у звітності» [22].
Питаннями стандартизації бухгалтерського
обліку займаються кілька міжнародних організацій. Серед них, насамперед, слід назвати Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО) (International Accounting
Standards Committee – IASC), створений у
1973 р. в Лондоні організаціями професійних
бухгалтерів Австралії, Канади, Франції, Японії, ФРН, Мексики, Голландії, Великобританії,
Ірландії та США. Це цілком незалежний орган, який займається розробкою міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку. З 1983 р.
КМСБО об’єднує всі професійні бухгалтерські
організації, що входять до складу Міжнародної
федерації бухгалтерів. З 2000 р. прийнято новий
стандарт, згідно з яким індивідуальне членство
відмінили, а Комітет перейменували на Раду з
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (International Accounting Standards Board –
IASB) [8, с. 26].
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За 27 років діяльності КМСБО видав 41 міжнародний стандарт бухгалтерського обліку
(МСБО), з яких діють 30. Більшу частину чинних
стандартів періодично переглядали, що сприяло
поліпшенню їхньої якості та поширенню.
Члени РМСБО – це професійні бухгалтерські
організації, що є членами Міжнародної Федерації Бухгалтерів (МФБ). РМСБО налічує 14 членів, кожний з яких має право голосу. Довіреною особою виступає Голова, якого обирають
члени РМСБО. З 1 січня 2001 р. Головою обрали відомого британського фахівця зі значним
досвідом роботи в напрямку екаунтінгу – сера
Девіда Твіді, строком до 30 червня 2011 р. ВіцеГоловою обрали Томаса Джоунса, який здобув досвід, працюючи в провідних компаніях
Європи та Великобританії, строком до 30 червня 2009 р. [8, с. 27].
Стандарти, головним чином, визначають
методи оцінювання й підходи до подання інформації у фінансовій звітності. Тому після
реорганізації у 2001 р. РМСБО перейменувало
стандарти – з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (International Accounting
Standards) на Міжнародні стандарти фінансової звітності – МСФЗ (International Financial
Reporting Standards).
Особливістю МСБО є те, що в них часто передбачено два підходи до відображення одних
і тих операцій. При цьому один підхід є базовим, а інший – альтернативним. Підприємство
має право вибрати основний або альтернативний підхід, який визначається його обліковою
політикою. Для розуміння і практичного застосування стандартів важливе значення має Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів. Концептуальна основа РМСБО
є концептуальної обліковою основою, яка встановлює концепції, покладені в основу складання і подання фінансових звітів для зовнішніх
користувачів.
Незважаючи на очевидну необхідність узгодження національних систем регулювання обліку відповідно до міжнародних стандартів, необхідно зауважити, що прості спроби вилучення
та переносу бухгалтерських принципів інших
країн чи механічне використання облікових
стандартів Комітету з міжнародних стандартів
фінансової звітності (КМСФЗ) не можуть дати
бажаних результатів через ряд причин. Передусім необхідно врахувати відмінності у рівні економічного розвитку країн з огляду на їх багатовікові культурні й національні традицій [19].
Г. Кірейцев відзначає, що концепція обліку
та фінансової звітності, розроблена Міжнародною радою бухгалтерських стандартів, зорієнтована на задоволення потреб глобальних виробництв. У ній рівень розвитку національних
продуктивних сил, соціальних, екологічних,
економічних та правових відносин до уваги не
береться [13, с. 17].
Стандартизація бухгалтерського обліку в
Україні передбачає застосування національних
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положень (стандартів) бухгалтерського обліку,
що не суперечать міжнародним стандартам.
Слід зауважити, що МСБО та МСФЗ та їх інтерпретації постійно переглядаються та доповнюються відповідно до вимог, які ставлять користувачі фінансової звітності та обліку під впливом
трансформаційних ринкових перетворень.
М. Щирба і Л. Тринька визначають МСФЗ
як «цілісну, постійно вдосконалювану систему
обліку та фінансової звітності, що узагальнює
принципи і правила фінансових звітів, яка виникла в результаті посилення процесів економічної інтеграції країн і спрямована на зближення методології обліку та звітності в різних
країнах світу» [26, с. 41].
О. Петрук вважає, що МСФЗ є принципами
складання фінансової звітності, а не правилами, тому МСФЗ як система бухгалтерського обліку не існує [20, с. 80].
С. Голов вважає, що МСФЗ стосуються
фінансових звітів загального призначення, які
мають правдиво показувати фінансове становище, фінансові результати діяльності та потоки
грошових коштів підприємства [7].
В Україні реформування бухгалтерського
обліку відповідно до вимог міжнародних стандартів з їх адаптацією до економіко-правового
середовища і ринкових відносин розпочалось із
прийняття Кабінетом Міністрів України Постанови від 28 жовтня 1998 р. № 1706 «Програма
реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів фінансової
звітності» [21].
Правові засади регулювання, організації,
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначені
Законом України – Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні від 16 липня
1999 р. № 996–XIV [11].
У 2000 р. прийнято План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкцію про його застосування, 20 положень (стандартів) бухгалтерського обліку. У 2001–2009 рр. прийнято ще
14 ПСБО. У 2006 р. прийнято План першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльності,
яким передбачено заходи щодо запровадження
МСФЗ. Питанню реформування бухгалтерського обліку присвячена низка рішень уряду, якими затверджені Стратегія модернізації системи
бухгалтерського обліку в державному секторі
на 2007–2015 рр.
Кабінет Міністрів України від 24 жовтня
2007 р. № 911-р схвалив Стратегію застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, метою якої є удосконалення
системи бухгалтерського обліку в Україні з
урахуванням вимог міжнародних стандартів та
законодавства Європейського Союзу. 7 листопада 2013 р. КМУ вніс суттєві доповнення до прийнятої Стратегії (зміни до Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності
№ 219 від 27 листопада 2013 р.). У 2011 р. внесено зміни до Порядку подання фінансової звіт-
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ності, де конкретизовано перелік підприємств
і терміни подання ФЗ за МСФЗ. Станом на 1
січня 2015 р. в Україні діють 35 національних
облікових стандартів, в основі яких 41 МСБО
та 8 МСФЗ.
У 2013 та 2014 рр. відбулись такі заходи
щодо застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні [21]:
1. Підвищення рівня координації діяльності
Методологічної ради з бухгалтерського обліку
при Мінфіні та її реформування, зокрема, шляхом забезпечення паритетного представництва
професійних організацій бухгалтерів, державних установ, науковців і підприємців та призначення співголів Ради з числа їх представників (IV квартал 2013 р.).
2. Проведення оцінки технічних умов для
прийняття фінансової звітності, складеної за
міжнародними стандартами в електронній формі (IV квартал 2013 р.).
3. Підготовка пропозицій щодо внесення
змін до Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» у частині регулювання порядку подання фінансової
звітності в електронній формі за принципом
«єдиного вікна» та усунення суперечностей між
міжнародними стандартами та національним
законодавством (IV квартал 2013 р.).
4. Утворення міжвідомчої робочої групи
з координації виконання заходів (IV квартал
2013 р.).
5. Розробка таксономії фінансової звітності,
на основі якої складатиметься фінансова звітність за міжнародними стандартами в електронній формі (I квартал 2014 р.).
6. Розроблення порядку подання фінансової
звітності, складеної за міжнародними стандартами в електронній формі (I квартал 2014 р.).
7. Узгодження учасниками реалізації пілотного проекту вимог до програмного забезпечення, що застосовуватиметься під час подання та
прийняття фінансової звітності, складеної за
міжнародними стандартами в електронній формі (II квартал 2013 р.).
8. Розробка для статистичних потреб методики формування зведених даних фінансової
звітності з урахуванням особливостей такої
звітності, складеної за міжнародними стандартами в електронній формі (III квартал 2014 р.).
9. Підготовка пропозицій щодо законодавчого врегулювання питання розширення участі
професійних організацій бухгалтерів у регулюванні бухгалтерського обліку практичного застосування міжнародних стандартів (III квартал 2014 р.).
10. Створення програмно-технічного комплексу для реалізації пілотного проекту (IV
квартал 2014 р.).
У 2015 ріці заплановано такі заходи щодо застосування міжнародних стандартів фінансової
звітності в Україні:
– адаптація національної нормативно-правової бази з питань бухгалтерського обліку для

суб’єктів малого підприємництва до міжнародних стандартів шляхом затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку зі спрощеним порядком ведення обліку активів, зобов’язань, власного капіталу та
розрахунку фінансових результатів (I квартал
2015 р.);
– узагальнення результатів реалізації пілотного проекту, внесення необхідних змін до
нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку (II квартал 2015 р.);
– узагальнення досвіду висвітлення питань
соціальної відповідальності і екології у звітності підприємств країн Європейського Союзу
та застосування інтегрованої звітності, а також
визначення доцільності використання такого
досвіду в Україні у середньостроковій перспективі (IV квартал 2015 р.) [21].
Т. Каменська вважає, що у практиці впровадження МСФЗ можна виділити технічні, організаційні та освітні проблеми. На її думку,
до технічних проблем можна зарахувати низький розвиток системи обліку та складання фінансової звітності національним П(С)БО; оцінку окремих статей на дату переходу відповідно
до нової облікової політики; необхідністю використання професійного судження не тільки
для констатування фактів щодо досягнень підприємства, але й з метою надання інформації
в звітності щодо прийняття управлінських рішень; техніку застосування МСФЗ. Організаційні проблеми пов’язані з необхідністю залучення в процесі складання МСФЗ керівництвом
не тільки облікових працівників, але й фахівців інших економічних, аналітичних та технічних служб. Освітніми проблемами можна вважати недостатню кількість курсів підвищення
кваліфікації з питань впровадження МСФЗ та
необхідністю їх поглибленого вивчення у вищій
школі [12].
В сучасних умовах господарювання гармонізацію бухгалтерського обліку та фінансової
звітності доцільно визначати за такими складовими: теоретико-методологічна база, що включає гармонізацію принципів і методологічних
положень (стандартів), а також практичний
інструментарій стосовно гармонізації практики
ведення бухгалтерського обліку. Це сприяє кращому розумінню економічної природи основних
напрямів зближення бухгалтерського обліку та
звітності, дозволяє розробити ефективні заходи гармонізації національної системи бухгалтерського обліку та звітності з міжнародними
стандартами [25].
Правова система України суттєво обмежує
можливості легалізації міжнародних стандартів, створених міжнародним неурядовим органом, що зумовлено насамперед такими чинниками:
– відсутністю зв’язку між положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку та законами і кодексами, які впливають на застосування
міжнародних стандартів фінансової звітності;
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Глобальні та національні проблеми економіки
– збереженням впливу податкових норм і
правил на організацію бухгалтерського обліку
та впливу урядових органів на процеси розробки і прийняття положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
– визначенням П(C)БО, на відміну від МСФЗ,
не лише вимог до фінансової звітності, а й методологічних засад формування інформації в бухгалтерському обліку;
– застосовуванням у системі управління на
макрорівні соціалістичних концепцій фондів,
амортизації, а на мікрорівні – концептуальних
основ МСФЗ [7].
На сьогодні сформовано систему бухгалтерського обліку, яка відповідає міжнародним
стандартам, враховує правові норми провадження підприємницької діяльності, методологічно
й методично забезпечує збирання та накопичення інформації про фінансово-господарську
діяльність суб’єктів господарювання в Україні,
чому прияли умови для складання достовірної
фінансової звітності, яку використовують власники підприємств.
Висновки з проведеного дослідження. В сучасних умовах господарювання міжнародне
узгодження принципів і процедур системи обліку є визначальною передумовою гармонізації
фінансової звітності з метою стандартизації та
уніфікації облікових процедур вітчизняних підприємств та їх зарубіжних партнерів.
Впровадження МСФЗ в Україні повинно
відбуватись паралельно з поширенням шляхів
ефективного інтегрування у світову спільноту,
захисту інтересів національних виробників, використання переваг розвитку і розміщення продуктивних сил, корегуванням податкового законодавства.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Александер Д. Международные стандарты финансовой
отчетности: от теории к практике / Д. Александер, А. Бриттон, А. Йориссен ; пер. с англ. В.И. Бабкина, Т.В. Седовой. – М. : «Вершина», 2005. – 768 с.
2. Большой энциклопедический словарь / [А.М. Прохоров,
А.П. Горкин, В.И. Бородулин та ін.] – 2-е изд., перераб. и
доп. – М. : Большая Российская энциклопедия, 1998. –
1 456 с.
3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в Україні. Міфологія /
Ф.Ф. Бутинець. – Ч. 2. – Житомир ; ЖДТУ, 2003. – 524 с.
4. Воронко Р.М. Облік у зарубіжних країнах : навч. посібн. /
Р.М. Воронко. – Львів : Магнолія-2006, 2009. − 744 с.
5. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та
перспективи розвитку : монографія / С.Ф. Голов. – К. : МІМ ;
Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.
6. Голов С.Ф. Міжнародні стандарти фінансової звітності:
удосконалення та застосування / С.Ф. Голов // Бухгалтерський облік та аудит. – 2007. – № 11. – С. 43–58.
7. Головов С.Ф. Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні : автореф. дис. … док. економ. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та
аудит» / С.Ф. Головов ; Київський нац. Економічний ун-т. ім.
Вадима Гетьмана. – К. : [Б.В.], 2009. – 35 с.

829

8. Жолнер І.В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами : навч. посіб. / І. Жорнер. – К. :
НУХТ, 2012. – 335 с.
9. Жук В.М. До проблем стратегії запровадження МСФЗ в
Україні / В.М. Жук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. –
№ 10. – С. 16–22.
10. Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній,
Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. – 4-те вид., випр. та доп. – К. :
Знання : КОО ; Львів : Львів. банк. ін-т НБУ, 2002. – 566 с.
11. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність : Закон
України від 16.07.1999 р. № 996–XIV (зі змінами і доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – № 8–9. –
С. 5–10.
12. Каменська Т.О. Міжнародні стандарти фінансової звітності в Україні: сучасний стан, практика й проблеми впровадження / Т.О. Каменська // Бухгалтерський облік і аудит. –
2012. – № 12. – С. 39–43.
13. Кирейцев Г.Г. Глобализация экономики и унификация методологии бухгалтерского учета : научный доклад на 6-ой
Международной научной конференции «Научные исследования в сфере бухгалтерского учета, контроля и анализа: теоретико–методологическое значение и направления
дальнейшего развития», (Житомир, 18–19 октября 2007 г.)
/ Г.Г. Кірейцев. – Житомир : ЖГТУ, 2007. – 68 с.
14. Ліснича О.В. Міжнародні стандарти як основний напрям
удосконалення бухгалтерської звітності в системі економічної інформації / О.В. Ліснича // Економіка та підприємництво. – 2006. – № 5. – С. 190–193.
15. Малюга Н.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в
Україні: теоретико-методологічні основи : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня доктора екон. наук : спец. 08.06.04
«Бухгалтерский облік, аналіз та аудит» / Н.М. Малюга. – К.,
2006. – 36 с.
16. Мэтьюс М.Р. Теория бухгалтерского учета / М Р. Мэтьюс,
М.Х.Б. Перера ; пер. с англ. Э.И. Гогия, Я.В. Молоток,
И.А. Смирновой ; под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. – М. : ЮНИТИ, 1999. – 663 с.
17. Нишенко Л.П. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами /
Л.П. Нишенко // Бухгалтерський облік та аудит. – 2006. –
№ 9. – С. 6–9.
18. Нишенко Л.П. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності україни з міжнародними стандартами :
автореф. дис. … канд. наук : спец. 08.00.09 / Л.П. Нишенко. – К., 2008. – 25 с.
19. Нишенко Л.П. Порівняльний аналіз міжнародних стандартів фінансової звітності та положень (стандартів) бухгалтерського обліку України / Л. Нишенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 4. – С. 90–94.
20. Петрук М.О. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку / О.М. Петрук. – Житомир : ЖДТУ, 2005. –
420 с.
21. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 і розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. № 911 : Постанова Кабінету
Міністрів України від 07.11.2013 р. № 820 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/
show/820-2013-%D0%BF.
22. Рожелюк В.М. Стандартизація та гармонізація обліку в
контексті міжнародних та національних стандартів [Електронний ресурс] / В.М. Рожелюк // Інноваційна економіка. –
2011. – № 4. – С. 118–122.
23. Світлична В.Ю. Гармонізація національної фінансової звіт-

830

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

ності з міжнародними стандартами: актуальність, порядок
та перспективи / В.Ю. Світлична // Науково-технічний збірник. – 2011. – № 100. – С. 234–241.
24. Трачова Д.М. Перехід на міжнародні стандарти обліку
та звітності: проблеми та перспективи. / Д.М. Трачова,
Л.А. Сахно // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнічного університету (економічні науки). –
Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс»,
2012. – Т. 6, № 2(18). – С. 270–276.
25. Чепец. О.Г.Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами /
О.Г. Чепец., О.М. Губарик // Економічні науки. – 2012. –
№ 9(33). – С. 432–440.
26. Щирба М.Т. Стандартизація бухгалтерського обліку /
М.Т. Щирба, Л.Я. Тринка // Вісник КНУ. Сер. Економіка. –

2001. Вип. 53. – С. 40–44.
27. Nobes C., Parker K. Comparative International Accounting. –
7th ed., Pearson Education Limited, 2002.
28. Parker R.H. Macmillan Dictionary of Accounting / R.H.
Parker. – [Second Edition]. – London : The Macmillan Press
Ltd., 1992. – 307 р.
29. Praulinš A. Theory and Practice of Standartization of
Accounting. Summary of the Promotion Paper Developed for
the Promotion to the Degree of Doctor of Economic Science
(Dr.olc) / Artűrs Praulinš. – Riga : University of Latvia, 2006. –
60 p.
30. Roberts C., Weetman P., Gordon P. Intermational Financial
Accounting: A Comparative, Approach. – 2nd ed., Pearson
Education, 2002.

Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки

831

УДК 657.6
Будник Л.А.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри аудиту, ревізії та аналізу
Тернопільського національного економічного університету
Голяш І.Д.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри аудиту, ревізії та аналізу
Тернопільського національного економічного університету

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ
ORGANIZATIONAL ASPECTS OF STATE FINANCIAL AUDIT
АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена проблемам організації державного фінансового аудиту. Розроблені пропозиції щодо корегування завдань державного аудиту як інструменту державного управління, чіткої системи та безперервного процесу, спрямованих на
визначення достовірності фінансової інформації, підвищення
ефективності використання державних фінансових ресурсів,
оцінку стратегії розвитку підконтрольної установи.
Ключові слова: державний аудит, державні фінансові ресурси, контроль ефективності, стратегічний контроль, фактори
ризику, аудиторський ризик.
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблемам организации государственного финансового аудита. Разработаны предложения по
внесению корректив в задания государственного аудита как
инструмента государственного управления, четкую систему
и непрерывный процесс, направленные на определение достоверности финансовой информации, повышение эффективности использования государственных финансовых ресурсов,
оценки стратегии развития подконтрольного учреждения.
Ключевые слова: государственный аудит, государственные финансовые ресурсы, контроль эффективности, стратегический контроль, факторы риска, аудиторский риск.
АNNOTATION
The article investigates the organization of the state financial
audit. The authors provide proposals on an adjustment to the tasks
of the state audit as a tool of a public administration, a clear system and a continuous process, aimed at assessing the reliability of
financial information, improving the efficiency of using the public
funds, evaluation of the strategy of the controlled institution.
Keywords: state audit, public financial resources, effectiveness control, strategic control, risk factors, audit risk.

Постановка проблеми. В умовах ринкової
економіки держава використовує непрямі важелі впливу, при цьому роль держави у вирішенні соціально-економічних проблем в сучасних
умовах зростає. Для отримання більш ефективних результатів на практиці необхідно приділяти значну увагу контролю як завершальній
стадії управлінського циклу.
На сучасному етапі реформування економіки України відбувається зміна мети управління державними фінансами та державною власністю. Сьогодні традиційні державні функції
трансформуються, адаптуючись до нових умов.
Зокрема фінансовий контроль активно змінюється, тобто перетворюється від традиційної перевірки правильності, адресності, доцільності
та законності розподілу державних фінансових
ресурсів до контролю з позиції ефективного,

результативного і економічного використання
державних ресурсів [1. с. 151]. Основною метою
стає підвищення ефективності використання
державних ресурсів, забезпечення суспільства
якісними соціальними послугами, досягнення
відкритості органів влади й державного сектора, визначення стратегії розвитку країни та
її регіонів. У рамках змін, що відбуваються в
економіці України, розвиток державного аудиту може стати одним з позитивних моментів у
вдосконаленні контролю державних коштів, а
також – одним з найбільш ефективних засобів
регулювання державними ресурсами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Висвітлення аспектів державного аудиту знайшли своє відображення у працях вітчизняних
фахівців: В. Бугаєнко, Л. Гуцаленко, В. Дерія,
Р. Рудніцької, Л. Коновалова, Л. Дікань, Н. Рубан, Ю. Петренко та інших. В наукових працях
детально проаналізовано зміст державного фінансового аудиту, його значення у системі державного фінансового контролю, повноваження
суб’єктів його здійснення, проблеми та напрями розвитку державного аудиту в нашій країні.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Віддаючи належне результатам проведених досліджень, необхідно зауважити, що недостатньо вивченими залишаються
проблеми організації державного фінансового
аудиту, спрямованого на виявлення та усунення ризиків у діяльності суб’єкта контролю.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження основних положень організації системи
державного фінансового аудиту, як інструменту підвищення ефективності діяльності підприємств державного сектору економіки.
Основним завданням дослідження є обґрунтування завдань державного фінансового аудиту в сучасних умовах реформування економіки
країни і дослідження суті та порядку оцінки
ризиків при здійснення державного фінансового аудиту.
Виклад основного матеріалу дослідження.
В літературних джерелах наведено різноманітні визначення державного фінансового аудиту.
Законодавчі акти визначають державний фінансовий аудит як різновид державного фінан-
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господарських операцій; функціонування системи внутрішнього контролю [5, с. 81]. Саме
аудит дає можливість виявити помилки й недоліки організаційного, нормативно-правового
та фінансового характерів, які негативно впливають на результати фінансово-господарської
діяльності суб’єкта господарювання, зокрема
через прийняття неправомірних управлінських
рішень, укладання збиткових контрактів, реалізації товарів, робіт та послуг за заниженими
цінами [6].
Аналізуючи наведені визначення можна зробити висновок, що, порівняно з іншими формами контролю, державний фінансовий аудит має
іншу ідеологію, мету і завдання. Його необхідно
розуміти не як ревізійну діяльність контролюючих органів, а як інструмент державного управління, чітку систему та безперервний процес,
направлені на оцінку достовірності фінансової
інформації, підвищення ефективності використання державних фінансових ресурсів.
Обґрунтовуючи завдання державного фінансового аудиту, доцільно виділити дві точки
зору. Перша – завданнями державного фінансового аудиту є оцінка достовірності фінансової інформації, виявлення та попередження
порушень і зловживань. Вважаємо, що виконання цих завдань є необхідними при здійсненні державного фінансового контролю, зокрема
й державного аудиту. Однак виконання їх не
є достатнім, оскільки провоЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО
диться констатація фактів,
ФІНАНСОВОГО АУДИТУ
які вже відбулися, їх не можна змінити, а лише врахувати
в подальшій діяльності. На
− перевірка достовірності обліку й фінансової
сучасному етапі доцільним є
звітності;
− забезпечення збереження активів;
другий підхід – державний
Блок 1. Завдання
− перевірка відповідності діяльності чинному
фінансовий аудит – це один
оперативного
законодавству;
контролю та
з ключових інструментів під− надання рекомендацій щодо способів
корегування
вищення ефективності виковиправлення помилок, покращення ситуації
у підконтрольній установі
ристання державних фінансових ресурсів, виходячи з
цього – державні аудитори
− оцінка
ефективності
та
економічної
доцільності операцій та господарських
не є цензорами, які контрпроцесів;
олюють діяльність посадових
− виявлення та оцінка ризиків діяльності
осіб, відповідальних за фінанБлок 2. Завдання
підконтрольної установи;
сово - господарську діяльність
контролю
− розроблення пропозицій щодо шляхів, форм,
ефективності
суб’єкта господарювання дерзасобів підвищення ефективної діяльності
суб’єкта господарювання державного сектора
жавного сектора економіки,
економіки, використання бюджетних коштів,
а творцями, які виявляють
державного та комунального майна
неефективність і визначають
шляхи усунення проблем
і ризиків, яких зазнає цей
− оцінка стратегії розвитку підконтрольної
суб’єкт. На нашу думку, доустанови;
− обґрунтування оптимальної або пропозиція
цільно внести корективи до
Блок 3. Завдання
альтернативної стратегії і перспективної
завдань, які виконує державстратегічного
програми розвитку суб'єкта господарювання;
ний фінансовий аудит, і видіконтролю
− оцінка прогнозів і напрямків розвитку
лити три блоки: 1) завдання
окремих галузей економіки, регіонів і
оперативного контролю та кодержави в цілому
регування; 2) завдання контролю ефективності; 3) завданРис. 1. Завдання державного фінансового аудиту
ня стратегічного контролю
(рис. 1).
Джерело: розроблено авторами
сового контролю, суть якого полягає у перевірці та аналізі органом державного фінансового
контролю фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних
чи комунальних коштів і майна, інших активів
держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності,
функціонування системи внутрішнього контролю [2]. В. Бугаєнко дає таке визначення «державному фінансовому аудиту»: вид державного
фінансового контролю, який проводять з метою
запобігання фінансовим порушенням, перевірки й аналізу ефективності використання активів, правильності ведення обліку та достовірності фінансової звітності, забезпечення дієвого
функціонування системи внутрішнього контролю [3, c. 104]. Сутність державного фінансового аудиту полягає у встановленні порушень
та розбіжностей між фактичними даними та законодавчими нормативами [4, с. 102]. Окремі
автори розглядають державний фінансовий аудит як законодавчо регламентовану діяльність
органів державної влади, яка спрямована на
аналіз та перевірку з метою виявлення: зловживання та допущенних помилок в процесі управління бюджетними коштами та використання
матеріальних і нематеріальних ресурсів, достовірне відображення даних в бухгалтерському
обліку; дотримання норм чинного законодавства та санкціонування будь-яких здійснених
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Основною перевагою державного фінансового
аудиту порівняно з інспектуванням є постійна
(щорічно та протягом бюджетного року) робота
з підконтрольною установою, що дає результат:
– кращого розуміння проблем, факторів ризиків діяльності підконтрольної установи;
– налагодження партнерських стосунків з
посадовими особами підприємств державного
сектора економіки;
– можливості своєчасного виправлення недоліків, розроблення пропозицій щодо шляхів,
форм, засобів підвищення ефективної діяльності суб’єкта господарювання державного сектора
економіки, використання бюджетних коштів,
державного та комунального майна.
Державний фінансовий аудит у жодному разі
не повинен перетворитися на чотири (впродовж
одного бюджетного року) ревізії діяльності підконтрольної установи за попередній квартал.
Особливостями організації державного фінансового аудиту є:
– перенесення уваги з детальної перевірки
окремих операцій на оцінку внутрішньогосподарського контролю установи;
– особливого значення набувають оціночні
судження аудитора;
– переважне використання статистичних методів та аналітичних процедур;
– впровадження інформаційних технологій.
Важливим моментом організації державного
фінансового аудиту є оцінка ризиків. У загальному визначенні «ризик» – це кількісна міра
небезпеки, що враховує ймовірність виникнення негативних наслідків від здійснення господарської діяльності та можливий розмір втрат
від них [7]. Ризик можна розглядати як ймовірність відхилення фактичного результату від
очікуваного [8]. Ризик як компонент системи
державного фінансового аудиту визначають як
процес ідентифікації та аналізу недоліків і проблем, які вплинули або можуть негативно вплинути на рівень управління фінансово-господарською діяльністю об’єкта аудиту, досягнення
ним поставлених цілей і завдань, ефективне
використання ресурсів, результати його фінансово-господарської діяльності.
У науковій літературі, нормативних актах з
питань державного фінансового аудиту чільне
місце займає проблема оцінки факторів ризику об’єкта аудиту. Оскільки в ході такого аудиту важливого значення набувають оціночні
судження аудитора доцільно вести мову і про
ризик аудиторської перевірки.
Відповідно до положень міжнародних стандартів аудиту, аудиторський ризик (Audit
risk) – ризик того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку в разі, якщо фінансова інформація суттєво викривлена. Аудиторський ризик є функцією ризиків суттєвого
викривлення та ризику невиявлення [9].
Мета аудиторів полягає в ідентифікуванні
та оцінці ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки на рівні фінан-
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сової інформації та тверджень через розуміння
суб’єкта господарювання, його середовища,
включаючи внутрішній контроль, у такий спосіб забезпечивши основу для розробки і впровадження дій у відповідь на оцінені ризики суттєвого викривлення [9]. Дослідження показали,
що визначення й оцінка аудиторського ризику
є тотожними як в державному, так і в незалежному аудиті [10].
Ризик аудиторської перевірки має такі три
складові: властивий ризик; ризик, пов’язаний
з невідповідністю функціонування системи внутрішнього контролю; ризик невиявлення.
Існує взаємозв’язок між ризиком невиявлення та властивим ризиком і ризиком невідповідності системи внутрішнього контролю.
За будь-яких обставин, незважаючи на розміри властивого ризику і ризику невідповідності
системи внутрішнього контролю, аудитору слід
виконати процедури згідно з програмою.
Державний аудитор повинен виконати процедури для забезпечення основи, ідентифікації
й оцінки ризиків суттєвого викривлення на рівні фінансової інформації та тверджень. Однак
процедури оцінки ризиків самі по собі не надають достатніх та прийнятних аудиторських
доказів, на яких ґрунтується думка аудитора.
Процедури оцінки ризиків мають передбачати:
а) подання запитів до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які, на думку державного аудитора,
можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може
допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Значну частину інформації, яку державний
аудитор отримує в ході подання запитів, надають управлінський персонал та особи, відповідальні за фінансову звітність. Однак державний
аудитор може також отримувати інформацію
при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення через подання запитів до інших осіб суб’єкта
господарювання та інших працівників з різними рівнями повноважень. Наприклад:
– запити до тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, можуть допомогти аудитору
отримати розуміння середовища, в якому складається фінансова інформація;
– запити до персоналу підрозділу внутрішнього аудиту можуть надати інформацію щодо
процедур внутрішнього аудиту, виконаних протягом року стосовно структури та ефективності
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання, і можуть дати відповідь на запитання, чи
задовільно відреагував управлінський персонал
на результати таких процедур;
– запити до працівників, які займаються
ініціюванням, обробкою або реєстрацією складних чи незвичайних операцій, можуть допомогти аудитору оцінити прийнятність вибору і застосування певної облікової політики;
– запити до внутрішнього юридичного консультанта суб’єкта господарювання можуть
надати інформацію з таких питань, як: судо-
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ві справи, дотримання законів і нормативних
актів, знання про шахрайство або підозрюване
шахрайство;
б) проведення аналітичних процедур. Аналітичні процедури, виконані як процедури оцінки ризиків, можуть ідентифікувати ті аспекти
діяльності суб’єкта господарювання, про які аудитор не знав, і можуть допомогти при оцінці
ризиків суттєвого викривлення для створення
основи для розробки і впровадження дій у відповідь на такі оцінені ризики. Аналітичні процедури, виконані як процедури оцінки ризиків,
можуть включати як фінансову, так і нефінансову інформацію;
в) проведення спостережень та перевірок.
Спостереження та перевірки можуть супроводжувати подання запитів до управлінського
персоналу й інших осіб і можуть також надати
інформацію про суб’єкт господарювання та його
середовище. Приклади таких аудиторських процедур включають спостереження або перевірку:
операцій суб’єкта господарювання; документів,
записів та інструкцій з внутрішнього контролю;
звітів, складених управлінським персоналом
(наприклад, квартальних звітів управлінського
персоналу та проміжної фінансової звітності) і
тими, кого наділено найвищими повноваженнями; адміністративних та виробничих приміщень суб’єкта господарювання.
Висновки. Державний фінансовий аудит є
ефективним інструментом, за допомогою якого держава реалізує контрольну функцію. Він
має іншу ідеологію, мету, завдання порівняно
з іншими формами контролю. Завданнями державного аудиту повинна стати не лише законність, достовірність фінансової інформації щодо
використання держаних фінансових ресурсів,
але й розроблення пропозицій щодо шляхів,
форм, засобів підвищення ефективної діяльності суб’єкта господарювання державного сектора
економіки, використання бюджетних коштів,
державного та комунального майна, оцінка
стратегії розвитку підконтрольної установи.
Існує чітка потреба вдосконалення організації державного фінансового аудиту. Завданнями
організації державного фінансового аудиту повинно бути налагодження партнерських стосунків з посадовими особами підконтрольної установи, проведення ретельної підготовчої роботи,

вміння оцінювати ризики і обирати суттєве, перейти від контролю операцій до оцінки систем.
Перспективами подальших досліджень в
цьому напрямі є вдосконалення організації державного фінансового аудиту, що передбачатиме
системний підхід та базуватиметься на сучасних досягненнях науки і техніки.
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ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
ЩОДО ЗВІТНИХ СЕГМЕНТІВ
FORMATION OF ELEMENTS OF ACCOUNTING POLICY
OF ENTERPRISE REGARDING REPORTABLE SEGMENTS
АНОТАЦІЯ
Визначено елементи облікової політики щодо формування інформації про звітні сегменти. Запропоновано методику
формування облікової політики та її елементів. На основі отриманих результатів зроблено висновки, що на формування облікової політики підприємства щодо звітних сегментів пливає
низка факторів. Проте її формування сприяє упорядкуванню
облікових процесів та є основою взаємозв’язку внутрішніх підрозділів компанії, які беруть участь у підготовці звітності.
Ключові слова: облікова політики підприємства, звітні сегменти.
АННОТАЦИЯ
Определены элементы учетной политики относительно
формирования информации про учетные сегменты. Предложена методика формирования учетной политики и ее элементов. На базе полученных результатов сделаны выводы,
что на формирование учетной политики предприятия влияет
ряд факторов. Однако ее формирование способствует упорядочению учетных процесов и являеться основой взаимосвязи
внутренних подразделений компании, которые берут участие в
подготовке отчетности.
Ключевые слова: учетная политика предприятия, отчетные сегменты.
ANNOTATION
The aim of the study is identification of elements of accounting
policy regarding reportable segments. The author proposes methodology of accounting policy and its elements. Received results
led to conclusion that range of factors affects the formation of accounting policy. However, its organization contributes to the formation of streamline of accounting processes and works as basis
of the relationship between internal divisions of the company that
participate in the preparation of financial reporting.
Keywords: accounting policy of enterprise, reporting segments.

Постановка проблеми. Облікова політика
становить основу методологічного забезпечення
підготовки звітності за сегментами. Відповідно
до положень вітчизняних та міжнародних стандартів фінансової звітності, облікова політика –
це сукупність принципів, правил та процедур,
які використовуються компанією в процесі підготовки та подання фінансової звітності, адже
формування звітності можливе лише за наявності єдиної методологічної бази, тобто конкретних методів та способів збору, реєстрації
та групування інформації про всі господарські
операції звітних сегментів.
Мета статті. Дослідити визначення елементів облікової політики щодо формування інформації про звітні сегменти.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до
ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову

звітність в Україні» облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання
та подання фінансової звітності [1, с. 1].
Пунктом 17 П(С)БО 29, а також Наказом Міністерства Фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо облікової
політики підприємства та внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»
№ 625 визначено, що «обліковою політикою
підприємства визначаються види сегментів,
пріоритетний вид сегмента, засади ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках» [5, п. 17] . Хоча в МСЗФ 8 таке поняття,
як облікова політика для операційних сегментів не використовується, це не означає, що відповідно до цього документу облікової політики
для цілей формування звітності за сегментами
не існує. По-перше, керівництво приймає рішення щодо розкриття окремої інформації, що,
своєю чергою, може бути елементом облікової
політики підприємства. По-друге, формування
звітності за сегментами можливе лише за наявності єдиної методологічної бази, тобто конкретних методів та способів збору, реєстрації
та групування інформації про всі господарські
операції звітних сегментів.
Отже, облікова політика щодо формування
звітності за сегментами – це частина облікової політики підприємства, яка охоплює сукупність принципів, методів і процедур, які забезпечують формування показників звітності за
полягає у визначенні єдиного методологічного
підходу щодо ідентифікації, реєстрації та групування інформації про звітні сегменти з метою
її відображення у фінансовій звітності суб’єкта
господарювання.
На нашу думку, облікова політика підприємства повинна містити елементи, наведені на
рисунку 1.
На формування облікової політики підприємства впливає низка факторів, зокрема:
– нормативно – правове регулювання, стандарти формування фінансової звітності;
– види діяльності компанії;
– масштаб діяльності компанії;
– фінансові ресурси компанії, матеріальнотехнічне забезпечення та рівень автоматизації
облікової системи;
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власним бажанням. Відтак
облікова політика повинна
охоплювати рішення щодо
формування та подання
Інформаційне забезпечення формування звітності за сегментами
звітності за сегментами.
Інформаційне забезпечення формування звітносВизначення критеріїв виділення звітних сегментів
ті за сегментами. Одним із
факторів, які впливають на
формування облікової поВизначення пріоритетного виду сегменту
літики підприємства щодо
формування інформації про
звітні сегменти, є рівень заФормування засад внутрішньогосподарських розрахунків та ціноутворення
безпечення
фінансовими,
матеріало-технічними ресурсами та рівень автомаОбрання методу розрахунку внутрігрупових цін
тизації облікової системи.
Отже, інформаційне забезпечення
формування
Спосіб розподілу активів та зобов’язань між звітними сегментами
звітності за сегментами, на
нашу думку, складається з:
– налагодженої
автоПринципи об’єднання звітних сегментів
матизованої фінансової та
управлінської системи;
– документів, за допоВизначення кола відповідальних за складання звітності за сегментами
могою яких передаються
облікові дані щодо діяльРис. 1. Формування елементів облікової політики підприємства
ності сегментів та графік їх
щодо звітних сегментів
руху.
Цей етап є досить громіздким і залежить від
– рівень взаємоузгодженності облікових полюдських та технічних можливостей компанії.
літик;
– організаційно-управлінська
структура Проте саме результат його налагодження означатиме зниження витрат на підготовку звітноспідприємства;
– система внутрішньої управлінської звіт- ті за сегментами та надання більш узгодженої
інформації для її формування.
ності;
Визначення критеріїв виділення звітних сег– стратегія діяльності підприємства.
Ухвалення рішення щодо підготовки та по- ментів. Відповідно до ПСБО 29 звітним (господачі звітності за сегментами. Норми П(С)БО 29 дарським чи географічним) вважається сегмент,
визначають методологічні засади формування який визначений підприємством за критеріями,
інформації про звітні сегменти та її розкриття у наведеними у пункті 9 ПСБО 29 (рис. 2).
Стандартом визначено якісні та кількісфінансовій звітності. Норми та положення П(С)
БО 29 не розповсюджуються на суб’єкти малого ні критерії визначення звітних сегментів підпідприємництва, некомерційні організації, бан- приємства. За цими критеріями інформація
ки, бюджетні установи та компанії, які згідно з повинна відображатися у фінансової звітносЗаконом України «Про бухгалтерський облік та ті. Відтак з урахування вимог бухгалтерських
фінансову звітність в Україні» повинні склада- стандартів, облікова політика щодо формуванти фінансову звітність згідно з МСФЗ 8 [5, п. 1] ня інформації про звітні сегменти у фінансовій
Узагальнюючи підходи двох стандартів, звіт- звітності підприємства повинна містити критеність за сегментами (незалежно від того у від- рії та вимоги, щодо того, які напрями діяльносповідності за яким стандартом вона складена) ті компанії є звітними сегментами, а які ні.
Визначення пріоритетного виду сегменту.
є обов’язковою для складання для двох груп
За характером впливу на фінансовий резульсуб’єктів господарювання:
– по-перше, це для підприємств, що опри- тат діяльності підприємства звітні сегменти
люднюють свою річну фінансову звітність (у поділяються на пріоритетні та допоміжні. При
тому числі підприємства, що торгують боргови- визначенні пріоритетного виду звітного сегми інструментами чи інструментами власного мента враховується організаційна структура
підприємства. Пріоритетним сегментом може
капіталу);
– по-друге, для підприємств, діяльність бути визначено або господарський сегмент, або
яких є об’єктом державного регулювання (мо- географічний виробничий сегмент, або геогранополісти, чи підприємства, ціна продукцію фічний збутовий сегмент. Якщо організаційна
структуризація виробничих та інших відокремяких регулюється державою).
Слід додати, що жодним стандартом не за- лених підрозділів підприємства побудована за
боронено складати звітність за сегментами за видами продукції (товарів, робіт, послуг), що
Ухвалення рішення щодо підготовки та подачі звітності за сегментами
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виробляється, то пріоритетним визнається гос- внаслідок виконання ним своєї звичайної діяльподарський вид сегмента, а допоміжним – гео- ності і безпосередньо стосується цього сегмента.
Активи та зобов’язання вважаються такиграфічний. Якщо організаційна структуризація
виробничих та інших відокремлених підрозді- ми, що безпосередньо стосуються звітного сеглів підприємства здійснювалася за регіонами, мента підприємства, якщо доходи та витрати,
в яких підприємство функціонує, то пріори- пов’язані з їхнім використанням або виникнентетним визнається географічний вид сегмента, ням, включаються до складу інформації про
а допоміжним – господарський. У разі відсут- цей сегмент при складанні фінансової звітності.
Стандартами визначено такі основи, щодо
ності чітких переваг залежності фінансових результатів і ризиків пріоритетним звітним сег- розподілу активів та зобов’язань:
1) основні засоби і нематеріальні активи, які
ментом визнається господарський сегмент, а
використовуються одночасно кількома звітнидопоміжним – географічний [5, п. 14–15].
У визначенні критерії щодо того є звітний ми сегментами підприємства, включаються до
сегмент пріоритетним чи допоміжним, на нашу того звітного сегмента, до витрат якого вклюдумку, вирішальним є положення облікової по- чено суму амортизації за такими необоротними
літики щодо формування інформації про звітні активами;
сегменти. Адже саме вона, враховуючи завдан2) зобов’язання, що виникли на рівні підня, які поставлені перед системою фінансової приємства і стосуються кількох його звітних
звітності керівництвом компанії та організацій- сегментів, розподіляються, якщо витрати на
ну структуру компанії, містить вимоги щодо обслуговування боргу також розподіляються на
того, які саме сегменти можуть вважатися прі- такі звітні сегменти [5, п. 24–32].
Отже, облікова політика підприємства щодо
оритетними, а які допоміжними.
Формування засад внутрішньогосподарських формування інформації про звітні сегменти порозрахунків та ціноутворення. Ця частина облі- винна містити положення щодо розподілу аккової політики підприємства є основою бухгал- тивів та зобов’язань. Наприклад, якщо актив
терського обліку за всіма операціями між звіт- використовується кількома звітними сегментаними сегментами, адже внутрішньогосподарські ми – чи розподіляється сума амортизації між
розрахунки – це розрахунки, що виникають у цими активами, чи ні; або, наприклад, якщо
результаті господарських операцій між структурними підЗВІТНИЙ СЕГМЕНТ
розділами підприємства, видіГеографічний сегмент
леними як сегменти з метою
Господарський сегмент
характеризується поділом звітних
характеризується
поділом
звітних
розкриття їх доходів, витрат,
сегментів за економічним
сегментів за видами (або групами)
фінансових результатів, аксередовищем, в якому вони
продукції, які відрізняться один від
функціонують
тивів та зобов’язань [5, п. 4].
одного певними ознаками
Оцінка операцій між сегменГеографічний
Географічний
тами суб’єкта господарювання
виробничий
збутовий
визначається методами, які
використовуються в системі обліку. Це, своєю чергою,
Принципи поділу географічних
впливає на показники фінан- Принципи поділу господарських
сегментів:
сегментів:
сової звітності підприємства.
- економічні і політичні умови;
І хоча внутрішньогосподар- вид продукції;
- взаємозв’язок між діяльністю в
ське ціноутворення має озна- спосіб отримання доходу
різних географічних регіонах;
(розповсюдження продукції);
ки управлінського обліку,
- територіальне розташування
характер
виробничого
процесу;
його методологічний характер
виробництва або покупців;
- характерні ризики;
дозволяє розглядати його як
- характерні ризики;
- категорія покупців.
- правила валютного контролю.
елемент облікової політики
підприємства.
Спосіб розподілу активів та
зобов’язань мі звітними сегКІЛЬКІСНІ КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ЗВІТНИХ СЕГМЕНТІВ
ментами. Активами звітного
сегмента визнаються активи
господарського або географіч10% від реалізації зовнішнім покупцям і
ного сегмента, які використо- Метод частки доходу
внутрішньогосподарськими розрахунками
вуються ним для виконання
своєї звичайної діяльності і Метод частки балансової
10% від загальної балансової вартості активів
безпосередньо стосуються цьо- вартості активів
го сегмента. Зобов’язаннями
10% сумарного фінансового результату всіх
звітного сегмента визнають Метод частки
сегментів певного виду
фінансового
результату
заборгованість господарського або географічного сегмента підприємства, що виникла
Рис. 2. Поділ звітних сегментів [4, с. 50]
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витрати на обслуговування боргу понесені кількома звітними сегментами, то який коефіцієнт
розподілу витрат необхідно брати.
Визначення кола відповідальних за складання звітності за сегментами. Останнім елементом облікової політики підприємства щодо
формування інформації про звітні сегменти, на
нашу думку, є визначення кола осіб, відповідальних за її складання. Тобто, цей пункт повинен містити список посад, осіб відповідальних
за складання звітності за сегментами.
Висновки. В межах дослідження автором
було сформульовано визначення облікової політики щодо звітних сегментів компанії. На основі
аналізу вимог законодавства автором були виділені її елементи, що може забезпечити вирішення практичних завдань суб’єктів господарювання. Отримані результати дозволили зробити
висновки, що на формування облікової політики
підприємства щодо звітних сегментів впливають
певні фактори. Слід зазначити, що формування облікової політики підприємства щодо формування інформації про звітні сегменти сприяє
упорядкуванню облікових процесів та є основою
взаємозв’язку внутрішніх підрозділів компанії,
які беруть участь у підготовці звітності.
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ПОЗАБАЛАНСОВОГО ОБЛІКУ
INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF OFF-BALANCE SHEET
ACCOUNTING OBJECTS MANAGEMENT
АНОТАЦІЯ
Визначено об’єкти позабалансового обліку та етапи управління ними. Виходячи з потреб управління, вказано напрями
удосконалення організації позабалансового обліку та розроблено і запропоновано до використання аналітичні показники
ефективності використання орендованих необоротних активів,
операцій з активами на відповідальному зберіганні, аналізу
списаних з балансу активів, використання амортизаційних
відрахувань та методику їх розрахунку. Одержані результати
можуть бути використані у процесі управління об’єктами позабалансового обліку для забезпечення контролю та ухвалення
ефективних управлінських рішень.
Ключові слова: позабалансовий облік, управління, контроль, управлінські рішення, аналітичні показники.
АННОТАЦИЯ
Определены объекты забалансного учета и этапы управления ими. Исходя из потребностей управления указано направления совершенствования организации забалансового учета,
разработаны и предложены к использованию аналитические
показатели эффективности использования арендованных
внеоборотных активов, операций с активами на ответственном хранении, анализа списанных с баланса активов, использования амортизационных отчислений и методику их расчета.
Полученные результаты могут быть использованы в процессе
управления объектами забалансового учета для обеспечения
контроля и принятия эффективных управленческих решений.
Ключевые слова: забалансовый учет, управление, контроль, управленческие решения, аналитические показатели.
АNNOTATION
The article defines off-balance sheet accounting objects and
the stages to manage them. Based on the management needs, the
article specifies the ways to improve the organisation process of
off-balance sheet accounting. The analytical efficiency indicators
have been developed and proposed regarding the use of rented
fixed assets, operations with the assets for safekeeping, analysis
of derecognised assets, the use of depreciation deduction and
methods of their calculation. The obtained results can be used
in the management of off-balance sheet accounting objects for
monitoring and making effective management decisions.
Keywords: off-balance sheet accounting, management,
monitoring, management decisions, analytical parameters.

Постановка проблеми. Належно організована система обліково-аналітичної роботи на підприємстві надає конкурентних переваг бізнесу
та сприяє адаптації підприємства відповідно
до намічених цілей у зовнішньому середовищі. Під системою обліково-аналітичної роботи
ми розуміємо збір, обробку і передачу інформації, яка використовується менеджерами для

управління підприємством на різних рівнях
для досягнення намічених цілей. Позабалансовий облік є важливим джерелом формування
інформаційної системи підприємства, яка повинна забезпечити керівництво відомостями
про цінності, що не належать підприємству,
але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні чи зберіганні; умовні права
і зобов’язання підприємства та об’єкти операційного контролю. Об’єкти позабалансового
обліку різні за своєю суттю та способами формування інформаційного забезпечення потреб
управління, що потребує індивідуального підходу до кожного з них.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Організації та методиці позабалансового обліку присвячені праці українських науковців і
практиків, зокрема, В.І. Бачинського, Ф.Ф. Бутинця, О.С. Височана, С.Ф. Голова, З.В. Гуцайлюка, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного,
І.В. Литвинчук, В.Г. Лінника, О.О. Любар,
В.В. Новодворської, М.С. Пушкаря, А.М. Рєхачевої, Р.В. Романіва, В.К. Савчука, В.В. Сопка,
Н.М. Ткаченко, Л.В. Чижевської; вчених зарубіжних країн: В.Е. Ануфрієва, Ю.А. Бабаєва,
М.З. Вайсмана, М.І. Вейсмана, А.І. Лозинського, А.Л. Лузіна, В.Ф. Палія, С.К. Семенова,
Я.В. Соколова, О.М. Стецюн, але недослідженими залишаються питання формування системи
аналітичних показників для оцінки ефективності використання орендованих необоротних
активів, операцій з активами на відповідальному зберіганні, аналізу списаних з балансу активів, використання амортизаційних відрахувань,
яка сприяла б посиленню контролю та підвищенню результативності управлінських рішень.
Мета статті. Відсутність належної уваги
більшості науковців, власників підприємств і
працівників бухгалтерських служб до інформаційно-аналітичного забезпечення управління
об’єктами позабалансового обліку визначила
основні цілі цієї статті, а саме розробку та наукове обґрунтування практичних рекомендацій
щодо напрямків удосконалення управлінського
обліку операцій і фактів, які відображаються
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поза балансом та використання системи аналітичних показників у процесі управління ними.
Виклад основного матеріалу. Процес управління об’єктами позабалансового обліку можна
умовно поділити на етапи:
– ухвалення управлінського рішення, основою якого є якісне інформаційне забезпечення
та знання, вміння і досвід менеджера;
– реалізації управлінського рішення, основою є розподіл прав і обов’язків між виконавцями та їх інформаційне забезпечення;
– оцінки виконання рішення, основою якої
є правильно організований контроль, достовірна інформація та якісно проведений аналіз,
який є підґрунтям для прийняття наступних
управлінських рішень.
Кожен етап потребує якісного інформаційного забезпечення на вході і, своєю чергою,
формує вихідну інформацію, яка забезпечує
наступний етап. Ключові зацікавлені сторони
практично для будь-якого підприємства – це
споживачі (покупці, клієнти), власники (акціонери), постачальники, менеджери і персонал
[1, с. 61]. Сучасний бухгалтерський облік набуває справжнього управлінського характеру,
який підносить його до рівня прямої участі в
процесах управління та ухвалення рішень на
підприємстві [2, с. 205].
Об’єкти позабалансового обліку підприємства визначені Інструкцією про застосування
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій № 291. До них
належать:
– цінності, що не належать підприємству,
але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні (об’єкти
оперативної (операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на відповідальному
зберіганні, переробці, комісії, монтажі);
– умовні права і зобов’язання підприємства
(застави, гарантії, зобов’язання тощо);
– бланки суворого обліку;
– списані активи (нестачі цінностей, дебіторська заборгованість) для спостереження за
можливістю їх відшкодування винними особами (боржниками);
– амортизаційні відрахування [3].
На рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» обліковуються активи у вигляді основних
засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, що отримані підприємством
на підставі договорів операційної оренди (лізингу) та обліковуються на балансі орендодавця.
Рахунок 02 «Активи на відповідальному зберіганні» призначено для обліку цінностей, які
тимчасово знаходяться на підприємстві та не є
його власністю, прийняті на комісію, у переробку, до монтажу, в довірче управління.
Рахунок 03 «Контрактні зобов’язання» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух зобов’язань за укладеними контрактами, а також контролю за їх виконанням.

Рахунок 04 «Непередбачені активи й
зобов’язання» використовується для накопичення інформації про наявність непередбачених (потенційних) активів та непередбачених (потенційних) зобов’язань. Ці активи або
зобов’язання виникли при узгодженні минулих
господарських операцій та стануть реальними,
якщо відбудеться або не відбудеться в майбутньому одна чи кілька невизначених подій.
Рахунок 05 «Гарантії та забезпечення надані» передбачено для узагальнення інформації
про наявність та рух виданих підприємством
гарантій та забезпечень виконання власних
зобов’язань та платежів і зобов’язань та платежів інших підприємств (за договорами поруки).
Рахунок 06 «Гарантії та забезпечення отримані» передбачено для узагальнення інформації
про наявність та рух отриманих гарантій та забезпечень виконання зобов’язань та платежів.
Рахунок 07 «Списані активи» призначено
для узагальнення інформації про стан дебіторської заборгованості, списаної з балансу внаслідок неплатоспроможності боржників, та про
суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей.
На рахунку 08 «Бланки суворого обліку» ведеться облік наявності та руху бланків суворого
обліку та суворої звітності, зокрема бланків документів, що засвідчують особу, подію, право,
освіту, трудовий стаж тощо (свідоцтва, посвідчення, трудова книжка, дипломи про освіту та
інші); проїзних документів (квитки на проїзд,
абонементні талони, документи на перевезення
вантажів та інші).
На рахунку 09 «Амортизаційні відрахування» ведеться облік нарахування та використання амортизаційних відрахувань.
Управління цінностями, що не належать
підприємству, але тимчасово перебувають у
його користуванні, розпорядженні, зберіганні
охоплює:
– управління орендованими необоротними
активами;
– управління активами на відповідальному
зберіганні.
Управління орендованими необоротними активами полягає в тому, щоб зменшити витрати
на оренду і підвищити ефективність використання орендованого майна. Належно організоване
управління операціями з орендованими необоротними активами, що обліковуються на позабалансовому рахунку «Орендовані необоротні
активи» дасть можливість користувачам вчасно
отримувати інформацію про наявність орендованих об’єктів на позабалансових рахунках та
ухвалювати ефективні управлінські рішення
щодо них. З цією метою необхідно позабалансовий облік орендованих необоротних активів
покласти на працівників, які ведуть облік аналогічних об’єктів, інформація про які відображається в балансі; визначити коло матеріально-відповідальних осіб за орендовані необоротні
активи; вести постійний контроль за збереженВипуск 3. 2015
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Глобальні та національні проблеми економіки
ня орендованих необоротних активів, що дасть
можливість уникнути фінансових санкцій за
пошкодження орендованого майна, проводити
перевірку правильності відображення в обліку
та аналіз доцільності та ефективності оренди за
такими показниками: вивчення умов орендних
відносин на підставі договорів; перевірка документального забезпечення (встановлення наявності угод на оренду), правильності та обґрунтованості ставок орендної плати, порядку ремонту,
здачі в оренду основних засобів, повернення
об’єктів оренди; перевірка віднесення сум орендної плати на витрати; перевірка відображення в
обліку витрат на покращання основних засобів,
які отримано в оренду; перевірка відображення на рахунках обліку здійснених поліпшень
об’єктів операційної оренди; розрахунок дохідності орендних операцій шляхом співставлення
сум отриманого прибутку і сплачених орендних
платежів; оформлення окремим документом знайдених порушень при досліджені документів,
операцій і записів.
Рекомендовані показники ефективності використання орендованих необоротних активів та
методика їх розрахунку наведена у таблиці 1.
Таблиця 1
Показники ефективності використання
орендованих необоротних активів
та методика їх розрахунку
Показник
Продуктивність
орендованих машин і
механізмів

Методика розрахунку
Відношення вартості виробленої продукції чи
виконаних робіт за допомогою орендованих машин
і механізмів до витрат на
оренду та обслуговування орендованих машин і
механізмів
Витрати робочого часу Відношення часу роботи
орендованих машин на орендованих машин до
одиницю виробленої
кількості виготовленої
продукції чи роботи
продукції чи виконаних
робіт за допомогою орендованих машин
Коефіцієнт завантаже- Відношення фактичної
ності (заповнюваності завантаженості (запоорендованих примівнюваності) орендованих
щень і споруд)
приміщень і споруд) до
проектної
Рентабельність оренВідношення прибутку від
дованих необоротних
операційної діяльності до
активів
витрат на оренду та обслуговування орендованих
необоротних активів

Важливим заходом забезпечення ефективного використання орендованих необоротних активів є попередній внутрішній контроль, який
здійснюється на стадії планування і передбачає
визначення доцільності операцій з оренди необоротних активів, аналіз альтернативних варіантів, а саме: купувати необоротний актив чи
взяти його в оренду.
Ще одним показником ефективності управління орендованими необоротними активами є

відсутність штрафних санкцій за договорами
оренди, що є також свідченням належно організованого фінансового, управлінського обліку
та внутрішнього контролю цих об’єктів господарської діяльності.
Управління активами на відповідальному
зберіганні передбачає:
– контроль за збереженістю устаткування,
прийнятого для монтажу; матеріалів, прийнятих для переробки; матеріальних цінностей,
які знаходяться на відповідальному зберіганні;
товарів, прийнятих на комісію; матеріальних
цінностей довірителя;
– контроль за виконанням умов договорів
монтажу, переробки давальницької сировини,
зберігання, комісії, управління майном;
– оцінку доцільності та ефективності операцій з активами на відповідальному зберіганні.
Для оцінки ефективності операцій з активами
на відповідальному зберіганні доцільно використовувати показники, відображені у таблиці 2.
Таблиця 2
Показники ефективності операцій
з активами на відповідальному зберіганні
та методика їх розрахунку
Показник
Коефіцієнт ефективності операцій з устаткуванням, прийнятим
для монтажу
Коефіцієнт ефективності операцій з переробки
давальницької сировини
Коефіцієнт ефективності операцій з матеріальними цінностями
на відповідальному
зберіганні
Коефіцієнт ефективності операцій за договорами комісії
Рентабельність комісійної торгівлі

Коефіцієнт ефективності операцій з управління майном довірителя

Методика розрахунку
Відношення доходів від
операцій з устаткуванням, прийнятим для
монтажу до витрат на
монтаж
Відношення доходів від
операцій з переробки давальницької сировини до
витрат на переробку
Відношення доходів від
операцій з матеріальними цінностями на відповідальному зберіганні до
витрат на зберігання
Відношення доходів від
операцій за договорами
комісії до витрат на їх
виконання
Відношення прибутку
від комісійної торгівлі
до доходів від комісійної
торгівлі, виражається у
відсотках
Відношення доходів у вигляді плати за управління
до витрат на управління

Облік доходів (оплата згідно договорів монтажу, переробки давальницької сировини, зберігання, комісії, управління майном за надані
послуги) і витрат (вартість використаних власних матеріалів, заробітна плата, амортизація
основних засобів, загальновиробничі та інші
витрати операційної діяльності) за операціями
з активами на відповідальному зберіганні здійснюється на рахунках класу 1–9, за винятком
тих, що обліковуються поза балансом: вартості використаної давальницької сировини; вартості товарів, що має бути сплачена комітенту.
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Центром контролю за операціями з активами
на відповідальному зберіганні є позабалансовий
облік.
Управління
умовними
активами
і
зобов’язаннями охоплює:
– управління контрактними правами і
зобов’язаннями;
– управління непередбаченими активами і
зобов’язаннями;
– управління гарантіями і забезпеченнями
наданими та отриманими.
Особливістю управління умовними активами і зобов’язаннями є наявність невизначеності
моменту (строку) настання чи суми. Саме тому,
основним призначенням обліку умовних прав і
зобов’язань підприємства є фіксація і відслідковування усіх можливих змін і прорахунок
наслідків різних можливих варіантів дій, що
дає можливість керівництву оперативно ухвалювати те чи інше рішення.
Управління
контрактними
правами
і
зобов’язаннями передбачає ухвалення рішень
щодо подальших дій за укладеними форвардними, ф’ючерсними контрактами, свопами, опціонами тощо. Наявність оперативної і правдивої інформації про зміну ринкових умов щодо
тої чи іншої позиції, контракту та розрахунків
можливих доходів і витрат за цих умов допомагає своєчасно відреагувати і попередити можливі втрати.
За даними позабалансового обліку говорити
про дохід, витрати, прибуток, вигоду (виграш)
за строковими контрактами можна лише як про
очікувані, адже категорія прибутку застосовується лише до тих фінансових операцій, які мають закінчений характер. Управлінський персонал повинен мати інформацію про:
– витрати на відкриття та закриття позиції
у ф’ючерсному контракті чи інші витрати на
проведення операцій;
– різницю у процентних ставках із залучення та інвестування коштів;
– особливості ціноутворення щодо кожного
виду контракту;
– зміни цін спот і форвардних цін на ринку;
– альтернативні результати реалізації тієї
чи іншої стратегії;
– ризики проведення операцій зі строковими угодами.
Управління непередбаченими активами і
зобов’язаннями, що відображаються у позабалансовому обліку передбачає:
– ідентифікацію та конкретизацію причин і умов виникнення непередбачених активів і зобов’язань. З цією метою доцільно всі
наявні на підприємстві непередбачені активи і
зобов’язання розділити на дві категорії: ті, що є
невід’ємною частиною діяльності підприємства
(створений нематеріальний актив до моменту
його патентування, активи, що можуть виникнути внаслідок реструктуризації підприємства;
зобов’язання щодо підготовчих робіт сезонного
виробництва, зобов’язання, що можуть виник-

нути внаслідок реструктуризації підприємства)
та ті, яких бажано уникати (судові спори, які
відволікають від досягнення намічених цілей,
вилучають на довший час, а то і назавжди значні кошти з обороту підприємства);
– оцінку позитивних і негативних наслідків
при визнанні активів і зобов’язань в балансовому обліку;
– вибір конкретних дій для зменшення ризику можливих збитків і небажаних моментів;
– вживання превентивних заходів для запобігання небажаних ситуацій у майбутньому,
зокрема, перегляд політики підприємства щодо
своїх партнерів та розрахунків з дебіторами і
кредиторами.
Метою обліку є забезпечення інформацією,
необхідною для виконання перелічених дій
управлінського персоналу і прорахунок можливих наслідків розгортанні подій.
Облік наданих та отриманих гарантій і забезпечень передбачає:
– формування інформації про їх наявність у
розрізі наведених класифікаційних груп;
– надання інформації для контролю за збереженістю наданих та отриманих гарантій і забезпечень;
– інформування керівництва про перехід
заставленого майна у власність заставодержателя та аналіз наслідків таких випадків;
– формування витрат по утриманні майна,
одержаного у заставу (дотримання умов зберігання, охорона тощо);
– формування інформації про наслідки обмежень у використанні заставленого майна;
– формування інформації про стан розрахунків за договорами з яких випливає застава.
За кожним умовним зобов’язанням в обліку повинна бути інформація про зміст
умовного зобов’язання, строк погашення
умовного зобов’язання, характеристику невизначеностей щодо терміну виконання і величини зобов’язання, причини виникнення умовних
зобов’язань, ймовірність погашення умовного
зобов’язання.
Наступна група об’єктів обліку з використанням позабалансових рахунків – це об’єкти
оперативного контролю. Характерним для цієї
групи об’єктів управління є те, що вони підлягають оперативному контролю і одні з них
(списані активи) не відображаються на балансових рахунках, а інші (бланки суворого обліку, амортизація) відображаються паралельно
на балансових і позабалансових рахунках. До
об’єктів оперативного контролю за даними позабалансового обліку належать списані активи
(нестачі цінностей за умови невстановлених
винуватців, списана з балансу дебіторська заборгованість), бланки суворого обліку згідно з
переліком відповідних нормативно-правових
актів (документи, що засвідчують подію, право,
проїзні документи тощо), амортизаційні відрахування.
З метою управління списаними активами,
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що обліковуються на позабалансових рахунках,
необхідним є формування інформації про:
– види списаних з балансу дебіторської заборгованості та невідшкодованих нестач і втрат
від псування цінностей;
– обставини і причини списання з балансу
дебіторської заборгованості та невідшкодованих
нестач і втрат від псування цінностей;
– вжиті заходи зі стягнення списаної з балансу дебіторської заборгованості і встановлення винних осіб за виявленими невідшкодованими нестачами і втратами від псування
цінностей;
– терміни зняття з позабалансового обліку
списаних з балансу дебіторської заборгованості
та невідшкодованих нестач і втрат від псування
цінностей та причини такого зняття і доцільність продовження чи скорочення термінів позабалансового обліку.
Для аналізу списаних з балансу активів,
що обліковуються на позабалансових рахунках
пропонуємо використовувати показники, відображені у таблиці 3.
Таблиця 3
Показники аналізу списаних з балансу активів
та методика їх розрахунку
Показник
Коефіцієнт відновлення списаної з
балансу дебіторської
заборгованості

Методика розрахунку
Відношення суми знятої
з позабалансового обліку
дебіторської заборгованості внаслідок її погашення
дебітором до загальної суми
списаної з балансу і поставленої на позабалансовий
облік дебіторської заборгованості

Коефіцієнт відшкодування нестач і втрат
від псування цінностей винними особами

Відношення суми відшкодованих нестач і втрат від
псування цінностей винними особами до загальної суми нестач і втрат від
псування цінностей, що
відображається на позабалансових рахунках

Бланки суворого обліку обліковуються на
позабалансових рахунках з метою оперативного
контролю за повнотою і підставами їх використання у процесі господарської діяльності. Отже,
у процесі обліку таких бланків формується інформація про:
– факти безпідставного та неповного списання бланків суворого обліку;
– причини та наслідки виявлених недоліків
щодо обліку наявності та списання бланків суворого обліку;
– вжиті заходи щодо усунення виявлених
недоліків.
Важливим питанням відновлення необоротних активів підприємства є управління амортизацією. Значення управління амортизацією випливає із функцій, які вона виконує [4, с. 112]:
1) інвестиційну – передбачає акумулювання
в амортизаційному фонді амортизаційних від-
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рахувань як фінансового ресурсу відтворення
основних засобів, тобто забезпечення процесу
кругообігу засобів праці грошовими засобами,
необхідними для їх відтворення. Інвестування
може спрямовуватись на просте відтворення і
на розширене;
2) відтворювальну – регулює відповідність
нарахованої амортизації рівню зношення основних засобів. Вона виникає внаслідок втрачання засобами праці в процесі виробництва своєї
вартості і має на меті забезпечення подальшого
процесу виробництва;
3) стимулюючу – виявляється у створенні
умов для прискореного оновлення основних засобів. Ґрунтується на тому, що амортизаційний
фонд є власним джерелом грошових засобів підприємства, яке має певне цільове призначення – відтворення основних засобів;
4) інноваційну – забезпечує відтворення засобів праці на новому технічному рівні відповідно до розвитку науково-технічного прогресу;
5) науково-технічну – полягає у сприянні
розвитку та прискоренню темпів науково-технічного прогресу;
6) калькуляційну – полягає у визначенні витрат на виробництво та реалізацію продукції, у
собівартість якої включається частина вартості
засобів праці, втрачена в процесі виробництва
цієї продукції;
7) податкову – реалізовує взаємовідносини
підприємств та державної влади з питань розподілу прибутку.
Амортизація завжди була актуальною і дискусійною категорією процесу управління, яка
включає питання оперативного і стратегічного
характеру. Стратегічний характер полягає у
формуванні амортизаційної політики, а оперативний – у дотриманні визначених напрямів
нарахування і використання амортизації.
Для формування та узагальнення необхідної
управлінської інформації про суми нарахованої
амортизації та суми і напрями використання
амортизаційних відрахувань призначений позабалансовий рахунок «Амортизаційні відрахування». У процесі обліку амортизаційних відрахувань формується інформація про:
– суми наявних амортизаційних відрахувань у розрізі груп необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів, інших
необоротних активів);
– використання амортизаційних відрахувань за групами необоротних активів і напрямами (будівництво, придбання (виготовлення,
створення), поліпшення, інші капітальні роботи, погашення отриманих на капітальні інвестиції позик);
– випадки нецільового використання амортизаційних відрахувань, їх причини та дії керівництва, спрямовані на усунення виявлених
недоліків;
– можливі напрямки удосконалення використання амортизаційних відрахувань, які визначаються на підставі аналізу і спрямовані на
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контроль оперативних дій відповідальних осіб і
зміни в амортизаційній політиці підприємства.
Для аналізу використання амортизаційних
відрахувань за даними позабалансових рахунків пропонуємо використовувати показники, відображені у таблиці 4.
Таблиця 4
Показники для аналізу використання
амортизаційних відрахувань та методика
їх розрахунку
Показник
Коефіцієнт виконання кошторису використання амортизаційних відрахувань

Методика розрахунку
Відношення суми фактично
використаних амортизаційних відрахувань на конкретну ціль до запланованої
суми використання амортизаційних відрахувань
на конкретну ціль. Цей
коефіцієнт розраховується
загалом для всіх необоротних активів та окремо для
кожної групи необоротних
активів і напряму використання амортизаційних
відрахувань
Коефіцієнт структури Відношення суми виковикористання аморристаних амортизаційних
тизаційних відрахувідрахувань на конкретну
вань
ціль до загальної суми використаних амортизаційних
відрахувань
Коефіцієнт викорис- Відношення суми використання амортизаційтаних амортизаційних відних відрахувань
рахувань до суми нарахованої амортизації

Раціональне і цільове використання амортизаційних відрахувань має важливе значення
для підприємства, адже повинно забезпечити

реалізацію відтворювальної політики підприємства щодо фінансування капітальних вкладень
в необоротні активи.
Висновки. Розроблені та запропоновані напрями удосконалення організації позабалансового обліку і використання системи аналітичних
показників у процесі управління об’єктами, які
відображаються на позабалансових рахунках
дадуть можливість забезпечити керівництво необхідною аналітичною інформацією, що сприятиме забезпеченню контролю та ухваленню
ефективних управлінських рішень.
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ВИЗНАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ
В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ
RECOGNITION AND REFLECTION OF A TRADEMARK IN ACCOUNTING
IN THE CONTEXT OF QUALITY SERVICE PROVISION
АНОТАЦІЯ
Розглянуто наукові основи визнання та відображення в
обліку торговельної марки. Визнані основні аспекти впливу
торговельної марки на якість обслуговування. Проведено аналіз методологічних прийомів щодо удосконалення організації
бухгалтерського обліку торговельної марки у складі витрат від
операційної діяльності.
Ключові слова: торговельна марка, витрати, класифікація
витрат, конкурентоспроможність, якість обслуговування.
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены научные основы признания и отражения в
учёте торговой марки. Определены основные аспекты влияния
торговой марки на качество обслуживания. Проведен анализ
методологических приемов усовершенствования организации
бухгалтерского учета торговой марки в составе расходов от
операционной деятельности.
Ключевые слова: торговая марка, расходы, классификация расходов, конкурентоспособность, качество обслуживания.
ANNOTATION
In the article the scientific bases of recognition and reflection
of accounting of a trademark are considered. The basic aspects
of influence of a trademark on the quality of service are acknowledged. The analysis of methodological techniques in relation to the
improvement of accounting of a trademark as a part of operating
costs is carried out.
Keywords: trademark, costs, classification of costs, competitiveness, quality of service.

Постановка проблеми. Питання місця та
значимості торгових марок в системі бухгалтерського обліку сьогодні залишається досить проблемним. Відомо, що торгові марки як об’єкти
обліку відображаються у складі нематеріальних
активів підприємства. Однак існують певні розбіжності у поглядах стосовно того, яке саме місце займає торгова марка у їхній структурі.
Конкурентна боротьба має наслідком те, що з
двох однакових товарів купують дешевший, а за
однакових цін – якісніший. Зрозуміло, що якість
завжди була і є важливою ринковою характеристикою товару, а оцінка якості товарів споживачами завжди визначатиме стратегію конкуренції
промислових фірм. Тому в підприємців ринкової
економіки склалося стійке розуміння того, що
найефективніший спосіб швидше продати товари
та послуги – це поліпшити їхню якість.
У зв’язку з цим важливе значення має постійне удосконалення методики визнання та
відображення в обліку торгівельних марок у
контексті забезпечення якості обслуговування
споживачів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цікавими й корисними у вирішенні питань формування в бухгалтерському обліку інформації про
витрати підприємства є дослідження В.І. Стоцького, Ф.Ф. Бутинця, І.О. Гури, Є.І. Свідерського, Г.М. Колісник, У.І. Когут, О.Л. Примаченко, А.М. Дідик, Н. Малюги, М.О. Катречко,
Г.М. Колісник, В.М. Пархоменка.
Серед вітчизняних вчених, праці яких присвячено дослідженню правової природи торговельної марки, вирізняються роботи О.В. Кохановської, O.A. Підопригори, О.О. Підопригори,
О.В. Піхурець, Л.Д. Романадзе, O.A. Россомахіної, Р.Б. Шишки та інших. Проте, незважаючи на високий науковий рівень публікацій
стосовно зазначеної проблеми, чимало аспектів
щодо прав на торговельні марки вимагають подальшого дослідження.
Метою статті є визначення основних методологічних аспектів визнання та відображення
в бухгалтерському обліку торговельної марки в
контексті забезпечення якості обслуговування.
Виклад основного матеріалу. Першочерговість і взагалі необхідність маркетингового підходу до вивчення ринку саме і пояснюються
тим, що сучасне уявлення про якість товарів
і послуг передусім пов’язане з можливостями
найбільшого задоволення вимог та бажань споживачів.
У цьому контексті відбувається зростання
уваги до проблеми формування та управління
торговими марками фірм. Відомі марки стають
необхідною умовою сталого положення фірми
на ринку, фактором її конкурентоспроможності.
Досвід західних країн свідчить, що на сучасному конкурентному ринку відбувається боротьба
торговельних марок за їх місце у свідомості покупців. Товари без марок поступаються своїми
позиціями на ринку в самих різних товарних
категоріях.
Властивості продукції, які задовольняють
споживачів, називають споживчими. Якість –
це сукупність властивостей і характеристик
продукції, що дають їй можливість задовольняти обумовлені або передбачені потреби. Зв’язок
якості з передбачуваними потребами визначає
необхідність системних маркетингових досліджень ринку.
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Торгова марка «виробляє» вартість чотирма
способами. По-перше, роздрібна торгівля і споживачі готові заплатити за сильні торгові марки високу ціну. По-друге, сильна торгова марка володіє левовою часткою ринку. По-третє,
в силу лояльності до них споживачів успішні
торгові марки приносять стабільно високий
прибуток. Нарешті, в успішних торгових марок
більше перспективи подальшого зростання.
Все це обумовлює актуальність аналізу практичного досвіду і розробки концепції управління торговими марками з метою визначення
умов та напрямів розвитку торговельних марок.
До торговельних знаків відносяться будь-які
позначення або будь-яка комбінація позначень,
які придатні для вирізнення товарів або послуг,
що виробляються однією особою, від товарів та
послуг, що виробляються іншими особами [5].
Капітал торгової марки – цінність торгової
марки. Визначається тим, наскільки торговій
марці довіряє споживач, а також іменним упізнаванням, якістю, в якій споживач упевнений,
сильними марочними асоціаціями та іншими
активами, такими, як патенти, торгові знаки,
відносини між каналами розповсюдження.
Питання місця та значимості торгових марок в системі бухгалтерського обліку сьогодні
є досить проблемним. Відомо, що торгові марки як об’єкти обліку відображаються у складі
нематеріальних активів підприємства. Однак
існують певні розбіжності у поглядах стосовно
того, яке саме місце займає торгова марка у їхній структурі.
Активи, за якими споживачі дізнаються і
відрізняють фірми, відносять до торговельної
марки. Її облік ведеться на рахунку 123 «Права на знаки для товарів і послуг». Це рахунок
нематеріальних активів, на якому показується
вартість придбаних (отриманих) прав на користування знаками, під якими випускається (реалізується) продукція підприємства [3].
У бухгалтерському обліку згідно з п. 9 П(С)
БО 8 витрати на створення торгових марок (товарних знаків) не визнаються активом, а підлягають відображенню у складі витрат того
звітного періоду, в якому вони були здійснені.
Звернемо увагу, що в п. 9 П(С)БО 8 йдеться
лише про створення [3].
Тобто, торгові марки, які створюються і реєструються підприємством самостійно (на відміну від тих, що придбаваються на умовах договору про передачу виключних майнових прав)
у бухгалтерському обліку не визнаються нематеріальними активами, а вартість їх створення
списується відразу на витрати періоду.
Це ж підтверджується і МСБО 38 «Нематеріальні активи», де зазначено, що витрати на
«внутрішнє генерування» торгові марки по своїй суті не можна відокремити від витрат на розвиток усього підприємства; відтак такі об’єкти
не визнаються нематеріальними активами [2].
Такі витрати доцільно відображати на рахунку 93 «Витрати на збут», адже метою вироб-

ництва продукції під певною торговою маркою
є насамперед успішне просування на ринку.
Потрібно розуміти, що об’єктом обліку є не
торгові марки, а права на них. А витрати на
створення торговельної марки ніякого відношення до прав не мають.
Основною особливістю бухгалтерського обліку інтелектуальної власності є те, що обліку підлягають не самі об’єкти інтелектуальної власності, а майнові права на них. Документальне
підтвердження прав інтелектуальної власності
дає змогу реально контролювати частку ринку,
а також створює можливості для використання
права на торгову марку як на об’єкт купівліпродажу, оренди. Відповідне документальне забезпечення надає також виключне право використання цієї торгової марки та її юридичного
захисту.
Нематеріальні активи згідно з пунктами 10
та 11 П(С)БО 8 зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, що складається
з: вартості придбання; мита; суми непрямих податків, які не підлягають відшкодуванню (наприклад, сума ПДВ при придбанні неплатником
ПДВ); інші витрати, безпосередньо пов’язані зі
створенням нематеріальних активів і доведенням до стану, в якому вони придатні для використання за призначенням [3].
Щодо торговельної марки, то її первісна вартість міститиме: суму зборів, сплачених при реєстрації; суму держмита при одержанні свідоцтва; вартість послуг патентного
повіреного;вартість послуг різних фахівців
(плата рекламному агентству за розробку, послуги дизайнерів тощо).
Збираємо всі понесені витрати на 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів», а
потім переносимо на 123 «Права на знаки для
товарів та послуг». Після отримання Свідоцтва
про реєстрацію амортизуємо протягом певного
строку.
Право власності на торговельні марки, як й
інші нематеріальні активи, підлягає амортизації. Згідно з пунктами 25–31 П(С)БО 8 підприємство самостійно встановлює строк корисного
використання нематеріальних активів, ураховуючи такі фактори: строки використання подібних активів; моральний знос, що передбачається; правові або інші подібні обмеження
щодо строків використання; очікуваний спосіб
використання нематеріального активу підприємством; залежність строку корисного використання нематеріального активу від строку використання інших активів підприємства.
Оцінка товарного знаку проводиться за методами оцінки вартості інтелектуальної власності.
Поняття «використання торговельної марки» має чітко визначений в законодавстві України зміст. Використанням торговельної марки є
такі дії [4]:
– нанесення її на будь-який товар, для
якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску,
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Глобальні та національні проблеми економіки
пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи
інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням
торговельної марки з метою пропонування для
продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт та експорт;
– застосування її під час пропонування та
надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;
– застосування її в діловій документації чи
в рекламі та в мережі Інтернет, зокрема в доменних іменах.
В обліку товарних знаків слід зазначити невизначеність. Якщо права на користування торговими марками придбані підприємством на документально визначений термін, то в зв’язку з
цим і термін «корисного використання» цих нематеріальних активів буде цілком визначеним.
Цього не можна сказати про термін «корисного
використання» торгових марок, право на які
підприємство придбало в результаті здійснення
власної поточної діяльності.
Навряд чи можна сказати, що придбані в
довгострокове або безстрокове користування
торгові марки згодом втратять свою початкову
вартість. Цього, як правило, не відбувається.
Очевидно, це той випадок, коли за умовами П(С)
БО 8 амортизація нематеріальних активів повинна нараховуватися протягом терміну, визначеного підприємством, але не більше 20 років [3].
Але ж і через 20, і через 40 років торгова марка
підприємства (яке весь цей час безперервно діє і
не думає припиняти свою діяльність) ще в силі.
Саме тому можна стверджувати, що існують
певні розбіжності у поглядах стосовно того, яке
саме місце займає торгова марка у їхній структурі.
На нашу думку, застосування торговельної
марки необхідно розглядати з позиції її впливу
на якість обслуговування споживачів та кількісно виражати у сумі витрат на застосування
торгової марки торговельними підприємствами.
Враховуючи сказане саме якість виробу, яка
визначається його властивостями і часто ототожнюється з ними, слугує задоволенню потреб
індивідуума. Мірою якості (за суто маркетингового підходу) слід вважати рівень задоволення
споживача товаром чи послугою, що, своєю чергою, визначається співвідношенням їх вартості
та цінності (споживчої вартості).
Ототожнювання якості з властивостями продукції дає змогу розглядати її як найскладнішу
властивість. Тобто якість можна уявити як вершину ієрархічної структури – впорядкованої
сукупності функціонально-корисних властивостей продукції.
По-друге, якість як певна цілісність і завершеність споживчої вартості існує лише за
існування потреби в продукції. Якщо потреби
немає, тоді й продукція незалежно від рівня її
технічної досконалості й технологічного виконання не матиме якості у тому розумінні, що
ніхто на неї не звертатиме уваги.
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Водночас одним із способів, у який можна
формувати стратегію конкуренції торгового підприємства, є пошук для себе сприятливих покупців. Існує два основні способи залучення
покупців. Перший полягає у збільшенні додаткової вартості, яку підприємство створює для
покупців. Цей спосіб передбачає застосування певних тактичних прийомів: використання
ефективних методів продажу; надання споживчого кредиту; доставка товарів на замовлення;
встановлення технічно складних товарів на місцях, які вказують покупці; надання додаткових
послуг (зберігання куплених товарів, упакування їх, різні консультації тощо).
Другий спосіб залучення покупців полягає в
приверненні уваги покупців до функцій товару чи послуги. Наприклад, покупцеві не тільки
демонструють корисні властивості товару, а й
доводять, що купівельна ціна включає ціну перепродажу, перевезення, упакування тощо.
Торговельне підприємство, розробляючи
власну стратегію конкуренції, повинне виходити з того, що вона є цілісною системою, і враховувати вплив усіх факторів, які забезпечують
підприємству істотну перевагу або спричиняють
втрату позицій.
Доведення товарів від місця виробництва до
споживача вимагає певних затрат живої та уречевленої праці. Ці затрати, виражені в грошовій формі називаються витратами обігу.
У результаті для забезпечення прибуткової
роботи комерційного підприємства керівництву
необхідно:
– знати суму затрат, що приходяться на
кожний вид товару, з тим щоб визначити можливе зниження ціни з урахуванням затрат по
конкретному їх виду;
– відмовитись від використання в комерційному обороті товарів, що не користуються
достатнім попитом при цій ціні, якщо подальше зниження цін на ці товари неможливе внаслідок високих затрат по цьому товару;
– встановити торгову націнку диференційовано по кожному виду товарів не нижче затрат
на їх реалізацію (якщо це дозволяє попит).
Витрати на якість обслуговування мають
забезпечити найкраще пристосування до задоволення невеликих за обсягом потреб конкретного покупця: можливості зміни асортименту
товарів, працювати у зручні для покупця години тощо.
По суті, на сучасному ринку йде боротьба
торгових марок та їхніх рекламних образів за
місце у свідомості покупців. Результатом є присутність в поведінці індивідуальних споживачів емоційних мотивів, які часто переважають
над традиційними. Внаслідок цього фактори
успіху споживчих товарів та послуг базуються не на об’єктивно заданих, а на суб’єктивно
сприймаються споживачами переваги. Ці переваги полягають в унікальності торгових марок,
здатності покупців ідентифікувати марки при
здійсненні покупок.
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Чисто функціональна цінність виробу може
водночас переміщатися на другий план.
Немарочні товари поступаються свої позиції в різних товарних групах, причому марочні
назви створюються виробником і приймаються
споживачами серед товарів традиційних, що не
були в Україні марочними: це соки, макарони,
крупи та ін. Серед споживачів більшості товарних груп збільшується кількість покупців,
готових платити за якістю марочних товарів.
Однак зростання кількості рекламованих марок призводять до того, що споживання товарів
пов’язано з частими замінами торгових марок.
Однак процес придбання підприємствами нових фірмових назв відбувається непросто. Можна виділити цілий комплекс проблем, які гальмують ці перетворення.
По-перше, неврегульованість питань реєстрації фірмових назв призвела до того, що
з’явилося безліч фірм з однаковими або схожими назвами.
По-друге, зміна назви не завжди однозначно сприймається споживачами. Зміна усталеної
психології сприйняття назви пов’язано зі значними витратами на маркетингові комунікації.
Практика бізнесу перших років ринкових
перетворень показала, що однакові або знеособлені назви фірм не виконували свого призначення – забезпечення впізнавання продукції
підприємства, що завдавало шкоди як фірмі,
так і споживачам.
Зростання уваги до проблеми формування та
управління торговими марками фірми не випадковий. Відомі торгові марки, які здатні надавати позитивний для фірми вплив на зовнішнє
оточення, стають необхідною умовою досягнення стійкого і тривалого ділового успіху.
По-перше, торгова марка є важливим фактором конкуренції, оскільки забезпечує захищеність товару від атак конкурентів і зміцнює
позиції щодо товарів-замінників.
По-друге, популярність торгової марки і,
як наслідок, самої фірми зміцнює довіру партнерів, полегшує доступ фірми до фінансових,
інформаційним, людських та інших ресурсів.
Використання торгових марок виробниками товарів дозволяє зменшити владу і вплив торгівлі
як одного з найважливіших партнерів. За допомогою реклами як би «перекидається міст» безпосередньо до споживача, що викликає попит,
що торгівля змушена враховувати при формуванні замовлень.
По-третє, формується прихильність покупців
щодо марочних товарів, яка може знижувати їх
чутливість до ціни, ускладнювати проникнення
на ринок конкуруючих товарів, чим надавати
фірмі додаткову ринкову силу. Крім того, торгові марки полегшують покупцям вибір серед
величезного розмаїття товарів, переконують їх у
тому, що при купівлі товару вони отримують ту
ж якість, як і раніше. За причини свого особливого положення, особливих переваг покупців марочні товари менш схильні до коливань ринку.

Отже, в процесі роботи з торговими марками
в менеджерів розширилося розуміння їх функціонального призначення. Сьогодні – це напрям
бізнесу, що часто називають управлінням корпоративною ідентичністю (corporate identity).
У сфері управління торговими марками
склався певний понятійний апарат, хоча трактування термінів не завжди одностайна. Знання
термінів дозволяє орієнтуватися у вирішенні
методичних та практичних завдань управління
торговою маркою і корпоративним іміджем.
Процес визначення істотних термінів в основі своїй є процесом виділення відмінностей між
ними, тобто необхідно визначити, чи є відмінності між термінами товарний знак, марка, бренд.
Знак для товарів і послуг (англ. trademark) –
позначення, знак, за яким товари та послуги
одних осіб відрізняються від товарів та послуг
інших осіб [2]. Такими позначеннями можуть
бути слова, цифри, зображувальні елементи,
комбінації кольорів.
У Цивільному кодексі України щодо знаку
для товарів і послуг вживається термін «торговельна марка» [5]. Термін «торговельна марка»
є прямим запозиченням із англійської мови.
Термін «знак для товарів і послуг» та «торговельна марка» означають одне і те ж поняття і
тому можуть вживатися як рівнозначні.
Слід зазначити, що знак для товарів і послуг
є засобом індивідуалізації товарів та учасників
господарського обігу й, із законодавчого погляду, є об’єктом права інтелектуальної власності,
зокрема його деколи відносять до права промислової власності.
Беззаперечно можна сказати, що прибуткова
діяльність більшості вітчизняних виробників
завдячує наявності в них торговельної марки.
Тому можна з впевненістю стверджувати, що
зростання впливу торговельної марки на ефективність роботи підприємства, здатність створювати додаткові грошові потоки дає змогу
розглядати її як одну із складових інтелектуального капіталу підприємства.
Цінність торговельної марки полягає в тому,
що вона забезпечує підприємству суттєві переваги у бізнесі, захищає продукцію від підробок
та стимулювання виробника зберігати та дедалі
підвищувати рівень якості товарів. Крім того,
торговельні марки трансформуючись у відомі
бренди, мають високу ринкову вартість та стають визначальним чинником формування вартості підприємства.
Нашою метою є запропонування методологічних підходів до формування інформації про
торговельну марку в системі обліку відповідно
до потреб управління, вартісної оцінки в процесі використання, та відображення у звітності.
Надходження і оприбуткування торговельної марки як об’єкту нематеріальних активів
на підприємстві повинні бути оформлені відповідними первинними документами, які містять
опис, порядок використання, первісну вартість
та підписи осіб, які приймають об’єкт.
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Для обліку торговельних марок призначити
субрахунок 123 «Права на комерційні позначення» у робочому плані рахунків.
Порядок і строк нарахування амортизації
торговельної марки затвердити окремим пунктом в наказі про облікову політику, згідно
пп. 25-31 П(С)БО 8.
Право на використання отримується відповідно до за ліцензійним договором і стор амортизації обмежується строком договору.
При отриманні торговельної марки у користування за ліцензійним договором відображення в податковому обліку плати за користування
нею залежить від того, як кваліфіковано такі
платежі. Відповідно до п.1.30 Закону «Про
прибуток» платежі будь якого виду, одержані
як винагорода за користування або за надання
права на користування зареєстрованого знака
на товари і послуги чи торговельної марки, є
роялті.
З метою обчислення ПДВ термін «роялті» застосовуються за визначенням у Законі України
«Про прибуток». Тому такі платежі за користування торговельною маркою класифікуються
як роялті і їх виплата здійснюється грошовими
коштами та цінними паперами. Згідно з п. 3 Закону України «Про податок на додану вартість»
вони не є об’єктом оподаткування.
Відтак як право на використання торговельної марки отримуються за договором франчайзингу, то крім разового і періодичного платежу
підприємство сплачує за послуги франчайзингу та платежі до загального рекламного фонду
франшизної системи і також є роялті.
Крім запропонованої методики обліку торговельної марки ми пропонуємо витрати,
пов’язані з рекламною кампанії в обліку, використовувати запропонований рахунок 9411
«Витрати на створення і використання торговельних марок», що забезпечують можливість
ідентифікації сум зазначених витрат та їх використання в процесі оцінки ринкової вартості.
Торгові марки та пов’язані з ними аспекти є
предметом вивчення різних дисциплін:
Право досліджує правові аспекти існування,
захисту і переходу прав власності на товарні
знаки, знаки обслуговування і фірмові найменування, оскільки практично у всіх країнах ці
об’єкти визнані промисловою власністю.
У бухгалтерському обліку досліджується
методологія оцінки та відображення руху цих
найважливіших нематеріальних активів фірми
в бухгалтерському балансі.
У маркетингу розглядаються питання управління торговими марками та їх впливу на поведінку споживачів на ринку.
Отже, в ринкових умовах торговельні марки
є важливим чинником конкурентоспроможності фірми, інструментом і об’єктом управління.
Для вироблення рекомендацій з управління торговими марками необхідно досліджувати
специфіку формування торгових марок.
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Вважається, що в більшості випадків покупців не надто цікавлять об’єктивні характеристики товару, вони сприймають товар або торгову марку як набір атрибутів, що відповідають
вигод, які шукає покупець. Це сприйняття є
компонентою образу марки, важливою складової бренду.
Висновки. Вважаємо, що використання торговельної марки в діяльності підприємства потребує її вартісної оцінки та належного облікового відображення в фінансовій звітності. Це
дасть змогу користувачам належно оцінити діяльність підприємства та визначити справжню
ринкову вартість підприємства.
Отже, за своєю функціональної сутності торгова марка також є багатоаспектною категорією:
1. Торгова марка є важливим нематеріальним активом фірми, який має ринкову вартість
і може бути внесений в бухгалтерський баланс.
Цим активом необхідно грамотно управляти,
як і всіма іншими активами фірми.
2. Одночасно марка є об’єктивною характеристикою товару, тому необхідно розглянути
взаємозв’язок і відмінності товару і його торгової марки, а також різні стратегії використання
марки.
3. Торгова марка не є фізичною суттю, за
винятком того, що покупець думає, відчуває і чітко уявляє собі, бачачи символ або
найменування марки. Марка – це обіцянка
продавця постійно надавати споживачу специфічний набір якості, цінностей та послуг,
в цій якості вона є ринковим інструментом
впливу на свідомість споживачів, на купівельний вибір. Однак ступінь цього впливу
залежить від стану ринкового середовища та
інших факторів.
До основних принципів організації обліку
торговельної марки в контексті витрат на якість
обслуговування слід віднести:
– своєчасне надання повної інформації
про діяльність підприємства та застосування
торговельної марки необхідні для оперативного управління, контролю і аналізу витрат на
якість обслуговування
– забезпечення досягнення найкращих результатів облікового процесу витрат на якість з
мінімальними витратами коштів, праці та часу
на отримання цієї інформації;
– дотримання системного підходу, цілісності, всебічності, динамічності, випереджаючого
відображення витрат на якість;
– високий рівень організації бухгалтерської
служби та роботи облікових працівників, відповідна кваліфікація облікового персоналу в частині обліку нематеріальних активів та витрат
на якість;
– здатність і швидкість пристосування до
нових вимог, що висуваються до бухгалтерського обліку витрат на якість, звітності, калькулювання витрат на якість.
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АНОТАЦІЯ
Розглянуто методичні аспекти обліку основних засобів
підприємства. Наведено сутність поняття «облікова політика
підприємства» та її призначення. Акцентовано на проблемі
недостатньої узгодженості облікової політики підприємства
в частині питань обліку операцій з основними засобами. Виокремлено основні проблемні питання та внесено пропозиції
щодо їх вирішення.
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корисного використання, амортизація, ремонт.
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены методические аспекты учета основных
средств предприятия. Приведена сущность понятия «учетная
политика предприятия» и ее назначение. Акцентировано на
проблеме недостаточной согласованности учетной политики
предприятия в части вопросов учета операций с основными
средствами. Выделены основные проблемные вопросы и внесены предложения по их решению.
Ключевые слова: основные средства, учетная политика,
срок полезного использования, амортизация, ремонт.
ANNOTATION
The article deals with methodological aspects of fixed assets
of the company. The meaning of term “accounting policy of enterprise” and its purpose are presented. Attention is focused on
the problem of lack of consistency in the accounting policy of the
accounting operations of fixed assets. The author determined the
main issues and made suggestions for their solution.
Keywords: fixed assets, accounting policy, useful life, depreciation, repairs.

Постановка проблеми. Основні засоби формують матеріально-технічну базу підприємства.
Від правильного та раціонального обліку основних засобів залежить процес їх відтворення,
поповнення, оновлення та в кінцевому результаті – забезпеченість підприємства конкурентноспроможними, сучасними засобами праці.
Розвиток цього напряму економіки залежить
від своєчасного отримання надійної, достовірної, прозорої та повної обліково-економічної
інформації. У зв’язку з цим зростає роль і значення обліку основних засобів як найважливішої функції управління підприємством. Однак
наразі існуючий порядок організації обліку операцій з основними засобами не повною мірою
забезпечує інформацією щодо їх здійснення
систему управління підприємством.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Вагомий внесок у розробку теоретичних основ

та методологічних підходів до проблеми обліку основних засобів зробили провідні вчені-економісти – М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець,
С.Ф. Голов, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний,
А.М. Кузьмінський, В.Г. Лінник, Н.Ф. Огійчук, М.С. Пушкар, В.В. Сопко та інші вчені.
Вивчення теоретичних положень та опублікованих праць вітчизняних і зарубіжних
вчених свідчать, що облік основних засобів в
останній час дещо ускладнилися, а низка проблем негативно впливають на процес управління виробництвом, знижуючи ефективність
використання основних засобів. Тому глибокі
структурні зміни в економічному механізмі
потребують подальших наукових досліджень
системи обліку основних засобів підприємства
в частині облікової політики та розробок у напрямі її удосконалення.
Метою статті є дослідження процесу формування облікової політики щодо основних засобів з метою ефективного управління господарською діяльністю підприємства.
Виклад основного матеріалу. Сучасний етап
переходу економіки до ринкових відносин характеризується
відповідними
механізмами
та процесами, змінами у структурі та формах
власності, організації й управлінні виробництвом, розподілі та споживанні. Усе це зумовлює постановку та вирішення проблеми розвитку механізму господарювання саме на рівні
підприємства. Україна має великий економічний потенціал і ефективність її господарства
залежить від того, як використовується цей потенціал і основні засоби. Роль основних засобів
у процесі виробництва, особливості їх відтворення в умовах ринкової економіки обумовлює
особливі вимоги до інформації про наявність,
рух, стан і використання основних засобів.
До завдань обліку операцій з основними засобами належать надання повної, правдивої та
об’єктивної інформації щодо них. Однак інформація про основні засоби, що відбивається
в бухгалтерській звітності, не всякчас відповідає цим критеріям. Підприємство, формуючи
положення облікової політики на певний фінансовий рік, забезпечує організацію обліко-
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вого процесу з урахуванням показників річної фінансової звітності. Тому неодноразово у
суб’єктів господарювання є проблеми недостатньої узгодженості облікової політики підприємства в частині питань обліку операцій з основними засобами.
Згідно з ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються
підприємством для складання та подання фінансової звітності [1].
М.С. Пушкар зазначає, що «облікова політика – це конституція підприємства, яка передбачає права і обов’язки системи обліку з приводу
формування інформаційних ресурсів для менеджерів» [2, с. 10]. Ф.Ф. Бутинець наголошує,
що «облікова політика підприємства – це не
просто сукупність способів ведення обліку, обраних відповідно до умов господарювання, але
й вибір методики обліку, яка надає можливість
використовувати різні варіанти відображення
фактів господарського життя в обліку (залежно від поставлених цілей)» [3, с. 10]. Л.Г. Ловінська, І.Б. Стефанюк зазначають, що «облікова політика суб’єкта господарювання – це
сукупність принципів, методів і процедур, що
використовуються суб’єктом господарювання
для ведення поточного обліку, складання та подання фінансової звітності в межах, визначених
Законом України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку, іншими
нормативними документами, затвердженими
Міністерством фінансів та іншими органами
виконавчої влади після погодження з Міністерством фінансів» [4, с. 63]. В.А. Кулик акцентує на тому, що облікова політика підприємства є тим важливим інструментом, завдяки
якому існує можливість розумного поєднання
державного регулювання і власної ініціативи
підприємства в питаннях організації та ведення
бухгалтерського обліку [5, с. 72]. Відмінним від
зазначених понять є визначення терміну «облікова політика», представлене В.А. Дерієм. На
його думку під обліковою політикою слід розуміти офіційно затверджене на підприємстві,
надане державою йому право вибору з урахуванням специфіки діяльності підприємства та
чинних правових актів, відповідних методик та
форм, техніки ведення бухгалтерського обліку
[6, с. 10].
Отже, підсумовуючи усі наведені визначення, можна зазначити, що облікова політика
підприємства – це сукупність варіантів реалізації конкретним підприємством (установою, організацією) методів та процедур бухгалтерського обліку, з метою досягнення ним поставленої
мети у фінансово-господарській діяльності, в
межах чинного законодавства і ґрунтуючись на
принципах бухгалтерського обліку. Розробка та
прийняття облікової політики кожним підприємством сприяє поліпшенню бухгалтерського

обліку, зміцненню його правової основи та забезпечує належну ефективність роботи відповідної господарської одиниці.
Зазначимо, що документальне оформлення
облікової політики підприємств реалізується
у форматі наказу про облікову політику, який
є сутнім внутрішнім документом, що регулює
організацію облікового процесу підприємства.
Наказ розробляється головним бухгалтером та
затверджується керівником підприємства. Положення облікової політики розробляються на
термін, що не може бути меншим за 1 рік. Зауважимо, що від складових елементів облікової
політики залежить правдиве ілюстрування господарських операцій та їх узагальнення в бухгалтерській звітності.
Проаналізувавши основні положення наказу про облікову політику на підприємствах
по заготівлі та переробці зерна, зокрема на ДП
«Чортківський комбінат хлібопродуктів», зазначимо, що у зазначеному документі щодо обліку основних засобів розглядається загалом
тільки три пункти:
– вартісна межа: понад 1000 грн.;
– прямолінійний метод амортизації основних засобів;
– склад експертної технічної комісії, до якої
входять головний інженер, інженер-енергетик,
інженер з ремонту, начальник виробництва
млин заводу, начальники дільниць, начальник
ветеринарно-технічної лабораторії, начальник
ВВО, майстер цеху механізації.
Враховуючи те, що згідно з Законом України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підприємства мають надавати
користувачам повну, правдиву й об’єктивну
інформацію про фінансовий стан і результати
діяльності підприємства, вважаємо, що наказ
про облікову політику підприємства має максимально ілюструвати усі методичні засади й
принципи, які використовує підприємство для
обліку й відбиття в фінансовій звітності операцій з основними засобами. Тому пропонуємо
в наказі про облікову політику розглядати інформацію про основні засоби в таких векторах
(рис. 1).
Елементи облікової політики, що стосуються обліку основних засобів
Строк корисного використання основних засобів
Витрати на поліпшення
Порядок переоцінки
Встановлення вартісної межі віднесення необоротних активів до
основних засобів
Метод нарахування амортизації
Встановлення періодичності зарахування сум дооцінки основних
засобів до нерозподіленого прибутку

Рис. 1. Елементи облікової політики підприємства,
що регулюють облік операцій з основними засобами

Під час розгляду строку корисного використання варто врахувати, що на відміну від ПоВипуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
даткового кодексу України (пп. 145.1.1) П(С)БО
7 не вміщує вимоги про обов’язкове встановлення мінімального строку корисного використання основних засобів. У бухгалтерському обліку
такий строк визначується тільки з огляду на
вимоги п. 24 П(С)БО 7.
Оскільки строк корисного використання визначають виходячи з корисності об’єкта для
визначеного підприємства, він може бути коротший або довший, ніж нормативний строк
експлуатації. Відтак на практиці часто виникають такі ситуації, коли первісну вартість
об’єкта основних засобів повністю замортизовано, однак цей об’єкт все ще використовується
за своїм призначенням. Зокрема, ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» експлуатує
зерносушарки 1971 р. та 1974 р. введення в
експлуатацію. Строк корисного використання
такого обладнання закінчився, тому амортизаційні відрахування не нараховуються, оскільки
їх залишкова вартість дорівнює нулю. Підприємство веде тільки їх кількісний облік. Виникає
питання – як відобразити інформацію про такі
об’єкти основних засобів в балансі. Водночас
можливі ще два варіанти: списати ці об’єкти
або ж їх переоцінити.
Де-факто об’єкти основних засобів використовуються так само, як і до досягнення їх залишковою вартістю нульового розміру. Отже,
ці об’єкти перебувають у справному стані й
внаслідок цього немає підстав для їх списання.
Такі об’єкти є активами підприємства, використання яких призводить до отримання економічних вигід у майбутньому. Якщо об’єкт основних засобів продовжує вважатися активом, то
логічно, що він має якусь вартість, відмінну від
нуля. Підприємство може переоцінювати свої
основні засоби, але за певних умов. Згідно з п.
16 П(С)БО 7 підприємство може переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо залишкова
вартість цього об’єкта суттєво відрізняється
від його справедливої вартості на дату балансу. Принцип обачності передбачає, що підприємство не повинно завищувати вартість своїх
активів [1]. У разі, коли балансова (тобто залишкова) вартість об’єктів основних засобів нульова, а їх справедлива вартість більше нуля, і
підприємство не буде дооцінювати такі об’єкти
до справедливої вартості, відбудеться заниження вартості активів підприємства, а не завищення.
Ми рекомендуємо у такому разі проводити
дооцінку таких активів, орієнтуючись на норми
П(С)БО 7 та Методичних рекомендацій № 561.
Витрати на оцінку об’єктів основних засобів належать до складу інших витрат операційної діяльності та враховуються на дебеті субрахунка
949 «Інші витрати операційної діяльності». При
дооцінці оціночна вартість додається до первісної вартості, раніше накопичена сума зносу не
коригується згідно з П(С)БО 7, і в результаті
отримується переоцінена залишкову вартість.
П(С)БО 7 також вимагає, щоб обов’язково ви-
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значалася ліквідаційна вартість такого дооціненого об’єкта. Амортизація дооціненого об’єкта
основного засобу нараховується виходячи з
нової (переоціненої) вартості за вирахуванням
його ліквідаційної вартості.
Дооцінка первісної вартості об’єкта основних
засобів у бухгалтерському обліку відображається за дебетом рахунка 10 «Основні засоби»
і кредитом субрахунку 411 «Дооцінка (уцінка)
основних засобів». Нарахування амортизації
після дооцінки відображається у звичайному
порядку – за дебетом рахунків обліку витрат
(23, 91–94) і за кредитом рахунка 13 «Знос
(амортизація) необоротних активів».
Серед форм типових документів для обліку
основних засобів немає відповідної форми для
відображення даних такої переоцінки. Можна
складати для цього відомості нарахування амортизації, в яких буде відображатися первісна і
переоцінена вартість таких об’єктів, а також
суми нарахованої амортизації. За зразок можна
взяти, наприклад, форму ОЗСГ-5, затверджену наказом Мінагрополітики від 27.09.2007 р.
№ 701, та додати до неї необхідні графи. Строк
корисного використання об’єкта основних засобів обнуляється одночасно із залишковою вартістю і при дооцінці вартості основних засобів
строк корисного використання також збільшується (тому, що фактично об’єкт продовжує використовуватися). Як зазначено у п. 23 П(С)БО
7, продовження строку корисного використання об’єкта основних засобів слід встановлювати
розпорядчим актом – наказом по підприємству.
Згідно п. 16 П(С)БО 7 при дооцінці об’єкта
основних засобів з нульовою вартістю необхідно
також переоцінити і всі об’єкти основних засобів тієї ж групи, до якої належить той об’єкт,
який був повністю замортизований. Надалі такі
активи слід буде регулярно переоцінювати, щоб
їх залишкова вартість істотно не відрізнялася
від справедливої вартості на дату балансу.
Як бачимо, дооцінка повністю замортизованих об’єктів основних засобів зумовлює регулярну переоцінку не тільки цих об’єктів, а й
усіх інших об’єктів відповідної групи.
Отже, згідно п. 16 П(С)БО 7 підприємство
має вибір здійснити переоцінку об’єкту основних засобів, за обставини розходження залишкової вартості справедливої. Такий поріг суттєвості підприємство має проілюструвати в наказі
про облікову політику.
Зауважимо, що вартість основних засобів, за
якою вони відображені в бухгалтерському обліку, не піддається зміні, окрім випадків:
– модернізації, реконструкції, часткової
ліквідації, дообладнання, добудови, технічного
діагностування і відповідного огляду, інших робіт капітального характеру;
– включення в кінці звітного року у вартість об’єктів основних засобів витрат, вироблених (нарахованих) опісля введення об’єктів
основних засобів в експлуатацію і відособлено, враховуються протягом звітного року як
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галтерський та податковий облік амортизації
зблизилися, став більш гармонічними, хоча,
звісно, залишились певні відмінності.
Термін нарахування амортизаційних відрахувань у двох системах обліку став однаковим, нараховується щомісячно, починаючи з
місяця, що настає за місяцем введення в експлуатацію об’єкта. Водночас квартальна сума
«податкової» амортизації (за кожним об’єктом)
визначається як сума нарахованих амортизаційних відрахувань за об’єктом за три місяці
розрахункового кварталу. Також «податковій»
амортизації підлягають витрати на ремонти та
поліпшення безоплатно отриманих основних засобів – як окремий об’єкт амортизації (п. 146.1
Податкового кодексу) [8].
«Податкова» амортизація нараховується
за кожним об’єктом (а не загалом по групі)
протягом строку його корисного використання, однак не менше мінімально допустимих
строків, встановлених Податковим кодексом
України.
До визначення вартості, що підлягає амортизації, застосовується той же підхід, що і в бухгалтерському обліку. Відтак вартістю об’єкта,
що амортизується, в податковому обліку вважається його первісна (або переоцінена вартість)
за вирахуванням ліквідаційної вартості. Водночас «податкова» амортизація нараховується
до досягнення залишкової вартості об’єкта його
ліквідаційної вартості [8].
Щодо норм амортизації, то в податковому
обліку амортизуються основні засоби із застосуванням методів бухгалтерського обліку: прямолінійного; зменшення залишкової вартості;
прискореного зменшення залишкової вартості;
кумулятивного; виробничого.
На рисунку 2 схематично проілюстровано
процедуру затвердження способів нарахування
амортизації основних засобів (визначених Податковим кодексом України) в обліковій політиці підприємства.
З огляду на те, що на
В обліковій політиці підприємства необхідно затвердити
комбінаті
хлібопродуктів
експлуатуються
основні
У випадку застосування різних способів
У випадку застосування тільки одного із засоби (зерносушарки, автомобільні механічні ваги
нарахування амортизації
способів нарахування амортизації
тощо) амортизація на яких
не нараховується, належить завбачити перелік
Спосіб
нарахування
амортизації
Групи
однорідних
об’єктів
цих об’єктів основних задля
всіх
основних
засобів
основних
засобів
(додається
підприємства
собів у наказі про облікову
окремий перелік об’єктів або
вказується група, найменування
політику.
основних засобів за переліком)
Проведене дослідження
показало, що при формуванні облікової політики
Спосіб нарахування амортизації
ДП «Чортківський комбінат
для кожної групи однорідних
хлібопродуктів» не приділеосновних засобів і окремих
но належної уваги порядку
об’єктів основних засобів
обліку витрат на проведення ремонту основних засобів. З огляду на зауважене,
Рис. 2. Процедура затвердження способів нарахування амортизації
вважаємо за належне пров обліковій політиці підприємства

вкладення у необоротні активи: відсотків за
кредитами і позиками; курсових різниць від
переоцінки кредиторської заборгованості за
зобов’язаннями, пов’язаними з придбанням
основних засобів, і сумових різниць, що виникають при розрахунках за зобов’язаннями,
пов’язаними з придбанням основних засобів;
витрат, пов’язаних з купівлею валюти для розрахунків за зобов’язаннями, пов’язаними з
придбанням основних засобів;
– проведення переоцінки основних засобів
згідно з законодавством [7, с. 37].
Вартісний критерій визнання активу встановлюється підприємством самостійно. Згідно
з наказу про облікову політику ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» ця межа становить 1000 грн. Однак для наближення бухгалтерського та податкового обліку рекомендуємо
встановити його на рівні 2500 грн., тобто вартісного критерію віднесення матеріальних активів
до основних засобів відповідно до пп. 14.1.138
Податкового кодексу України.
Важливе питання формування облікової політики в частині основних засобів – це ухвалення рішення про механізм нарахування на
них амортизації. При виборі методу амортизації слід також ураховувати зв’язок між обсягами нарахованої амортизації й фінансовими
результатами підприємства, що відображаються у звітності. Що більшою є сума нарахованої
амортизації, то більші поточні витрати підприємства – ті витрати, які увійдуть до собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства або
будуть включені до його витрат на збут. Чим
більшою буде собівартість продукції (робіт, послуг) підприємства, тим меншим буде фінансовий результат.
Ключовим елементом витрат, що виникають під час використовування основних засобів, є амортизаційні відрахування. Проведене
дослідження дало змогу висновувати те, що з
введенням Податкового кодексу України бух-
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ілюструвати в обліковій політиці підприємства
застосування одного із наведених порядків обліку витрат на ремонт основних засобів:
– процедуру формування і списання витрат
на ремонт основних засобів;
– дані про нормативні відрахування до резерву майбутніх витрат на ремонт основних засобів (у разі створення такого резерву);
– дані про формування резерву на оплату
особливо складних і дорогих видів капітального
ремонту.
Підприємства згідно з п. 14 П(С)БО 7 суму
витрат на поліпшення об’єкта (модернізацію,
модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо) сповна включає до первісної
вартості об’єкта основних засобів [9]. Можливий також інший варіант, коли первісна вартість основних засобів може бути збільшена на
суму витрат, пов’язаних із поліпшенням і ремонтом об’єкта, визначену в порядку, установленому Податковим кодексом України .
Перевищення суми попередніх дооцінок
об’єкта основних засобів над сумою попередніх
уцінок залишкової вартості об’єкта в сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, включають до нерозподіленого прибутку з одночасним
зменшенням додаткового капіталу. Водночас
періодичність такої процедури обирає підприємство незалежно. П(С)БО 7 у п. 21 зазначає
такі варіанти переоцінки: щомісяця, щоквартально, раз на рік. На досліджуваному підприємстві така процедура провадиться один раз за
фінансовий рік.
Облік основних засобів на підприємствах по
заготівлі та переробці зерна ведеться на однойменному рахунку 10 «Основні засоби». На
субрахунку 103 «Будинки та споруди» акумулюється інформація про адмінбудинок, майстерню, приміщення дизельної, під’їзної колії
та дороги, складів, точок вивантаження зерна,
асфальтної площадки зерносушилок, прийомоочисного відділення, насінеочисної станції, техмайстерні, молотильно-калібровочного цеху,
точок погрузки вагонів тощо. На субрахунку
104 «Машини та обладнання» ведеться облік
автопідйомників, ваг автомобільних та товарних, генератора ацетиленового із шлангом,
електрошафи, зернопогрузчиків, зерносушилок, машин МВС 4-М скл., механічних точок
вигризки зерна, конвеєрів, фоторедукторів сепараторів попередньої очистки, транспортерів
тощо. На субрахунку 105 «Транспортні засоби»
в бухгалтерії ведуть облік автомашин, тентових
накидок, причіпів-самоскидів автомобільного,
автонавантажувача, тракторів. Субрахунок 106
«Інструменти, прилади та інвентар» призначений для ілюстрування інформації про генератори, компресори офісні приладдя, компенсатори
об’єму, лічильників газових, котлів, відео системи, мотопомпи, насоси, отвали комунальні,
конвектори тощо. На субрахунку 125 «Авторське право та суміжні з ним права» бухгалтерія
обліковує програмне забезпечення Дебет-Плюс.
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Зазначимо, що для ефективного управління
об’єктами основних засобів показників синтетичних рахунків обліку недостатньо. З метою
деталізації та конкретизації відомостей, узагальнених на рахунку 10 «Основні засоби»,
підприємство, враховуючи особливості своєї
діяльності, повинно організувати найбільш
повну систему аналітичного обліку. Тому для
досліджуваного підприємства рекомендуємо
деталізувати субрахунки до рахунка 10 за призначенням основних засобів – відкрити такі
аналітичні рахунки, як 1031 «Будівлі і споруди виробничого призначення», 1032 «Будівлі
і споруди невиробничого призначення», 1041
«Машини й устаткування виробничого призначення» і 1042 «Машини й устаткування невиробничого призначення».
На нашу думку, відкриття максимально детальних аналітичних рахунків до синтетичного
рахунку 10 «Основні засоби» забезпечить підприємство найбільш повною інформацією про
наявність і рух основних засобів, згрупованих
за рядом ознак, виконання бухгалтерським обліком інформаційної та контрольної функцій та
створить сприятливі умови для автоматизованого узагальнення усіх необхідних даних.
Висновки. Отже, облікова політика – це інструмент організації обліку на конкретному
підприємстві, який охоплює сукупність способів та процедур його ведення, що використовуються з метою підготовки, складання та
подання фінансової звітності. Теоретичні та
практичні дослідження дозволяють стверджувати про необхідність здійснення аналізу елементів облікової політики в частині розкриття
інформації про основні засоби підприємства.
Прийняття викладених пропозицій теоретичного і практичного характеру значно підвищить організаційний і якісний рівень бухгалтерського обліку основних засобів і наукового
обґрунтування елементів облікової політики.
Це сприятиме реальному відображенню даних,
які відображаються у фінансовій звітності і,
як наслідок, підвищенню ефективності ухвалення управлінських рішень.
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МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ОБЛІКОВУ ПАРАДИГМУ
THE METHODOLOGY OF ENTERPRISE MANAGEMENT
AND ITS IMPACT ON THE ACCOUNTING PARADIGM
АНОТАЦІЯ
Pозглянуто методологічні засади управління підприємством та сучасні напрями досліджень облікового знання. З
позиції системної парадигми обґрунтовано значимість стратегічного управлінського обліку у системі управління підприємством. Узгоджено місце обліково-аналітичного кластеру в
управлінні підприємством в контурі «система – сукупність взаємовідносин».
Ключові слова: управління, облік, інформація, стратегічний управлінський облік, стратегічне управління, системна
парадигма.
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены методологические основы управления предприятием и современные направления исследований учетного знания. С позиции системной парадигмы обоснована значимость стратегического управленческого учета в системе
управления предприятием. Согласовано место учетно-аналитического кластера в управлении предприятием в контуре
«система-совокупность взаимоотношений».
Ключевые слова: управление, учет, информация, стратегический управленческий учет, стратегическое управление,
системная парадигма.
АNNOTATION
Methodological foundations of enterprise management and
modern trends in research accounting knowledge are considered
in the article. The importance of strategic management accounting
in the enterprise management system is justified by the methods
of the system paradigm. Place of accounting and analytical cluster
in the management of the company in the loop “system – a set of
relationships” is agreed.
Keywords: management, accounting, information, strategic
management accounting, strategic management, system paradigm.

Постановка проблеми. Перехід у століття інформаційної економіки, поглиблення світових
глобалізаційних процесів, посилення конкуренції за ринки збуту до агресивного рівня актуалізують проблему функціонування та розвитку
підприємства у довгостроковій перспективі.
Обов’язковою умовою функціонування та розвитку підприємства є гнучка система управління, яка відповідає сучасним умовам та постійно
адаптується до них завдяки дієвій обліково-аналітичній системі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасне наукове бачення щодо питань управління підприємством сформовано дослідженнями
І. Ансоффа, У. Брауна, К. Доугерті, П. Друкера, Р. Каплана, Р. Колбі, Р. Румельта та інших. Розвинення теоретичних та методологічних засад управління відображено у працях
зарубіжних та вітчизняних вчених, серед яких:

Д.Х. Даєр, Х. Сінгх (реляційний підхід до аналізу конкурентних переваг фірм та стратегії їх
розвитку); Д. Дж Тис, Г. Пізано, Е. Шуєн (дослідження динамічних здатностей фірми для
стратегічного управління); Н.С. Кузнєцова,
В. Левінсон, С.І. Лушин, А.В. Миронов, В. Говіндараджан та інші (концептуальні засади
цінносно-оріентованого управління); В.С. Катькало, А.П. Налівайко, В.В. Пастухова (дослідження генезису світової стратегічної думки);
В.С. Пономаренко, О.І. Амоша, І.П. Булеєв, О.І. Пушкар, О.В. Раєвнєва, М.О. Кизим,
О.М. Тридід, А.А. Пилипенко, А.В. Гриньова,
Р.М. Лєпа, В.І. Ляшенко, С.М. Ілляшенко,
В.Г. Герасимчук (розроблення теоретичних засад, моделей та управлінського інструментарію
управління розвитком підприємства); Г. Хемел,
Д Касліоне, Д. Тапскот, С.Б. Довбня (розвинення теоретичних положень інноваційного менеджменту).
Дослідженню парадигм становлення бухгалтерського обліку приділяють увагу у своїх працях вітчизняні вчені: Ф.Ф. Бутинець,
М.С. Пушкар (обґрунтування теоретичних положень інформології); С.Ф. Голов (теорія «багатоцільового обліку»); Н.М. Малюга (концепція
подвійної інформаційної динаміки); В.М. Жук
(інституційна теорія обліку); С.М. Деньга та
Ю.А. Верига (концепція стратегічного еккаунтингу); Л.В. Нападовська (концепція управлінського обліку); А.В. Шайкан (концепція
бухгалтерського обліку з метою стратегічного
управління); І.В. Замула (концепція екологічного обліку).
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Особливої актуальності набувають питання розвитку вектора конвергенції
облікової та управлінської парадигм для взаємного наукового збагачення та розвитку прикладних концепцій формування релевантної інформації для менеджменту підприємств.
Метою статті є дослідження методології
управління підприємством та її впливу на облікову парадигму з метою забезпечення функціонування та розвитку підприємства у довгостроковій перспективі.
Виклад основного матеріалу. Ще в кінці
Х століття музиканти намагалися об’єднати дві
мелодії в одному музичному творі. Спочатку не
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все виходило гладко: голоси йшли паралельно,
поєднуючись лише в двох-трьох інтервалах, як
би повторюючи один інший. Але з часом голоси стали самостійними. З’явилася поліфонія,
багатоголосся. Бурхливий наступ цієї музики
завершився перемогою після органних творів
С. Баха. Так народилася контрапунктична музика, до якої ми звикли настільки, що вона здається природною і чи не єдино можливою.
Термін «контрапункт» (лат. punctum contra
punctum) означає поєднання кількох самостійних мелодій або голосів; це прийом нотного
листа. Але тепер, цей термін виражає головну
сутність класичної музики. Сам же принцип
гармонійного поєднання кількох тем декількох
думок заслуговує на те, щоб зі світу музики,
де він народився, поширитись на інші області
пізнання [1].
У науці подібний гармонійний процес йде
принаймні останні сто років. Взяти хоча б народження нових наукових дисциплін на «стику
двох наук», що є контрапунктом цих наук або
спробою такого. Проникнення контрапункту в
науку стимулює прагнення до єдності знання,
до пошуку загальних сутностей в різних на перший погляд явищах. Аналіз зарубіжних досліджень підтверджує тенденції міждисциплінарності у наукових дослідженнях – значний обсяг
наукових робіт у XXI столітті виконується на
межі економіки і соціології, історії, лінгвістики, права, бізнесу, політики [2, 3]. Вказані зміни актуальні до облікового знання.
Тема для правої руки – управління. Досі зарубіжними вченими, серед яких І. Ансофф,
У. Браун, К. Доугерті, П. Друкер, Р. Колбі,
Т. Мейерс, Г. Мінс, Т. Пітерс, Дж. Ріггс сформовані базисні положення теорії управління.
Методологія поетапного розвитку та згасання
економічних процесів, оцінки стійкості підприємств в умовах нестабільного ринку розвинена зусиллями класиків економічної теорії
Дж. Кейнсом, К. Марксом, А. Маршаллом,
Л. фон Мізесом, А. Смітом, П. Самуельсоном, М. Фридменом та іншими. Розвиток теорії управління упродовж останніх десятиліть
відрізняється певним оновленням методології
досліджень. Вчені Дж.Б. Куінн, Г. Мінцберг,
Г.Б. Клейнер, М.Н. Крейнина, Е.С. Стоянова,
В.С. Катькало, В.С. Пономаренко, А.П. Налівайко, З.Є. Шершньова, С.В. Оборська, І.В. Смолін, П.М. Кобзев та інші у своїх роботах розвинули методологію управління підприємством,
що стало поштовхом для розробки систем цілепокладання, створення задач поточного і стратегічного розвитку. Перехід в нову інформаційну епоху вимагає удосконалення наявних та
пошуку нових методів управління. Парадигма
інформаційного суспільства передбачає в якості атома для побудови матерії інформаційний
ресурс. «Інформаційні технології – це нова філософія суспільного устрою, бізнесу, наукових
досліджень, і зокрема, теоретична платформа
стратегії підприємств» [4, с. 13]. Інформація

взаємопов’язана з комунікаційним процесом
підприємства, від якого залежить ефективність
ухвалення управлінських рішень. «Якщо порушуються інформаційні потоки всередині підприємства та зв’язки із зовнішнім світом, саме
існування цього підприємства під загрозою.
Однієї інформації недостатньо. Тільки коли
вона відповідним чином перетворюється і обробляється, тобто коли виникають комунікативні
зв’язки, забезпечується існування та ефективна
діяльність організації» [5, с. 20].
Професор С.Б. Довбня, досліджуючи методологію управління наголошує, що для забезпечення успішної діяльності підприємства
необхідним є перехід на рейки інноваційного
менеджменту, платформою якого є творчий потенціал колективу організації [4, с. 365–366].
Для досягнення мети інноваційного менеджменту (якою є задоволення потреб суспільства
та підвищення відповідальності перед ним)
концентруються на ефективності використання
трудових ресурсів, їх професійних знань, а також технологічних та інформаційних ресурсах.
З нашого погляду, еволюція знань про інноваційний менеджмент обумовлює необхідність
сполучення стратегічного та функціонального
підходів до управління.
Зсув парадигми у бік «інноваційної економіки» ознаменований переходом від самодостатності до взаємозалежності, що об’єктивно підвищує роль стратегічного управління. Якість
стратегічних рішень є базовою умовою при реалізації потенціалу підприємства і ефективного
використання його ресурсів. Ключові поняття
ресурсної концепції виникли з класичних робіт з економічної теорії прибутку і конкуренції (А. Сміт, Д. Рікардо, Й. Шумпетер та ін),
управління організаціями (Ф. Селзнік, П. Друкер, А. Томпсон та ін) і стратегії фірм (А. Чандлер, К. Ендрюс, І. Ансофф та ін). Ресурсна
концепція виявилася затребуваною в останнє
десятиліття через те, що, по-перше, було дано
актуальне тлумачення ключового для теорії
стратегічного управління поняття «конкурентна перевага». Воно виникає, коли фірма реалізує таку стратегію створення вартості (використовуючи свої цінні та рідкісні організаційні
ресурси), яка не може бути реалізована ніким з
її реальних або потенційних конкурентів. Подруге, з позицій ресурсного підходу витлумачено проактивну сутність самого стратегічного
управління, оскільки тепер від фірми потрібно
випереджальне створення та розвиток унікальних ресурсів і здібностей. Отже, зміст успішних
стратегій обумовлюється створенням власних
організаційних компетенцій, які важко копіюються іншими підприємствами як гарантії лідерства в бізнесі. Інформаційне забезпечення
стратегічного управління підприємствами передбачає надання такої інформації для ухвалення управлінських рішень, яка дозволить використовувати об’єктивні дані наявних підсистем:
обліку, звітності, аналізу і контролю, за умови
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Глобальні та національні проблеми економіки
взаємної обумовленості формування показників
та можливості побудови прогнозів на їх основі для реалізації напрямків стратегічного розвитку підприємства. За допомогою інформації
здійснюються циклічно повторювані стадії процесу управління, отже – реалізується зв’язок
між суб’єктом і об’єктом або між керуючою і
керованою частинами загальної системи управління.
Тема для лівої руки – облік. Використання
поняття «облікова парадигма», що становить
сукупність правил облікової теорії і стандартів облікової практики, дозволяє розглядати
розвиток методології обліку як накопичення
наукових концепцій, що відображають еволюцію наукового знання. Аналіз вітчизняної та
закордонної літератури дозволяє відокремити
меншою мірою декілька напрямів досліджень
облікового знання.
Перший напрям розглядає облік як сукупність методів накопичення та реєстрації фінансової інформації про господарські операції для
користувачів певного рівня або зони (зовнішні – внутрішні). Цей напрям найбільш розроблений, саме в його межах у середині XIX ст.
облік почав перетворюватися в науку. Історія
облікових технік досліджується методами стандартного історичного аналізу [6; 7; 8; 9].
Другий напрям розглядає та досліджує облік як інформаційну технологію. У цій традиції дослідження присвячені розвитку облікових
методів, технік, практик і умов їх розвитку.
В межах цього ж напрямку можна трактувати
сучасні тенденції розвитку корпоративних фінансів і управлінського обліку [10].
Третій напрям розглядає та досліджує облік
у семіотичному («облік – знакова система») і
комунікаційному («облік – комунікаційне середовище») полі [11].
Четвертий напрямок розглядає та досліджує
облік як інструмент влади. Активний розвиток
цього напряму пов’язаний з появою робіт [12;
13] та розвитком практичного напряму – судовобухгалтерської експертизи. Відтак «…генезис
правової і бухгалтерської доктрини по праву
несе глибоку сутність розуміння взаємозв’язку
і доповнення з дотриманням розсудливого балансу інтересів у взаємодії суспільства і природи» [13, с. 24].
П’ятий напрям розглядає та досліджує облік
крізь призму соціальної взаємодії в суспільстві
[12; 14]. Соціально-орієнтований облік – один
з передових напрямів досліджень зарубіжних
вчених. Роль обліку в розвитку суспільства досліджують вчені у свої публікаціях в авторитетних наукових журналах («Accounting and
Business Research», «Accounting, Organizations
and Society», «Accounting Review», «European
Accounting Review», «Journal of Accounting»,
«Journal of Accounting Research» та інші).
Дослідження зарубіжної літератури доводить,
що досі озвучені в загальних рисах ідеї шести
парадигм, що ґрунтуються насамперед на розу-
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мінні принципово нового положення бухгалтерії
в сучасних політичному і соціально-економічному середовищах: 1) індуктивно-антропологічна
парадигма; 2) дедуктивна парадигма ідеального
доходу; 3) парадигма теорії ухвалення рішень;
4) парадигма ринку капіталу; 5) біхевіористська
парадигма; 6) парадигма інформаційної економіки. Їх загальна характеристика представлена в
роботах [15, с. 496–527; 16, с. 176–220]. Показовою є тенденція останніх років щодо структури
тематики виступів на щорічних конгресах Європейської асоціації бухгалтерів, які відбулися в
Римі (2011 р.) і в Любляні (2012 р.). У стадії
обговорення знаходиться і власне визначення
сутності та цільового призначення обліку, обумовлене необхідністю і доцільністю розгляду
його в більш широкому контексті з позиції оцінки рівня ефективності використання економічних ресурсів і з урахуванням інтересів широкого
кола користувачів інформації.
Ядром концепту обліку є бухгалтерський облік. Дослідженню етапів розвитку бухгалтерського обліку та виділенню його приділяють
увагу у своїх працях вітчизняні вчені: Ф.Ф. Бутинець, М.С. Пушкар, Л.В. Нападовська,
С.Ф. Голов, Н.М. Малюга та інші [8; 17; 18; 19].
не збігається з бібліографічним списком. Проф.
Малюга Н.М. досліджує розвиток бухгалтерського обліку залежно від конкретних соціальних та економічних умов. Проф. М.С. Пушкар
розглядає парадигму обліку в економіці знань:
«…інтелектуальна модель обліку – це реалізація
ідеї, що народжена у результаті пошуку засобів
заставити організацію працювати і створювати додаткову вартість через знання [17, с. 49].
Крім того, проф. М.С. Пушкар зазначає, що
«…в найбільш економічно розвинутих країнах
світу, а також окремі вітчизняні вчені активно
обговорюють стан з обліком в індустріальному
і постіндустріальному суспільствах, його роль
в управлінні, переорієнтації розвитку системи
з проблем отримання історичної інформації на
інформацію з операційної та стратегічної діяльності підприємства» [19, с. 16–22]. Проф.
С.І. Голов обґрунтовує формування нової облікової парадигми – парадигми глобального
обліку, яка має ґрунтуватись на паритетності
потреб користувачів, об’єднувати ідеї уніграфічної, камеральної, діграфічної парадигм та
враховувати надбання суміжних галузей знань»
[18, с. 453]. Проф. В.М. Жук обґрунтовує зміну парадигми бухгалтерського обліку зміною
підходів до управління на наддержавному, національному та корпоративному рівнях, що
пов’язано зі зростаючими факторами глобальної економіки, новими соціальними вимогами
та стандартами. «Відтак нова глобальна та соціально-орієнтована економіка вимагає іншої інформації» [9, с. 171–182]. Отже, «не економічні
умови господарювання чи способи виробництва
диктують зміну парадигми, а нові вимоги до
обліку з боку системи управління, визначають
розвиток бухгалтерського обліку як головної
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функції управління» [9, с. 171–182]. Проф.
С.Ф. Легенчук розглядає розвиток бухгалтерського обліку на основі концепції методологічного анархізму П. Фейерабенда [20, с. 88].
З нашого погляду розвиток парадигми облікового знання обумовлюється еволюцією управлінських завдань, на які впливають об’єктивні
причини: зміна характеру середовища діяльності підприємств.
Пошуки консонансів, гармонії майбутньої фуги: управління та облік. Для ухвалення управлінських рішень, зокрема, які мають
стратегічний вектор, менеджерам необхідна
релевантна інформація, що формується в системі обліково-аналітичного кластера, основою
якого є управлінський облік. У новому економічному контексті управлінський облік – це не
лише збір і реєстрація інформації, але і її аналіз та оцінка з метою отримання таких даних,
на основі яких можливо оперативне, тактичне
і стратегічне управління підприємством. Відтак інформація є контрапунктом, що поєднує
управління та облік.
З нашого погляду, значення інформації як
контрапункту простежуються щонайменше у
двох аспектах: як знання та як комунікації (в
процесі яких усувається інформаційна ентропія), що актуально і для управління, і для обліку. Знання як результат узагальнення фактів і
виявлення певних закономірностей в будь-якій
предметній області дозволяють формувати і вирішувати певне коло завдань. Знання виступають сполучною ланкою між інформацією та
обліковою інформацією, обліковою інформацією і управлінськими рішеннями. Управлінські
рішення залежно від змістовного складу переходять в область інформації, оскільки результат одного рішення може використовуватися
для ухвалення управлінського рішення більш
високого рівня. Тобто, процес формування інформації для цілей управління нескінченний.
Комунікації, своєю чергою, забезпечують організацію процесу обліку і ухвалення управлінських рішень на всіх рівнях управління.
Виділяючи в своїх дослідженнях три рівня ієрархії інформації (операційна, тактична, стратегічна), які співвідносяться з рівнями управління
організації, А. Апчерч [21, с. 102]. відокремлює
стратегічний, тактичний і оперативний горизонти управлінського обліку. Вказані горизонти
відмінні користувачами інформації, її призначенням, принципами організації та конкретнопрактичним інструментарієм обліково-управлінського процесу. Згідно з методологію ресурсного
підходу, саме на рівні стратегічного управління
підприємством відбувається збереження і розвиток знань, здобуття компетенцій і динамічних
здатностей, які виступають джерелами створення нових конкурентних переваг і які знов перетворюються у знання – інноваційний продукт.
Інноваційнійсть підтверджується також унікальністю стратегічних управлінських рішень,
як штучних технологій завдяки креативному

підходу до їх розробки та використання унікальних знань та компетенцій. Крім, того, на рівні
стратегічного управління підприємством відбувається інтеграція інформації обліку, звітності,
аналізу та контролю, необхідної для прийняття
стратегічних рішень, тобто, досягається синергетичний ефект. Оскільки інформаційною системою, що забезпечує потреби стратегічного управління є система стратегічного управлінського
обліку, можна зробити висновок щодо її інноваційно-синергетичної орієнтації. Проте, сучасні
концепції стратегічного управління не визначають місце стратегічного управлінського обліку
в системі управління підприємством. Чітко не
визначена його сутність, а методичні та інструментальні засоби його організації знаходяться у
стадії розробки.
Методологічною платформою дослідження
консонансу управління та обліку є системна
парадигма, підґрунтям якої є системний підхід
[22]. Сутність цього підходу полягає в реалізації вимог загальної теорії систем, відповідно до
якої кожен об’єкт у процесі його дослідження
повинний розглядатися як велика і складна
система і одночасно як елемент більш загальної системи. В такому ракурсі підприємство є
складною, відкритою соціально-економічною
системою, в яку вкладено складно влаштовані підсистеми, що функціонують відповідно
до власних функціонально-цільових установок, але підкоряються загальнокорпоративним
принципами та моделями реалізації поточних і
стратегічних цілей. Крім того, системи такого
класу – динамічні системи і динаміка їх функціонування визначається взаємодією сукупності механізмів: економіко-технічних і технологічних, фінансово-кредитних, податкових,
соціальних та інших, кожен з яких становить
функціонал елементів: планування, регулювання, облік, контроль, аналіз та ін. З’єднуючись в
органічне ціле, різноманіття таких механізмів
визначає специфіку фінансово-господарського
процесу і стратегічної мети функціонування та
розвитку підприємства і, відповідно, архітектоніку і органіку управління підприємством.
Сучасні системні погляди на діяльність й
сутність підприємства, основою яких є загальна теорія систем Л. фон Берталанфі, тектологія О.О. Богданова, дозволяють із «об’єктним»
мисленням використовувати «мережеве» мислення («Vernetztes Denken»), у якому підприємство постає як «система – сукупність взаємовідносин» [22]. Використання «мережевого
мислення» дозволяє визначити, що головними
постають не так об’єкти системи підприємства,
межі яких, до речі, можуть бути розмитими, як
зв’язки між такими об’єктами. Зв’язок постає
окремим самоцінним елементом дослідження,
і вже елементи структури системи, щодо яких
проявляється зв’язок, у дослідженні поєднуються такими зв’язками і вивчаються сукупно.
Система управлінського обліку є внутрішньою інформаційною системою, що задовольняє
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Глобальні та національні проблеми економіки
потреби управління підприємством. Питання
структурності й елементів управлінського обліку багато в чому визначається обраною моделлю функціонування та розвитку підприємства,
складністю поставлених завдань в довгостроковій перспективі, а також ступенем необхідної
деталізації інформаційного забезпечення процесу ухвалення управлінських рішень, зокрема
стратегічного характеру. Використання «мережевого мислення» в межах системної парадигми дозволяє представити місце та роль управлінського обліку в управлінні підприємством в
контурі «система – сукупність взаємовідносин»
(рис. 1).
Центральне місце в концепції системного
забезпечення управлінських цілей актуальною
релевантною інформацією займають принципи системності та функціональний механізм,
здатні об’єднати в органічне ціле облікові,
аналітичні, оцінювальні, контрольні процеси
генерування інформації, а «мережеве мислення» дозволяє представити зв’язки, які утворюються рухом інформації в контурі управління
підприємством. З одного боку, система управління висуває певні вимоги до системи обліку,
з іншого – потребує з неї релевантну та якісну інформацію. Обліково-аналітичний кластер забезпечує банк інформації для ухвалення
управлінських рішень даними, знаннями (інноваційним продуктом). Вказаний кластер забезпечує також рівень стратегічного управління
інформацією, що є важливим для забезпечення
розвитку підприємства. Зв’язок різних рівнів
управління забезпечується певною системою дескрипторів – натуральних і вартісних показни-

ків бюджетування, планування і прогнозування. Рух інформації із зовнішнього середовища
спрямований безпосередньо у банк інформації
і на забезпечення процесу стратегічного управлінського обліку. Контур зворотного зв’язку забезпечує цілісність системи та відповідає філософії «мережевого мислення».
Підприємство як система функціонує в часі та
просторі, що враховується в обліку концепцію безперервності діяльності, в управлінні – концепціями стратегічного управління та комунікативного
менеджменту. Прагнення до розвитку – іманентна властивість підприємства як системи, але розвиток підприємства забезпечується ухваленням
ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління. Процес розвитку підприємства
пов’язаний з отриманням конкурентних переваг: створення конкурентних переваг забезпечує
розвиток підприємства. В умовах інноваційної
економіки конкурентні переваги забезпечують,
зокрема інформація, знання, компетенції. Стратегічний управлінський облік використовує методи отримання інформації про вирішальні чинники успіху: якість, інновації з метою підтримки
конкурентної стратегії. Тобто, досягнення конкурентних переваг в інноваційній економіці має
прямий зв’язок з інформацією, яку представляє
стратегічний управлінський облік. Саме на рівні
стратегічного управлінського обліку відбувається синергізм інформації та продукування нових
знань і компетенцій з метою підвищення рівня
інформаційної підтримки стратегічного управління. Відтак під стратегічним управлінським обліком пропонуємо розуміти синергетичну інформаційну систему оцінки стратегічних викликів
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Рис. 1. Місце та роль управлінського обліку в управлінні підприємством
Авторська розробка

862

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

зовнішнього середовища і внутрішнього потенціалу підприємства з метою отримання та подання ємної стратегічної інформації, спрямованої на
розробку і реалізацію стратегії підприємства.
Розвиток нових знань щодо різних сфер
господарювання підприємства в межах прийнятого стратегічного вектору є результатом
стратегічного управлінського обліку та виступає підґрунтям формування необхідних компетенцій. Компетенцією (лат. соmpeto – досягаю,
відповідаю) можна вважати сукупність питань,
що знаходяться в орбіті стратегічного управлінського обліку (предметна компетенція) та
здатності системи стратегічного управлінського
обліку впливати на вирішення питань предметної компетенції (регулююча компетенція). Компетенції є контуром функціонування системи
стратегічного управлінського обліку в межах
системи управлінського обліку, які можуть визначати його структуру. На думку Б. Райана у
структуру стратегічного управлінського обліку
в якості найбільш істотних взаємопов’язаних
елементів можуть бути включені такі системи: система стратегічного планування, система
стратегічного управління витратами, система
стратегічного контролю та аналізу фінансовогосподарської діяльності, збалансована система
показників (Balanced Scorecard), система стратегічної управлінської звітності [23].
Висновки. В умовах інноваційної економіки,
що позначає сучасний стан економічної системи
та висуває вимоги до стилю поведінки суб’єктів
господарювання розвиток управлінської та облікової парадигм повинно здійснюватися адаптивно один до одного, збагачуючи свій зміст і
формуючись в підсумку як феномен конвергованої системи нарощування конкурентних переваг. Створення такого феномена ґрунтується
на методології системної парадигми та філософії «мережевого мислення», які збагачують
знання про природу зв’язків у системі, що дає
можливість відстежувати опосередковані неявні недетерміновані зв’язки, підвищуючи керованість та прогнозованість функціонування
будь-якої системи, зокрема і системи управління підприємством. Використання «мережевого
мислення» пояснює зв’язаність і взаємозв’язок
різних інформаційних потоків як основи для
взаємодії всіх рівнів управління підприємством
і обліково-аналітичного кластеру.
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АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА
ANALYSIS OF THE COMPONENTS OF THE BALANCE SHEET
OF ENTERPRISE
АНОТАЦІЯ
Проведено порівняння та аналіз методики складання балансу з погляду НП(С)БО та МСФЗ. Описано та вказано на
невідповідності в методичних аспектах формування балансу
підприємства згідно з НП(С)БО і МСФЗ. Розроблено пропозиції
щодо вдосконалення балансу, які дозволять більш детально
розмежовувати господарські засоби та джерела їх формування, а відповідно дасть можливість користувачам звітності
більш чітко оцінювати фінансовий стан підприємства.
Ключові слова: бухгалтерський баланс, активи, пасиви,
балансові статті, розділи балансу, зобов’язання, капітал.
АННОТАЦИЯ
Проведено сравнение и анализ методики составления баланса с точки зрения НП(С)БУ и МСФО. Описаны и указаны
несоответствия в методических аспектах формирования баланса предприятия согласно НП(С)БУ и МСФО. Разработаны
предложения по совершенствованию баланса, которые позволят более детально разграничить хозяйственные средства и
источники их формирования, а соответственно позволят пользователям отчетности более четко оценивать финансовое состояние предприятия.
Ключевые слова: бухгалтерский баланс, активы, пассивы,
балансовые статьи, разделы баланса, обязательства, капитал.
АNNOTATION
Comparison and analysis of techniques of drawing balance
sheet in National Provisions (Standard) of Accounting and IFRS
are conducted. The inconsistencies in methodological aspects
of the formation of the balance sheet in National Provisions
(Standard) of Accounting and IFRS are described and shown. The
author provided suggestions for improving the balance that will
allow to distinguish between economic resources and sources of
their formation in detail, and therefore will enable users to more
accurately assess the reporting financial position.
Keywords: book-keeping balance, assets, equities, onbalance-sheet items, balance sheet section, liabilities, capital.

Постановка проблеми. Баланс викликає найбільший інтерес для всіх користувачів фінансової інформації, оскільки саме він може показати залежність підприємства від зовнішніх і
позикових джерел фінансування, стан стосунків з контрагентами, напрями інвестиційної діяльності підприємства та джерела його фінансування.
Недарма серед форм бухгалтерської звітності бухгалтерський баланс займає перше місце.
Бухгалтерський баланс є найбільш загальною
моделлю, яка відображає майно, власний капітал, його зобов’язання на певний момент часу.
В умовах глобалізації щоденно підвищують
вимоги користувачів до інформації бухгалтерського балансу та зумовлюють напрями його
подальшого удосконалення.
Покращення бухгалтерського балансу з погляду зовнішніх користувачів є можливим

шляхом деталізації визначених статей бухгалтерського балансу відповідно до їх запитів.
Удосконалення балансу на мікрорівні передбачає конкретизацію даних щодо майна та
джерел його утворення на рівні конкретного
підприємства. Внутрішні користувачі бухгалтерської інформації потребують даних щодо реальної вартості підприємства. Для її визначення необхідно відображувати у бухгалтерському
балансі потенційні активи та потенційний власний капітал.
Аналіз досліджень і публікацій. Результати
аналізу інформації з вітчизняних і зарубіжних фахових видань підтверджують, що методика складання балансу, його будова є доволі
популярним предметом наукового пошуку.
Дослідженнями цих проблем займались відомі вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти:
Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, М.Я. Дем’яненко,
В.В. Сопко, С.П. Зубілевич, М.С. Пушкар,
Ю.І. Верига, З.В. Задорожний, Я.Д. Крупка,
П.Я. Хомин, Л.В. Чижевська, В.Г. Швець,
Е. Бриттон, К. Ватерсон, Г.А. Велш, Я.В. Соколов.
Незважаючи на значну кількість наукових
досліджень, присвячених методиці і техніці
складання балансу, досі залишаються такі дискусійні питання побудови балансу, як доцільність жорсткої регламентації у побудові балансу, склад його статей та інші.
Мета статті. Складання та аналіз балансу
слід розглядаючи як єдиний процес, що сприятиме підвищенню якості аналізу фінансової
стійкості. Всім відомо, що форма балансу має
відповідати потребам його наступного аналізу,
тобто оцінка статей та розміщення їх у балансі
має максимально спрощувати процедуру аналізу, підвищувати його інформативність та достовірність. Своєю чергою, принципи та методика
аналізу фінансової стійкості мають розроблятися, виходячи із природи, сутності та форми
діючого балансу. Комплексне вивчення процесів його складання та аналізу дозволить максимально ефективно використовувати балансову
інформацію для ухвалення ефективних управлінських рішень.
У зв’язку з реформуванням вітчизняного
бухгалтерського обліку на засадах міжнародної гармонізації та стандартизації до балансу та
інших форм фінансової звітності було внесено
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значні зміни. Перехід від брутто-оцінок до нетто-оцінок створили передумови для адекватного відображення в балансах підприємств активів, власного капіталу і зобов’язань.
Однак необхідно зауважити, що баланс, незважаючи на суттєві зміни, внесені під час їх
трансформування, все ще не повністю відповідає вимогам потребам фінансового менеджменту.
На офіційному сайті Міністерства фінансів
України опубліковано Наказ від 07.02.2013
№ 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності». Цим
Національним положенням (стандартом) визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів.
Чинний бухгалтерський баланс ще не повною мірою відповідає потребам контролю за
дотриманням прийнятого «золотого правила
ліквідності», згідно з яким активи підприємства мають фінансуватися пасивами такої ж
строковості.
У статті спробуємо порівняти та проаналізувати методику складання балансу з погляду
НП(С)БО та МСФЗ та вказати на невідповідності в методичних аспектах формування балансу
підприємства згідно з НП(С)БО і МСФЗ.
Виклад основного матеріалу. За балансом
як формою фінансової звітності зовнішні і внутрішні користувачі мають змогу оцінити стан
ресурсів підприємства та джерела їх формування, а також ступінь фінансової незалежності.
Бухгалтерський баланс становить дуже природну рівновагу між тим, чим підприємство
володіє (його активами), і тим, з яких джерел
фінансування ці активи з’явилися (це власний
капітал або зобов’язання підприємства). Активи – це ресурси, що знаходяться у власності або
під контролем компанії, які, як очікується, будуть приносити економічну вигоду (вони саме
для цього і купуються підприємством, виходячи з наявних ресурсів).
Активи i зобов’язання необхідно відображувати в балансі за принципом зростання ліквідності – спочатку необоротні активи, далі зазначати оборотні активи. Балансові статті у межах
розділів теж мають бути розміщені за їх здатністю перетворюватися на грошові кошти. Відтак в активі балансу вони розташовані в міру
зростання їх ліквідності: від нематеріальних
активів до грошових коштів, а в пасиві – за
ознакою часу, який потрібен для повернення
боргу.
Слід зазначити, що сучасна форма балансу
вітчизняних підприємств ще не повністю відповідає вимогам міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Особливо це стосується принципу нетто-оцінок і
«золотого правила ліквідності».
«Золоте правило балансу» вимагає не лише
паралельності термінів фінансування та інвес-

тування, а й додержання певних співвідношень
між окремими статтями пасивів та активів.
Правило вимагає виконання двох умов:
а) основні засоби мають фінансуватися за рахунок власного капіталу та довгострокових позик;
б) довгострокові капіталовкладення мають
фінансуватися за рахунок коштів, мобілізованих на довгостроковий період, тобто довгострокові пасиви мають використовуватися не лише
для фінансування основних фондів, а й для
довгострокових оборотних активів (наприклад,
оборотні засоби, авансовані у стратегічні запаси
сировини, неліквідні товари тощо).
Використання «золотого правила балансу»
дає змогу уникнути проблем з ліквідністю,
якщо списання активів у результаті господарської діяльності за обсягами і термінами збігається з погашенням залученого капіталу і якщо
грошових надходжень достатньо для забезпечення розрахунків у процесі поточної операційної діяльності.
Необхідно зазначити, що існують відмінності між будовою вітчизняного балансу і світовою
практикою. Основні відмінності побудови активу і пасиву балансу у світовій і вітчизняній
практиці показано в таблиці 1.
Таблиця 1
Порівняння вітчизняної і світової практики
будови активу і пасиву балансу
Вітчизняна практика
Актив
Пасив
• Розділи активу буду• Пасив будують за
ють у порядку зростання зобов’язаннями перед
ліквідності:
власниками коштів:
необоротні активи;
спочатку своїми, а потім
запаси;
чужими:
кошти
власний капітал
довгострокові
зобов’язання;
поточні рахунки до
оплати;
Світова практика
Актив
Пасив
• Актив будують у по• Пасив будують за стурядку убування ліквідпенем погашення:
ності:
поточні рахунки до
грошові кошти;
оплати;
товари і запаси;
довготермінові пасиви;
нерухомість;
акціонерний капітал

Форма і склад статей балансу, визначається Національним положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності», що затверджене наказом
від 07.02.2013 № 73, і наводяться у додатках 1
і 2 до цього положення (стандарту) [7].
Чинна методика складання балансу викладена в Методичних рекомендаціях щодо заповнення форм фінансової звітності, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України
28.03.2013 № 433 [4]. Окремого міжнародного стандарту, що регулює питання методики
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складання балансу, не існує, основні концепції
визначення та визнання елементів балансу наведено в Концептуальній основі [5, с. 56–62],
загальні підходи до побудови балансу та змісту
його статей розкриває МСБО 1 «Подання фінансових звітів» [5].
Проаналізуємо як у динаміці законодавство
України впливало на особливості будови балансу.
Наказом Міністерства фінансів України від
31.03.1999 № 87 «Про затвердження Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку» затверджено Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 2 «Баланс». На той момент часу актив
балансу складався з трьох розділів, а пасив – з
п’яти розділів, у яких були згруповані економічно однорідні засоби і джерела так, щоб з найбільшою ясністю простежувався взаємозв’язок
між складом господарських засобів в активі та
джерелами їх формування в пасиві балансу.
Актив складався із таких розділів:
I. «Необоротні активи»;
II. «Оборотні активи»;
III. «Витрати майбутніх періодів».
Пасив балансу поділений на такі розділи:
I. «Власний капітал»;
II. «Забезпечення наступних витрат і платежів»;
III. «Довгострокові зобов’язання»;
IV. «Поточні зобов’язання»;
V. «Доходи майбутніх періодів».
Така форма бухгалтерського балансу не відповідала інформаційним потребам управління.
Це пов’язано з недостатньо чітким розмежуванням у балансах українських підприємств
поточних і не поточних активів та зобов’язань.
Самі розробники національних П(С)БО визнали, що розділ II пасиву балансу «Забезпечення
наступних витрат і платежів» і розділ V «Доходи майбутніх періодів» є зобов’язаннями з
невизначеним терміном погашення [14, с. 90].
Наприклад, забезпечення витрат персоналу переважно є поточними зобов’язаннями. Серед
зобов’язань щодо цільового фінансування чи
інших зобов’язань можуть бути як поточні, так
і довгострокові зобов’язання. Це саме можна
сказати і про розділ V пасиву балансу «Доходи
майбутніх періодів».
У розділі III активу балансу «Витрати майбутніх періодів» відображувалися витрати, які
стосуються наступного облікового періоду, так і
витрати, що відносилися на більш пізні періоди. Тобто перші необхідно визнавати оборотними активами, а другі – необоротними активами.
На цю обставину вказує й українська дослідниця Е.Г. Мельник [3]. Вона пропонує частину
витрат майбутніх періодів, призначену для розподілу протягом наступних 12 місяців, називати короткостроковими витратами, а ту частину
витрат майбутніх періодів, що залишається й
планується для розподілу більш ніж через 12
місяців, – довгостроковими.
Однак у балансі для відображення витрат
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майбутніх періодів відведена лише одна стаття, а в примітках до річної фінансової звітності
додаткова інформація про ці витрати непередбачена.
Відсутність у балансі чіткого поділу активів
і зобов’язань на поточні й довгострокові створює труднощі для користувачів фінансової звітності під час оцінки фінансового стану підприємств. У зв’язку з цим для підвищення точності
фінансового аналізу окремі науковці пропонують відображати в Примітках до річної фінансової звітності склад статті «Витрати майбутніх
періодів» у розрізі необоротних та оборотних
активів, а «Доходи майбутніх періодів» – у
розрізі довгострокових і поточних зобов’язань
[1, с. 373].
Радикальніший спосіб вирішення цієї проблеми запропонували 3. Задорожний і Я. Крупка. Ґрунтуючись на аналізі капіталу з позиції
положень теорії власності, вони, на наш погляд,
слушно вважають, що віднесення доходів майбутніх періодів і статей забезпечення наступних
витрат і платежів до зобов’язань є необґрунтованим, а тому пропонують внести їх до складу
власного капіталу підприємства [2, с. 185–188].
Тоді відпадає необхідність виокремлення в пасиві балансу розділів II «Забезпечення наступних витрат і платежів» і III «Доходи майбутніх
періодів». У цьому контексті слід зауважити,
що й Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, характеризуючи рахунки класу 4 «Власний капітал та забезпечення
зобов’язань»,однозначно відносить усі види забезпечень до різновидів власного капіталу.
В.М. Олійничук пропонує розділ III активу «Витрати майбутніх періодів», враховуючи
суть таких витрат, доречніше показувати окремими статтями в складі необоротних і оборотних активів. Тоді баланс охоплюватиме два
розділи в активі («Необоротні активи», «Оборотні активи») і три в пасиві («Власний капітал», «Довгострокові зобов’язання», «Поточні
зобов’язання») [8, с. 58].
Наступним нормативним актом, який суттєво вплинув на форму балансу було Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та
припинена діяльність», яке було затверджене
07.11.2003 [11]. 01.01.2008 із набуттям чинності П(С)БО 27 у активі Балансу підприємства
з’явився розділ IV «Необоротні активи та групи
вибуття».
Науковці стверджують: « … оскільки для
користувачів фінансової звітності доречною є
інформація про довгострокові активи, які очікується реалізувати впродовж 12 місяців, справедливою є вимога відображати їхню вартість
окремо від інших оборотних і необоротних
активів» [15, c. 21]. Наведена інформація про
активи, здійснення продажу яких має високу
ймовірність, у вписаному рядку 275 Балансу
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порушує принцип класифікації статей активу в
послідовності зростання їх ліквідності, що призводить до зниження та втрати якісних характеристик даними Балансу підприємства.
Ми погоджуємось з тим, що такий порядок
відображення активів у балансі порушує принцип класифікації статей активу в послідовності
зростання їх ліквідності. Ми вважаємо доцільно було б вартість необоротних активів, утримуваних для продажу, наводити між діючими
розділами І та ІІ активу Балансу. Такий порядок подання статей зберігає характер зміни ліквідності.
У лютому 2013 року певні позитивні зрушення у будові бухгалтерського балансу відбулись. На офіційному сайті Міністерства фінансів України опубліковано Наказ від 07.02.2013
№ 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
(НП(С)БО) 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності». Міністерство фінансів тривалий час
готувало новий стандарт. Ще минулої осені
його винесли на обговорення, опублікувавши
на сайті. До процесу вдосконалення також були
залучені міжнародні організації.
НП(С)БО 1 не дає детального опису кожної
статті Балансу, як це було передбачено раніше. Це пов’язано з тим, що розробники нового стандарту прагнули максимально зблизити
форми фінансової звітності з нормами МСФЗ.
Це спричинило певні ускладнення для тих підприємств, які не використовують міжнародні
стандарти фінансової звітності, оскільки облік багатьох операцій за правилами П(С)БО не
збігається з обліком згідно з МСФЗ. Звертаємо
також увагу на те, що на цей момент Міністерством фінансів України затверджено Методичні
рекомендації щодо заповнення форм фінансової
звітності (Наказом
від 28.03.2013 № 433).
Нове положення вже не містить жорсткого порядку заповнення усіх рядків фінансової
звітності та проставлення прочерків у тих рядках, де були відсутні показники. Підприємства
можуть не наводити статті, за якими відсутня
інформація до розкриття (крім випадків, якщо
така інформація була в попередньому звітному
періоді), а також додавати статті із збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей фінансової звітності, наведених у
додатку 3 до цього Національного положення
(стандарту), у разі, якщо стаття відповідає таким критеріям:
– інформація є суттєвою;
– оцінка статті може бути достовірно визначена.
Цим Національним положенням (стандартом) визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів.
Норми цього положення (стандарту) застосовуються до фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності юридичних осіб усіх

форм власності (крім банків та бюджетних установ), які зобов’язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством.
Наказом затверджені нові форми фінансової звітності, які застосовуються починаючи із
звітності за І квартал 2013 року.
Крім того, згідно з цим наказом втратив чинність Наказ Міністерства фінансів України від
31.03.1999 № 87 «Про затвердження Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку», яким затверджені такі Положення (стандарти) бухгалтерського обліку:
– «Загальні вимоги до фінансової звітності»;
– «Баланс»;
– «Звіт про фінансові результати»;
– «Звіт про рух грошових коштів»;
– «Звіт про власний капітал».
Розглянемо якою є будова балансу на цей
час.
Актив складався із таких розділів:
1) «Необоротні активи»;
2) «Оборотні активи»;
3) «Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття».
Пасив балансу поділений на такі розділи:
1) «Власний капітал»;
2) «Довгострокові зобов’язання і забезпечення»;
3) «Поточні зобов’язання і забезпечення»;
4) «Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття».
Зміни в розділах є досить незначними. Наприклад, вартість довгострокових біологічних
активів наводитимуть одним рядком. Тоді як у
старому Балансі для них було відведено аж три:
на залишкову (справедливу), первісну вартість
та накопичену амортизацію. Вартість усіх запасів також наводитимуть одним рядком. Тоді
як раніше у Балансі окремо відображали виробничі запаси, незавершене виробництво, готову
продукцію, товари. Не розшифровуватимуть за
видами й дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи та послуги. Витрати майбутніх періодів відтепер відображатимуться як
складова оборотних активів.
Враховуючи сутність витрат майбутніх періодів їх частину, що призначена для розподілу
протягом наступних 12 місяців, слід наводити
окремими статтями в складі оборотних активів,
а ту частину витрат майбутніх періодів, що залишається й планується для розподілу більш
ніж через 12 місяців – в складі необоротних
активів.
Як відомо, найбільш високоліквідний актив – грошові кошти. Виходячи з принципу
ліквідності пропонуємо статтю «Короткострокові витрати майбутніх періодів» розмістити
вище статті «Гроші та їх еквіваленти»
Що стосується розділу III «Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття», ми вважаємо доцільно було б розмістити
Випуск 3. 2015
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Глобальні та національні проблеми економіки
його між діючими розділами І та ІІ активу Балансу.
Пасив балансу зазнав кардинальних змін.
Статті власного капіталу змінили свою назву. Тепер статутний та пайовий капітал називатимуть зареєстрованим. Дооцінку капіталу виділятимуть у окремий рядок, а інші
види додаткового капіталу об’єднуватимуть у
один рядок. Статті колишнього другого розділу «Забезпечення таких виплат і платежів»
залежно від виду забезпечень розділили на
довгострокові та поточні. Різні види поточної
кредиторської заборгованості трохи підкоригували. Колишній розділ V «Доходи майбутніх періодів» також долучений до поточних
зобов’язань.
Варто сказати, що всі «розформатовані» рядки Балансу можна повернути назад у вигляді
додаткових статей.
З метою покращення прозорості, зрозумілості інформації та спрощення аналізу капіталу
підприємства вважаємо за доцільне підтримати думку З.В. Задорожного і Я.Д. Крупки щодо
структури пасиву балансу. Вони вважають, що
віднесення доходів майбутніх періодів та забезпечення наступних витрат і платежів до
зобов’язань є необґрунтованим, а тому пропонують внести їх до складу власного капіталу
підприємства [2, с. 185–188].
Забезпечення наступних витрат і платежів
містить відомості по коштах, що зарезервовані
для забезпечення наступних витрат і платежів,
а також отриманих для здійснення заходів цільового призначення.
Згідно з зарубіжною аналітичною практикою, розглядаються як зобов’язання, для яких
сума або час майбутніх платежів є невизначеним (наприклад, виплати за гарантованими
зобов’язаннями, за яким невідомі конкретна
сума, час виконання і чи вони взагалі настануть). Такі кошти не передбачають конкретних
нарахованих зобов’язань, тому їх можна вважати власними джерелами фінансування.
Подібна ситуація спостерігається і при трактуванні з позиції власності доходів майбутніх
періодів. Зарахування їх до складу зобов’язань
є неправомірним. Неврахування відкладених
доходів взагалі призведе до порушення балансової формули.
Отже, у пасиві балансу необхідно об’єднати
в єдиний розділ під спільною назвою «Власний
капітал» усі та доходи майбутніх періодів та забезпечення.
Наведемо у таблиці 2 рекомендовану структура бухгалтерського балансу.
Висновки. Зважаючи на зростаючу роль
фінансової звітності у інформаційному забезпеченні засновників, власників, кредиторів,
контролюючих органів та інших користувачів
бухгалтерської інформації, виникає необхідність в удосконаленні наявних форм фінансової
звітності, що значно підвищить її інформативність.

Таблиця 2
Рекомендована будова
бухгалтерського балансу
Актив
І «Необоротні активи»
…
Довгострокові витрати майбутніх періодів
II «Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття»
ІII «Оборотні активи»
…
Короткострокові витрати майбутніх періодів
Гроші та їх еквіваленти
Баланс
Пасив
І «Власний капітал»
II «Довгострокові зобов’язання»
III «Поточні зобов’язання і забезпечення»
ІV «Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами
вибуття».
Баланс

Чинна форма бухгалтерського балансу вітчизняних підприємств ще не повністю відповідає потребам аналізу та фінансового менеджменту. Зокрема, це стосується незадовільного
інформаційного забезпечення контролю за дотриманням «золотого правила ліквідності».
Впровадження в практику наведених пропозицій щодо вдосконалення балансу дозволить більш детально розмежовувати господарські засоби та джерела його формування,
класифікувати його стосовно до власності, а
відповідно дасть можливість користувачам
звітності більш чітко оцінювати фінансовий
стан підприємства.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
METHODOLOGICAL BASIS OF ANALYSIS OF RECEIVABLES
АНОТАЦІЯ
Досліджено методику аналізу дебіторської заборгованості
та процесу управління нею на підприємстві. Визначено існуючі
недоліки у сучасних методиках аналізу дебіторської заборгованості. Наведено пропозиції щодо вдосконалення існуючих
методик аналізу дебіторської заборгованості. Обґрунтовано
необхідність проведення аналізу дебіторської заборгованості
для ухвалення ефективних управлінських рішень.
Ключові слова: дебіторська заборгованість, методика,
аналіз, управління, ефективність, підприємство.
АННОТАЦИЯ
Исследована методика анализа дебиторской задолженности и процесса управления ею на предприятии. Определены
существующие недостатки в современных методиках анализа дебиторской задолженности. Приведены предложения
по совершенствованию существующих методик анализа дебиторской задолженности. Обоснована необходимость проведения анализа дебиторской задолженности для принятия
эффективных управленческих решений.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, методика,
анализ, управление, эффективность, предприятие.
ANNOTATION
The article deals with methods of analysis of receivables
and process of their management in the enterprise. The authors

identify existing deficiencies in the current methods of analysis of
receivables. They also provided suggestions for improving existing
methods of analysis of receivables. The necessity of analysis of
receivables for making effective management decisions is proved.
Keywords: accounts receivable, methodology, analysis,
management, efficiency, enterprise.

Постановка проблеми. Сьогодні одним з найбільш складних і суперечливих питань методики і організації економічного аналізу є аналіз дебіторської заборгованості, що пов’язано
з існуванням проблеми неплатежів. Однією з
головних умов підтримки необхідного рівня
ліквідності і платоспроможності підприємств
є ефективне управління дебіторською заборгованістю. Адже через таке управління можна
впливати на обсяг прибутку підприємства і на
ризики, що пов’язані з ним.
Значення аналізу дебіторської заборгованості особливо збільшується в період інфляції,
коли іммобілізація власних коштів стає дуже
невигідною. Для цього потрібно проводити по-

Таблиця 1
Стан висвітлення методичного забезпечення операцій з дебіторською заборгованістю
Методика здійснення економічного аналізу
дебіторської заборгованості
Аналіз дебіторської заборгованості за термінами
давності. Аналіз фактичних термінів, протягом
Нашкерська М.М. яких здійснюється повернення заборгованості
[1]
шляхом визначення середнього терміну отримання платежів, середнього рівня інвестування
фінансових ресурсів у дебіторську заборгованість
Аналіз дебіторської заборгованості в попередньому періоді: оцінка рівня дебіторської заборгованості та його динаміки в попередньому періоді.
Розглядається склад простроченої дебіторської
та виділяється сумнівна і безнаВласова І.О. [2] заборгованості
дійна заборгованість. Визначається сума ефекту,
отриманого від інвестування коштів у дебіторську
заборгованість, визначаються середній період
інкасації дебіторської заборгованості та кількість
її оборотів у розглянутому періоді.
Аналіз динаміки, структури за термінами і вивиникнення для виявлення прострочених та
Гнатенко Є.П. [3] дами
безнадійних боргів, порівняльний аналіз з кредиторською заборгованістю
Аналіз структури та динаміки дебіторської заборгованості підприємства в попередніх періодах,
Єдинак Т.С. [4] класифікація видів заборгованості для її ефективного управління, визначення суми резерву
сумнівних боргів
Автор

Виявлені недоліки
Не знайдено шляхи збалансування
кредитної політики підприємства
та інкасації дебіторської заборгованості.

Проблема розробки угодженої
кредитної політики підприємства
стосовно управління дебіторською
та кредиторською заборгованістю

Проблема вивчення причин виникнення кожного виду дебіторської
заборгованості, виходячи із конкретної ситуації на підприємстві
Проблема диверсифікації покупців
продукції, суворого планування
заборгованості, постійного її моніторингу та застосування сучасних
форм її рефінансування.
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Мета статті. Головною
метою є дослідження методики аналізу дебіторської
заборгованості та процесу
Підвищення рівня достовірності
Проведення моніторингу стану
інформації про стан роботи з
управління нею на підпридебіторської заборгованості
дебіторами, що знижує ризик
шляхом залучення до нього
ємстві, а також виявлення
непогашення
оперативної облікової інформації
існуючих недоліків у сучасних методиках та запропонування шляхів їх
Розрахунок економічного ефекту
Зменшення ризику втрати
усунення та вдосконалення
від застосування факторингу для
платоспроможності та
існуючих методик.
рефінансування дебіторської
мінімізація податкових наслідків
Виклад основного матезаборгованості
ріалу. Дебіторська заборгованість є невід’ємною складовою збутової діяльності
Достовірна оцінка найбільш
Розрахунок планового показника
будь-якого підприємства.
оптимальних термінів надання
допустимого залишку дебіторської
відстрочки платежу дебіторам з
Велика її частка в загальзаборгованості за продукцію, що
урахуванням обсягів реалізації
ній структурі активів зниреалізується з відстрочкою платежу
готової продукції та тривалості її
жує ліквідність і фінансову
обороту
стійкість підприємства та
підвищує ризик фінансових збитків. Виходячи з
Рис. 1. Шляхи вирішення проблем по недоотриманню коштів
цього, можна зробити випо дебіторській заборгованості
сновок, що однією із простійний моніторинг заборгованості, своєчасно блем управління дебіторською заборгованістю
висувати претензії щодо виниклих боргів та по- підприємства є недоотримання коштів по дебіпереджувати їх виникнення у майбутньому.
торській заборгованості (рис. 1).
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Розміри дебіторської заборгованості та їхня
Проблеми аналізу дебіторської заборгованості динаміка прямо чи опосередковано визначають
висвітлено у працях таких українських науков- характер управлінських рішень у виробничоців, як А.Я. Василинюк, І.О. Власова, Н.О. Ко- фінансовій сфері. У практиці економічного анавальчук, О.Г. Лищенко, М.М. Нашкерська, лізу дебіторська заборгованість відноситься до
М.Г. Чумаченко та ін.
високоліквідних активів. Відповідно, неадекВиділення не вирішених раніше частин за- ватне оцінювання фактичного стану розрахунгальної проблеми. Методики здійснення аналі- ків з дебіторами може негативно вплинути на
зу дебіторської заборгованості деяких авторів реальну оцінку платоспроможності та кредитовідображено у таблиці 1.
спроможності підприємства.
Незважаючи на значну кількість праць, приАналіз показників, які характеризують стан
свячених методології аналізу дебіторської забор- дебіторської заборгованості за певний період,
гованості у процесі прийняття управлінських дає змогу визначити основні завдання політики
рішень, виявлені недоліки свідчать про те, що управління дебіторською заборгованістю. Осноця проблема не є вирішеною і методика аналізу вні показники оцінки стану та якості дебіторпотребує подальшого розвитку і вдосконалення. ської заборгованості наведено у таблиці 2.
Шляхи вирішення проблем по недоотриманню коштів по дебіторській заборгованості

Таблиця 2
Аналітичні показники якості дебіторської заборгованості
Показник
Коефіцієнт оборотності
дебіторської заборгованості
(Коб)

Період погашення (Обдн)

Частка дебіторської
заборгованості в загальному
обсязі оборотних коштів (Удз)
Частка сумнівної в складі дебіторської заборгованості (Усз)

Методика розрахунку
Зміст
Коб = ЧДр / Дз,
Показує скільки разів оберталася
де ЧДр –чистий дохід від реаліза- дебіторська заборгованість за аналізоції продукції
ваний період
Дз – дебіторська заборгованість
(середня за аналізований період)
скільки днів потрібно для
Обдн = 360/ Коб = (Дз/ Вр) * Т, Показує
обороту. Що триваліше період
де Т – тривалість обігу дебітор- одного
погашення, то вище ризик її непоської заборгованості
вернення
Показує частку дебіторської заборгоУдз = Дз / Обз * 100,
ваності в загальному обсязі оборотде Обз – загальний обсяг оборот- них коштів підприємства. Що вище
них коштів
цей показник, то менш мобільна
структура майна підприємства
Характеризує якість дебіторської
Усз = Сз / Дз *100,
заборгованості. Тенденції до росту
де Сз – сумнівна заборгованість показника свідчать про зниження
ліквідності підприємства
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Аналіз та оцінка стану дебіторської забор- проведених у минулих періодах операцій, ніж
гованості в системі управління підприємством облікові засоби вимірювання ефективності діпередбачає зовнішній та внутрішній аналіз, ви- яльності підприємства, такі як прибуток, ренявлення можливостей, ризиків та загроз, облік табельність капіталу або темпи зростання чиресурсів та встановлення обмежень у часі щодо стого прибутку у розрахунку на одну акцію.
Крім того, EVA-аналіз дозволяє вимірювати
досягнення поставлених цілей, визначення середнього розміру фінансових активів, які пере- і управляти прибутком підприємства з погляду
бувають у формі дебіторської заборгованості, їх його власника. Водночас цей аналіз надає інфорпитомої ваги в загальній сумі оборотності акти- мацію менеджерам підприємства стосовно того,
вів підприємства, поділ та оцінку дебіторської як вони можуть впливати на прибутковість.
О.Є. Федорченком розроблено та запропонозаборгованості за окремими її видами та строкавано модель методики проведення аналізу деми погашення.
Стосовно удосконалення аналізу дебіторської біторської заборгованості в системі управління
заборгованості О.М. Кияшко запропоновано та підприємств, що, на нашу думку, є найбільш
обґрунтовано необхідність поєднання традиційно- оптимальною (рис. 3).
Використання запропонованої методики
го економічного аналізу основних показників та
інструментів обліку в системі управління підпри- сприятиме посиленню економічного ефекту від
реалізації товарів і прискоренню отримання
ємством. Ця схема відображена на рисунку 2.
Ця методика дасть змогу виявити нереалі- грошових коштів від дебіторів.
зовані вигоди підприємства,
Визначення
Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
зміцнити його фінансовий Перший
об’єкта аналізу
послуги
етап
стан, збільшити стійкість
та ефективно контролюваПроведення оцінки рівня та складу дебіторської
Формування
ти грошові надходження в
заборгованості підприємства, а також сум
мети аналізу
вилучених з обігу коштів
погашення дебіторської заборгованості. Крім того, виПостановка
Вивчення причин виникнення дебіторської
користання методик управзавдання
заборгованості
лінського обліку сприятиме
Оцінка покупців з погляду надійності й важливості
аналізу
збереженню власного капітаЗ’ясування причин прострочення платежів
лу підприємства.
Контроль за своєчасністю погашення дебіторської
АВС-аналіз є одним з мезаборгованості
Оцінка ефективності управління дебіторською
тодів раціоналізації, який
заборгованістю
може використовуватися в
Формування кредитної політики підприємства
усіх функціональних сферах діяльності підприємства.
Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»
Збір та
Другий
АВС-аналіз дозволяє:
Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт
підготовка
етап
– виділити найбільш сутпро сукупний дохід)»
джерел
Форма № 5 «Примітки до річної фінансової
інформації,
тєві напрями діяльності;
звітності»
необхідних
для
– спрямувати ділову акЗвіт про дебіторську та кредиторську
і
тивність у сферу підвищеної
заборгованість підприємства
економічної значущості і одАналітична інформація відділу продажів
ночасно понизити витрати
Кількісний аналіз
Горизонтальний і вертикальний аналіз
Третій
в інших сферах за рахунок
дебіторської
Дослідження динаміки дебіторської заборгованості
етап
усунення зайвих функцій і
Аналіз показників, що характеризують стан
заборгованості
видів робіт;
дебіторської заборгованості (коефіцієнт
– підвищити
ефективвідволікання обігових коштів у дебіторську
ність організаційних і управзаборгованість, коефіцієнт оборотності, середній
період погашення, частка у загальному обсязі
лінських рішень завдяки їх
поточних активів, частка простроченої дебіторської
цільовій орієнтації.
заборгованості тощо)
XYZ-аналіз дозволяє клаЯкісний
аналіз
сифікувати ресурси підпри- ЧетверВстановлення рейтингу важливості окремих
дебіторської
ємства залежно від характе- тий етап
складових дебіторської заборгованості
заборгованості
ру їх використання і точності
Визначення асортиментних груп товарів, на які
припадає найбільша частка у структурі дебіторської
прогнозування змін в їх позаборгованості
требі. Основна ідея XYZВиявлення в межах асортиментних груп товарів
аналізу полягає в групуванні
стратегічно важливих дебіторів компанії
об’єктів за однорідністю параметрів, що аналізуються,
Прийняття відповідних управлінських рішень, які
Підсумковий
П’ятий
дадуть змогу зменшити рівень дебіторської
іншими словами – за коефіетап
етап
заборгованості
цієнтом варіації.
EVA-аналіз
забезпечує
Рис. 2. Напрями і види аналізу дебіторської заборгованості
отримання кориснішої інформації щодо ефективності Джерело: [5]
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Види аналізу дебіторської заборгованості

Залежно від
конкретних
завдань

- комплексний
аналіз стану;
- аналіз як частини
дослідження
бізнес-процесів
підприємства;
- регулярний аналіз.

Залежно від
заданих
напрямів

Залежно від
інструментарію

- ретроспективний;
- перспективний;
- стратегічний.

- вертикальний;
- горизонтальний;
- порівняльний.

Залежно від
специфіки
діяльності
підприємства

АВС-аналіз
XYZ-аналіз
EVA-аналіз

Рис. 3. Модель методики проведення аналізу дебіторської заборгованості
Джерело: [6]

Висновки. Для здійснення аналізу дебіторської заборгованості та прийняття ефективних
управлінських рішень важливе значення має
повнота та об’єктивність інформації. Вирішення багатьох проблемних питань дозволить
значно вдосконалити організацію та методику обліку розрахунків з дебіторами. Ефективне управління дебіторською заборгованістю на
основі здійснення ґрунтовного та систематичного її аналізу є для суб’єктів господарювання
дуже важливим. Правильний та своєчасний
аналіз дебіторської заборгованості дозволить
оцінити ефективність і збалансованість товарного кредиту і надання знижок покупцям, визначає сфери, в яких необхідно докласти додаткових зусиль для повернення боргів, дає базу
для створення резерву сумнівних боргів, дозволяє спрогнозувати надходження коштів.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
FEATURES OF INVENTORY AUDITING IN MODERN CONDITIONS
OF THE FOOD INDUSTRY ENTERPRISES
АНОТАЦІЯ
Проаналізовано особливості аудиту виробничих запасів на
підприємствах харчової промисловості, розглянуто методику
проведення аудиту виробничих запасів, а саме мету, завдання,
об’єкти, джерела інформації і послідовність аудиту виробничих
запасів на підприємствах харчової промисловості.
Ключові слова: виробничі запаси, аудит, мета аудиту виробничих запасів, послідовність проведення аудиту виробничих запасів, бухгалтерський облік виробничих запасів.
АННОТАЦИЯ
Проанализированы особенности аудита производственных
запасов на предприятиях пищевой промышленности, рассмотрена методика проведения аудита производственных запасов, а именно цель, задачи, объекты, источники информации
и последовательность аудита производственных запасов на
предприятиях пищевой промышленности.
Ключевые слова: производственные запасы, аудит, цель
аудита производственных запасов, последовательность проведения аудита производственных запасов, бухгалтерский
учет производственных запасов.
ANNOTATION
This paper analyzes the features of inventory audit in food
industry enterprises, the technique of inventory audit, namely, goal,
objectives, facilities, information sources, sequence of inventory
audit in the food industry enterprises.
Keywords: inventory, audit, purpose of auditing, sequence of
inventory audit, inventory accounting.

Постановка проблеми. Розвиток різних
форм власності в сучасних умовах господарювання значною мірою скоротив сферу відомчого контролю, обмежив втручання державних
органів у фінансову діяльність підприємств
та обумовив зростання потреби в незалежному від держави контролі достовірності, повноти бухгалтерської звітності та відповідності
її чинному законодавству. Створення системи
незалежного контролю, зокрема аудиту запасів, насамперед спрямоване на захист інтересів власників. Тому, що від достовірності та
об’єктивності відображення в бухгалтерському
обліку й звітності операцій із виробничими
запасами залежить правильність визначення
основних показників, які характеризують результати господарської діяльності та реальний
фінансовий стан підприємства.
Харчова промисловість є однією з стратегічних галузей економіки держави, яка спрямована на стійке забезпечення населення життєво-необхідними та якісними продуктами
харчування. Основною передумовою здійснення
господарської діяльності підприємств харчової

промисловості є раціональне формування та використання виробничих запасів.
Більшість підприємств харчової промисловості не мають чітко налагодженої схеми формування виробничих запасів на підприємстві,
тому це ускладнює процес управління ними.
У процесі роботи можуть виникати збої у виробництві, збільшуватися витрати підприємства,
що пов’язані із формуванням запасів, а це призведе до недоотримання певної суми прибутку
та зниження конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості. Тому виникає
необхідність проведення аудиту виробничих запасів на підприємствах харчової промисловості.
Аудит виробничих запасів харчового підприємства займає важливе місце серед усіх напрямів аудиту, оскільки виробничі запаси харчового підприємства становлять значну частину усіх
обігових коштів та є головним засобом досягнення стратегічних цілей промислового підприємства. Роль аудиту виробничих запасів у сучасних умовах обґрунтована значним попитом з
боку користувачів аудиторських послуг на незалежне судження аудитора стосовно показників,
що характеризують стан обліку запасів підприємства харчової промисловості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Аналізу теми аудиту виробничих запасів присвячували свої роботи такі науковці як Ф.Ф. Бутинець, П.Й. Атамас, М.Ф. Огійчук, В.В. Немченко, Л.П. Кулаковська, К.О. Утенкова.
Наприклад, Л.П. Кулаковська вважає, що
від достовірності, об’єктивності, правдивості та
повноти відображення господарських фактів,
пов’язаних із рухом виробничих запасів, залежить правдивість і неупередженість усіх суттєвих для користувачів показників. Л.П. Кулаковська розглядає метою аудиту виробничих
запасів висловлення аудитором думки про те,
чи відповідає фінансова інформація щодо руху
і залишків виробничих запасів на підприємстві
в усіх суттєвих аспектах нормативним документам, які регламентують порядок її підготовки і
надання користувачам. Також, в її роботі вказується, що бухгалтерський облік забезпечує
відображення господарських фактів, а аудит
підтверджує їх достовірність, законність та повноту відображення. Розглядаючи завдання аудиту виробничих запасів, необхідно пам’ятати,
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що аудиторське дослідження виходить за межі
бухгалтерського обліку. Загальне визначення
завдання аудиту виробничих запасів полягає у
встановленні достовірності й повноти відображення в бухгалтерському обліку та звітності
всіх господарських фактів відносно залишків і
руху виробничих запасів [1, с. 384].
К.О. Утенкова вважає, що на підприємстві
обсяг операцій із запасами досить великий, а
тому їх перевірка є трудомістким і відповідальним процесом. Мета аудиту за Утенковою
полягає у висловленні аудитором незалежної
професійної думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації про виробничі запаси. Виходячи з мети,
основними завданнями аудиту виробничих
запасів вона вважає такі: контроль за дотриманням чинного законодавства щодо операцій
з виробничими запасами; перевірка правильності формування первісної вартості запасів;
дослідження стану складського господарства
запасів; встановлення повноти і правильності
відображення в бухгалтерському обліку надходження запасів за їх каналами; дослідження правильності і повноти відображення в
обліку господарських операцій з вибуття запасів за їх каналами; перевірка правильності
віднесення вартості запасів, використаних на
виробництво [4, с. 246].
В.В. Сопко наголошує, що важливим етапом
аудиту виробничих запасів підприємства харчової промисловості є перевірка складського
господарства. Для забезпечення правильного
приймання, зберігання і відпущення запасів
важливе значення має наявність належної організації складського бухгалтерського обліку.
При цьому необхідно забезпечити повну відповідність даних складського і бухгалтерського
обліку, періодична перевірка наявності такої
відповідності є одним з елементів поточного
контролю достовірності відображення даних і
збереження запасів. Первинне спостереження,
документи і документація виконують вагому
роль в управлінні господарством: дають уявлення про фактичне становище господарських
засобів; забезпечують плановість у роботі підприємства, контроль за наявністю і рухом
господарських засобів; є юридичним доказом
господарських операцій; використовуються не
лише в процесах обліку, але і для ревізії, аналізу господарської діяльності, розробки проектів
управлінських рішень[3, с. 179].
Мета статті. Проведені дослідження ставили
за мету визначити особливості проведення аудиту виробничих запасів на підприємствах харчової промисловості для оцінки впливу аудиторських перевірок на достовірність, правильність
бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
Для досягнення обраної мети вирішувалися
такі завдання:
– визначити вплив аудиторських перевірок
на достовірність, правильність бухгалтерського
обліку і фінансової звітності;

– встановити особливості проведення та методики аудиту виробничих запасів на підприємствах харчової промисловості.
Виклад основного матеріалу. Успіх роботи
аудитора при проведенні перевірки насамперед
залежить від того, наскільки досконало розроблено методику аудиту. Тому особливу увагу
при проведенні аудиторських перевірок підприємств харчової промисловості слід приділяти
безпосередньо методиці проведення аудиту виробничих запасів.
Мета аудиту виробничих запасів відповідно
до МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту» полягає у висловленні аудитором незалежної професійної думки
щодо правильності і достовірності відображення у звітності підприємства інформації про виробничі запаси, а саме про:
– достовірність первинних даних бухгалтерського обліку щодо фактичної наявності та
руху запасів;
– повноту та правильність відображення
первинних даних з обліку запасів у зведених
регістрах;
– правильність ведення обліку запасів відповідно до законодавчих та нормативних актів,
облікової політики;
– достовірність відображення залишку запасів у звітності [4, с. 247].
Для досягнення основної мети аудиту, а також задоволення потреб користувачів в отриманні повної, правдивої та неупередженої інформації щодо виробничих запасів аудитору
необхідно виконати такі завдання:
– перевірити наявність та порядок зберігання виробничих запасів;
– перевірити забезпечення контролю за збереженням запасів на всіх етапах їх руху та зберігання;
– перевірити правильність та своєчасність
документального відображення операцій із надходження, відпуску та внутрішнього переміщення запасів;
– перевірити правильність визначення первісної вартості виробничих запасів та відповідності її обліковій політиці та П(С)БО 9;
– перевірити дотримання норм витрачання
запасів для здійснення господарської діяльності
та порядок обліку витрачання запасів у виробництві;
– перевірити додержання підприємством
встановлених норм списання;
– перевірити переоцінку та уцінку виробничих запасів;
– оцінити якість проведених інвентаризацій запасів;
– встановити законність дій, пов’язаних із
рухом виробничих запасів, та відсутність суттєвих порушень і помилок у бухгалтерському
обліку та звітності.
Загальне визначення завдання аудиту виробничих запасів полягає у встановленні доВипуск 3. 2015
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стовірності й повноти відображення в бухгалтерському
обліку та звітності всіх господарських фактів щодо залишків і руху виробничих запасів
[5, с. 197].
До об’єктів перевірки запасів відносять облікову групу «Виробничі запаси», яка
об’єднує: сировину й матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби,
паливо, тару й тарні матеріали, будівельні матеріали, матеріали передані в переробку,
запасні частини, матеріали
сільськогосподарського призначення, інші матеріали. А
також операції пов’язані з
надходженням, рухом і вибуттям виробничих запасів, їх
оцінка, нормування, списання тощо [6, с. 356].
Джерела інформації аудиту виробничих запасів становлять предметну область
аудиторського дослідження і
включають:
1. Внутрішні нормативні
та загальні документи.
2. Облікову політику з питань обліку виробничих запасів.
3. Договори з матеріальновідповідальними особами.
4. Договори з контрагентами.
5. Документацію суб’єктів
внутрішнього контролю з питань контролю за раціональним використанням та збереженням виробничих запасів.
6. Первинні документи та
реєстри обліку по рахунках,
призначених для ведення бухгалтерського обліку виробничих запасів.
7. Регістри зведеного синтетичного обліку, оперативну, статистичну та фінансову
звітність.
8. Інші документи, що відображають факти господарської діяльності, пов’язані з
придбанням та списанням виробничих запасів.
9. Місця зберігання виробничих запасів, включаючи ваговимірювальні пристрої.
10. Технологічний процес
виробництва, а саме, інформаційні потоки щодо проходження матеріалів від однієї

Ознайомлення з результатами попередніх перевірок
(якщо такі були в минулому)
Оцінка системи внутрішнього контролю (тестування)

Інвентаризація запасів
Аудит прибуткових і видаткових документів, показників реєстрації
та рахунків постачальників

Взаємна звірка прибуткових документів
з даними рахунків постачальників

Взаємна звірка видаткових
документів з даними рахунків
покупців і витрат на виробництво

Порівняння даних прибуткових і видаткових документів з даними
натурального обліку
Аудит змісту оборотних відомостей натурально-вартісного обліку і
порівняння їх з даними обліку-матеріально-відповідальних осіб

Аудит бухгалтерських операцій, проведень, звітів з обліку матеріальних
цінностей і порівняння їх з даними первинної документації

Аналіз бухгалтерський операцій
за Журналом № 3 відомість 3.1

Перевірка бухгалтерських
операцій за Журналом №5, 5А

Аудит даних Балансу, фінансової та податкової звітності і порівняння їх з
даними Головної книги, журналів, відомостей та первинних документів
Проведення аналізу ефективності використання виробничих запасів

Складання висновку та надання рекомендацій щодо усунення порушень і
помилок та підвищення ефективності використання та обліку виробничих
Аудит бухгалтерських операцій, проведень, звітів з обліку матеріальних
цінностей і порівняння їх з даними первинної документації

Аналіз бухгалтерський операцій
за Журналом № 3 відомість 3.1

Перевірка бухгалтерських
операцій за Журналом №5, 5А

Аудит даних Балансу, фінансової та податкової звітності і порівняння їх з
даними Головної книги, журналів, відомостей та первинних документів

Проведення аналізу ефективності використання виробничих запасів
Складання висновку та надання рекомендацій щодо усунення порушень і
помилок та підвищення ефективності використання та обліку виробничих

Рис. 1. Послідовність проведення аудиту виробничих запасів
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стадії виробництва до іншої, їх перетворення на
готову продукцію [7, с. 42].
Дослідження не обмежується вивченням
бухгалтерських документів. Аудит виробничих
запасів не може здійснюватися без досліджень
оперативного обліку, інформації з діловодства
(накази про зміну матеріально-відповідальних
осіб; про проведення, інвентаризацій), висновків спеціалістів [8, с. 3].
Під час аудиту аудитор повинен перевірити
правильність і повноту оприбуткування запасів.
Для цього він повинен зіставити дані документів від постачальників з даними прибуткових
документів і договорами. Наступним етапом
є звірка записів в первинних документах про
надходження цінностей і облікових регістрів.
Також йому необхідно перевірити правильність
кореспонденції рахунків з оприбуткування запасів – чи немає випадків, коли товарно-матеріальні цінності, які надійшли, не оприбуткували, а їх віднесли на інші рахунки [9, с. 226].
Особливу увагу аудитор повинен приділити
тому, чи дотримуються положення наказу про
облікову політику. Необхідно, наприклад, перевірити чи використовується саме той метод
оцінки вибуття запасів, який вказаний в наказі
про облікову політику. Також, аудитору необхідно самостійно перевірити правильність розрахунків оцінки при вибутті запасів [10, c. 77].
Проблемним аспектом при аудиті запасів є
правильність визначення первісної вартості.
Таки складно аудитору простежити весь ланцюжок витрат, понесених підприємством при
закупівлі виробничих запасів. Можливо, щоб
не списувати деякі витрати в витрати звітного періоду, зменшуючи таким чином прибуток,
підприємство буде навмисно включати їх до
первісної вартості [11, с. 123].
Послідовність проведення аудиту виробничих запасів можна зобразити наступною схемою на рисунку 1 [5, с. 197].
Висновки. Як відомо, запаси визнаються активами, якщо приносять економічні вигоди.
Від достовірності, об’єктивності, правдивості та
повноти відображення фактів операцій з обліку запасів, залежить правдивість і неупередженість усіх суттєвих показників фінансової звітності. Аудитор повинен провести ідентифікацію
виробничих запасів. Вона полягає в перевірці
того, чи можна цей об’єкт обліку віднести до
виробничих запасів.
Матеріальні затрати становлять значну частину собівартості продукції, особливо на підприємствах харчової промисловості. Від достовірності та об’єктивності відображення в

бухгалтерському обліку та звітності операцій із
виробничими запасами залежить правильність
визначення основних показників, які характеризують результати господарської діяльності та
реальний фінансовий стан підприємства. Саме
аудит виробничих запасів забезпечує перевірку
даних бухгалтерського обліку виробничих запасів на достовірність в усіх суттєвих аспектах
та відповідність вимогам законів України та інших нормативно-правових актів.
Сьогодні у світовій практиці потреба в аудиторських послугах досить велика. Тому існує
потреба і перспектива подальших досліджень
аудиту виробничих запасів, оскільки саме
вони становлять значну частину у витратах
харчових підприємств, а, отже, безпосередньо
впливають на фінансовий результат і стан цих
підприємств.
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ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ
КРАУДФАНДИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
TAXATION OF CROWDFUNDING ACTIVITY IN UKRAINE
АНОТАЦІЯ
Досліджено краудфандинг як інструмент забезпечення подальшого економічного розвитку країни та росту добробуту населення. Для кращого розуміння терміну розглянуто різноманітні його трактування, запропоновані різними дослідниками. Увагу
зосереджено на різноманітних варіантах оподаткування краудфандингової діяльності залежно від суб’єкта оподаткування.
Ключові слова: краудфандинг, фінансування, оподаткування, донор, реципієнт, платформа.
АННОТАЦИЯ
Исследован краудфандинг как инструмент обеспечения
дальнейшего экономического развития страны и роста благосостояния населения. Для лучшего понимания термина
рассмотрены разнообразные его трактовки, предложенные
различными исследователями. Внимание сосредоточено на
различных вариантах налогообложения краудфандинговой
деятельности в зависимости от субъекта налогообложения.
Ключевые слова: каудфандинг, финансирование, налогообложение, донор, реципиент, платформа.
ANNOTATION
In the article authors examined crowdfunding as a tool of the
further economic development and growth of the welfare of the
population. For a better understanding of the term were considered
its various interpretations proposed by different researchers. The
attention in this study focused on various combinations of tax
according to the subject of taxation.
Keywords: crowdfunding, financing, taxation, donor, recipient,
platform.

Постановка проблеми. Забезпечення стійкого економічного зростання можливе лише
завдяки постійному залученню капіталу та
розширенню джерел фінансування. Одним з варіантів джерел фінансування проектної діяльності може бути краудфандинг. Краудфандинг
активно розвивається і залучає все більше проектів та спонсорів.
Механізм краудфандинга досить простий:
компанії збирають кошти через інтернет-платформи, на яких донори здійснюють платежі.
Відповідно виникає питання щодо оподаткування цього виду діяльності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Питання теорії і практики краудфандингу
лише починають підніматись, існуючі публікації акцентують лише на його окремих аспектах.
Різні аспекти теорії і практики краудфандингу
розглядались в працях зарубіжних та вітчизняних вчених, а саме: Д. Жданової [6], Б. Лар-

ралде [7], К. Прахалада [8], Г.А. Хмелева [9] та
А. Швієнбахер [7].
Метою статті є характеристика варіантів
оподаткування краудфандингової діяльності залежно від суб’єкта оподаткування. Виходячи із
поставленої мети, необхідно вирішити наступні
завдання: розглянути думки науковців, які займались дослідженням теорії і практики краудфандингу, визначити суб’єкти оподаткування
краудфандингової діяльності та запропонувати
варіанти їх оподаткування.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Для забезпечення подальшого економічного
розвитку країни, росту добробуту населення
постійно вдосконалюється податкове законодавство, яке б повною мірою відповідало вимогам нинішнього стану економіки. За останній
час були внесені суттєві зміни до Податкового
кодексу. Державна фіскальна служба України
вважає податкові зміни необхідним кроком для
економічного зростання, зазначаючи, що основними напрями податкової реформи є:
– кількість податків та зборів скорочено
вдвічі, менше звітності (11 замість 22);
– податок на прибуток – простий розрахунок на основі фінансової звітності;
– ПДВ – запроваджено електронне адміністрування податку;
– ЄСВ – зниження ставок для роботодавців
з підвищенням відповідальності;
– податок з доходів фізичних осіб – прогресивна шкала для доходів;
– єдиний податок – зниження ставок для
малого бізнесу до 50%;
– самостійні доходи місцевих бюджетів –
акциз з роздрібних продажів підакцизних товарів, податок на нерухоме майно, єдиний податок;
– мораторій на 2 роки на перевірки малого
бізнесу (з обсягом доходу до 20 млн. грн. в рік);
– підвищення податкового навантаження
на високорентабельний бізнес: видобувна діяльність, лотерейна, букмекерська діяльність [1].
Не можна сказати, що українська податкова система з цими змінами стала більш заплутана, проте гнучкості, а подекуди логічності
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їй все таки не вистачає. Також, в Податковому кодексі все ще залишається низка «білих
плям» в питаннях оподаткування певних видів
діяльності.
Наша держава зараз перебуває у важкому фінансовому становищі й потребує нових способів
вирішення існуючих соціальних та економічних проблем. У західних країнах, що розвиваються набагато швидшими темпами впроваджені і успішно працюють фінансові механізми,
які могли б стати ключем до вирішення фінансових проблем в Україні. Швидко розвивається
і успішно зарекомендував себе як ефективний
засіб досягнення цілей краудфандинг. Питання теорії і практики краудфандингу в Україні
лише починають підійматись. Існуючі публікації акцентують лише на окремих деталях краудфандингу. А питання оподаткування краудфандингу залишається відкритим, що суттєво
гальмує розвиток краудфандингу в Україні, а
на тлі поточної економічної ситуації краудфандинг може стати тією рятівною соломинкою для
малого та середнього бізнесу.
Хочеться зазначити, що в законодавстві
України поняття краудфандинг відсутнє. І це
незважаючи на цілком ефективне функціонування декількох краудфандингових платформ,
серед яких вже можна відзначити лідерів, а
саме: Українську біржу благодійності та Спільнокошт (табл. 1).

Як нерідко трапляється з англомовними економічними термінами, краудфандинг, не має
адекватного перекладу на українську мову.
Складний термін «краудфандинг» утворений із
двох англійських слів – crowd (натовп, юрба,
маса) і funding – (фінансування). Дослівно це
масове фінансування, а за змістом – співфінансування.
Кожен автор має своє уявлення про сутність
категорії «краудфандинг» (табл. 2). Серед визначень можна знайти трактування краудфандингу як процесу, співпраці, відкритого
конкурсу, розподілу завдань, інструменту активізації діяльності та форми відносин.
Якщо зважати на те, що термін «краудфандинг» у буквальному розумінні означає фінансування, то вважаємо доречним визначити його
як діяльність юридичних, фізичних осіб або
держави, спрямована на фінансування проекту
задля досягнення цільових орієнтирів (фізичних та юридичних осіб, підприємств та галузей, міст та регіонів, країни) за участі значної
кількості осіб.
З метою оподаткування краудфандингу необхідним є не тільки визначення його суб’єктів, а
й руху між ними грошових коштів (див. рис. 1).
Краудфандингова
платформа

комісія

реципієнт

Таблиця 1
Українські краудфандингові платформи
кількість
на 17.02.2015 р.
діючих успішних
проектів проектів

назва
платформи

офіційний
веб-сайт

Спільнокошт

biggggidea.
com

9

58

Українська
Біржа
Благодійності

ubb.org.ua

242

470

na-starte.
com
jqstar.com

3

5

3

-

Na-Starte
JQ Star
Джерело: [2–5]

донор

Рис. 1. Рух грошових коштів між суб’єктами
оподаткування краудфандингу
Джерело: розроблено авторами

Для визначення об’єкту оподаткування для
донору необхідним є виділення основних видів
краудфандингу:
1) вкладення мінімальної суми (наприклад,
10 гривень або 1 долар) для підтримки проекту.
Таблиця 2

Визначення краудфандингу, запропоновані різними дослідниками
автор, джерело
Д. Жданова [6]
А. Швієнбахер, Б.
Ларралде [7]
К.К. Прахалад [8]
Г.А. Хмелева
[9, с. 202]
інтернет-довідник
«Вікіпедія»[10]

визначення
колективна співпраця людей, які добровільно об’єднують свої грошові кошти або
інші ресурси разом, щоб підтримати зусилля інших людей або організацій
відкритий конкурс, переважно через Інтернет, для збору фінансових ресурсів або у
вигляді дарування, або в обмін на основі різних форм винагороди та / або підтримки правом голосу ініціатив, спрямованих на досягнення конкретних цілей
розподіл завдань для великої групи людей через публічні оголошення
інструмент активізації інноваційної діяльності, який забезпечує розвиток сприятливих умов для малого бізнесу і запуску підприємств з моменту створення, надає
можливість участі в інвестуванні необмеженому колу інвесторів з різними мотивами і фінансовими можливостями
колективне співробітництво людей (донорів), які добровільно об’єднують свої гроші
або інші ресурси разом, як правило, через Інтернет, щоб підтримати зусилля інших
людей або організацій (реципієнтів);
різновид фандрайзингу – процесу пошуку і залучення грошових та інших ресурсів
Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки

879

Ця транзакція, як правило, є «пожертвуван- приємств. Як і раніше, податку на прибуток
ням». Тобто, цей вид краудфандингу не перед- підприємств присвячено цілий розділ Податкобачає для донору отримання доходу, а відтак не вого кодексу, а саме третій, починаючи з 133
статті;
включається в сукупний дохід;
6) пряме кредитування (зазвичай мікрокре2) вкладення суми вартості товару/послуги –
передбачається, що в тому випадку, якщо автор дитування). Донори є фізичними особами які
набере потрібну суму для виробництва продук- хочуть, щоб проект був запущений, а їхні гроші
ції/послуги, донор – отримає цей товар відразу були повернуті.
Відсотки по мікрокредиту (якщо вони передпісля його виробництва. Відмінною особливістю
цього виду інвестиції є те, що донор «платить» бачені) будуть оподатковуватись згідно з ПКУ
за ще невироблений товар і не може заздалегідь податком на доходи фізичних осіб.
Розглянемо оподаткування доходів крудфанзнати, коли товар буде готовий. Автори проекту
розуміють, що покупець робить не замовлення, а динговигх платформ. Комісія за посередницьпопереднє замовлення довжиною, можливо, на- кі послуги платформи складають від 5 до 10%
віть в кілька років, тому на товар дається зниж- звід суми успішного збору по проектам. Сума
ка. Тобто після того, як буде налагоджено вироб- податку буде залежати від того, яку форму опоництво, товар буде коштувати, наприклад, 100 даткування обере власник краудфандингової
платформи, буде він працювати як ФОП фізич$, а донор отримає його за 80 $.
Згідно з принципом відповідності доходів і ви- на особа-підприємець (ФОП) або зареєструє як
трат, дохід для донора виникне після отримання юридичну особу.
У цілях оподаткування доходів реципієнта протовару та складатиме згідно з нашим прикладом
20 $. Ця сума буде підлягати оподаткуванню на понуємо поділити краудфандингові проекти на:
– некомерційні (неприбуткові), які не ставзагальних засадах відповідно з ПКУ;
3) вкладення вище вартості товару. У цьому лять за мету отримання доходів;
– прибуткові (комерційні), які передбачаразі може бути дві ситуації: вкладення суми вартості товару + пожертвування; вкладення суми ють отримання позитивного фінансового ревартості товару + вартість за додаткові послуги / зультату;
– проміжкові – це проекти, що, наприклад,
можливості / товари. Наприклад, в якості винагороди за фінансування в розмірі 1000 $ автор започатковувалися як неприбуткові, але з часом почали приносити дохід.
проекту особисто пообідає з донором.
Кошти, направлені на фінансування краОсновна сума цієї операції буде оподатковуватися як і попередній вид краудфандигу. удфандингових проектів першого типу, що не
Щодо оподаткування додаткової послуги, тут передбачають отримання позитивного фінансовиникають питання. Звичайно, якщо це обід в вого результату, не підлягають оподаткуванню,
ресторані, то суму отриманого додаткового бла- якщо реципієнт зареєстрований як некомерційга можливо визначити достеменно. Але, якщо на організація. Також, не підлягають оподаткудодаткова послуга – це виступ на дні народжен- ванню операції подані в таблиці 3.
Оподаткування краудфандингових проектів
ні, або прогулянка з автором проекту?
4) контракт, за яким донорам виплачуються 2 і 3 типу буде знову таки залежати від вибору
роялті-дивіденди (наприклад, один раз на рік системи оподаткування (див. рис. 2).
Отже, дати імпульс для розвитку колекпротягом десяти років з моменту виходу фільму
тивного фінансування може уряд, прийнявши
/ книги / ігри і т.д.).
Законом України від 27.03.2014 № 1166- закони, які регулюватимуть краудфанднг як
VII «Про запобігання фінансової катастрофи та окремий вид діяльності, щоб позбавити донорів,
створення передумов для економічного зростан- реципієнтів та платформи юридичних складноня в Україні» змінено порядок оподаткування щів з оподаткуванням.
пасивних доходів – дивідендів, процентів, роялті
Краудфандингова
платформа
та інвестиційних доходів, а
саме: вводиться особливий
механізм оподаткування і
прогресивна шкала [11];
Юридична особа
Фізична особа
5) донори,
інвестуючи
кошти в проекти, стають
Загальна система
власниками створеного бізоподаткування
несу або отримують паї.
Спрощена система
З 1 січня 2015 року в
оподаткування
Спрощена система
Пільгова система
Україні набули чинності
оподаткування
оподаткування
зміни до Податкового коЗагальна система
оподаткування
дексу України. Зміни торкнулися в тому числі і таРис. 2. Форми оподаткування краудфандингової платформи
кого базового податку, як
податок на прибуток під- Джерело: розроблено авторами
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Таблиця 3.
Надходження, що звільняються від оподаткування
реципієнт

характер грошових надходжень

сума надходжень
у розмірі, що не перевищує суми
граничного розміру доходу,
визначеного згідно з абзацом
першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст.
169 ПК

фізичні і юридичні особи

нецільовий

постраждалі в наслідок
екологічних, техногенних та
інших катастроф, стихійних лих,
аварій

цільовий або нецільовий

необмежена

волонтери

на закупівлю спеціальних
засобів індивідуального захисту,
лікарських засобів, продуктів
харчування та інші потреби

необмежена

Джерело: розроблено авторами

Відкритим питанням для подальших досліджень залишається податкове стимулювання
донорів.
Висновки. Проведене дослідження показало, що краудфандинг це діяльність юридичних,
фізичних осіб або держави, спрямована на фінансування проекту задля досягнення цільових
орієнтирів (фізичних та юридичних осіб, підприємств та галузей, міст та регіонів, країни)
за участі значної кількості осіб.
Як і будь-яка інша діяльність, краудфандингова діяльність повинна бути оподаткована. Оподаткування краудфандингової діяльноті
прямо залежить саме від суб’єкта. Як найшвидшого дослідження вимагає питання податкового стимулювання донорів, для збільшення їх
кількості.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
IMPROVEMENT OF ACCOUNTING FOR FARMS:
INTERNATIONAL EXPERIENCE
АНОТАЦІЯ
Досліджено особливості удосконалення організації обліку
у фермерських господарствах України на основі зарубіжного
досвіду, розглянуто необхідність змін у веденні обліку з врахуванням вітчизняних і зарубіжних стандартів, оскільки інтеграція економіки України у світову систему неможлива без застосування у системі обліку міжнародних стандартів, які стають
невід’ємною складовою національного обліку, а традиційна
система його організації неприйнятна для таких агроформувань внаслідок своєї громіздкості. Також державна політика
повинна бути спрямована на стимулювання та розвиток малого та середнього бізнесу: збільшення обсягу державних гарантій кредитів або частки гарантії, розширення прав підприємств;
кредитне посередництво; спеціальні гарантії та позики; субсидування процентних ставок
Ключові слова: фермерські господарства, міжнародні
стандарти, бухгалтерський облік, зарубіжний досвід, малий та
середній бізнес, фінансова звітність.
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены особенности совершенствования организации
учета в фермерских хозяйствах Украины на основе зарубежного
опыта. Рассмотрено необходимость изменений в области бухгалтерского учета с учетом того, что касается внутренних и иностранных стандартов, поскольку интеграция экономики Украины
в мировую систему невозможна без применения в системе учета
международных стандартов, которые становятся неотъемлемой
составляющей национального учета, а традиционная система
его организации неприемлема для таких агроформирований
вследствие своей громоздкости. Также государственная политика должна быть направлена на стимулирование и развитие
малого и среднего бизнеса: увеличение объема государственных гарантий кредитов или доли гарантии, расширение прав
предприятий; кредитное посредничество; специальные гарантии
и займы; субсидирование процентных ставок
Ключевые слова: фермерские хозяйства, международные стандарты, бухгалтерский учет, зарубежный опыт, малый
и средний бизнес, финансовая отчетность.
ANNOTATION
The present article deals with the research of the features of improving accounting for farms in Ukraine based on international experience, examines the need for change in accounting with regard to
domestic and foreign standards, as the integration of Ukraine into the
global system is not possible without the use of international standards
in the accounting system, which is an essential part of the national
accounting system and its traditional organization is unacceptable for
such agricultural enterprises because of its unwieldiness. Also, public
policy should be focused on the promotion and development of small
and medium businesses, increase of government guarantees of credits
or share of guarantees, empowering of enterprises; credit intermediation; special guarantees and credits; subsidizing of interest rate.
Keywords: farms, international standards, accounting, international experience, small and medium businesses, financial reporting.

Постановка проблеми. На сучасному етапі
розвитку аграрної економіки України значне
місце займає нова і водночас специфічна форма
підприємницької діяльності – фермерське господарство. Специфічність цих агроформувань
спричиняє певні, притаманні тільки їм, особливості в організації та забезпеченні обліку та
контролю.
Перехід аграрного сектора до ринкових відносин супроводжується новими тенденціями
розвитку АПК, зміною структури виробництва,
характером зайнятості сільського населення,
зумовленими реструктуризацією сільськогосподарських підприємств і створенням на їх
основі нових господарських структур на засадах приватної власності на майно і землю. Зокрема широкого розповсюдження набули фермерські господарства. Водночас реорганізація
сільськогосподарських структурних одиниць
викликала необхідність змін у веденні обліку
з врахуванням вітчизняних і зарубіжних стандартів, оскільки інтеграція економіки України
у світову систему неможлива без застосування
у системі обліку міжнародних стандартів, які
стають невід’ємною складовою національного
обліку, а традиційна система його організації
неприйнятна для таких агроформувань внаслідок своєї громіздкості, а отже трудомісткості.
Основним джерелом оперативної і об’єктивної
інформації про розвиток виробництва, виконання господарських операцій є облік, тому нині
є актуальним визначити удосконалення обліку
фермерських підприємств із врахуванням країн
зарубіжжя.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Бухгалтерський облік – процес виявлення,
вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації
про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для ухвалення рішень.
Удосконаленню та організації обліку фермерських господарств значну увагу приділяли у
своїх працях низка вітчизняних та зарубіжних
науковців, зокрема відомі економісти: М. Бакетті, П.І. Гайдуцький, М.Я. Дем’яненко,
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С.І. Дем’яненко, В.А. Дерій, Р. Ентоні, Г.Г. Кірейцев, В.О. Ластовецький, В.Г. Линник,
Ю.Я. Литвин, В.Б. Моссаковський, О.М. Онищенко, М.С. Пушкар, В.С. Рудницький,
П.Т. Саблук, Л.К. Сук, І.Д. Фаріон, П.Я. Хомин, У. Янг, І.Г. Яремчук, Ф.Ф. Бутинець,
Л.Б. Гнатишин, Д.І. Дема, М.Я. Дем’яненко,
В.А. Дерій, Л.К. Сук, П.Я. Хомин, М. Баккет, М.Ф. Бичков, С. Блегборн, Ф.І. Васькін,
Е.І. Степаненко, які зробили вагомий внесок
у розробку теоретичних та практичних основ
обліку і контролю в підприємницьких формах
господарювання. Але як самостійний об’єкт дослідження у просторово-часовому вимірі удосконалення обліку фермерських господарств з
урахуванням зарубіжного досвіду вивчене недостатньо, що і зумовило вибір теми цього дослідження.
Метою статті є дослідження тенденцій розвитку і проблеми удосконалення організації обліку фермерських господарств з урахуванням
закордонного досвіду.
Виклад основного матеріалу. Для фермерських господарств облік є основним джерелом
оперативної і об’єктивної інформації про розвиток виробництва та здійснення господарських
операцій. Обсяг і ступінь її точності визначаються метою господарювання, виробничою необхідністю і економічною доцільністю. Облік
дає змогу фермерському господарству провести
аналіз його стану, визначити виробничі витрати і валовий дохід, норму рентабельності (відношення прибутку від реалізації продукції до
витрат на її виробництво) як для господарства
загалом, так і для окремих його галузей. Дані
обліку дають змогу скласти фінансову звітність
і допомагають виявити слабкі сторони виробничої діяльності, визначити підходи при вирішенні управлінських проблем. Розвиток виробництва в фермерських господарствах призводить
до збільшення як об’єктів обліку, так і облікової роботи загалом. Удосконалення організації
обліку на фермерських господарствах нині має
вагомий внесок на розвиток господарства в цілому в Україні. Фермерське господарство – це
форма підприємницької діяльності громадян.
Це означає, що засновниками фермерського
господарства, а також його членами мають право бути лише фізичні особи [1].
Сільське господарство – одна з найскладніших народногосподарських галузей, а праця у
ньому – чи не найважча. Серед них однією з
найважливіших повинна бути практична підготовка до роботи на землі. І якщо на початковому етапі формування індивідуальних селянських господарств достатнім вважається просто
досвід, набутий у сільськогосподарському підприємстві, то в майбутньому цим обмежуватися
не можна. Перше місце займатиме вимога бути
підготовленим щонайменше на рівні випускника сільськогосподарського технікуму, зокрема з
технології та організації виробництва, менеджменту, маркетингу, фінансового господарства

тощо. І що далі, то вимоги зростатимуть.
У цьому відношенні ми змушені повторювати
шлях, уже пройдений багатьма країнами світу.
Однак низка особливостей поки що недооцінюються, не беруться до уваги, а то й нехтуються.
Зокрема, індивідуальне селянське господарство
формувалося віками, розвивалося на еволюційній основі, шляхом поступового збагачення
набутим досвідом, відмови від того, що себе не
виправдало. Кожне наступне покоління селян
мало надійну основу, яка дозволяла уникнути
багатьох можливих помилок.
Вітчизняний же досвід розвитку індивідуальних селянських господарств, яким було багате наше суспільство до революції і в період
непу, під впливом відомих причин був втраченим. Відродити його дуже складно, та й потрібний час.
Тому доводиться орієнтуватися на зарубіжний досвід, яким скористатися не завжди вдається, оскільки зарубіжне фермерство ґрунтується не просто на системі машин, а все більше
на електронізації [1].
Крім того, у зарубіжних країнах із часом
змінювалося не тільки фермерство як спосіб,
форма господарювання, а й усе те, що формувало господаря, власника, забезпечувало умови
господарювання, реалізацію продукції, наукову
основу, тобто вся інфраструктура. Взаємовплив,
взаємоузгоджене і взаємовигідне «притирання»
фермерства та сфери послуг сформували тип,
характер і рівень господарювання, який нині
сприймається в Україні як взірець.
Однак найважливішою передумовою становлення і розвитку фермерства у зарубіжних країнах була і є відповідна спрямованість державної політики. Було б помилково ідеалізувати всі
її особливості у кожній окремо взятій країні,
як і складні, у багатьох випадках не безболісні
процеси у самому фермерстві. Проте стала цілеспрямованість державної політики щодо нього
не тільки формує фермерів як господарів, а й
забезпечує статус одного з найбільш шанованих громадян, членів суспільства. Головними
чинниками, які заважають розвитку, є неефективна система державної підтримки господарства в Україні, яка виявляється через слабкий
розвиток фінансово-кредитної інфраструктури
сільськогосподарського бізнесу, високий рівень
тінізації, низький рівень державного захисту
прав підприємців [1].
Податковий кодекс, що передбачає скорочення максимальної величини виторгу і видів діяльності, яким дозволено користуватися
спрощеною системою, збільшення суми єдиного податку, а також розширень прав податківців, може призвести до згортання діяльності
суб’єктів господарювання та зниження ділової
активності населення.
Усі витрачені у господарстві ресурси знаходять своє відображення в витратах, які виникають через виплати грошових коштів, виникнення заборгованості, обміну тощо. Найбільша
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Глобальні та національні проблеми економіки
сума витрат у сільськогосподарських підприємствах припадає на здійснення процесу виробництва. Витрати виробництва в фермерських та
інших малих господарствах становлять: матеріальні витрати, оплата праці на виробництво
продукції та інші витрати. Облік матеріалів
та інших запасів доцільно вести періодичний,
коли всі одержані запаси визначають як матеріальні витрати виробництва. Водночас для
точного визначення розміру фактичних матеріальних витрат проводять корегування на зміну залишків запасів на початок та кінець року,
які визначаються шляхом інвентаризації. Також інвентаризація виступає як елемент методу
бухгалтерського обліку.
Отже, витрати на виробництво в малих підприємствах будуть становити алгебраїчну суму
витрат на: оплату праці на виробництво продукції, суму придбаних матеріальних цінностей та
отриманих послуг, суму інших витрат та суму
зміни залишку запасів. Фермерські господарства
США, як правило, ведуть бухгалтерський облік,
використовуючи зброшурований набір регістрів,
який включає всі необхідні форми або регістри
розроблені фермерами самостійно [4].
Баланс, який складається фермерами США,
має відмінну від підприємств України форму,
адже спершу розміщуються відомості про наявність грошей у вигляді готівки або на рахунках
банку, а також суми, які мають бути отримані
упродовж 12 місяців, тобто поточна дебіторська
заборгованість. Дані про наявність виробничих
запасів доволі детальні. Зокрема, стосовно худоби вказуються вартісні (ціна однієї тварини, загальна вартість тварин групи), кількісні
(кількість тварин за статевовіковими групами)
та якісні (середню маса голови, загальна маса
тварин) показники.
Найбільш істотною відмінністю регістрів з
обліку операцій фермерського господарства є
те, що крім безпосередньо регістрів з фіксації
господарських операцій введено низку форм
оперативно-технічного обліку та прогнозного
характеру. Відтак до складу регістрів для фермерських господарств штату Айова включено
форму, яка містить безпосередню характеристику ферми та склад осіб, що проживають із
фермером, пенсійний склад працюючих, попередні плани надходження грошових коштів,
календар осіменіння великої рогатої худоби,
нетелів, передбачувані раціони годівлі тварин,
а також дані про перебіг процесу вирощування
тварин та їх падіж тощо [4].
До складу регістрів бухгалтерського обліку включені окремі форми зшиті у зошит. До
складу цих регістрів належать відомість доходів та відомість витрат (обидві форми розраховані на рік).
Реєстр операцій про прибуток (правильніше
дохід) призначений для реєстрації сум, отриманих із різних джерел, і які є доходом. Записи
роблять на підставі документів, які підтверджують суму виручки.

883

Для узагальнення даних про грошові операції ферми використовують форму, де наведено
показники кошторису, складеного перед початком звітного року. Це дозволяє вивчити причини відхилення від передбачених параметрів
діяльності ферми, а також підготувати дані про
наслідки її діяльності за рік.
Досвід ведення бухгалтерського обліку у
фермерських господарствах США може бути
застосований фермерськими господарствами
України. Однак необхідно враховувати низку
важливих моментів, які ускладнюють цей процес, зокрема:
– фермери США ведуть облік відповідно до
потреб податкової декларації, в Україні зовсім
по іншому здійснюють платежі в бюджет;
– декларація подається раз в рік;
– відсутня квартальна звітність;
– уряд США вивчає діяльність фермерських господарств за допомогою вибіркового
обстеження господарств різних зон. Як наслідок відсутнє узагальнення даних про діяльність
фермерських господарств, що дозволяє їм вести
бухгалтерський облік так, як вони вважають за
доцільне.
Але організація обліку передбачає ведення
обліку за кожним видом діяльності та розподіл
витрат на фермермерські та поза фермерські витрати. Регістри обліку для фермерів розробляють науково-дослідні станції при університетах
штатів. Наприклад, у штаті Айова такими регістрами згідно з книгою по фермерському обліку
(практичне керівництво) є Регістр фермерські
витрати.
В Європі, зокрема в Польщі, більшість фермерів не мають уявлення про бухгалтерський
облік. Більшість польських господарств не ведуть бухгалтерського обліку та не готують а ні
балансу, а ні звіту про прибуток та збитки, а ні
статистичних звітів. Відповідно до польського
законодавства, вести бухгалтерських облік повинні лише ті господарства, які мають річний
дохід у 1,2 млн. EUR. Однак деякі господарства
ведуть бухгалтерський облік за власною ініціативою, переважно для того, щоб відзвітувати
перед власниками про результати своєї діяльності [3].
Оскільки нема бухгалтерського обліку, то
більшість польських фермерів не розуміють, що
таке прибуток. Результати минулого року вони
оцінюють за залишком грошей в кишені.
Євросоюз
все
більше
наполягає
на
обов’язковості ведення бухгалтерського обліку польськими фермерами, однак наразі змін
немає. Причина зрозуміла: якщо фермер має,
приміром, 7 га землі, то навіть за прибутку у
1000 EUR з 1 га річний сімейний бюджет складе 10 000 EUR. Прожити на ці гроші можна,
але найняти бухгалтера – навряд чи. Можна,
щоправда, обрати спрощену систему бухгалтерського обліку і покласти її ведення на самого фермера, однак це означає, що всі фермери
країни повинні пройти спеціальне навчання.

884

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Оскільки відсутність бухгалтерського обліку у
дрібних господарствах наразі не стримує розвиток польського аграрного сектору, то проблема
не нагальна. Однак з укрупненням господарства рано чи пізно прийдуть до необхідності
ведення відповідного обліку. З іншого боку, це
дозволить і державі отримати більш достовірну
інформацію про аграрний сектор країни [3].
Зокрема для Українських малих фермерських господарств, підприємств детального відпрацювання на державному рівні вимагають
такі важливі питання, як матеріально-технічне
забезпечення фермерів, їх інформаційне та наукове обслуговування, механізм соціального захисту, умови кредитування та інше. Фермерські
господарства України функціонують на підставі
Закону України «Про фермерські господарства»
вiд 19.06.2003 р. № 973-IV: є формою підприємництва громадян, які виявили бажання виробляти товарну продукцію, займатися її переробкою та реалізацією [5].
Як юридична особа вони повинні вести бухгалтерський облік результатів своєї діяльності за господарський рік і подавати звітність.
Ведення обліку передбачає: з’ясування самим
господарством наслідків своєї госпрозрахункової діяльності, обґрунтування розрахунку сум
податку, уявлення про розміщення грошових
коштів, визначення майнового стану господарства, здійснення самоконтролю та прогнозування.
Згідно з методичними рекомендаціями фермерські господарства можуть вести бухгалтерський облік чотирма способами:
1) проста форма обліку (без використання
подвійного запису). Її застосовують господарства, в яких працюють власник (голова) та члени його родини (без залучення найманих працівників);
2) спрощена форма бухгалтерського обліку.
Її рекомендується застосовувати господарствам
із середньообліковою чисельністю працюючих
за звітний період до 10 осіб включно (крім членів сім’ї) і обсягом виручки за рік, що не перевищує еквіваленту 2 мільйонам євро, визначену
за середньорічним курсом Національного банку
України;
3) господарства, які відповідають статусу малих підприємств (із середньообліковою чисельністю працівників за звітний період від 10 до
50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності
не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом
Національного банку України; ведуть бухгалтерський облік за спрощеним Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій суб’єктів
малого підприємництва, затвердженим наказом
Міністерства фінансів України від 19.06.2001 р.
№ 186, і складають фінансову звітність відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого
підприємництва»;

4) усі інші фермерські господарства ведуть
облік за загальним Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 [6].
Фермерське господарство з моменту реєстрації набуває статусу юридичної особи та визнається самостійним товаровиробником (п. 2 ст. 9
Закону України «Про фермерське господарство»
від 19.06.2003 р. № 973-IV. Для всіх юридичних осіб ведення бухгалтерського обліку і подання фінансової звітності обов’язкове (п. 1 ст.
2 Закону України «Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р.
№ 996-XIV (далі – Закон про бухгалтерський
облік)). Обов’язковість обліку і звітності для
фермерських господарств також передбачена
ст. 24 Закону про фермерське господарство, де
вказано на необхідність ведення бухгалтерського обліку для визначення результатів роботи за
господарський рік. За подання недостовірної
звітності голова господарства несе відповідальність у встановленому порядку [2].
Господарству дозволяється самостійно (п. 5
ст. 8 Закону про бухгалтерський облік) обрати
форму бухгалтерського обліку як певну систему
регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та
узагальнення інформації в них з урахуванням
виду діяльності і технології обробки облікових
даних. Пункт 1.6 Методичних рекомендацій з
організації та ведення бухгалтерського обліку в
фермерських господарствах, затверджених наказом Мінагрополітики від 02.07.2001 р. № 189
(далі – Рекомендації), визначає порядок ведення обліку для фермерських господарств за такими формами: проста, спрощена, за спрощеним
Планом рахунків, за повним планом рахунків.
На особливу увагу в цьому переліку заслуговує
проста форма, яка найкраще підходить для невеликих фермерських господарств. Вести облік
за цією формою можуть фермерські господарства [4].
Організація обліку у фермерських господарствах, в яких працюють власник (голова) та члени його родини (без залучення найманих працівників). Основним регістром простого обліку
є Книга обліку доходів і витрат, де здійснюють
хронологічну реєстрацію даних первинних документів окремо за видами доходів та витрат
(відповідно, у лівій та правій її частинах) з метою визначення результатів господарювання.
Об’єктами обліку в Книзі є лише ті операції,
що вже відбулися та підтверджені первинними
документами.
Первинні документи фіксують факти здійснення господарських операцій. Вони повинні
складатися під час проведення операції або одразу після її закінчення. Для юридичної особи
первинні документи повинні містити обов’язкові
реквізити: назву форми документа; дату і місце
складання; назву господарства, яким складено документ; зміст, обсяг та одиницю виміру
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господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення та оформлення господарської операції, особистий підпис учасника
операції чи відповідальної особи. Найчастіше у
фермерському господарстві використовують накладну, рахунок-фактуру, платіжне доручення,
платіжну відомість, касові ордери, акти тощо.
При здійсненні записів у Книзі обліку доходів
і витрат слід керуватися Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку щодо ведення обліку, доходів – Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку, затвердженим наказом МФУ від 29.11.1999 р. № 290 (далі – П(С)
БО 15), та витрат – Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженим наказом МФУ від 31.12.1999 р. № 318
(далі – П(С)БО 16). Для лівої («Доходи») і правої («Витрати») сторін Книги спочатку записують порядковий номер господарської операції
(гр. 1, гр. 14) та дату, коли вона відбулася (гр.
2, гр. 15). Потім вказують номер банківського,
касового або іншого документа, на основі якого
зроблено запис (гр. 3, гр. 16). Стислий запис
господарської операції здійснюють у графах
«Зміст запису» (гр. 4, гр. 17), де можна вказувати короткі аналітичні дані. Далі операції
класифікують за видом доходів чи витрат [5].
Облік доходів ведеться не тільки загальним
записом, а й з розмежуванням їх видів відповідно до вимог звітності (форма № 2-м Положення (стандарту) бухгалтерського обліку. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва,
затвердженого наказом МФУ від 25.02.2000 р.
№ 39, далі – П(С)БО 25) за таким переліком:
«Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»; «Інші операційні доходи»;
«Інші доходи»; «Разом доходи». Відповідно для
них передбачені графи 5 – 8 лівої сторони Книги «Доходи за видами» (табл. 1).
Дохід визнається, коли надходять ресурси
або погашаються зобов’язання (п. 3 П(С)БО 15)
за таких умов (п.п. 5 – 20 П(С)БО 15): покупцеві
передано право власності на продукцію; фермер
не здійснює надалі контроль за реалізованою
продукцією; сума доходу може бути визначена
достовірно; фермер отримає гроші (збільшення

економічних вигід), а витрати, пов’язані з цією
операцією, можуть бути достовірно визначені.
Отже, малий бізнес в розвинутих країнах
світу сприяє розвитку національного господарства, є важливим елементом ринкової інфраструктури, створює умови для формування
та накопичення конкурентних переваг підприємств глобального масштабу [4].
Дослідження міжнародного досвіду розвитку малого підприємництва виявило низку загальних рис, що характеризують особливості
його ведення та організації. Держава має потребу в підприємництві, оскільки ринкова система забезпечує її (без особливих додаткових
витрат) матеріальними ресурсами, послугами і
товарами, фінансовою підтримкою державних
програм. Своєю чергою, підприємництво має
потребу в державі, оскільки йому необхідне
законодавство, що регламентує правила економічної діяльності, її безпеки, захисту і стабільності, а також функціонування монетарної
системи, стабільної економічної і соціальної
інфраструктури.
Висновки. У країнах із розвиненою ринковою економікою господарювання займає чільне
місце в економіці, а також отримує належну
підтримку з боку державних і недержавних інституцій. Це забезпечує його розквіт, що, своєю
чергою, сприяє розвиткові економік цих країн
загалом. Проаналізувавши зарубіжний досвід,
можемо побачити, що їхні господарства, наприклад в США, фермери ведуть облік відповідно
до потреб податкової декларації, в Україні зовсім по іншому здійснюють платежі в бюджет,
тобто декларація подається раз в рік, відсутня
квартальна звітність. Уряд США вивчає діяльність фермерських господарств за допомогою
вибіркового обстеження господарств різних
зон. Якщо брати ведення бухгалтерського обліку наприклад в Європейський країн, таким
яскравим представником є Польща, де взагалі
не ведеться бухгалтерський облік на підприємствах. У світовій практиці вважається нормою
державна підтримка в інтересах нації, водночас завдання держави не зводяться до того, аби
на пільгових умовах надавати малим і середТаблиця 1

……
Всього за рік
Решта на кінець року

Інші доходи

Загальна сума
доходів

Фінансовий
результат:
прибуток(+) чи
збиток (-)

Податкове
зобов’язання

Відмітка про
одержання

2
3
4
Решта на початок року

Інші
операційні
доходи

Зміст запису

Доходи за видами
Чистий дохід
виручка від
реалізації
(товарів, робіт,
послуг)

1

Номер документа

№
п/п

Дата

Книга обліку доходів і витрат (ліва сторона)

5

6

7

10

11

12

13
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нім фірмам фінансові, технічні та інші ресурси
і підтримувати приватну ініціативу будь-якою
ціною. Держава покликана насамперед створити такий правовий і економічний клімат, який
дав би змогу малому і середньому бізнесу не
тільки втриматися на плаву, але й зростати, набирати силу.
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СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ
THE ESSENCE AND ECONOMIC CONTENT OF AUDIT SERVICES
АНОТАЦІЯ
На підставі теоретичного узагальнення встановлено основні підходи до визначення поняття «аудит», проведено морфологічний аналіз цієї дефініції та надано уточнене визначення
поняття «аудит». У результаті проведеного теоретичного аналізу визначено підходи до поняття «аудиторські послуги». Проаналізовано підходи вчених до видів аудиторських послуг та
надано їх узагальнену класифікацію.
Ключові слова: аудит, аудиторські послуги, перевірка,
класифікація, види аудиторських послуг.
АННОТАЦИЯ
На основании теоретического обобщения установлены
основные подходы к определению понятия «аудит», проведено морфологический анализ этой дефиниции и предоставлено
уточненное определение понятия «аудит». В результате проведенного теоретического анализа определены подходы к понятию «услуги». Проанализированы подходы ученых к видам
аудиторских услуг, предоставлено их обобщенную классификацию.
Ключевые слова: аудит, аудиторские услуги, проверка,
классификация, виды аудиторских услуг.
АNNOTATION
Based on theoretical generalization, the author determines
basic approaches to the definition of “audit”, conducted
morphological analysis of the definitions and provided refined
definition of “audit”. As a result of the theoretical analysis, the
author defined the approaches to the concept of “audit services”.
The approaches of scholars to types of audit services and their
generalized classification are provided.
Keywords: audit, audit services, classification, types of audit
services.

Постановка проблеми. Розвиток аудиторської діяльності в Україні відбувається в умовах розвитку ринкового типу економіки, активного розширення зовнішньоекономічної
діяльності, проходження інвестиційних процесів. Вітчизняні підприємства звертаються до аудиторських фірм з потребою не тільки провести
аудит фінансової звітності, але й отримати консультацію з податкових та облікових питань,
забезпечити ведення бухгалтерського обліку,
підготовити інформацію про фінансово-господарський стан економічного суб’єкта та іншими
роботами, які можна звести до єдиного поняття – за аудиторськими послугами.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Необхідно зазначити, що дослідженню теоретико-методологічних засад провадження аудиторської діяльності присвятили праці такі вчені,
як: А.Е. Ачкасов, М.Т. Білуха, В.П. Бондар,
Ф.Ф. Бутинець, Я.А. Гончарук, О.І. Дедіков,
Н.М. Дєєва, Л.В. Дікань, С.Б. Ільіна, Л.П. Кулаковская, В.А. Лушкин, Ю.В. Піча, Г.Б. Полек, В.Д. Понскаров, В.С. Рудницький та інші.

У роботах цих авторів глибоко опрацьовані питання методології та організації аудиту, стандартизації аудиторської діяльності, технології
проведення аудиторської перевірки етичних
норм поведінки аудитора. Проте питання якості
аудиторських послуг та її оцінки тільки починають розглядатися, що й обумовлює актуальність обраної теми дослідження.
Метою статті є розкриття сутності та економічного змісту аудиторських послуг.
Виклад основного матеріалу. В результаті
проведеного дослідження встановлено, що в сучасних умовах в Україні аудит та аудиторські
послуги займають вагоме місце на ринку послуг
та представлені великою кількістю аудиторів
(аудиторських фірм). Про це свідчать статистичні дані [14]. Проте їх розвиток на практиці
гальмується низкою невирішених питань, головним з яких є плутанина у ключових поняттях
та ототожнення базових понять таких, як «аудит» та «аудиторські послуги».
Для нівелювання існуючих понятійних суперечностей, на думку автора, перш за все доцільно визначитися з сутністю поняття «аудит».
Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» аудит – перевірка даних
бухгалтерського обліку і показників фінансової
звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її
достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або інших
правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно з вимогами користувачів [20].
В той же час, досліджуючи існуючи підходи вчених щодо тлумачення поняття «аудит», справедливо наголосити, що у науковців не існує одностайності у його визначенні.
Наприклад, на думку М.Т. Білухи, аудитом є
«незалежний контроль, який здійснюють аудиторські організації (фірми) за договорами з
підприємствами та підприємцями, а також незалежні аудитори» [6, с. 98].
Своєю чергою, Ф.Ф. Бутинець, Н. Вещунова, Ю. Кочинев трактують аудит як «підприємницьку діяльність, що полягає у виконанні
комплексу заходів, необхідних для формування
та висловлення думки аудитора про достовірність фінансової звітності суб’єкта господарювання» [8, c. 16]. Такої ж думки дотримуються
й А.Д. Шеремет та В.П. Суйца [25, c. 26].
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Таблиця 1
Узагальнення підходів до визначення сутності поняття «аудит»

Базова категорія
чи поняття

діяльність

перевірка

перевірка

експертиза

форма

аналіз контроль
ревізія

процес

процес

система

Визначення
Функціональний підхід
діяльність по здійсненню необхідної суспільству послуги з метою підтвердження опублікованої фінансової звітності підприємства з обмеженою відповідальністю
підприємницька діяльність, що полягає у виконанні комплексу заходів,
необхідних для формування та висловлювання думки аудитора про достовірність фінансової звітності суб’єкта господарювання
незалежна перевірка і висловлення думки про фінансовий звіт підприємства
незалежна перевірка бухгалтерської (фінансової) звітності з метою висловлювання думки про ступінь достовірності цієї звітності.
перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки
аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність
вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку
або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно з вимогами користувачів
незалежна перевірка фінансових звітів або фінансової інформації, що
відноситься до об’єкта, з метою отримання висновків
незалежна перевірка бухгалтерської (фінансової) звітності аудійованої
особи з метою вираження думки про достовірність такої звітності
незалежну експертизу і аналіз публічної фінансової звітності господарюючого суб’єкта уповноваженими на те особами (аудиторами) з метою
визначення її достовірності, повноти і реальності, відповідності діючому
законодавству і вимогам, які пред’являються до ведення бухгалтерського обліку і утворення фінансової звітності, а також інші напрямки
контрольної роботи
незалежна експертиза обліку, фінансової звітності та висловлювання
думки аудитора щодо повноти, законності та достовірності відображення
в них фінансово-господарських операцій господарюючого суб’єкта
необхідна, своєрідна експертиза бізнесу, фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, за допомогою якої визначаються
критерії достовірності показників фінансової звітності і ведення обліку
та аналізу
незалежна форма аудиторського контролю, що надається суб’єктам підприємницької діяльності на договірних засадах з питань ефективності
господарювання та достовірності її відображення в бухгалтерському
обліку та звітності.
фінансовий аналіз, бухгалтерський контроль, ревізія фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій, фірм, акціонерних
товариств, які проводяться кваліфікованими спеціалістами на основі
договору або наполяганні суміжників, контрагентів, державних органів
влади
Процесний підхід
систематичний процес об’єктивного збору та оцінки свідчень про економічні дії і події з метою вивчення ступеня відповідності цих тверджень
встановленим критеріям та подання результатів зацікавленим користувачам
процес, за допомогою якого компетентній працівник збирає і накопичує
дані про господарські явища та факти з метою їх об’єктивної кількісної
і якісної оцінки, визначення відповідності встановленим критеріям та
надання зацікавленим користувачам достовірної інформації про об’єкти
дослідження
процес надання практичної допомоги керівництву й економічним службам підприємства щодо ведення справ і управління його фінансами, а
також щодо налагодження бухгалтерського фінансового і управлінського обліку, надання різних консультацій.
процес, за допомогою якого компетентний незалежний працівник нагромаджує та оцінює свідчення про інформацію, що підлягає кількісній
оцінці і належить до специфічної господарської діяльності, щоб визначити і виразити у своєму висновку ступінь відповідності цієї інформації
встановленим критеріям
процес зменшення до сприятливого рівня інформаційного ризику для
користувачів фінансових звітів
Системний підхід
система взаємопов’язаних контрольних дій незалежних суб’єктів (аудиторів), здійснюваних на контрольних і платних засадах з метою діагностування та оцінки фінансово-господарської діяльності підприємств
усіх форм власності з погляду доцільності та достовірності здійснення
господарських операцій, відображених в обліку і звітності; ступеня відповідності їх чинному законодавству
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Опонують зазначеним вченим Е.А. Аренс,
Дж.К. Лоббек, Р. Адамс, які визначають аудит
як «процес, за допомогою якого компетентний
незалежний працівник накопичує та оцінює
свідоцтва про інформацію, що піддається кількісній оцінці та відноситься до специфічної господарської системи, щоб визначити та виразити в своєму висновку ступінь відповідності цієї
інформації встановленим критеріям» [5, c. 3].
Б.Ф. Усач визначає аудит як «незалежну
експертизу фінансової звітності комерційних
підприємств уповноваженими на те особами
(аудиторами) з метою підтвердження її достовірності для державних податкових органів і
власників» [24, c. 58]. Подібної думки дотримується й Б.А. Райзберга, який зазначає, що
«аудит – це фінансовий аналіз, бухгалтерський
контроль, ревізія фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій, фірм, акціонерних суспільств, що проводяться кваліфікованими фахівцями, як правило, незалежних
служб (аудиторськими службами, аудиторами)»
[21, c. 73].
Подальше дослідження робіт цих та інших
авторів з питань формування понятійного апарату терміну «аудит» дозволяє зробити висновок про існування трьох підходів до його
визначення: функціонального процесного та
системного (табл. 1).
Крім того, на думку автора доцільним є групування визначень сутності аудита, для більш
глибокого розуміння, за такими базовими категоріями як перевірка, процес, незалежна експертиза й аналіз та підприємницька діяльність.
Для цього автором був використаний метод морфологічного аналізу, який становить поєднання
метода класифікації та метода узагальнення.
Як видно з таблиці 1, аудит дійсно має надзвичайно складну сутність та багатовекторність
прояву. Тому подана таблиця 1 є значною мірою неоднорідною і потребує подальшого порівняння. Таке порівняння можливо за допомогою
декомпозиції наведених визначень на основні
складові, до яких слід віднести: сутнісна складова поняття, суб’єкт проведення, об’єкт проведення та мета проведення (рис. 1).
Складові визначення сутності поняття «аудит»
сутнісна

суб’єкт

об’єкт

мета

складова поняття

проведення

проведення

проведення

Рис. 1. Морфологічна декомпозиція визначення
сутності поняття «аудит» (узагальнено автором)

На основі проведеного морфологічного аналізу поняття «аудиту» можна запропонувати
більш всебічне та узагальнююче поняття. Відтак на нашу думку, аудит – це незалежна експертиза і аналіз даних бухгалтерського обліку і
показників фінансової звітності, що проводиться компетентним працівником з метою визначення її достовірності, повноти і реальності,
відповідності чинному законодавству і вимогам,
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які пред’являються до ведення бухгалтерського
обліку і утворення фінансової звітності, а також надання зацікавленим користувачам достовірної інформації про об’єкти дослідження, що
підтверджується аудиторським висновком.
Новизна запропонованого визначення полягає у поєднанні різноманітних підходів до визначення аудиту та врахування такої морфологічної складової цього поняття – результату, що
охоплює видачу суб’єкту господарювання, який
перевіряється аудиторського висновку. Такий
підхід забезпечує достовірність та зрозумілість
інформації, що формується в системі бухгалтерського обліку, та передбачає врахування інтересів різних користувачів такої інформації.
Що стосується поняття «аудиторські послуги», то необхідно зазначити, що змістовний
аналіз досліджень робіт вчених з теорії та практики аудиту показав, що в науковому середовищі також не існує єдиного погляду на визначення й цього поняття.
Автори, які наводять поняття аудиторської
послуги, часто посилаються на законодавчо визначений термін, зокрема Г.М. Давидов,
А.Г. Загородній наводять поняття послуги згідно з Законом України «Про аудиторську діяльність» [20].
Більшістю російських авторів, зокрема
Н.А. Голощаповим, Е.А. Крупченко, О.І. Замицковою, А.Ю. Рудченко, Я.В. Соколовим, наводиться визначення супутніх послуг, викладене у федеральних тимчасових правилах. Автори
вказують, що перелік супутніх послуг включає:
послуги зі встановлення, відновлення і ведення бухгалтерського обліку, складання декларацій про доходи та бухгалтерської (фінансової)
звітності, аналіз фінансово-господарської діяльності, оцінку активів і пасивів економічного
суб’єкта, консультування з питань фінансового, податкового, банківського та іншого господарського законодавства Російської Федерації,
а також проведення навчання і надавати інші
послуги за профілем своєї діяльності [10, с. 14;
7, с. 13; 15, с. 33].
В окремих фахових виданнях авторами серед аудиторських послуг наводяться оглядова
перевірка, операційна перевірка та компіляція (трансформація обліку) (Л.П. Кулаковська,
Ю.В. Піча) [16, c. 46]. Р.А. Алборов, Л.И. Хоружий, С.М. Концевая до аудиторських послуг
відносять «організацію, відновлення і ведення
бухгалтерського обліку, а також складання
бухгалтерської звітності, податкове планування, розрахунок податків та консультування з
питань оподаткування; проведення аналізу фінансово-господарської діяльності організацій»
[3, с. 7].
Узагальнюючи визначення поняття «аудиторські послуги», доцільно зауважити, що науковці виокремлюють такі підходи до його тлумачення (рис. 2).
На думку автора, другий та третій підходи,
гносеологічно обмежують сутність цього понят-
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тя, оскільки, з одного боку, характеризують
його однобічно та не враховують визначення поняття «аудиторська діяльність», яка полягає в
наданні аудиторських послуг, що, своєю чергою,
передбачають здійснення аудиту, а з іншого – не
конкретизують сферу реалізації аудиторських
знань, звужуючи цим спектр діяльності та усуваючи можливість проведення аудиторської перевірки й надання супутніх їй послуг.
Отже, найбільш доцільним є перший підхід,
згідно з яким аудиторські послуги враховують
й аудит, й послуги, пов’язані з професійною діяльністю аудиторів. На думку автора, саме такий підхід враховує багатовекторність прояву
аудиторських послуг, наповнюючи їх змістовні
характеристики та окреслюючи сутність цього
поняття.
Проте доцільно зауважити, що для ґрунтовного розкриття сутності поняття «аудиторські
послуги» необхідно більш детально вивчити
мету аудиторських послуг. Стосовно мети аудиторських послуг, слід зазначити, що серед науковців також ведуться постійні дискусії.
Проведений автором аналіз підходів до визначення мети аудиторських послуг дозволив
зробити висновок, що вітчизняні наукові та
нормативні джерела виокремлюють три підхо-

ди до визначення мети аудиторських послуг,
що наведені на рисунку 3.
Проаналізувавши різні підходи авторів до
мети аудиторських послуг, необхідно ототожнити власне визначення поняття «аудиторські
послуги». На думку автора, аудиторські послуги – це діяльність аудиторських фірм та приватних аудиторів, яка здійснюється згідно з
вимогами договору на його проведення за дорученням зацікавленої особи і передбачає застосування експертно-консультаційних дій, контрольно-ревізійну діагностику та прогнозування
майбутнього стану підприємства в результаті
проведення якої формується заключна думка
щодо достовірності та правомірності інформації
у фінансових звітах суб’єкта господарювання та
видача аудиторського висновку. Наукова новизна цього дослідження полягає в тому, що воно
є більш змістовним, ніж ті, що існують в сучасній літературі.
Дотримуючись логіки викладення, слід дослідити економічний зміст аудиторських послуг. При цьому слід зазначити, що питання
економічного змісту аудиторських послуг залишається сьогодні найменш дослідженим, тому
доцільно його уточнити через вивчення та узагальнення класифікації аудиторських послуг.

Підходи до визначення мети аудиторських послуг

Безпосереднє виконання
умов договору аудиту
А.Я. Гончарук,
В.С. Рудницький [9]

Розробка рекомендацій для
поліпшення діяльності

Відповідність фінансової
звітності нормативним

підприємства

вимогам

Б.Ф. Усач [24]
О.О. Бондаренко [8],
В.Д. Понікаров [8]

Закон України «Про
аудиторську діяльність»
[20], МСА 200 [17],
Н.М.Дєєва [12]

Рис. 2. Підходи до визначення поняття «аудиторські послуги»
Узагальнено автором

Підходи до визначення поняття «аудиторські послуги»
послуги, які включають здійснення аудиторських перевірок
супутні послуги, тобто послуги, які не включають здійснення
аудиторських перевірок
підприємницька діяльність аудиторів та аудиторських фірм.
Рис. 3. Підходи до визначення мети аудиторських послуг
Узагальнено автором
Випуск 3. 2015
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Аудиторські послуги

За змістом

− послуги дії;
− послуги
контролю;
− інформаційні
послуги

За обов’язковістю
проведення

За принципом сумісності
− послуги, не сумісні з проведенням у
господарюючого суб’єкта
обов’язкового аудиту;

− обов’язків аудит;
−

ініціативний аудит

− послуги, сумісні з проведенням у
господарюючого суб’єкта
обов’язкового аудиту

Рис. 4. Класифікація аудиторських послуг
Узагальнено автором

Необхідно звернути увагу, що питання класифікації аудиторських послуг охоплює досить
широкий спектр знань, тому доречно проаналізувати перелік послуг які відносяться до аудиторських.
Слід зауважити, що у Законі України «Про
аудиторську діяльність» зазначено, що аудиторські послуги надаються у формі аудиторських перевірок (аудиту) та пов’язаних з ними
експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших
видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних і юридичних осіб. Крім того, перелік послуг, які можуть
надавати аудитори (аудиторські фірми) визначено Аудиторською палатою України (АПУ).
Такий перелік, затверджений рішенням АПУ
від 27.09.2007 р. № 182/5.
Незважаючи на це, у вітчизняних та зарубіжних джерелах перелік послуг дещо відрізняється від законодавчої бази. Так, Н.І. Дорош
до аудиторських послуг включає фінансовий
аудит, перевірки на відповідність, операційний
аудит [12, c. 47]. Своєю чергою, Б.Ф. Усач відносить до аудиторських послуг консультаційні
послуги, аудиторську оцінку вартості об’єктів
приватизації та оренди, аудит спільних підприємств, аудит акціонерних товариств, аудит цінних паперів, аудит інвестицій, аудит комерційних банків [24, c. 38].
Л.П. Кулаковська та Ю.В. Піча серед аудиторських послуг наводять оглядову перевірку,
операційну перевірку та компіляцію (трансформацію обліку) [16, c. 54].
Подальше дослідження робіт зазначених та
інших науковці дозволяє виокремити низку
критеріїв, за якими можна провести групування цих послуг, та побудувати їх класифікацію.
Узагальнену автором класифікацію аудиторських послуг наведено рисунку 4.
Слід зазначити, що визначення кола аудиторських послуг є однією з найважливіших

проблем розвитку аудиту як на теоретичному,
так і практичному рівнях. Тому, на думку автора, доцільно переглянути затверджений АПУ
Перелік послуг, які можуть надавати аудитори
(аудиторські фірми), та з урахуванням запропонованої класифікації здійснити розподіл наведених робіт на групи сумісні та несумісні з
проведенням різних типів аудиторських перевірок.
Висновки. Досліджено визначення «аудита»,
«аудиторських послуг», обґрунтовано підходи
до визначення аудиторських послуг, детально
проаналізовано та узагальнено класифікацію
аудиторських послуг.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ
АМОРТИЗАЦІЙНОГО ФОНДУ НА ЦІЛІ ВІДТВОРЕННЯ ЗАСОБІВ ПРАЦІ
ПІДПРИЄМСТВАМИ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
IMPROVEMENT OF THE TECHNIQUE OF DEPRECIATION
FUND CREATION FOR THE PURPOSES OF REPRODUCTION OF LABOUR
MEANS BY SUGAR INDUSTRY ENTERPRISES: ACCOUNTING ASPECT
АНОТАЦІЯ
Висвітлено проблеми вибору джерел фінансування та достатності внутрішніх джерел фінансування на цілі відтворення
засобів праці на підприємствах цукрової промисловості. Удосконалено методику відображення в обліку формування та
використання коштів амортизаційного фонду. Запропоновано
створювати інноваційний фонд для забезпечення розширеного
відтворення засобів праці.
Ключові слова: засоби праці, просте відтворення, розширене відтворення, амортизаційний фонд, інноваційний фонд.
АННОТАЦИЯ
Рассмотрено проблемы выбора источников финансирования та достаточности внутренних источников финансирования
на цели воспроизводства средств труда на предприятиях сахарной промышленности. Усовершенствовано методику отображения в учете создания та использования средств амортизационного фонда. Предложено создавать инновационный
фонд для расширенного воспроизводства средств труда.
Ключевые слова: средства труда, простое воспроизводство, расширенное воспроизводство, амортизационный фонд,
инновационный фонд
ANNOTATION
The article shows the problems of choosing financing sources
and sufficiency of internal funding sources for the purposes of reproduction of labor means in the sugar industry enterprises. The
technique of creation and use the depreciation fund is improved. It
is proposed to create an innovative fund for the expanded reproduction of labor means.
Keywords: labor means, simple reproduction, expanded reproduction, depreciation fund, innovative fund.

Постановка проблеми. В умовах інноваційного розвитку економіки та зростання темпів
науково-технічного прогресу все більш актуальним стає питання оптимізації господарської діяльності суб’єктів господарювання та
пошуку додаткових фінансових ресурсів на
цілі відтворення засобів праці. Відтворення
засобів праці може здійснюватись на простій
та розширеній основі, а джерела фінансування такого відтворення можуть бути внутрішніми (прибуток, амортизаційний фонд у вигляді
грошових коштів, що відшкодовуються підприємству з виручки від реалізації продукції,
кошти засновників чи інших осіб) та зовнішніми (відсотки за розміщення грошових коштів
амортизаційного фонду на депозитний рахунок чи в цінні папери, довгострокові кредити
банку чи інших фінансово-кредитних установ,
фінансовий лізинг обладнання, іноземні інвес-

тиції, пільгове довгострокове державне кредитування).
В існуючих нормативних документах із бухгалтерського обліку фактично відсутнє поняття
«амортизаційний фонд» як забезпечення у вигляді грошових коштів, що відшкодовуються
підприємству з виручки від реалізації продукції. З іншого боку, діяльність кожного підприємства повинна бути спрямована на виявлення
прихованих резервів щодо підвищення його виробничих потужностей. І зрештою саме підприємство повинно чітко встановлювати джерела
простого і розширеного відтворення, що забезпечить його стабільну фінансово-господарську
діяльність в умовах нестабільного ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженням необхідності формування амортизаційного фонду займались такі провідні вчені як М. Чумаченко, С. Голов, Н. Довгопол,
І. Чалий, Т.П. Остапчук, Я.В. Ошмарін та інші.
Однак в сучасній науковій літературі залишається низка невирішених теоретичних і практичних питань стосовно облікового відображення амортизаційного фонду та методики його
створення, що потребує проведення додаткових
досліджень у цій сфері.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Існування низки дискусійних
питань стосовно обґрунтування необхідності теоретичного закріплення поняття «амортизаційний фонд» в системі бухгалтерського обліку та
розробки практичних і методичних рекомендацій щодо формування реального амортизаційного фонду з метою забезпечення сталого відтворення матеріально-технічної бази підприємств
цукрової промисловості зумовило виділення невирішених раніше частин окресленої загальної
проблеми у нашому дослідженні.
Мета статті. Основне завдання дослідження полягає в обґрунтуванні необхідності створення, удосконаленні методики формування
амортизаційного фонду та його облікового відображення на підприємствах цукрової промисловості. Також вважаємо за необхідне відобразити джерела реновації засобів праці, визначити
місце амортизації у вигляді амортизаційного
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фонду та її вплив на просте і розширене відтворення, а також визначити мету і завдання
створення амортизаційного фонду.
Виклад основного матеріалу. Просте відтворення засобів праці – це відновлення засобів
праці в незмінних обсягах, тобто відбувається
заміна окремих зношених частин засобів праці
або заміна старого устаткування на устаткування аналогічного типу, внаслідок чого постійно
відновлюється попередня виробнича потужність. Розширене відтворення засобів праці –
це кількісне та якісне збільшення діючих засобів праці або придбання нових засобів праці,
які забезпечують вищий рівень продуктивності
устаткування, підвищують якість продукції,
скорочують витрати на її виробництво та надають можливість за допомогою використання нових виробничих потужностей виготовляти нову
конкурентоспроможну продукцію.
Впровадження нових технологій та техніки
потребує значних фінансових вкладень, що не
під силу підприємствам цукрової промисловості. Для забезпечення розширеного відтворення
засобів праці на якісно новому рівні необхідна державна підтримка у вигляді податкових
пільг та ефективна облікова методологія.
Оптимальним для підприємств цукрової промисловості є комплексний підхід щодо вибору
джерел відтворення засобів праці. З метою визначення такого співвідношення між зовнішніми та внутрішніми джерелами відтворення
засобів праці, необхідно здійснити детальний
аналіз: 1) максимально можливого обсягу залучення внутрішніх джерел відтворення засобів
праці; 2) можливий обсяг залучення зовнішніх
джерел відтворення засобів праці.
Найприйнятнішим для цукрових заводів є
таке співвідношення між зовнішніми та внутрішніми джерелами, яке б не порушувало фінансову
стійкість суб’єктів господарювання. До внутрішніх джерел відтворення відносять частину грошових коштів, які засновники спрямовують на придбання (створення) засобів праці, амортизаційний
фонд, розмір якого залежить від виручки від реалізації продукції та прибутку, що залишається в
розпорядженні підприємства.
Зовнішні джерела відтворення залучаються
підприємствами у зв’язку з браком власних коштів, високим рівнем інфляції, швидким розвитком НТП, у зв’язку з яким, відбувається подорожчання техніки, що не дозволяє суб’єктам
господарювання накопичити достатній розмір
власних джерел для відтворення засобів праці.
Варто також зауважити, що без використання
зовнішніх джерел фінансування, цукрові заводи в сучасних умовах не мають можливості
здійснити навіть простого відтворення, не говорячи уже про розширене.
Для визначення необхідного розміру капіталовкладень на відтворення засобів праці на
цукрових заводах рекомендуємо складати прогнозний розрахунок надходжень та витрат на
відтворення, до якого необхідно включати такі

дані: 1) первісну, залишкову вартість і знос усіх
засобів праці на початок і кінець прогнозованого періоду; 2) величину виручки від реалізації
продукції та прибутку, темпи їх росту на прогнозний період; 3) величину невикористаних
грошових коштів амортизаційного фонду на початок прогнозованого періоду; 4) величину грошових коштів амортизаційного фонду, що буде
одержана протягом прогнозованого періоду;
5) орієнтовний підрахунок вартості засобів праці, які підлягають зміні та ліквідації у зв’язку
з фізичним та моральним зносом; 6) визначення рівня достатності внутрішніх джерел фінансування для цілей відтворення засобів праці; 7) у разі необхідності залучення зовнішніх
джерел для відтворення засобів праці, оцінку
структури та вибір найприйнятніших варіантів; 8) вартість засобів праці, які підприємство
планує придбати в прогнозному періоді та одночасно відображення джерел фінансування, за
допомогою яких ці засобів праці будуть придбані. На підставі цього розрахунку підприємства
цукрової промисловості матимуть можливість
ухвалювати рішення щодо здійснення капіталовкладень в оновлення засобів праці.
Відомо, що одним із загальновідомих інструментів реінвестування засобів праці є виступає
амортизаційний фонд, під яким слід розуміти
грошові кошти та цінні папери, що легко реалізуються, з метою відновлення чи створення умов для відновлення засобів праці. Фонд
амортизаційний – грошові кошти, призначені
для простого і розширеного відтворення засобів праці. Він має двояку економічну природу:
обслуговує процес відшкодування зносу засобів
праці та обслуговує процес їх відтворення.
Відтак М. Чумаченко зазначає, що розмір
амортизаційних відрахувань визначається строком корисної дії кожного об’єкта засобів праці
і їх первісною вартістю з тим, щоб за період
їх експлуатації вона була перенесена на собівартість випущеної продукції. Амортизаційні
відрахування на кожному підприємстві не є
фактичними, а є розрахунковими витратами в
собівартості продукції, а їх сума у виручці від
реалізації продукції, що повертається підприємству – внутрішнім джерелом фінансування
інвестицій підприємства. Така двояка функція
амортизаційних відрахувань виникла ще при
зародженні товарного виробництва й зберігається при всіх суспільно-економічних формаціях
[1, c. 8].
Н. Довгопол, М. Несторенко не згідні з позицією М. Чумаченка, і вважають, що процес
амортизації (процес розподілу вартості) немає
жодного відношення до грошових коштів, що
відшкодовуються підприємству з виручки від
реалізації в частині амортизаційних відрахувань. Амортизація є процесом, під час якого
відбувається нарахування пасивів, але вона не
здатна перетворити їх на активи, оскільки забезпечує визнання витрат на придбання засобів
праці, але аж ніяк не їх покриття. Автори посиВипуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
лаються на думку Л. Бернстайна, який обґрунтовує це тим, що якщо діяльність підприємства
неприбуткова, амортизація не покриватиме
вартість, тобто буде збиток [2, с. 6].
Далі Н. Довгопол доводить, що це твердження правильне стосовно амортизації і стосовно
інших витрат, які не можуть бути покриті через недостатню виручку. Окрім цього, зазначає,
що навіть, якщо підприємство працює прибутково, воно, як правило, не виділяє, які саме
витрати повернулися йому у складі виручки.
Підприємство не зобов’язано відкладати для
оновлення в майбутньому засобів праці кошти,
які дорівнювали б сумі «поверненої амортизації», а навіть якщо і відкладає, то ця операція
ніяк не пов’язана з обліковою процедурою реєстрації зносу.
Відтак автори роблять висновок, що відрахування з виручки, які підприємство здійснює
для фінансування відтворення засобів праці,
не мають до процесу амортизації жодного відношення, внаслідок чого амортизація та амортизаційні відрахування не можуть бути ресурсним джерелом інвестицій. Грошові кошти, що
відшкодовуються з виручки в частині амортизаційних відрахувань не можуть називатись
амортизаційним фондом, внаслідок того, що
сума грошових коштів в цьому фонді нетотожна сумі нарахованої амортизації, а також тому,
що існування цього фонду пов’язане з процесом
амортизації штучно. На противагу С. Голову,
під амортизаційним фондом вчені розуміють
накопичені амортизаційні відрахування, які обліковуються на субрахунку 131.
Проф. С. Голов виділяє так званий метод
амортизаційного фонду або фонду погашення
(Sinking Fund Method), який передбачає, що одночасно з періодичним нарахуванням амортизації сума, що дорівнює величині амортизаційних
відрахувань, вкладається в надійні цінні папери або депонується на окремому рахунку. Цей
метод забезпечує поступове накопичення коштів, необхідних для заміни зношених об’єктів
без відволікання поточних фінансових ресурсів.
Ці кошти можуть акумулюватися на 313 субрахунку «Інші рахунки в банку в національній
валюті» [3, c. 12].
Н. Довгопол пропонує скасувати позабалансовий рахунок 09 «Амортизаційні відрахування», запровадивши натомість активний рахунок
32 «Відрахування на капітальні інвестиції», за
дебетом якого відображатимуться надходження
відрахувань у формі грошових коштів на капітальні інвестиції в обсягах, що визначатиме
підприємство до своїх можливостей у конкретному періоді, за кредитом – витрати цих коштів
на придбання засобів праці. Цей реальний фонд
відновлення автори рекомендують називати
фондом капітальних інвестицій.
На противагу Н. Довгопол, нагадаємо, що в
процесі кругообігу засоби праці зношуються і
частинами переносять свою вартість на виготовлену продукцію у вигляді амортизації В цій
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формі вартість засобів праці здійснює певний
рух. Спочатку вона виступає як складова вартості незавершеного виробництва, потім готової продукції. В результаті реалізації останньої
амортизація ухвалює грошову форму зі всіма
іншими засобами і потім відокремлюється у вигляді грошового резерву. Звичайно, що в процесі реалізації не вся вироблена продукція може
бути продана в одному звітному періоді, відповідно не всі амортизаційні відрахування будуть
відшкодовані у вигляді грошових коштів. Але
вони можуть бути відшкодовані в іншому звітному періоді, водночас їх обсяг може перевищувати величину нарахованих амортизаційних
відрахувань цього звітного періоду. Відтак між
відшкодованим фондом амортизації та нарахованими амортизаційними відрахуваннями не
завжди буває рівність, оскільки виконує роль
фактор часу. Але відсутність тотожності не дає
підстав Н. Довгопол заперечувати, що грошові
кошти, які відшкодовуються з виручки в частині амортизаційних відрахувань не є амортизаційним фондом, і, що існування цього фонду
пов’язане з процесом амортизації штучно.
Окрім цього, на субрахунку 131 відображається не пасив. Як відомо, цей субрахунок є
контрарним, коригуючим. І на ньому відображається сума нарахованих амортизаційних відрахувань, але аж ніяк не амортизаційний фонд,
під яким розуміють сплачені грошові кошти від
виручки в частині амортизаційних відрахувань
та відсотки від вкладень на депозитний рахунок
чи в надійні цінні папери. Варто також не забувати про подвійний характер амортизації. З
одного боку, це процес рівномірного розподілу
вартості засобів праці протягом амортизованого
періоду (нарахування амортизації), з іншого –
процес відшкодування її у вигляді грошових
коштів у виручці від реалізації.
Ми погоджуємось з тим, що процес амортизації не призначений для того, щоб надавати
фонди для заміни засобів праці. Така мета може
бути досягнута за допомогою раціонально розробленої фінансової політики, внаслідок якої
можна акумулювати грошові кошти. Але між
зношенням засобів праці і формуванням амортизаційного фонду все-таки існує причинно-наслідковий зв’язок. Він полягає у тому, що внаслідок фізичного та морального зносу засобів
праці (причина) у підприємств виникає потреба
у відтворенні засобів праці (наслідок) для забезпечення принципу безперервності діяльності.
Тому твердження того, що процес амортизації
(процес розподілу вартості) немає жодного відношення до грошових коштів, що відшкодовуються підприємству з виручки від реалізації в
частині амортизаційних відрахувань та те, що
підприємство не зобов’язано відкладати для
оновлення в майбутньому засобів праці кошти,
які дорівнювали б сумі «поверненої амортизації», є, на наш погляд, надто голослівними.
Варто зазначити, що амортизаційний фонд
повинен складатися не тільки з грошовий ко-
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штів, відшкодованих з виручки від реалізації
продукції в частині амортизаційних відрахувань, але ще й з процентів від депозитних вкладень чи інвестицій. Саме доходи від депозитних
вкладень та інвестицій залежать від ефективності розробленої підприємством фінансової політики. Розміщення грошових коштів на депозитний рахунок чи вкладення у надійні цінні
папери дасть підприємству можливість уникнути заморожування частини оборотних коштів.
Ми підтримуємо С. Голова та Н. Довгопол
у необхідності акумулювання коштів амортизаційного фонду на окремому рахунку, що дасть
змогу підприємствам здійснювати контроль за
використанням та цільовим призначенням цих
коштів. Для реалізації цієї пропозиції суб’єктам
господарювання необхідно розробити внутрішнє положення «Про амортизаційний фонд», в
якому відображатиметься порядок формування,
надходження і витрачання грошових коштів,
спрямованих на відтворення засобів праці. Дані
зазначеного положення необхідно відображати
в окремому розділі облікової політики підприємства.
На нашу думку, немає принципового значення чи облік грошових коштів амортизаційного фонду буде здійснюватись на субрахунку
313, який пропонує С. Голов, чи на 32 «Відрахування на капітальні інвестиції». Виникає
лише питання щодо доцільності назви рахунку
32. Адже для обліку витрат на капітальні інвестиції вже передбачений рахунок з подібною
назвою 15 «Капітальні інвестиції».
Окрім цього, передбачається, що на рахунку
32 будуть обліковуватись не лише грошові кошти з виручки, але й проценти від депозитних
операцій та цінних паперів (доходи від основної, фінансової та інвестиційної діяльності)
Тому пропонуємо ці надходження обліковувати
на субрахунку 321 під назвою «Кошти амортизаційного фонду», а на субрахунку 313 – розміщення відшкодованих амортизаційних відрахувань на депозити та проценти по них. Водночас
вважаємо, що дискусія щодо доцільності використання рахунку 09 «Амортизаційні відрахування» є безпредметною. Однак за дебетом
цього рахунку рекомендуємо відображати інформацію не про суму нарахованої амортизації,
а про суму відшкодованої амортизації у виручці
від реалізації продукції. Кредит 09 рахунку показуватиме суму використаних амортизаційних
коштів на відтворення засобів праці. Такий підхід підсилюватиме інформаційну, аналітичну
функції обліку та цільове використання амортизаційних коштів з виручки на відтворення
засобів праці.
Досліджуючи дисертаційні роботи колег, зокрема, Т.П. Остапчук та Я.В. Ошмаріна, ми зауважили, що в їхніх роботах вже були спроби
створити амортизаційний фонд. Однак проаналізуємо їх детальніше.
Наприклад, Т.П. Остапчук пропонує для обліку амортизаційного фонду використовувати

такі субрахунки 426 «Фонд на відтворення необоротних активів», 157 «Внески на здійснення
капітальних інвестицій», 315 «Поточний рахунок для відтворення необоротних активів».
Наведемо методику нарахування та використання фонду на відтворення необоротних
активів на прикладі цукрового заводу. ТОВ
«Збаражський цукровий завод» нарахувало
амортизацію виробничих засобів праці в розмірі
1400 тис. грн.. На підприємстві створено фонд
на відтворення необоротних активів. Виручка
від реалізації продукції склала у звітному періоді 4800 тис. грн., з неї частка відшкодованих
амортизаційних відрахувань – 1000 тис. грн..
Це означає, що не вся вироблена заводом продукція була реалізована. Керівництвом заводу
було ухвалено рішення про спрямування відшкодованих у виручці амортизаційних відрахувань на придбання нового вакуум-апарату, вартістю 1000 грн. Відобразимо кореспонденцію
рахунків відповідно до запропонованої методики Т.П. Остапчук:
1) нараховано знос необоротних активів: Дт
23 «Виробництво» - Кт 13 «Знос (амортизація)
необоротних активів» – 1400 тис. грн.;
2) створено фонд на відтворення необоротних активів в сумі нарахованої амортизації: Дт
157 «Витрати на здійснення капітальний інвестицій» – Кт 426 «Фонд на відтворення необоротних активів» – 1400 тис. грн.;
3) використано фонд на відтворення для
здійснення фінансування капітальних інвестицій: Дт 426 – Кт 157 – 1000 тис. грн.;
4) перераховано кошти з поточного рахунку
після отримання виручки від реалізації продукції на цілі відтворення: Дт 315 «Поточний рахунок для відтворення необоротних активів» – Кт
311 «Поточний рахунок в національній валюті» – 1000 тис. грн.;
5) використання коштів для відтворення, придбання необоротних активів у постачальника та введення їх в експлуатацію відображатиметься наступними проведеннями:
Дт 15 – Кт 631 (685) – 1000 тис. грн.; Дт 631
(685) – Кт 315 – 1000 тис. грн.; Дт 10 – Кт 15 –
1000 тис. грн.
Автор відобразив методику створення фонду на відтворення схожу до тієї, що діяла за
СРСР, коли амортизаційний фонд відображався в пасиві. При нарахуванні амортизації зміни
відбувалися в активі (основний капітал набував
форми оборотного) і в пасиві (статутний перетворювався в амортизаційний). Відповідно до
визначення амортизаційного фонду, під яким
розуміють грошові кошти, призначені для простого та розширеного відтворення, він не може
відображатись у пасиві, оскільки грошові кошти – це Актив Балансу. Тому при формуванні
амортизаційного фонду пасив збільшувати не
можна, оскільки в процесі нарахування амортизації змінюються лише актив Балансу: засоби праці переносять частину своєї вартості на
готову продукцію. А частина амортизаційних
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Глобальні та національні проблеми економіки
відрахувань, що відшкодовуються із виручкою
від реалізації продукції надходить у вигляді
грошових коштів, тому обліковувати амортизаційні відрахування на 426 субрахунку у складі
додаткового капіталу було б грубою помилкою.
Оскільки реального збільшення додаткового капіталу відбуватися не буде.
На наш погляд, безпідставним є також використання 157 субрахунку «Витрати на здійснення капітальних інвестицій», що дублює
зміст субрахунків на рахунку 15 «Капітальні
інвестиції», на якому чітко відображаються
вкладення (витрати) підприємства на придбання чи створення необоротних активів, тому незрозумілою є позиція науковця щодо доцільності його введення в практику бухгалтерського
обліку. Ми вважаємо, що його використання
призводить до подвоєння (завищення) капітальних витрат, що є недопустимим Відтак, виходячи із прикладу, оборот по Дт 15 рахунку
становитиме 2400 тис. грн., а по Кт 15 рахунку – 2000 тис. грн.., тоді як реально було витрачено на придбання вакуум-апарату всього
лиш 1000 тис. грн.. Ця ситуація обумовлена
тим, що величина створеного фонду не збігається з величиною амортизаційних відрахувань,
відшкодованих з виручки від реалізації
Отже, проведення Дт 157 – Кт 426 та Дт
426 – Кт 157 необґрунтовано завищують оцінку
активу Балансу підприємства, що не відповідає
принципу обачності згідно з Законом України

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Як зазначає, Я.В. Ошмарін: «Контроль за
використанням амортизаційних відрахувань
виключно на оновлення майна, що амортизується, можна здійснити тільки за умов формування амортизаційного фонду. Без формування
фонду за даними звітності неможливо точно визначити, скільки амортизаційних відрахувань
пішло на інвестиційні цілі, а скільки для забезпечення поточних фінансових потреб. Тому
формування фонду не повинно зводитися тільки до записів на рахунках бухгалтерського обліку. Фонд повинен бути покритий реальними
грошовими коштами. Для коректного відображення в обліку амортизаційних відрахувань під
час відокремлення з виручки від реалізації на
окремий рахунок науковець пропонує зробити
такі проводки:
1. Перерахування суми амортизаційних відрахувань на спеціальний рахунок після отримання виручки (формування амортизаційного
фонду): Д-т 315 «Поточний рахунок для відтворення необоротних активів» – К-т 311 «Поточний рахунок в національній валюті».
2. Здійснення капітальних інвестицій: Д-т
15 «Капітальні інвестиції» – К-т 631 «Розрахунки з постачальниками».
3. Погашення заборгованості за здійсненими
капітальних інвестиціях (використання амортизаційного фонду): Д-т 631 «Розрахунки з по-

Таблиця 1
Методика створення та використання амортизаційного фонду цукрового заводу
на відновлення виробничих засобів праці
№
з/п

Зміст господарської операції

1.

7.

Отримано виручку від реалізації продукції (з неї 23647 грн. відшкодовані амортизаційні відрахування)
Створено амортизаційний фонд на субрахунку 321 «Кошти амортизаційного фонду»
Відображено на позабалансовому рахунку відшкодовані амортизаційні відрахування
Розміщено кошти амортизаційного фонду на депозитний рахунок
Нараховано проценти за депозитним вкладом
Отримано проценти за депозити
Спрямовано основну суму депозитних коштів та процентів, по закінченню депозитного договору в амортизаційний фонд

8

Відображено прибуток до оподаткування

9

Наказом підприємства спрямовано 20% прибутку до оподаткування на інноваційно-технічне переобладнання
Розміщено кошти інноваційного фонду на депозитний рахунок
Акцептовано рахунок постачальника за вакуумні апарати
Відображено ПДВ
Проведено оплату постачальнику:
– за рахунок коштів амортизаційного фонду та процентів за депозит
– з поточного рахунку ПДВ
Відображено використання відшкодованих амортизаційних відрахувань на відновлення засобів праці
Введено в експлуатацію вакуум-апарати

2.
3.
4.
5.
6.

10
11.
12.
13.
14.
15.

Кореспонденція
рахунків
Дт
Кт

Сума,
тис. грн.

311

701

72000

321

311

23647

09

–

23647

313
373
313

321
733
373

23647
7340
7340

32

313

30987

79
70–74

90–94
79

15000

322

311

3000

313
152
641

321
631
631

3000
25000
5000

631
631

32
311

25000
5000

–

09

23647

104

152

30000
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стачальниками» – К-т 315 «Поточний рахунок
для відтворення необоротних активів».
Саме такий порядок обліку амортизаційного
фонду, на його думку, дозволить надавати точну
інформацію про зберігання амортизаційних коштів та сприятиме забезпеченню їх спрямування
виключно на оновлення майна, що амортизується. Розглянувши методику створення та використання амортизаційного фонду Я.В. Ошмаріним та Т.П. Остапчук, вважаємо за необхідне
внести свої корективи. Відобразимо в обліку порядок створення та використання коштів амортизаційного фонду на умовному прикладі із запропонованими нами змінами (табл. 1).
Отже, пропонований нами механізм формування амортизаційного фонду може бути таким:
1) річна сума нарахованих амортизаційних
відрахувань переноситься до собівартості продукції, робіт чи послуг. У зв’язку із високими темпами інфляції в Україні та розвитком науковотехнічного прогресу, рекомендуємо амортизацію
по засобах праці нараховувати із застосуванням
методу прискореного зменшення залишкової вартості, що дозволить накопичити практично всю
суму для купівлі ідентичних засобів праці, тобто
здійснити їх просте відтворення;
2) амортизаційний фонд формується за рахунок відшкодування амортизації із виручки
від реалізації продукції, робіт чи послуг та обліковується на спеціальному активному субрахунку 321 «Кошти амортизаційного фонду» у
розділі грошових коштів активу балансу;
3) одночасно відбувається розміщення коштів амортизаційного фонду на депозитний
рахунок чи у цінні папери, що збільшує його
ресурсну базу;
4) після завершення циклу формування
амортизаційного фонду, залишкова вартість дорівнює нулю;
5) за рахунок накопиченого амортизаційного фонду, що використовується для придбання нових засобів праці, забезпечується просте
відтворення, а за рахунок фонду накопичення
із чистого прибутку – розширене відтворення
засобів праці. Для стимулювання розширено-

го відтворення засобів праці необхідно звільнити певну суму прибутку до оподаткування,
що буде спрямована підприємством на ці цілі
та обліковувати її на окремому субрахунку 322
під назвою «Кошти інноваційного фонду». На
цьому субрахунку відображатиметься сума, яку
підприємство планує витратити на інноваційнотехнічне переобладнання. У звіті про фінансові
результати після рядка «Фінансовий результат
до оподаткування» доцільно ввести новий «Витрати на інноваційно-технічне переобладнання», щоб зменшити суму прибутку до оподаткування.
Висновки. Нами доведено необхідність створення та удосконалення методики формування
амортизаційного фонду, його облікове відображення. Також висвітлено, що за рахунок накопиченого амортизаційного фонду, що використовується для придбання нових засобів праці,
забезпечується просте відтворення, а за рахунок
фонду накопичення із чистого прибутку – розширене відтворення засобів праці. Тому з метою
стимулювання розширеного відтворення засобів
праці підприємствам необхідно звільнити певну суму прибутку до оподаткування, що буде
спрямована ним на ці цілі та обліковувати її на
окремому субрахунку 322 під назвою «Кошти
інноваційного фонду». Цей фонд знизить податкове навантаження і у підприємств з’являться
реальні фінансові стимули для здійснення розширеного відтворення та впровадження нових
технологій.
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АНАЛІЗ СУТНОСТІ ТА ІСНУЮЧИХ ВИДІВ КРЕАТИВНОГО ОБЛІКУ
THE ANALYSIS OF ESSENCE AND EXISTING TYPES
OF CREATIVE ACCOUNTING
АНОТАЦІЯ
Проведено аналіз спеціальної літератури стосовно теоретичних та методичних положень креативного обліку. Установлено на основі узагальнення результатів систематизації думки
науковців позитивні та негативні характерні особливості, притаманні сучасному креативному обліку. Виявлено та проаналізовано існуючі види креативного обліку.
Ключові слова: управління прибутком, креативний облік,
види креативного обліку, голлівудський облік, вуду-облік, облік
«чорної скрині», забалансове фінансування.
АННОТАЦИЯ
Проведен анализ специальной литературы относительно
теоретических и методических основ креативного учета. Установлены на основе обобщения результатов систематизации
мысли ученых позитивные и негативные характерные особенности, присущие современному креативному учету. Выявлены
и проанализированы существующие виды креативного учета.
Ключевые слова: управление прибылью, креативный
учет, виды креативного учета, голливудский учет, вуду-учет,
учет «черного ящика», забалансовое финансирование.
АNNOTATION
The analysis of professional literature concerning theoretical
and methodological bases of the creative accounting was conducted. The positive and negative characteristics of the contemporary
creative accounting on the basis of summarizing the results of the
systematization of scientist’s opinion were established. The existing types of creative accounting were detected and analyzed.
Keywords: benefits management, creative accounting, types
of creative accounting, Hollywood accounting, Voodoo accounting,
black box accounting, off-balance-sheet financing.

Постановка проблеми. У сучасних умовах
кризисної економічної ситуації, яка нині виникла в Україні, актуальними стають питання
та проблеми оптимізації управлінських процесів та механізмів під час керування суб’єктами
господарювання різних галузей економіки, раціоналізації процесів використання наявних
ресурсів, збільшення доходної та зменшення
витратної частини діяльності, а також пошуку
можливих шляхів підвищення прибутковості
діяльності таких суб’єктів господарювання та
визначення напрямків їх подальшого розвитку.
Для ухвалення зважених управлінських рішень в окресленій царині проблемних питань
необхідним є створення відповідної інформаційної бази, функціонування якої має відповідати
вимогам її користувачів та сучасним умовам
зовнішнього середовища. Такою інформаційною базою, зазвичай, може бути система обліку
суб’єкта господарювання, дані якої систематизуються, узагальнюються та агрегуються у різних формах відповідної звітності. На основі даних звітності суб’єкта господарювання, зокрема

фінансової, керівники різних рівнів управління
можуть приймати рішення щодо можливих очікуваних результатів діяльності підприємства.
Тобто, на основі інформації фінансової звітності суб’єкта господарювання можна визначити шляхи та напрями, завдяки реалізації яких
можливе застосування механізмів управління
прибутком, котрі за сучасних умов функціонування трансформуються в інструментарій креативного обліку.
Більш розповсюджене запровадження легітимних та правових важелів креативного обліку
в український діловий простір, використання
яких не суперечить нормам чинного законодавства, а також застосування котрих не викривлятиме реалістичності фінансових показників,
має надати можливість знайти рішення, котрі
спрямовані на виявлення конкурентних переваг через проведення діагностики сильних та
слабких сторін діяльності, поглибленого дослідження тих сторін явищ та об’єктів, які не розглядаються у типових видах підсистем сучасної
української системи обліку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Сьогодні використання категорії «креативний
облік» більш притаманне закордонному простору, зокрема країнам Європи, США, Канаді та
ін. Водночас легітимність застосування механізмів креативного обліку у межах зазначених
країн є досить дискусійною.
На території України інструментарій креативного обліку ще не знайшов широкого
спектру застосування, зокрема легітимного та
такого, використання механізмів котрого не
суперечить нормам чинного законодавства. Це
пов’язано насамперед з тим, що нині небагато
наукових праць присвячено дослідженню цієї
наукової царини. Однак деякі науковці все ж
таки приділяють увагу дослідженню питань
особливостей креативного обліку, існуючих
видів та можливості застосування механізмів
креативного обліку на сучасних українських
підприємствах, які б не суперечили нормам
чинного в Україні законодавства щодо ведення
обліку та складання звітності.
Відтак в окремих працях наводяться підходи до формування теоретичних та методичних
основ креативного обліку, зокрема дослідження, що стосуються визначення сутності та особливостей креативного обліку [1]; проводиться
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порівняння креативного обліку з іншими видами обліку з метою виявлення відмінностей
від інших існуючих видів обліку та позитивних
характеристик такого сучасного виду обліку
[2]. Зазначені наукові праці відстоюють правомочність застосування інструментарію креативного обліку задля цілей управління прибутком
суб’єктів господарювання різних галузей економіки України у правовій царині та відповідно
до норм чинного законодавства стосовно ведення обліку та складання звітності.
Крім зазначених досліджень, ще є коло таких, автори котрих ототожнюють сутність креативного обліку з обліком, спрямованим на
здійснення шахрайства й махінацій. Наприклад, в окремих працях наводиться обґрунтований перелік недоліків креативного обліку [3];
окреслюються новаторські особливості, притаманні креативного обліку, завдяки існуванню
та використанню яких з’являється можливість
наводити недостовірну інформацію щодо фінансового стану у формах фінансової звітності [4];
характеризуються правові та етичні аспекти
креативного обліку [5]; оцінюється якість інформації такого обліку [6]; аналізуються види
креативного обліку та їх особливості, а також
механізми креативного обліку [7]; окреслюються загрози від запровадження креативного обліку [8–11] та ін.
Аналізуючи наведені праці, доцільно зазначити, що використання категорії «креативний облік» є дискусійним, що, своєю чергою, потребує
проведення більш детального дослідження зазначеної царини знань теорії та практики обліку.
Метою статті є узагальнення теоретичних
та методичних положень креативного обліку та
виявлення легітимних, що не суперечать нормам чинного законодавства, можливостей їх застосування в процесі ухвалення управлінських
рішень.
Основним завданням є проведення аналізу
та узагальнення положень спеціальної літератури стосовно теоретичних та методичних основ
щодо сутності та ведення креативного обліку,
виявлення існуючих видів креативного обліку,
а також можливих умов використання виявлених видів креативного обліку з метою застосування в управлінських механізмах під час прийняття керівниками різних рівнів управління
рішень щодо можливих очікуваних результатів
діяльності підприємства у процесі управління
прибутком суб’єкта господарювання.
Виклад основного матеріалу. Спираючись на
результати досліджень закордонних фахівців,
узагальнивши існуючі в міжнародній обліковій
практиці підходи, можна зазначити, що у вітчизняній практиці категорія «креативний облік» ще не набула широкого легітимного використання.
Погоджуючись з думкою М.С. Пушкаря,
можна стверджувати, що креативний облік –
це творчий облік, який вимагає від облікових
працівників організації фактів та правил їх

групування, виходячи з інтересів менеджменту
з метою отримання знань про нові об’єкти спостереження [1, с. 90].
Ґрунтуючись на цьому, слушно зазначити,
що на сучасному етапі розвитку та трансформації економічних відносин креативний облік,
спираючись на дані система обліку суб’єкта
господарювання загалом, більше, ніж усі інші
види обліку, відповідає вимогам та завданням,
що ставляться менеджерами перед обліковим
працівникам під час розробки тактики та стратегії управління прибутком підприємства.
Однак під час формування підходів до ведення креативного обліку необхідно не нехтувати
принципами обліку, які встановлені нормами
чинного законодавства. Це насамперед стосується таких принципів обліку, як принцип обачності, принцип послідовності, принцип нарахування
та відповідності доходів і витрат, принцип безперервності та принцип повного відображення усіх
фактів господарської діяльності. Тобто немає
відбуватися превалювання інтересів менеджменту над реалістичністю відображення фактичного
стану діяльності суб’єкта господарювання в системі обліку та формах звітності.
З одного боку, креативний облік спрямований на знаходження шляхів зниження витрат
за рахунок раціоналізації усіх процесів, які
здійснюються під час функціонування суб’єкта
господарювання, з використанням новаторських сучасних облікових методів і прийомів.
З іншого боку, сучасне українське трактування сутності креативного обліку досить наближене до визначення сутності класичного управлінського обліку. Крім цього, погоджуючись з
думкою С.Ф. Голова [2, с. 304], слушно звернути
увагу на те, що у західній термінології категорія
«креативний облік» – це форма обліку, яка надає упереджене уявлення про фінансовий стан та
результати діяльності підприємства.
Однак, враховуючи дійсну легітимну сутність креативного обліку, доцільно зазначити,
що креативний облік – це сучасна форма обліку, яка виникла, виходячи з вимог користувачів та сучасних жорстких умов конкуренції
та функціонування загалом. Водночас, якщо
враховувати фактичну сучасну українську облікову практику, то можна сказати, що іноді бухгалтери неусвідомлено здійснюють управління
прибутком, тобто ведення креативного обліку.
Це пов’язано з неоднозначністю трактування
норм чинного в Україні законодавства відносно
ведення обліку та складання звітності.
Доволі вагомим аргументом необхідності
впровадження креативного обліку на сучасних
українських підприємствах виступає швидка
зміна технологій та методів ведення бізнесу. Такої ж думки стосовно відповідності креативного
обліку сучасним новаціям бізнес-середовища й
автори дослідження [4].
Тобто, бухгалтерський облік часто розвивається більш сповільнено, ніж загальні економічні підходи господарювання та ведення бізнесу.
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У зв’язку з цим, а також з недостатністю законодавчих норм, які відповідали б повністю потребам суб’єктів господарювання, виникає необхідність застосування новаторських підходів в
обліку, котрі притаманні креативному обліку.
Щодо креативного обліку є й інші погляди,
а саме стосовно сутності цієї категорії: певне
коло аналітиків та експертів з питань складання звітності вважає, що креативний облік є
шляхом здійснення бухгалтерських махінацій,
тобто є інструментарієм менеджменту щодо викривлення об’єктивної картини фінансового
стану суб’єкта господарювання. Такий підхід
обґрунтовується тим, що оскільки фінансова
звітність складається переважно для зовнішніх
користувачів, від рішення яких залежать важливі для підприємства та його керівництва явища й події господарського характеру, то працівники, котрі складають таку звітність, завжди
мають спокусу надати звітність та інформацію
у ній у вигідному аспекті та ракурсі.
В американській обліковій практиці є тенденція вважати, що креативний облік – це формальне дотримання облікових правил та постулатів.
Інколи креативний облік замінюється поняттями «інноваційний облік» та «агресивний облік».
Як свідчать результати дослідження, висвітлені І.Г. Чалим у [7], застосування креативного
обліку, найчастіше спрямоване на коригування
та (або) коректування показників звітності відповідно до вимог керівництва.
Отже, ґрунтуючись на цих поглядах, можна припустити, що більшість обліковців-теоретиків вважає креативний облік можливістю
вуалізації даних фінансової звітності, зокрема,
найчастіше для інвесторів.
Для розуміння дійсної сутності креативного
обліку доцільно розглянути існуючі його види.
Аналізуючи застосовувані у міжнародній обліковій практиці підходи до класифікації креативного обліку, можна виокремити такі його
види, а саме:
– голлівудський облік;
– вуду-облік;
– облік «чорної скрині»;
– забалансове фінансування.
Згідно з теорією голлівудського обліку у фінансовій звітності відображаються значні за обсягами доходи й водночас незначні за обсягами
прибутки. Виникнення такої назви пов’язано
з особливостями ведення обліку процесів кінозйомок, які притаманні американським центрам кінематографії. Відповідно до думки І.Г.
Чалого, особливості такого обліку ґрунтуються
на механізмах зниження прибутковості діяльності за рахунок штучного завищення накладних витрат [7]. За рахунок використання такого
інструментарію більшість американських кінокомпаній за даними фінансової звітності є збитковими. Тобто, можна стверджувати, що цей
вид креативного обліку нехтує дотриманням
принципу нарахування та відповідності доходів
і витрат. Водночас є й позитивні характерні осо-
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бливості наведеного виду креативного обліку,
а саме: детальний структурний аналіз витратних статей діяльності та наявність можливості
оптимізації такої структури залежно від впливу
різних внутрішніх та зовнішніх факторів.
Згідно з механізмом вуду-обліку також здійснюється нехтування дотримання принципу нарахування та відповідності доходів та витрат,
а також принципу обачності. Тобто, під час ведення вуду-обліку здійснюється свідоме завищення доходів та (або) заниження витрат.
Відповідно до результатів дослідження, наведених у праці [7], вуду-облік включає декілька методик ведення креативного обліку, а саме:
– методику «наповнення каналів»;
– методику «великої бані»;
– методику «коробки печива»;
– методику невиправданої капіталізації.
Методика «наповнення каналів», або методика «торговельного навантаження», використовується, як свідчать результати аналізу
світової облікової практики, для нарощування
обсягів доходів у кінці звітного періоду. Таку
методику найчастіше використовують при наявності «умовних» дистриб’юторів, які за своєю
сутністю є пов’язаними сторонами з продавцем.
Сьогодні в Україні така методика використовується під час облікового відображення націнок
у торговельних ланцюгах посередників. Як позитивну характерну особливість наведеної методики можна виокремити можливість розподілу
витрат та податкового навантаження між усіма
учасниками торговельного ланцюга.
Сутність методики «великої бані» полягає у
тому, що у збиткових періодах показники збитковості ще більше викривляються для формування на подальші періоди запасу прибутковості для відображення більш вагомих фінансових
результатів. За своєю сутністю формування
запасів прибутковості є позитивним явищем,
однак необхідним є відображення в обліковій
політиці таких механізмів, а також умов легітимного використання таких запасів.
Методика «коробки печива» використовується для відображення у роки прибутковості надлишкових резервів, завдяки існуванню яких
знижуються показники прибутку, котрі відображаються у звітності. Крім цього, за рахунок
сторнування таких резервів у менш вдалі звітні
періоди збільшується звітний прибуток. Зазначена методика має аналогічну позитивну характерну особливість методиці «великої бані».
Методика невиправданої капіталізації передбачає заміну списання поточних витрат через
зменшення звітного прибутку їх капіталізацією. У результаті здійснюється збільшення активів підприємства замість зменшення прибутку. Для легітимного використання наведеної
методики необхідним є врахування нормативних умов можливості здійснення капіталізації
витрат. У разі правової можливості її використання є слушним для суб’єктів господарювання-початківців.
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Згідно з теорією обліку «чорної скрині» для
ведення обліку використовуються досить складні механізми, алгоритми та формули. Нині в
Україні практичне застосування такої теорії на
практиці можливе через існування неоднозначного трактування норм та положень щодо ведення обліку та складання звітності.
Відповідно до теорії забалансового фінансування частина реальних зобов’язань суб’єкта
господарювання відображається поза балансом
підприємства. Використання такої методики
без дотримання сутнісних правил та принципів
обліку є неправомочним.
Узагальнивши результати проведеного аналізу існуючих в міжнародній практиці видів креативного обліку, доцільно зазначити, що майже
в усіх випадках існує нехтування дотриманням
окремих принципів обліку, які закріплені нормами чинного законодавства. Водночас саме за
своєю сутністю ведення креативного обліку,
якщо його застосовувані механізми є легітимними та не суперечать нормам чинного законодавства, має на меті створення відповідної
підсистеми обліку задля задоволення різноманітних потреб менеджерів різних рівнів управління з урахуванням сучасного внутрішнього
та зовнішнього середовища функціонування
суб’єкта господарювання та водночас підлаштовується під швидку зміну економічних підходів
господарювання та ведення бізнесу.
Висновки. На основі проведеного аналізу та
узагальнення положень спеціальної літератури
стосовно теоретичних та методичних положень
креативного обліку установлені позитивні на
негативні характерні особливості, притаманні
сучасному креативному обліку, виявлено його
види та охарактеризована сутність таких видів,
а також можливі умови використання виявлених видів креативного обліку з метою застосування в управлінських механізмах під час ухвалення керівниками різних рівнів управління
рішень щодо можливих очікуваних результатів
діяльності підприємства в процесі управління
прибутком суб’єкта господарювання.
Напрямком подальших досліджень у цій науковій царині має стати аналіз, узагальнення та

систематизація існуючих механізмів та інструментарію креативного обліку, застосування яких залежить від поставлених керівниками різних рівнів
управління цілей та завдань перед обліковцями та
не суперечить нормам чинного законодавства.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
EVALUATION CRITERIA FOR MANAGEMENT REPORTING QUALITY
АНОТАЦІЯ
Обґрунтовано критерії оцінки якості управлінської звітності, її адаптації до вимог сучасної системи локального менеджменту з урахуванням викликів глобалізованої інформаційної
економіки. Представлено класичні підходи зарубіжних і вітчизняних вчених до визначення якісних характеристик управлінської звітності. Визначено основні показники корисності
управлінської звітності: доречність, зрозумілість, об’єктивність
і своєчасність.
Ключові слова: якість, оцінка якості, облікова інформація,
управлінська звітність.
АННОТАЦИЯ
Обоснованы критерии оценки качества управленческой отчетности, ее адаптации к требованиям современной системы
локального менеджмента с учетом вызовов глобализированной информационной экономики. Представлены классические
подходы зарубежных и отечественных ученых к определению
качественных характеристик управленческой отчетности.
Определены основные показатели полезности управленческой отчетности: уместность, понятность, объективность и
своевременность.
Ключевые слова: качество, оценка качества, учетная информация, управленческая отчетность.
ANNOTATION
Criteria for evaluating the quality of management reporting and
its adaptation to the modern system of local management, taking into
account the challenges of the globalized information economy are
grounded. Classical approaches of foreign and domestic scientists
to determine the quality characteristics of management accounting
are presented. The main indicators of utility of management reporting: relevance, clarity, objectivity and timeliness are determined.
Keywords: quality, quality assessment, accounting information, management reporting.

Постановка проблеми. В умовах глобалізаційної економіки зростає вплив інформаційного простору на функціонування господарських
об’єктів, в результаті чого посилюється залежність локального менеджменту від якості облікової інформації. Інформаційне забезпечення,
створення і використання інформаційних каналів, оперативне формування і передача в потрібний час і потрібного обсягу управлінської
звітності – необхідний компонент системи
сучасного менеджменту. Підвищення якості
управлінської звітності найважливіша умова
підвищення ефективності вироблюваних, прийнятих і реалізованих управлінських рішень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У науковому середовищі все більше з’являється
публікацій, в яких головний акцент стосується

якості [1; 3; 9]. Причому якість є характерною
ознакою для всіх ключових сфер сучасної інформаційної економіки. Питаннями забезпечення якості облікової інформації та звітності,
як продукту бухгалтерського обліку, займались
такі вчені, як Р.Ф. Бруханський [1], А.В. Глущенко [4], О.В. Гончар [5], О.О. Гончаренко [6],
Л.В. Гуцаленко [8], В.М. Жук [10; 11], Г.Г. Кірейцев [13], С.А. Кузнецова [15], М.А. Проданчук [18], М.С. Пушкар [19] та інші. Окремі
аспекти якості управлінської звітності представлені в наукових працях М.Я. Дем’яненка
[21], К.Є. Нагірської [21], Н.В. Тлучкевич [25],
Л.Ф. Шилової [27].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Процес господарської діяльності і ухвалення рішень залежить від якості
управлінської звітності, яка не завжди задовольняє потреби менеджменту. Надмірна насиченість управлінської звітності обліково-аналітичною інформацією, використання надто
складних методик розрахунків, заангажованість нефінансовими даними не завжди призводить до ефективності ухвалення управлінських
рішень. Сьогодні недостатньо досліджено питання щодо визначення критеріїв оцінки якості формування, передачі, інтерпретації і збереження управлінської звітності.
Мета статті. Дослідити питання обґрунтування критеріїв оцінки якості управлінської
звітності, її адаптації до вимог сучасної системи
локального менеджменту з урахуванням викликів глобалізованої інформаційної економіки.
Виклад основного матеріалу. У Великому
українському тлумачному словнику якість має
декілька визначень, зокрема: 1) внутрішня визначеність предмета, яка становить специфіку, що відрізняє його від усіх інших; 2) ступінь вартості, цінності, придатності чого-небудь
для його використання за призначенням; 3) та
чи інша характерна ознака, властивість, риса
кого-, чого-небудь; 4) сукупність характеристик продукції або послуг щодо її здатності задовольнити встановлені та передбачені норми
[2, с. 1655].
Якість, як філософське поняття, серед 10-ти
категорій логіки вперше інтуїтивно сформулю-

904

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

вав Арістотель, розглядаючи якість як видову
відмінність сутності. Як одна з категорій логіки, якість – це побічна обставина, за допомогою
якої річ є якогось типу чи виду; побічна обставина, що вказує, якою є річ (її змістовні якості та
форми) і як річ діє (її здатності та навики); побічна обставина, котра є зовнішньою оцінюючою
формою. Арістотель проводив розходження між
якостями і властивостями, підкреслюючи цілісний характер властивостей, якими володіє річ.
Чинниками негативного впливу на розвиток
економічних процесів залишаються невирішеність питання щодо регулювання внутрішнього
ринку, процесу ціноутворення і якості [3, с. 5].
Класик теорії бухгалтерського обліку Г.Г. Кірейцев [13, с. 85] стверджує про взаємозалежність якості управлінської звітності та рівня невирішеності питань в процесі ухвалення
управлінських рішень.
Управлінська звітність призначена для вирішення таких основних завдань:
– забезпечення управлінського персоналу
підприємства інформацією про те, якими будуть консолідовані результати бізнесу (включаючи безліч юридичних осіб і структурних підрозділів);
– відображення результатів роботи окремих
напрямів (ними можуть бути види діяльності,
групи товарів або інші елементи залежно від
специфіки бізнесу) незалежно від того, як ці
напрямки розподілені між юридичними особами, що входять у бізнес;
– відображення результатів роботи структурних підрозділів, якими можуть бути відділи, цехи, юридичні особи;
– здійснення контролю за витратами шляхом їх обліку по видах, сферах відповідальності
і центрах витрат;
– нагромадження статистики про доходи і
витрати підприємства у визначеному розрізі та
виявлення загальних тенденцій;
– здійснення планування і контролю виконання бюджету як окремими центрами витрат,
так і бізнесом загалом, включаючи сукупність
юридичних осіб;
– ведення оперативного обліку розрахунків
з окремими контрагентами, взаєморозрахунків
між власними юридичними особами.
Підвищення якості управлінської звітності
позитивно впливає на процеси:
– визначення стратегії та бізнес-планування майбутньої діяльності підприємства;
– контролювання її поточної діяльності;
– оптимізації використання ресурсного потенціалу;
– моніторингу ефективності діяльності;
– зниження рівня суб’єктивності в процесі
ухвалення рішень.
Якість управлінської звітності визначається
відповідно до потреб та вимог користувачів на
основі низки критеріїв, кожен з яких відображає окремий її аспект. Якісні характеристики
управлінської звітності мають пряму залеж-

ність від інформації про господарські операції
підприємства, яку забезпечує система прийомів
бухгалтерського обліку: документація, інвентаризація, оцінка, калькуляція, система рахунків, подвійний запис, баланс, звітність.
У зв’язку з тим, що інформацію управлінської звітності не завжди можна характеризувати як абсолютно точну, виникає проблема її
тлумачення і правильного використання. Тому
використовується низка якісних характеристик
управлінської звітності, які є критеріями для її
оцінки.
Класичні підходи до визначення якісних характеристик обліку і звітності представлені зарубіжними науковцями [7; 12; 26] (табл. 1).
Таблиця 1
Класичні підходи до визначення якісних
характеристик обліку і звітності
Автор
Е.С. Хендріксен,
М.Ф. Ван Бреда
[26]
X. Ван Грюнінг,
М. Коен [7]

Т.В. Зирянова,
С.І. Колесников
[12]

Зміст класичного визначення
якісних характеристик
обліку і звітності
«… атрибути облікової інформації, які мають тенденцію
підвищувати свою корисність»
«… це ті ознаки, які роблять
інформацію, представлену у
фінансовій звітності, корисною для користувача»
«… це ті критерії, за допомогою яких уніфікується і
полегшується процес тлумачення і правильного використання фінансової та управлінської інформації»

Якість облікового продукту – це сукупність
критеріїв, що здатні відповідати комплексу вимог споживачів, з метою забезпечення ефективних управлінських рішень та розвитку бізнесу
підприємства [18, с. 45].
У міжнародних стандартах фінансової звітності вимоги до якості її показників сформульовані в розділі «Принципи підготовки та складання фінансової звітності», де передбачено
дотримання основних вимог до якості інформації, які визначають загальний підхід до підготовки та надання фінансових звітів.
Інформація, що міститься в бухгалтерській
управлінській звітності, повинна відповідати
двом основним показникам корисності:
1) бути зрозумілою (доступною) наявним і
потенційним користувачам;
2) давати уявлення наявним і потенційним
користувачам про суми, час і ризики, пов’язані
з очікуваними результатами.
При формуванні управлінських і фінансових звітів є певні відмінності у встановленні
критеріїв оцінки якості. Це обумовлено різними запитами користувачів, цінністю рішень та
можливими ризиками внаслідок навмисного
спотворення чи не обґрунтованого вибору методики обчислення звітних показників. Якісні
характеристики управлінської та фінансової
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звітності та визначення рівня їх вагомості для
прийняття управлінських рішень представлено
в таблиці 2.
Якісна характеристика доречності (значимості) притаманна управлінській і фінансовій
звітності. Інформація звітності є доречною або
відноситься до справи, якщо вона впливає на
економічні рішення користувачів і допомагає їм
оцінювати минулі, справжні або майбутні події,
підтверджувати або виправляти минулі оцінки.
Інформація може вплинути на ухвалення рішень, якщо вона має прогнозну цінність і заснована на зворотному зв’язку. Прогнозна цінність
інформації визначає її корисність при складанні
планів. Зворотній зв’язок передбачає, що інформація містить відомості про те, наскільки вірними виявилися попередні очікування.
Достовірність (правдиве подання) – якість
управлінської та фінансової звітності, що забезпечує впевненість у розумності її припущень
щодо помилок і тенденційності, а також істинності намірів представити всі явища і факти в
неспотвореному вигляді. Водночас з доречністю
розглядається питання надійності, тобто наскільки ми маємо надію на позитивний розвиток подій у майбутніх періодах під впливом
зовнішнього середовища чи компетентності менеджерів, відповідальних за прийняті ними рішення.
Відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, щоб бути достовірною, інформація повинна задовольняти низка якісних
характеристик: правдиве уявлення (істинність);
переважання сутності над формою; нейтральність; обачність (консерватизм); повноту.

У загальному значенні істинність відображення – це відповідність між показником або
описом і реальним явищем, яке воно прагне
відобразити. правдиве уявлення в загальному
вигляді можна визначити як відповідність або
узгодженість між фактом господарської діяльності або подією, з одного боку, і його кваліфікацією і оцінкою в бухгалтерській звітності, з
іншого боку.
Вимога пріоритету економічного змісту перед
формою означає, що звітність повинна правдиво представляти операції та інші події, враховувати їх відповідно до сутності та економічної
реальності. Порушення вимоги пріоритету економічного змісту перед формою призводить до
спотворення показників звітності.
Нейтральність – це відсутність упередженості, спрямованої на досягнення заздалегідь
визначеного результату або спонукання обрати
певний спосіб поведінки. Звітність не буде нейтральною, якщо самим підбором або представленням інформації вона впливає на ухвалення
рішення або формування професійного судження з метою досягнення запланованого результату. Необхідність нейтральності управлінської
звітності випливає з її мети задоволення потреб
необмеженого кола користувачів, які ухвалюють управлінські рішення. Недопустимим є
формування управлінської звітності в інтересах
якої-небудь однієї сторони або групи осіб перед
іншими. Абсолютна нейтральність можлива
тільки теоретично. На практиці управлінська
звітність часто є упередженою, як правило, націленою на заздалегідь окреслене рішення та
оцінку користувачів з метою досягнення визнаТаблиця 2

Якісні характеристики управлінської та фінансової звітності
Якісні характеристики
управлінської звітності
Доречність (значимість)
Достовірність (правдиве подання)
Повнота
Зрозумілість
Зіставність
Можливість перевірки
Своєчасність
Істинність
Нейтральність
Пріоритет економічного змісту
Доступність
Вартісь (баланс між вигодами і витратами)
Відносна точність
Однозначність
Актуальність
Гнучкість
Системність
Дієвість
Порядок показників
Відповідність

Управлінська
звітність
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Фінансова
звітність
за МСФЗ
+
+
–
+
+
+
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Фінансова
звітність
за НСБО
+
+
–
+
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Рівень вагомості
для прийняття
рішень
високий
високий
середній
високий
середній
високий
високий
середній
високий
середній
середній
середній
середній
середній
високий
високий
низький
високий
середній
високий
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чених результатів або наслідків. Відтак встановлюється залежність якості управлінської
звітності від рівня суб’єктивізму бухгалтерського персоналу. Тобто, основним критерієм
оцінки якості звітності є оцінка рівня дотримання етичних та культурних принципів відповідальними особами за її формування.
Повнота припускає, що управлінська звітність повинна містити максимум того, що необхідно знати зацікавленим особам, і охоплювати
всі необхідні коментарі, щоб не дезорієнтувати того, хто буде нею користуватися. Пропуск
важливого фінансового чи не фінансового показника може зробити інформацію помилковою
або дезорієнтуючою, а, отже, ненадійною і недосконалою з погляду її доречності.
Виконання вимоги повноти є одним з парадоксів, оскільки, це практично нездійсненно:
безглуздо прагнути до вичерпного набору показників управлінської звітності, задовольняючи інтереси реальних і потенційних її користувачів. Крім того, надлишок інформації, тобто
зайва її деталізація в бухгалтерській звітності,
може зробити її малозрозумілою, утруднити
процес аналізу основних ідей і ускладнити інтерпретацію. Практично не може бути й мови
про вичерпно повне представлення інформації
у звітності, можна лише вимагати достатньої
або розумної повноти звітних даних. Світова
практика підтвердження якості та корисності
даних управлінської звітності пішла не шляхом досягнення необмеженої повноти звітних
показників, а шляхом розкриття статей, які є
суттєвими.
Суттєвість – ступінь важливості різних допущень або похибок облікової інформації, яка
з урахуванням навколишнього середовища робить можливим вплив цих допущень або похибок на висновки і судження під час прийняття управлінських рішень. Суттєвість вказує на
відносну важливість тієї чи іншої події. Показник звітності вважається суттєвим, якщо його
пропуск або спотворення можуть вплинути на
економічне рішення користувачів. Суттєвість,
швидше, показує поріг або точку відліку і не є
основною якісною характеристикою, якою повинна володіти управлінська звітність для того,
щоб бути корисною. Суттєвість означає, що
необхідно знехтувати незначними обставинами, але в той же час відобразити управлінській
звітності всі суттєві обставини. Поділ операцій
на суттєві і несуттєві є суб’єктивним, а значить
предметом професійного судження бухгалтера.
Відтак принцип суттєвості має два аспекти: нехтування незначними і маловажливими подіями; відпрацювання всіх важливих подій.
Важливим атрибутом якості інформації, що
подається в управлінській звітності, є її доступність для розуміння користувачем, який має
достатні знання в сфері ділової та економічної
діяльності, бухгалтерського обліку та бажання
безперервно навчатись для постійного відчуття
змін швидкоплинних економічних процесів. До-

ступність – якість управлінської звітності, що
дає можливість користувачам зрозуміти її значення, здійснювати інтерпретацію показників у
доступній для сприйняття формі. Зрозумілість
або «прозорість» передбачає її безумовно однакове розуміння виконавцями і користувачами.
Проте користувачі повинні мати достатній для
розуміння рівень знань в галузі економіки, ведення бізнесу та бухгалтерського управлінського обліку.
Своєчасність інформації є іншим фактором, здатним обмежити доречність і надійність
управлінської звітності. Своєчасність – надходження управлінської звітності до користувача
в потрібний час, тобто, не сприяє затримці в
прийнятті адекватних управлінських рішень.
Надмірне прострочення подання управлінської
звітності зацікавленим користувачам може
призвести до втрати її доречності. Щоб забезпечити своєчасність інформації, часто буває необхідним представити її до того, як будуть відомі
всі аспекти господарської діяльності, водночас
зменшуючи її надійність. В такому разі спостерігається постійний пошук дотримання рівноваги між своєчасністю і надійністю. На жаль, готової формули для вирішення такого завдання
в практиці не існує. Важливим в такій ситуації
є висока професійна підготовка осіб, які формують управлінські звіти, їх компетентність та
інтелектуальний потенціал.
Управлінська звітність повинна бути порівнянною в часі і в площині господарської діяльності. Порівнянність означає надходження
такої інформації, яка дозволяє особі, що ухвалює рішення, виявити подібності, відмінності
та тенденції. Це дозволяє простежити тенденції
поточного і стратегічного розвитку і результати
діяльності. Порівнянність звітних показників
забезпечує облікова політика. Вимір і відображення результатів діяльності від аналогічних
операцій та інших подій повинні здійснюватися за методологією, єдиною для підприємства і
галузі.
Порядок показників управлінської звітності – це кількість передавальних ланок між першоджерелом і кінцевим користувачем.
Обмеженнями доречності й надійності управлінської звітності є вартість її формування,
тобто баланс між вигодами і витратами. На
практиці це означає, що витрати на ведення
управлінського обліку і складання звітності повинні знаходитися на якомусь розумному рівні, що забезпечує дотримання висунутих до неї
якісних характеристик.
Оцінка вигод і витрат – питання відносне і суб’єктивне. Більше того, витрати зовсім
необов’язково лягають на тих користувачів, які
отримують вигоди; а вигодами можуть скористатися не тільки ті користувачі, для яких звітність була складена.
Варто зупинитись ще на двох протилежних
обмеженнях: «балансом між вигодами і витратами» і «балансом між якісними характерисВипуск 3. 2015
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тиками». Ієрархія якісних характеристик не
означає їх ранжування. Якщо управлінська
звітність повинна бути корисною, всі ці характеристики повинні бути притаманними хоча б
на оптимальному рівні. За певних обставин в
окремі моменти на практиці можливий конфлікт між якісними характеристиками окремих показників управлінських звітів, який вирішується ухваленням компромісного рішення
між виконавцями і користувачами. Для користувача інформація управлінської звітності тим
якісніша (тобто тим корисніша), чим більшою
мірою вона наближає рішення завдання. У цьому разі акцент повинен бути зроблений не тільки на корисності управлінської звітності, але і
на її можливості використання в економічному
аналізі, прогнозуванні, бюджетуванні, для прийняття ефективних управлінських рішень.
Показники якості управлінської звітності повинні забезпечувати: підвищення якості
обліково-аналітичної інформації та відповідність вимогам користувачів; відповідність
якості управлінської звітності досягненням
зарубіжного досвіду; урахування сучасних досягнень облікової науки та основних напрямів
сталого розвитку інформаційної глобалізованої
економіки.
Для оцінки якості управлінської звітності використовується система показників, які
групуються на узагальнюючі, комплексні та
одиничні. Узагальнюючі показники характеризують загальний рівень якості: обсяг і частку
прогресивних показників у загальній сукупності, економічний ефект і додаткові витрати,
пов’язані з поліпшенням якості. Комплексні
показники характеризують кілька властивостей управлінської звітності, включаючи витрати, що пов’язані з розробкою її форм, методики
формування показників, представлення, інтерпретації. Одиничні показники якості управлінської звітності характеризують одну із її властивостей.
Якість управлінської звітності забезпечується якістю процесу її формування, передачі і
контролю (рис. 1). Процес проектування форм,
підготовки вихідних даних, розрахунок показників і заповнення реквізитів управлінської
звітності, контроль за її якістю має складну
багатокомпонентну структуру. До основних
структурних елементів формування управлінської звітності відносяться: основні і допоміжні облікові процеси, нормативно-правове забезпечення, організаційне забезпечення, вхідна і
результуюча облікова інформація, кадровий потенціал, інформаційна система, необхідні комунікаційні зв’язки. Відповідно, кожен структурний елемент має перевірятись на оцінку якості
за встановленими критеріями.
Якісні характеристики управлінської звітності зумовлюють корисність їх даних для користувачів. У кожному конкретному випадку критерії оцінки якісних характеристик управлінської
звітності стають більш важливими. Наприклад,

Основні і допоміжні облікові процеси
Процес пошуку
і підготовки
даних

Нормативно-правове забезпечення
Організаційне забезпечення

Процес
розрахунку
показників

Вхідна і результуюча облікова інформація
Кадровий потенціал
Орієнтація на користувача

Контроль
якості
показників
звітності

Програмне забезпечення
Незалежний зовнішній аудит
Система внутрішнього контролю

Рис. 1. Система забезпечення якості
управлінської звітності

дотримання принципу доречності може прийти
в суперечність з принципом достовірності або
принципам обачності. У знаходженні оптимального поєднання всіх характеристик і виявляється професіоналізм бухгалтера. Загалом, мета
полягає в тому, щоб досягти відповідного співвідношення між якісними характеристиками
для виконання основного призначення управлінської звітності. Відносна важливість характеристик у різних випадках – це справа професійного
судження облікового персоналу і локального менеджменту кожного окремого підприємства.
Висновки. Якісні характеристики є атрибутами, що роблять подану в управлінській звітності інформацію корисною для користувачів.
Відтак практична цінність управлінської звітності як обліково-аналітичної інформації реалізується через критерій корисності, придатності
інформації для прийняття ефективних рішень.
Управлінська звітність повинна припускати
можливість проведення подальшого аналізу з
мінімальними витратами часу, що є ознакою
аналітичності, робити висновки і приймати на
їх основі економічно обґрунтовані управлінські
рішення.
В умовах ринкової економіки баланс між вигодами і витратами стає одним з найбільш дієвих обмежень якісних характеристик управлінської звітності.
При розроблені методології забезпечення
якості управлінської звітності необхідно дотримуватися принципу відображення, який полягає у перенесенні якості процесу на якість результату. В основу дослідження було покладено
класичний підхід щодо оцінки якості управлінської звітності: якість системи оперативного,
поточного і стратегічного обліку; якість процесу відображення господарських операцій в обліку; якість результату формування управлінської звітності. Подальші дослідження, щодо
структурних компонентів якості управлінської
звітності доцільно проводити в напрямі розробки методики визначення їх показників через
систему прийомів управлінського обліку.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДПРИЯТИЙ
ECONOMIC ESSENCE OF FORMATION
OF FINANCIAL RESULTS OF ENTERPRISES
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена технико-экономическим основам формирования финансового результата предприятиями торговли.
В работе представлены основные черты и функции прибыли
в условиях рынка. Рассмотрено классификацию финансового результата, прибыли предприятия по соответствующим
направлениям. Должное внимание уделено формированию
финансового результата от чрезвычайной деятельности, операциям по покрытию ущерба за счет страхового возмещения и
других источников. Отражена взаимосвязь между категориями
«прибыль» и «финансовая устойчивость».
Ключевые слова: финансовый результат, доходы,
расходы, прибыль, убыток, валовая прибыль, выручка, себестоимость.
АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено техніко-економічним основам формування фінансового результату підприємствами торгівлі. У роботі представлено основні межі та функції прибутку в умовах ринку. Розглянуто класифікацію фінансового результату, прибутку
підприємства за відповідними напрямами. Належну увагу приділено формуванню фінансового результату від надзвичайної
діяльності, операціям із покриття збитку за рахунок страхового
відшкодування та інших джерел. Показано взаємозв’язок між
категоріями «прибуток» і «фінансова стійкість».
Ключові слова: фінансовий результат, доходи, витрати,
прибуток, збиток, валовий прибуток, виручка, собівартість.
АNNOTATION
The article is devoted to technical and economic bases forming financial result of trade enterprises. Basic limits and functions
of income in market conditions are presented in the article. Classification of financial result, income of enterprise, is considered
based on the proper directions. The proper attention is paid to
formation of financial result of extraordinary activity, to the operations on coverage of loss by insurance compensation and other
sources. The authors shoe interconnection between categories of
income and financial firmness.
Keywords: financial result, profits, charges, income, loss,
gross profit, proceed, prime price.

Постановка проблеми. Бухгалтерский учет
должен всесторонне и полно охватывать и отображать хозяйственную деятельность предприятий коммерческого сектора, обеспечивать
управление информацией, способной контролировать и оценивать их хозяйственную деятельность. Четкое построение бухгалтерского учета повышает его роль как основного средства
контроля за соблюдением режима экономии и

коммерческого успеха на всех предприятиях.
Исследование проблем формирования финансового результата предприятия является одним из
наиболее актуальных заданий экономической
науки. Формирование финансового результата
и диагностика банкротства играют центральную роль в экономических процессах, которые
происходят на предприятиях, что определяют
общий экономический рост субъектов хозяйствования и их конкурентоспособность.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблему формирования финансовых результатов достаточно широко рассмотрели отечественные и зарубежные ученые, такие как:
Ю.А. Кузьминский, Ф.Ф. Бутынец, В.П. Завгородний, Р.А. Алборов, В.Г. Артеменко, В.В. Остапенко, С.Г. Байкина, И.Н. Богатая, Н.Н. Хахонова, М.А. Вахрушина, Н.С. Гласкова.
Современные экономические условия требуют дальнейшего изучения и совершенствования
национальной системы бухгалтерского учета и
отчетности, в частности учета формирования
финансового результата и диагностики банкротства.
Постановка задания. Раскрыть экономическую сущность формирования финансового
результата, обосновать его роль в финансовохозяйственной деятельности предприятий, исследовать направления классификации доходов и расходов для составления отчетности и
информационного обеспечения управленческих
решений.
Изложение основного материала. Финансовый результат представляет собой прирост или
уменьшение стоимости собственного капитала
организации, образовавшийся в процессе ее
предпринимательской деятельности за конкретный период. В условиях рыночной экономики
обобщающим показателем финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятий
является прибыль или убыток.
Как экономическая категория, прибыль отражает совокупность отношений субъектов хо-
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ет способность предприятия и его коллектива
успешно осуществлять хозяйственную деятельность в условиях рыночной экономики;
– функция распределения. Прибыль используется в качестве средства распределения
чистого дохода между предприятием и обществом в лице государства, между предприятием
и отраслью, между предприятием и его работниками, между сферой материального производства, где создается дополнительный продукт, и
непроизводственной сферой, которую содержит
общество;
– функция экономического стимулирования. Прибыль используется как источник и
условие формирования финансовых ресурсов
предприятия, которые поощряют и обеспечивают его развитие. Чем выше уровень генерирования прибыли предприятия в процессе его
хозяйственной деятельности, тем меньше потребность в привлечении финансовых ресурсов
из других источников, тем выше уровень самофинансирования его развития, обеспечения реализации стратегических целей этого развития,
повышения конкурентной позиции предприятия на рынке;
– функция защиты. Прибыль предприятия
является основным защитным механизмом, который защищает предприятие от угрозы банкротства, потому что за счет накопления полученной прибыли может быть быстро увеличена
доля высоколиквидных активов через восстановление платежеспособности. Также повышена доля собственного капитала при соответствующем снижении объема привлеченных активов
и повышена финансовая устойчивость предприятия, сформированы соответствующие резервные фонды.
Вышеперечисленные функции определяют
центральное место и многогранную роль прибыли в развитии не только предприятия, но
и всей экономики государства. В современной
экономической теории значительное внимание
уделяется анализу прибыли предприятий, которые действуют в условиях различных
типов рыночных структур. При этом
прибыль трактуется как выраженный
в денежной форме доход предпринимателя на вложенный капитал, разница
между общей выручкой от реализации
(валовым доходом) и совокупными расходами предприятия.
Определяются финансовые результаты путем определения доходов и соответствующих расходов предприятия,
которые могут возникать в результате
обычной и прочей деятельности. Доходы или расходы от обычной и прочей
деятельности относятся на финансовые
результаты.
Бухгалтерская прибыль (убыток)
является конечным финансовым результатом, выявленным в отчетном
Рис. 1.1. Порядок формирования финансового результата
периоде на основании бухгалтерского

зяйствования, участвующих в формировании
и распределении национального дохода. Как
оценочный результативный показатель она характеризует эффективность использования ресурсов. Как особый источник формирования и
пополнения финансовых ресурсов предпринимательских структур, прибыль является той
частью поступлений предприятия, которая способствует расширению производства и повышению благосостояния общества.
Экономическая роль прибыли в условиях
рынка проявляется в таких чертах:
–
прибыль является движущей силой
функционирования и развития экономики, основным побудительным мотивом предпринимательской деятельности;
–
стремление получить прибыль способствует эффективному распределению и использованию ресурсов, внедрению достижений научно-технического прогресса, сокращению затрат,
улучшению качества продукции и ее потребительских свойств;
– прибыль является источником расширения общественного производства, приумножения национального богатства и удовлетворения
растущих потребностей общества.
Прибыль характеризует положительный финансовый результат деятельности предприятия.
Получение прибыли является основной целью
любой предпринимательской деятельности. От
размера полученной прибыли зависят формирования собственного капитала выполнения
обязательств перед бюджетом финансирования
инвестиций, а также платежеспособность предприятия.
Прибыль предприятия выполняет такие
функции:
– функция оценки деятельности предприятия. Прибыль предприятия выступает основным критерием определения эффективности
конкретной производственной деятельности.
Уровень прибыли предприятия, в сравнении со
среднеотраслевым показателем, характеризу-
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учета всех хозяйственных операций
Экономическая прибыль
организации и оценки статей бухгалтерского баланса.
Валовая прибыль – это разница
Валовый доход
Внешние
Внутренние издержки
между нетто-выручкой от продажи то(выручка от
(неявные,
издержки (явные)
реализации)
альтернативные)
варов, продукции, работ, услуг и себестоимостью этих продаж без условнопостоянных управленческих расходов
Бухгалтерская прибыль
и затрат по сбыту (коммерческих расходов).
Рис. 1.2. Экономическая
Прибыль от продаж определяется
и бухгалтерская прибыль предприятия
как финансовый результат от реализации продукции работ и услуг и представляет реализацией продукции (товаров, услуг), что
собой разность между нетто-выручкой и полной является определяющей целью создания предприятия и обеспечивает основную часть его досебестоимостью продукции [11, с. 21].
Чистая прибыль формируется в соответствии хода.
Формирование финансового результата от
с ПБУ РФ 4/99 в Отчете о прибылях и убытках,
по своему содержанию соответствует нераспре- финансовой деятельности – это совокупность
деленной прибыли (рис. 1.1). Прибыль до на- операций, которая приводит к изменению разлогообложения по существу представляет собой мера и состава собственного и заемного капитала предприятия.
балансовую прибыль.
Формирование финансового результата от
Доля чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и инвестиционной деятельности – это операции
других обязательных платежей, должна быть по приобретению и реализации необоротных
достаточной для финансирования расширения активов, а также финансовых инвестиций, копроизводственной деятельности, научно-техни- торые не являются составной эквивалентов деческого и социального развития предприятия, нежных средств [13].
Под чрезвычайной понимают деятельность,
материального поощрения работников.
Рассмотрим классификацию финансового ре- которая не является основной, уставной деязультата, прибыли предприятия по таким на- тельностью предприятия. Чрезвычайное событие –- это событие или операция, которая четко
правлениям:
отличается от обычной деятельности предпри1) по области применения в менеджменте;
ятия и не ожидается, что она будет повторять2) по виду деятельности;
3) по методике формирования в финансовой ся периодически или в каждом последующем
отчетном периоде. Соответственно, чрезвычайотчетности.
1. По области применения в менеджменте, ное событие – это событие, которое является
существует два подхода к определению и ана- случайным и нехарактерным для деятельности
лизу прибыли (рис. 1.2). Различают экономиче- данного предприятия.
Формирование финансового результата от
скую и бухгалтерскую прибыль.
Экономическая прибыль определяется как чрезвычайной деятельности – это операции по
разница между валовым доходом и экономиче- покрытию ущерба за счет страхового возмещения и других источников.
скими издержками производства.
3. По методике формирования для отражеБухгалтерская прибыль определяется как
разница между валовым доходом (выручкой от ния в финансовой отчетности различают: валореализации продукции) и бухгалтерскими из- вую прибыль и чистую прибыль.
Валовая прибыль формируется как разница
держками производства.
2. В зависимости от вида деятельности, в между суммой чистого дохода и себестоимостью
бухгалтерском учете различают финансовый реализованной продукции (товаров, работ, услуг).
Чистая прибыль – это прибыль, которая остарезультат от обычной деятельности, операционной деятельности, прочей деятельности, ос- ется в распоряжении предпринимателя после
новной деятельности, инвестиционной деятель- покрытия всех расходов периода, а также после
ности, финансовой деятельности, чрезвычайной расчетов с бюджетом по налоговым и обязательным платежным обязательствам [11, с. 145].
деятельности.
Конечный финансовый результат, который
Обычная деятельность делится на операционную и прочую. В свою очередь, прочая деятель- больше всего интересует предпринимателя – это
чистая прибыль.
ность – на финансовую и инвестиционную [10].
Понятие прибыли тесно связано с такими
Операционная деятельность – основная уставная деятельность предприятия, а также другие категориями как рентабельность, финансовая
виды деятельности, которые не являются инве- устойчивость и банкротство предприятия. Схематично взаимосвязь между этими категориястиционной или финансовой деятельностью.
Формирование финансового результата от ми представим на рисунке 1.3.
С позиций финансового менеджмента возоперационной деятельности – это осуществление операций, связанных с производством или можное наступление банкротства представляет
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собой кризисное состояние предприятия, при
котором оно неспособно осуществлять финансовое обеспечение текущей деятельности.
Финансовый результат

Нет

Да
Прибыль

Кризисная
ситуация

Банкротство

Рентабельность,
Платежеспособность,
Ликвидность
Финансовая устойчивость

Рис. 1.3. Взаимосвязь между категориями
«прибыль», «финансовая устойчивость»
и «банкротство»

В экономической и юридической литературе можно встретить достаточно много различных определений понятия «банкротство». Чаще
всего приводится законодательная норма, утвержденная в соответствующем законе страны,
но встречаются и авторские определения. При
этом отдельные авторы обращают внимание на
юридический аспект дела – наличие кредиторов, которые имеют документированные имущественные требования к должнику, подтвержденная судом невозможность их оплаты в связи
с недостаточностью активов в ликвидной форме. Другие авторы считают основной экономическую характеристику ситуации банкротства –
неспособность субъекта предпринимательской
деятельности продолжать свою деятельность в
связи с убыточностью, дефицитом оборотных и
денежных средств для полного расчета по обязательствам.
Законодательное определение термина «банкротство» в нашей стране зафиксировано в
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 г. № 127ФЗ [3]. Согласно ФЗ, несостоятельность (банкротство) – это признанная
арбитражным судом неспособность должника в
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей.
Ранние признаки банкротства связаны с характером изменений финансовых показателей
деятельности предприятия, своевременностью
и качеством представления финансовой отчетности и проведением аудиторских проверок:
– изменения в статьях бухгалтерского баланса со стороны пассивов и активов и нарушение определенной их пропорциональности;
– увеличение или уменьшение материальных запасов, что может свидетельствовать либо
о заинтересованности, либо о возможной неспособности предприятия выполнять свои обязательства поставкам;
– увеличение задолженности предприятия
поставщикам и кредиторам;

– уменьшение доходов предприятия и снижение прибыльности фирмы, обесценение акций предприятия, установление предприятием
нереальных (высоких или низких) цен на свою
продукцию.
Различают
такие
стадии
банкротства
[7, с. 35].
Скрытая стадия, при которой происходит
скрытое (особенно если неналажен специальный управленческий учет) снижение «цены
предприятия», определяющейся капитализацией прибыли. Снижение «цены предприятия»
означает снижение ее прибыльности (это явно
проявится в отчетности), либо увеличение средней стоимости обязательств, которые предприятие будет вынуждено принять на себя в
ближайшем будущем (это может происходить
незаметно, если финансовые службы не отслеживают ситуацию на рынке акций и облигаций
аналогичных фирм, банковских кредитов).
Вторая стадия – финансовая неустойчивость,
т. е. возникновение трудностей с наличностью,
некоторых ранних признаков банкротства. На
этой стадии руководство часто прибегает к
«косметическим» мерам, например, продолжает выплачивать акционерам высокие дивиденды, увеличивая заемный капитал путем продажи части активов, чтобы снять подозрения
вкладчиков и банков.
Как показывает опыт, при ухудшении ситуации руководители нередко используют авантюрные способы зарабатывания денег, а иногда
прибегают к мошенничеству.
Третья стадия – явное, юридически очевидное банкротство, т. е. предприятие не может
своевременно оплачивать долги [8].
Выводы. В результате логического исследования теоретических аспектов формирования
финансового результата и понятия «банкротство» сделаем вывод, что прибыль необходимо
рассматривать как экономическую категорию,
научную абстракцию, выражающую определенные производственные экономические отношения по поводу формирования и использования
совокупного национального продукта (ВВП),
стоимости и прибавочной стоимости (прибавочного продукта). Прибыль как экономическая
категория отражает доход, созданный в сфере
материального производства в процессе предпринимательской деятельности. Прибыль и
рентабельность являются основными показателями успешной деятельности предприятия
и предопределяют принятие таких решений,
как перемещение капитала из одних отраслей в
другие. Прибыль создает возможности предотвращения банкротства предприятия и наращивания капитала, а соответственно – увеличения
объема производства, роста сегмента рынка, на
котором действует фирма, возможность выхода на новые рынки сбыта, что, в свою очередь,
приводит к увеличению рабочих мест, увеличению налоговых поступлений в бюджет.
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ШЛЯХИ ЗАСТОСУВАННЯ
МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ГРАНИЧНОГО АНАЛІЗУ
WAYS OF APPLICATION
OF METHODOLOGICAL TOOLS OF MARGINAL ANALYSIS
АНОТАЦІЯ
Досліджено шляхи удосконалення існуючої системи обліково-аналітичного забезпечення системи управління потенціалом прибутковості діяльності виробничого підприємства.
Обґрунтовано перебіг процесу її моделювання на основі алгоритму аналітичної оцінки граничного потенціалу прибутковості
в розрахунку на одиницю обмежених ресурсів на основі інструментарію граничного аналізу. Його практичне впровадження
сприятиме оптимальному розподілу ресурсів з максимізацією
обсягу прибутку від реалізації продукції.
Ключові слова: фінансові результати, граничний аналіз,
факторний аналіз, прибуток, рентабельність.
АННОТАЦИЯ
Исследованы пути усовершенствования существующей системы учетно-аналитического обеспечения системы
управления потенциалом прибыльности производственного
предприятия. Обосновано ход процесса ее моделирования
на основе алгоритма аналитической оценки предельного потенциала доходности в расчете на единицу ограниченных ресурсов на базе инструментария маржинального анализа. Его
практическое внедрение будет способствовать оптимальному
распределению ресурсов с максимизацией объема прибыли
от реализации продукции.
Ключевые слова: финансовые результаты, предельный
анализ, факторный анализ, прибыль, рентабельность.
АNNOTATION
The article is devoted to investigation of the ways of improving
the existing system of accounting and analytical tools for
managing potential profitability of the manufacturing enterprise.
The research proves progress of simulation algorithm based on
analytical assessment of limit potential of profitability per unit of
limited resources based on marginal analysis tools. Its practical
implementation will promote optimal allocation of resources
maximizing profits from sales.
Keywords: financial results, marginal analysis, factor analysis,
profit, profitability.

Постановка проблеми. В умовах розширення світового економічного простору виникнення нових викликів і можливостей ринку посилюється значення фінансових результатів
діяльності підприємств. Прибуток як критерій
ефективності відтворення і як економічний показник, який має дві межі – дохід від реалізації
і собівартість, володіє важливою властивістю:
відображає кінцевий фінансовий результат інтенсивного і екстенсивного розвитку вироб-

ничих підприємств. Сучасна практика господарювання доводить, що багато підприємств
виробничої сфери, зокрема швейної промисловості, здійснюють свою діяльність недостатньо ефективно, що підтверджується значною
часткою підприємств галузі, які працюють
збитково. Саме тому удосконалення методичного інструментарію граничного аналізу та його
адаптація до конкретних умов галузі набуває
такої актуальності сьогодні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні форми, методи і принципи управління підприємствами в ринковому середовищі, що висувають нові вимоги до аналітичності інформації,
знайшли своє відображення в роботах таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як С.В. Алєванова [1], І.О. Бланка [2], С.М. Бичкової [3],
С.Ф. Голова [4], Г.П. Гринева [5], М.Б. Кулинич
[6], М.М. Матюхи [7], О.А. Орлова [9], В.В. Рєпіна [11], Е.Г. Рясних [9], Ч.Т. Хорнгрена,
Дж. Фостера [12], Л.Ю. Янданова [3] та інших.
Віддаючи належне численним ґрунтованим
дослідженням з цієї проблематики, низка питань щодо аналітичного інструментарію граничного аналізу прибутковості діяльності вітчизняних швейних фабрик залишається не
вирішеною. Надання переваги традиційним підходам у процесі здійснення аналізу, відсутність
стимулів до застосування методичного інструментарію процедур граничного аналізу, широкого спектру його практичного впровадження
та можливостей, які він створює, обумовлює
відсутність потреби в необхідному інформаційному забезпеченні для прийняття рішень.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Отже, всі ці обставини обумовлюють створення сприятливого аналітичного підґрунтя для оптимального управління
асортиментною політикою швейних фабрик із
врахуванням граничної корисності для технології швейного виробництва та превалюванням
акцентів між більш рентабельними видами
швейної продукції та обсягами реалізації менш
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Глобальні та національні проблеми економіки
рентабельних ліній для збільшення потенціалу
їх прибутковості.
Проблеми досягнення необхідного рівня прибутку від реалізації швейної продукції мають
єдине підґрунтя: або швейна фабрика володіє недостатніми фінансовими результатами діяльності
для збереження належного фінансового становища, або розпоряджається ними нераціонально,
останнє обумовлюється відсутністю дієвої системи управління потенціалом їх прибутковості [10].
Метою статті стало удосконалення та адаптація методичного інструментарію граничного
(маржинального) аналізу діяльності виробничого підприємства швейної галузі.
Основними факторами, що призводять до нераціонального управління фінансовими результатами, та низької прибутковості діяльності
швейних фабрик можуть бути:
– нераціональність процесів управління
оборотними коштами та структурою джерел фінансування швейного виробництва;
– незначні обсяги реалізації швейної продукції;
– несприятливе співвідношення між доходами та витратами;
– збитковість інших видів діяльності [10].
Виклад основного матеріалу дослідження. Інформаційним підґрунтям раціонального

проведення оперативного граничного аналізу
фінансових результатів є внутрішня звітність
підприємств швейної промисловості. Зонами
чутливості аналітичної оцінки повинні стати ті
вироби ПАТ «Коломийська швейна фабрика»,
для яких характерні такі суттєві відмінності:
– питома вага в обігу;
– обсяг граничної рентабельності реалізації
швейної продукції;
– тривалість виробничого циклу;
– обсяг питомої граничної рентабельності
швейної продукції.
На ПАТ «Коломийська швейна фабрика»
найбільшу питому вагу займають: плаття дівочі
з тканин із синтетичних волокон (44,26%); бріджи жіночі з тканини із синтетичних волокон
(20,34%); брюки жіночі з тканини із синтетичних волокон (15,49%); блузи жіночі з тканини
із хімічних волокон (12,02%).
Водночас зазначені види швейних виробів не
займають лідируючих позицій за маржинальною рентабельністю. Відповідно максимальну
маржинальну рентабельність реалізації мають
блузи дівочі з тканини із хімічних волокон
ПАТ «Коломийської швейної фабрики», хоча їх
питома вага в обігу не суттєва, лише 1,54%.
Окрім того, особливу увагу варто звернути на
такі види швейної продукції, як: блузи дівочі з

Тривалість
виробничого
циклу швейної
фабрики, днів

Питома
маржинальна
рентаблеьність
реалізації
швейної
продукції, % в
день

Пріорітет

Зміна обсягів
реалізації
швейної
продукції, %
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обсяг реалізації
швейної
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волокон
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Спідниці жіночі з
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Швейна продукція

Обсяг реалізації
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продукції, натур.
формі (фізична
од. виміру)

№
з/п

Одиниці виміру

Таблиця 1
Оптимальний перерозподіл оборотних коштів на базі врахування граничної рентабельності
швейної продукції ПАТ «Коломийська швейна фабрика» за 2013 р.

шт.

359

99,34

28

3,55

5

12,00

402

шт.

225

56,86

24

2,37

7

12,00

252

шт.

215

49,91

28

1,78

9

-8,00

198

шт.

26

351,04

30

10,20

2

18,00

30

шт.

10

27,04

29

0,93

10

-30,00

7

шт.

17

129,33

28

4,62

4

17,00

20

шт.

2

52,03

28

1,86

8

9,00

2

шт.

410

114,44

30

3,86

6

2,00

418

шт.

43

194,97

28

6,96

3

18,00

51

шт.

26

240,35

28

8,58

1

19,00

30

1333
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тканин із хімічних волокон та плаття дівочі
з тканин із синтетичних волокон, оскільки
вони мають досить суттєву (приблизно 1,5 рази)
тривалість виробничого циклу.
Через такі обставини на базі врахування підходу В.В. Рєпіна [11] детальна аналітична оцінка умов, що виникли на швейній фабриці, повинна включати такі напрями:
– аналіз витрат на виробництво швейної
продукції;
– аналіз складових виробничого циклу за
такими швейними виробами, як блузи дівочі з
тканин із хімічних волокон та плаття дівочі
з тканин із синтетичних волокон, встановлення та усунення вузьких місць;
– маркетингова оцінка можливостей збільшення обсягів реалізації.
На основі аналітичної оцінки тенденцій зміни
питомої граничної рентабельності ПАТ «Коломийської швейної фабрики» доцільно прийняти
відповідний спектр управлінських рішень з метою досягнення бажаного рівня прибутковості,
що знайшов відображення в таблиці 1.
Як свідчать дані таблиці 1, першочергово на
ПАТ «Коломийської швейної фабрики» (м. Коломия) доцільно ухвалювати такі управлінські
рішення:
– скорочення тривалості фінансових циклів
таких видів швейної продукції, як блузи дівочі
з тканини із хімічних волокон та плаття дівочі
з тканин із синтетичних волокон до 30 днів;
– збільшення обсягів виробництва найбільш
рентабельних швейних виробів (блузи дівочі з
тканин із хімічних волокон, спідниці жіночі
з тканин із синтетичних волокон) за рахунок

найменш рентабельних (блузи жіночі з тканин
із хімічних волокон та блуз жіночих з тканини
із льону), без залучення додаткових оборотних
коштів.
Фінансові результати від основної діяльності
ПАТ «Коломийської швейної фабрики» (м. Коломия) до та після перерозподілу оборотних коштів із врахуванням граничної рентабельності
швейної продукції в асортиментному розрізі наведено в табл. 2.
Тобто, у разі практичного застосування методичного інструментарію граничного аналізу
ПАТ «Коломийська швейна фабрика» без залучення додаткових оборотних коштів отримає
приріст сумарного маржинального прибутку від
реалізації швейної продукції 10,96%.
Проте слід зазначити, що процес вибору
оптимального рішення з метою досягнення бажаного рівня прибутковості швейного виробництва суттєво ускладнюються, в умовах, коли
варто брати до уваги різні обмеження. Зокрема,
обмеженнями під час ухвалення рішень в швейному виробництві можуть бути:
– обсяг реалізації швейної продукції (існують границі попиту на продукцію швейного виробництва);
– трудові ресурси (середньооблікова чисельність, продуктивність праці);
– матеріальні ресурси (нестача тканин для
пошиття виробів в необхідній кількості, зокрема останнє обумовлюється цінами на тканини),
тощо [5].
Перебіг процесу прийняття рішень із врахуванням обмежень передбачає визначення
маржинального доходу, що забезпечує кожний
Таблиця 2

Фінансові результати ПАТ «Коломийська швейна фабрика»
(згідно з проведеним граничним аналізом за 2013 р.
№
з/п
1.
2.
3.

Показник
Обсяг реалізації швейної продукції, тис. грн.
Сумарні змінні витрати, тис. грн.
Сумарний граничний прибуток, тис. грн.

До перерозподілу
ресурсів швейної
фабрики
458,29
236,69
221,60

Після
перорозподілу
ресурсів
482,58
236,69
245,89

Зміна, %
5,30
0,00
10,96

Таблиця 3
Вихідні дані для обґрунтування доцільності управлінських рішень щодо досягнення
бажаного рівня прибутковості ПАТ «Коломийська швейна фабрика» за 2013 р.
№
Показник
з/п
1. Питомі змінні витрати, тис. грн.
2. Ціна блузи, тис. грн.
тканини із хімічних волокон на
3. Витрати
блузу, м.
дохід на одну блу4. Маржинальний
зу, тис. грн.
дохід на 1 м. тканини із
5. Маржинальний
хімічних волокон
6. Попит, шт.
витрати тканини із хімічних
7. Необхідні
волокон, м.
8. Наявність тканини із хімічних волокон, м.

Блузи жіночі з тканин
із хімічних волокон
0,171
0,256

Блузи дівочі з тканин
із хімічних волокон
0,065
0,275

1,50

1,20

0,085

0,210

0,057

0,175

104

160

156

192

Разом

348
323
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Глобальні та національні проблеми економіки
швейний виріб в розрахунку на одиницю невистачаючого ресурсу. Тобто, як зазначалося, на
ПАТ «Коломийська швейна фабрика», перевагу
слід надавати виробництву тих видів швейної
продукції, які забезпечують більший маржинальний дохід на одиницю ресурсу (тканин із
хімічних волокон), щодо якого існує певне обмеження у фактичній наявності для пошиття
(табл. 3).
Витрати тканини із хімічних волокон ПАТ
«Коломийська швейна фабрика» становлять
323 м, постійні витрати – 20,16 тис. грн. Тобто постає нагальна необхідність обґрунтувати
прийняття необхідних управлінських рішень з
метою досягнення бажаного рівня прибутку (за
умов, коли обмежуючим фактором виступають
матеріальні ресурси).
Блузи дівочі з тканин із хімічних волокон
мають більший маржинальний дохід на одиницю швейної продукції, ніж блузи жіночі з тканин із хімічних волокон, окрім того, на пошиття однієї блузи дівочої витрачається на 0,30 м.
тканини менше ніж на пошиття блузи жіночої.
Оскільки виробництво блуз дівочих забезпечує більший маржинальний дохід на 1 м. тканини із хімічних волокон, їх доцільно пошити
стільки, скільки потребує попит, відповідно
решта тканини із хімічних волокон буде використана на пошиття блуз жіночих. Прибуток
від реалізації блуз в такому разі становитиме
20,87 тис. грн. (Варіант 2, табл. 4).
Тобто, як свідчать дані таблиці 4, другий
варіант, при якому спочатку здійснюється пошиття максимально можливої кількості блуз
дівочих, буде більш прибутковим. Оскільки,
спочатку доцільно здійснити пошиття 160 блуз
дівочих з 192,0 м. тканини, а з решти 131,0
м. – 87 блуз жіночих. Прибуток в такому разі
на 17,21 тис. грн. буде перевищувати однойменний показник 2012 р., коли структура швейного виробництва передбачала пошиття 215 блуз
жіночих з 322,5 м. тканини, та відповідно 26
блуз дівочих з 31,2 м. тканини із хімічних волокон. Відповідно, виробництво блуз дівочих –
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більш вигідний шлях для ПАТ «Коломийська
швейна фабрика» (м. Коломия) використання
дефіцитного ресурсу, в цьому разі– тканини із
хімічних волокон.
На базі аналогічного алгоритму можна максимізувати обсяг прибутку від реалізації продукції швейного виробництва по трудовим
ресурсам та по швейному устаткуванню, що можуть бути використані для пошиття декількох
моделей одягу. Проте в такому випадку слід
враховувати маржинальний дохід на людинодобу, машино-годину тощо [5].
Загалом поділ витрат на постійні та змінні
сприяє здійсненню раціональної оцінки різних
варіантів управлінських рішень для пошуку
найбільш оптимального варіанту та отримання
більш точніших результатів обчислень. Впровадження методики граничного аналізу у практику діяльності вітчизняних підприємств швейної
промисловості сприятиме більш ефективному
процесу формування витрат та фінансових результатів.
Російські вчені С.М. Бичкова, Л.Ю. Янданов
[3] схиляються до думки, що методика граничного аналізу прибутку, на відміну від традиційної, що увійшла в практику застосування,
сприяє більш цілісній оцінці взаємозв’язку між
показниками та точнішому вимірюванню впливу факторів.
Важко не погодитись, із позицією науковців,
оскільки традиційна методика факторного аналізу прибутку від реалізації продукції швейного виробництва, передбачає застосування такої
моделі:
П=VPП(р-с),
(1)
де VPП – фізичний обсяг реалізації швейної
продукції; р – ціна реалізації швейної продукції; с – собівартість одиниці продукції швейного виробництва, та виходить із припущення, що
всі наведені часткові показники змінюються не
залежно один від одного.
Тотожної думки притримуються С.В. Алеванова, В.В. Курєнна [1], оскільки роблять
акцент на тому, що взазначена модель не вра-

Таблиця 4
Обґрунтування структури виробництва блуз жіночих та дівочих з тканин із хімічних волокон
на ПАТ «Коломийська швейна фабрика» в умовах обмеженості ресурсів за 2013 р.
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Блузи жіночі з тканин Блузи дівочі з тканин Разом
із хімічних волокон
із хімічних волокон
Варіант 1 (структура швейного виробництва 2012 р.)
Обсяг виробництва, шт.
215
26
Витрати тканини із хімічних волокон, м.
322,5
31,2
353,7
Маржинальний дохід, тис. грн.
18,38
5,44
23,82
Постійні витрати, тис. грн.
20,16
Прибуток, тис. грн.
3,66
Варіант 2 (оптимальна структура із врахуванням попиту на блузи в перспективному періоді)
Обсяг виробництва, шт.
87
160
Витрати тканини із хімічних волокон, м.
130,5
192,0
322,5
Маржинальний дохід, тис. грн.
7,43
33,60
41,03
Постійні витрати, тис. грн.
20,16
Прибуток, тис. грн.
20,87
Показник
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ховує взаємозв’язок між обсягом виробництва
(реалізації) швейної продукції та її собівартістю. Адже зазвичай в умовах зростання обсягів
виробництва (реалізації) собівартість швейної
продукції знижується, оскільки значно менше постійних витрат припадає в розрахунку
на одиницю продукції швейного виробництва.
Та, відповідно, навпаки, при скороченні обсягів швейного виробництва, собівартість швейної
продукції зростає у зв’язку з тим, що більше
постійних витрат припадає на одиницю швейної продукції.
Серед першочергових факторів впливу на
формування фінансових результатів В.В. Репін
[11] також виокремлює: ціни на швейну продукцію, при яких вона може бути реалізована
за відповідний проміжок часу; обсяги виробництва та реалізації швейної продукції, які є
можливими при зазначених цінах (обумовлюються ринком та відповідно попитом на цю продукцію, виробничими потужностями швейних
фабрик та наявними оборотними коштами).
Тому для забезпечення системного підходу під час дослідження впливу факторів зміни
прибутку від реалізації швейної продукції для
подальшого прогнозування його обсягу в перспективному періоді змін, доцільно застосовувати таку модель граничного аналізу:
П=VPН(р-b)-А,
(2)
де р – ціна продукції швейного виробництва;
b – змінні витрати на одиницю швейної продукції; А – постійні витрати на весь обсяг реалізації певного виду продукції швейного виробництва [8].
Згідно з підходом Г.П. Гриньова [5] зазначена модель дозволяє визначити зміну обсягу прибутку за рахунок впливу кількості реалізованої
швейної продукції, ціни, рівня питомих змінних та суми постійних витрат. Водночас враховується не лише безпосередній (прямий) вплив
обсягу реалізації на прибуток, але й опосередкований (непрямий) – шляхом оцінки впливу
зазначеного чинника на собівартість продукції
швейного виробництва, що сприяє більш точнішій оцінці впливу факторів на зміну прибутку.
Вітчизняний вчений М.М. Матюха під час
дослідження особливостей формування управлінської звітності про сукупні доходи (витрати) трактує змінні витрати, як витрати, що залежать від обсягу виробництва, та які можна
віднести на собівартість конкретного виду продукції. Постійні ж витрати, на думку науковця, слід ідентифікувати і за відсутності виробництва та розподіляти відповідно до прийнятої
на підприємстві бази розподілу. Тобто, вчений
схиляється до думки, що змінні витрати варто
вважати реальними, тоді, як постійні не можна прямо віднести на собівартість конкретного
виду продукції [7, c. 46].
Висновки. Посилення вимог до формування
якісного аналітичного забезпечення системи
управління прибутком від реалізації швейної
продукції в умовах глобалізації, інноваційних

змін та постіндустріального суспільства потребують перегляду існуючих організаційнометодичних основ проведення аналізу з метою
максимізації рівня прибутковості швейного виробництва та уникнення збитків. Тому, з метою удосконалення існуючої системи обліковоаналітичного забезпечення системи управління
потенціалом прибутковості діяльності швейних
фабрик у дослідженні обґрунтовано перебіг процесу її моделювання на основі алгоритму аналітичної оцінки граничного потенціалу прибутковості в розрахунку на одиницю обмежених
ресурсів на базі інструментарію граничного
(маржинального) аналізу, практичне впровадження якого сприятиме їх оптимальному розподілу з максимізацією обсягу прибутку від
реалізації швейної продукції. Отже, його подальше застосування в майбутньому дозволить
управлінцям формувати стратегію досягнення
бажаного рівня прибутковості та прийняттю
ефективних управлінських рішень.
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ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
APPROACHES TO CLASSIFICATION
OF COSTS OF RESTAURANT ENTERPRISES
АНОТАЦІЯ
Проаналізовано підходи до класифікації витрат підприємств ресторанного господарства у нормативній та економічній літературі, розглянуто загальні ознаки даних групувань. За
результатами дослідження запропоновано доповнити загальну класифікацію ознакою «за складовими діяльності підприємств», що забезпечить облік та контроль витрат на підприємствах ресторанного господарства.
Ключові слова: класифікація, витрати, ресторанне господарство, класифікаційні ознаки, елементи операційних витрат.
АННОТАЦИЯ
Проанализированы подходы к классификации расходов предприятий ресторанного хозяйства в нормативной и
экономической литературе, рассмотрены общие признаки
данных группирований. По результатам исследования предложено дополнить общую классификацию признаком «по составляющим деятельности предприятий», что обеспечит учет
и контроль расходов на предприятиях ресторанного хозяйства.
Ключевые слова: классификация, расходы, ресторанное хозяйство, классификационные признаки, элементы
операционных расходов.
АNNOTATION
The article analyzes the approaches to the classification of
expenses of restaurants in regulatory and economic literature,
the general features of the considered groups are deetermined.
The study proposed to supplement the general classification
with the basis “by components of enterprise” which provides cost
accounting and control in restaurant enterprises.
Keywords: classification, cost, restaurant, classification
features, elements of operating costs.

Постановка проблеми. Ресторанне господарство один з найпоширеніших видів економічної
діяльності в Україні. Це зумовлюється:
– сприятливими рекреаційними умовами,
що створюють інвестиційну привабливість для
бізнесу;
– наданням послуг, які забезпечують найрізноманітніші потреби населення (їжа, розваги, соціальна активність та інше).
Зазначене потребує особливого контролю їх
діяльності, що можна забезпечити шляхом розробки оптимальної стратегії розвитку підприємств ресторанного господарства. Ця стратегія
повинна спиратися на достовірну інформацію
щодо того, скільки витрачає організація на виробництво й реалізацію власної виготовленої
продукції та яку рентабельність це забезпечує.
Тому постає необхідність вивчення витрат на
підприємствах ресторанного господарства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Розгляду питань обліку у сфері ресторанного
господарства присвячені праці І.В. Десяткіної,

Н.Г. Міценко, О.М. Столяренко, Л.В. Чижевської, О.В. Чумак та інших вітчизняних та зарубіжних вчених. У своїх дослідженнях автори
приділяли увагу питанням складу витрат, їх
класифікації, методики обліку окремих видів
витрат (зокрема витрат на заробітну плату офіціантам, витрат на амортизацію та утримання
торговельного обладнання, приміщень і обладнання обідніх залів, витрат на рекламу, витрат
на оренду та інші). Вчені розглядають загальні
ознаки класифікацій притаманні більшості галузей економіки.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Водночас незначна увага
присвячена питанню класифікації витрат на
підприємствах ресторанного господарства з врахуванням особливостей цієї галузі, що зумовлює актуальність обраної теми дослідження.
Метою статті є виділення ознак класифікації витрат закладів ресторанного господарства,
що дозволяють висвітлити специфічні особливості витрат цієї галузі.
Виклад основного матеріалу. Для ефективної організації обліку витрат необхідно застосовувати економічно обґрунтовану класифікацію,
що допоможе не тільки краще їх планувати й
обліковувати, але й точніше аналізувати, а також виявляти визначені співвідношення між
окремими видами витрат і вирахувати ступінь
їх впливу на рівень собівартості і рентабельності виробництва.
Для чіткої і правильної класифікації витрат
необхідно визначити мету їх здійснення і як
вони будуть відображені в обліку. Наступним
кроком є обрання способів класифікації і відображення в обліку витрат, що обумовлені такими чинниками: специфікою діяльності підприємства, особливостями технології та організації
виробництва, номенклатурою виробленої продукції (робіт, послуг), організаційною структурою підприємства тощо.
На переконання Н.В. Кожарської ціль класифікації затрат – виділити із загальної кількості
ту релевантну частину, на яку можна вплинути
в цей момент. Тому її спосіб буде визначатися
конкретними завданнями, що стоять перед підприємством [1, с. 43].
Водночас, розробляючи класифікації витрат
необхідно враховувати:
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трати підприємств, що здійснюють таку діяльність, які виникають у процесі руху товарів,
а також витрати закладів ресторанного господарства, що пов’язані з випуском і реалізацією
продукції власного виробництва. Класифікація
цих витрат у цьому нормативному документі
не відображає специфіку діяльності підприємств ресторанного бізнесу та надає загальні
класифікаційні ознаки. Проте вона є ширшою
ніж класифікація, представлена у Методичних
рекомендаціях № 157 за рахунок доповнення
ознаками: за ступенем однорідності, за ступенем реагування на зміну обсягів діяльності, за
можливістю контролю в кожному конкретному
підрозділі, за принципами організації управління [3].
Відповідно до рекомендацій № 157 витрати
описуються лише як частина, що входить до
первісної вартості сировини та матеріалів, вони
відображаються лише з одного боку – придбання сировини та матеріалів та не висвітлюються інші важливі аспекти витрат підприємств
громадського харчування. Зокрема, питання
витрат на оплату праці, товарів та інших витрат, пов’язаних з виробництвом, а також на
реалізацію продукції й на організацію споживання. Відтак витрати класифікуються лише у
розрізі статті «Сировина й матеріали» [4]. Не
відображаються інші класифікаційні ознаки,
що не дає змогу розкрити економічну сутність
витрат ресторанного господарства, якою є грошова форма витрачених за певний період ресурсів, необхідних для здійснення підприємством
процесів виробництва та реалізації власної продукції та купівельних товарів, а також організації їх споживання [5].
Після розгляду класифікацій витрат у нормативній літературі проведемо аналіз поглядів
вчених, які займалися питаннями обліку на
підприємствах ресторанного господарства.
Н.Г. Міценко із Л.С. МаМетодичні рекомендації № 157
Методичні рекомендації № 226
лецькою класифікують витрати ресторанного господарства
як
витрати
за видами діяльності;
за видами діяльності;
виробництва, витрати обігу (реалізації) і витрати з
за економічними елементами;
за економічними елементами;
організації
споживання.
за статтями витрат;
за статтями витрат;
Цей погляд охоплює специфіку діяльності закладів
за періодами;
за періодами;
ресторанного господарства,
за центрами відповідальності чи
за центрами відповідальності чи місцем
проте не класифікує вимісцем виникнення;
виникнення.
трати для цілей прийнятза ступенем однорідності;
тя управлінських рішень,
планування та контролю
за ступенем реагування на зміну
[6, с. 243].
обсягів діяльності;
І.В. Десяткіна класиза можливістю контролю в кожному
фікує
витрати як витрати
конкретному підрозділі;
виробництва та витрати
обігу. Таке групування не
за принципами організації
управління.
розкриває такого аспекту
діяльності підприємств ресторанного господарства –
Рис. 1. Класифікаційні ознаки витрат
організація
споживання.
у відповідності до Методичних рекомендацій

– територіальну відокремленість місця витрат;
– функціональну однорідність витрат;
– можливість встановлення персональної
відповідальності за рівень витрат у певному
місці, яка визначається організаційною схемою
управління;
– відповідність єдиній методиці калькулювання собівартості продукції на підприємстві
[2, с. 5];
– специфічні особливості, визначені нормативними документами для кожної конкретної
галузі.
Регулюють діяльність підприємств ресторанного господарства такі нормативні документи:
питання класифікації витрат висвітлюють Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній
діяльності № 226 від 02.03.2010 р. [3] та Методичні рекомендації щодо впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з міжнародними
стандартами № 157 від 17.06.2003 р. [4]. У цих
рекомендаціях визначаються ознаки класифікації витрат, зображені на рисунку 1.
Зазначені нормативні документи в загальній
кількості розкривають класифікацію витрат,
визначаючи такі ознаки: за видами діяльності, за економічними елементами, за статтями
витрат, за періодом, за центрами відповідальності чи місцем виникнення. Відбувається копіювання класифікації з одного нормативного
документу до іншого з незначними доповненнями. Таке групування не відображає специфіку
діяльності організацій ресторанного бізнесу та
має загальний характер, не полегшуючи цим
облік цих витрат.
В Методичних рекомендаціях № 226 до складу витрат торговельної діяльності належать ви-

Випуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки

921

Відтак класифікація є неповною та не відобра- накладні (витрати, які забезпечують процес
жає й не поглиблює економічну сутність понят- виробництва: водопостачання, опалення, освітлення, оренда приміщення тощо);
тя «витрати ресторанного господарства» [7].
– за економічним змістом – економічні елеО.В. Чумак вважає, що класифікація витрат
повинна ґрунтуватися на принципі: різні ана- менти (визначені П(С)БО 16 «Витрати») та статлітичні угруповання витрат для різних цілей. ті калькуляції (підприємство самостійно обирає
Кожне аналітичне угруповання має свій прак- перелік статей).
За видами діяльності витрати на підприємтичний зміст, і тому на підприємствах ресторанного господарства автор пропонує застосову- ствах ресторанного господарства представлені
вати класифікацію витрат, яка включає ознаки зазвичай витратами операційної та фінансової
діяльності. Інвестиційна діяльність майже від[8, с. 26]:
– для визначення собівартості виготовленої сутня на таких підприємствах.
Рекомендуємо доповнити існуючу класифіпродукції та формування фінансового результату. Ця ознака передбачає класифікування кацію ознакою «за складовими діяльності підвитрат щодо їх впливу на процес виробництва приємства», яка відображатиме сутність діяльта кінцевий результат від діяльності підприєм- ності підприємств ресторанного господарства та
ства;
буде поділяти витрати за такими видами:
– витрати на виробництво продуктів харчу– за видами діяльності. Групування у розрізі видів діяльності, зокрема це витрати опе- вання – витрати, які безпосередньо пов’язані з
раційної діяльності, фінансові витрати та інші процесом виробництва (матеріальні витрати, витрати на оплату праці кухарів та відрахування
витрати;
– для прийняття управлінських рішень. від неї, амортизація виробничого устаткування);
– витрати на реалізацію продуктів харчуРозмежування витрат, яке дозволить ефективніше приймати управлінські рішення стосовно вання – витрати, які пов’язані з процесом реарезервів зменшення витрат та всієї діяльності лізації (матеріальні витрати, витрати на оплату
підприємств ресторанного господарства загалом. праці офіціантів та адміністраторів та відрахуЗазначена класифікація відображає лише за- вання від неї, амортизація меблів, барної стійгальні ознаки, які визначені нормативною та ки, тощо);
– витрати на організацію споживання проекономічною літературою. Вона не відображає
сутнісної діяльності підприємств ресторанного дуктів харчування – витрати, які забезпечугосподарства, не розкриває їх технологічні й ють організацію споживання (оплата праці
організаційні особливості та їх вплив на облік декораторів залів, розпорядників заходів, або
інших осіб, які займаються розвагами клієнта контроль.
Пропонуємо взяти за основу ознаки цієї кла- тів та відрахування від неї, амортизація мусифікації та уточнити їх з огляду на техноло- зичних інструментів, що використовуються
гічні та організаційні особливості діяльності для розваг).
Для ухвалення рішень класифікуватимемо
підприємств ресторанного господарства (рис. 2).
Для визначення собівартості виготовленої про- витрати: залежно від ухвалених управлінських
дукції та формування фінансового результату на рішень (релевантні й нерелевантні), за інтерпідприємствах ресторанного господарства необ- валом вирахування (маржинальні та середні),
хідно групувати витрати:
Класифікація витрат підприємств ресторанного господарства
– за способом включення до собівартості, що
За
поділяє витрати на прямі
За видами
Для
Для визначення
складовими
діяльності
прийняття
собівартості виготовленої
(витрати сировини та мадіяльності
рішень
продукції та формування
теріалів на виготовлення
підприємства
фінансового результату
конкретних страв або напоВитрати
їв) та непрямі (витрати на
Залежно від
операційної
Витрати на
За способом включення до
ухвалених
діяльності
оплату праці кухарів й ровиробництво
собівартості: прямі та непрямі
управлінських
продуктів
бітників кухні, барменів та
рішень:
харчування
відрахування від неї, аморрелевантні та
Фінансові
нерелевантні
витрати
тизація виробничого обладЩодо технологічного
Витрати
на
нання, опалення, освітленпроцесу: основні та накладні
реалізацію
(виробничі та невиробничі)
За інтервалом
ня та водопостачання та
продуктів
вирахування:
харчування
інші витрати);
маржинальні та
– щодо
технологічносередні
За економічним змістом:
Витрати на
економічні елементи та статті
го процесу – основні (пряорганізацію
калькуляції
мі витрати на виробництво
Стосовно до
споживання
потужності
виготовлених страв: витрапродуктів
підприємства:
харчування
ти сировини та матеріалів,
обов’язкові та
оплата праці робітників
дискретні
кухні та відрахування від
неї, амортизація тощо) та
Рис. 2. Класифікація витрат підприємств ресторанного господарства
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стосовно потужності підприємства (обов’язкові
та дискретні.
Релевантні витрати – це ті, на які керівник
підприємства може вплинути своїм рішенням
(витрати сировини та матеріалів на виготовлення конкретної страви, оплата праці шеф-кухарів
й робітників кухні, офіціантів, адміністраторів
та відрахування від неї, тощо). Нерелевантні –
витрати, які не піддаються змінам внаслідок
ухвалення управлінських рішень (витрати на
водопостачання, опалення та освітлення виробничого приміщення, витрати на обслуговування
виробничого обладнання, тощо).
Маржинальні витрати – витрати на виробництво додаткової страви або напою. Середні
витрати – це середній розмір витрат на виготовлення конкретної страви або напою.
До обов’язкових витрат належать витрати,
які забезпечують готовність до виробничого
процесу, а саме: витрати на сировину й матеріали, що забезпечуватимуть виробництво готових
страв; посуд, який забезпечуватиме виготовлення страв та їх подання до зали, тощо). Дискретні витрати виникають у результаті конкретного
стратегічного рішення керівництва (витрати на
розробку рецептури фірмових або нових страв).

Уточнена класифікація повною мірою відображатиме не лише загальні ознаки, а й притаманні особливості галузі «Ресторанне господарство». Це дозволить встановити зв’язок між
загальними та конкретною ознаками, що забезпечить дотримання принципу: різні аналітичні
угруповання витрат для різних цілей.
Класифікаційна ознака «Складові діяльності
підприємства» пов’язана з класифікацією за елементами витрат, що представлено у таблиці 1.
З даних таблиці 1 видно, що елементи операційних витрат підприємств ресторанного господарства представлені великою сутнісною різноманітністю витрат, що забезпечується наявністю
таких складових діяльності закладів ресторанного бізнесу: виробництво, реалізація та організація споживання продуктів харчування.
Поділ витрат за елементами відповідно до
ознаки «складові діяльності підприємства» надасть змогу обліковувати, контролювати, знаходити резерви та планувати витрати, а також
відображатиме організаційні особливості підприємств, які виготовляють та реалізують продукти харчування.
Висновки. Аналізуючи все викладене можна
сказати, що питанню класифікації витрат підТаблиця 1

Взаємозв’язок складових діяльності підприємств ресторанного господарства
з елементами операційних витрат
Складові діяльності
підприємства
Витрати на
виробництво
продуктів
харчування

Витрати на
реалізацію
продуктів
харчування

Витрати на організацію споживання
продуктів харчування

Елементи операційних витрат
Оплата
праці
Матеріальні
та відрахування
Амортизація
витрати
від неї
витрати сировини
оплата праці
амортизація
та матеріалів
кухарів, шефвиробничого
на виробництво
поварів, сушефів,
обладнання,
конкретних страв та їх помічників
конвеєрних ліній,
напоїв, тощо
холодного, гарячого побутової техніки,
та кондитерського
приміщення кухні,
цехів, сушистів,
тощо
піццайолів,
барменів,
баристів та інших
робітників кухні та
відрахування від неї
посуд, меню,
оплата праці
амортизація меблів
рекламні буклети,
офіціантів,
(барної стійки,
серветки та інші
адміністраторів
столів, стільців,
зали, інших
побутової техніки,
робітників
яка знаходиться
обслуговування зали у залі та інше),
та відрахування від приміщення зали,
неї
тощо

Інші
рецептура фірмових
або нових страв,
зокрема витрати
на розробку та
оформлення
норм витрачання
ресурсів, тощо

витрати по
створенню та
оформленню меню,
на забезпечення
реклами в
Інтернеті, на
телебаченні,
радіо, бігбордах
за допомогою
рекламних агенств
та інше
витрати матеріалів оплата праці штат- амортизація обладоплата праці зана основне декору- них працівників,
нання, яке викорис- прошених осіб, які
вання зали та деко- які займаються роз- товується для забез- займаються розрування до свят або важанням клієнтів
печення комфортних важанням клієнтів
тематичних вечорів, (розпорядників захо- умов споживання
(розпорядників
забезпечення роздів, ведучих вечорів, (системи кондизаходів, ведучих веваг: витрати матері- діджеїв, аніматорів, ціонування зали,
чорів, діджеїв, аніалів на монтування вокальних та інстру- телекомунікаційні
маторів, вокальних
сцени тощо
ментальних гуртів) системи, акустичні
та інструментальта відрахування від системи, діджейські них гуртів), витрати
неї
пульти), тощо
організаціям на
оплату Wi-Fi
Випуск 3. 2015
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приємств ресторанного господарства приділялася недостатня увага. Розглянуті класифікації
висвітлюють лише загальні ознаки, визначені в
нормативній та економічній літературі.
Рекомендовано уточнити та доповнити існуючі класифікації ознакою «за складовими
діяльності підприємств», яка відображатиме
сутність діяльності підприємств ресторанного
господарства, що забезпечить всебічний облік
та контроль витрат. В подальшому додаткового розгляду потребують питання документального, синтетичного та аналітичного обліку й
контролю витрат у закладах ресторанного бізнесу.
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УПРАВЛІНЬКИЙ ОБЛІК ЗА ТЕОРІЄЮ ОБМЕЖЕНЬ
MANAGEMENT ACCOUNTING ACCORDING
TO THE THEORY OF CONSTRAINTS
АНОТАЦІЯ
Досліджено і розроблено теоретико-методологічні положення щодо формування і реалізації управлінського обліку
як інструменту теорії обмежених систем. Розглянуто ключові
моменти положень теорії обмежень, а також визначено місце та значення управлінського обліку за ТОС. Запропоновано
практичні рекомендації щодо їх використання для підприємств
торгівлі.
Ключові слова: метод обліку чистого грошового доходу,
обмеження, прохід, теорія обмежень, управлінський облік.
АННОТАЦИЯ
Исследовано и разработано теоретико-методологические положение относительно формирования и реализации
управленческого учета как инструмента теории ограниченных
систем. Рассмотрены ключевые моменты положений теории
ограничений, а также определенно место и значение управленческого учета, за ТОС. Предложены практические рекомендации относительно их использования для предприятий
торговли.
Ключевые слова: метод учета чистого денежного дохода,
ограничения, проход, теория ограничений, управленческий
учет.
ANNOTATION
The paper researched and developed theoretical and methodological provisions for the formation and implementation of management accounting as a tool of Theory of Constraints. The author
considered the key points of the Theory of Constraints as well as
the place and importance of management accounting in the Theory. Practical recommendations for their use by trading enterprises
were provided.
Keywords: net cash income accounting, constraints, throughput, theory of constraints, management accounting.

Постановка проблеми. Докорінна зміна зовнішніх і внутрішніх умов господарювання вітчизняних підприємств, що відбулася, означила
стиль та методи управління. Такі процеси значно вплинули і на методологію управлінського
обліку, який є важливим інформаційним джерелом управління підприємством.
Традиційні затратні підходи до управлінського обліку характеризуються невідповідністю вимогам сучасного рівня розвитку торгівлі та посиленню конкуренції; не задовольняють потреб
і можливостей сучасного соціально-економічного середовища, яке характеризується винятковою орієнтацією на кінцевого споживача, підвищенням рівня конкуренції на регіональному
та міжнародному рівнях. Управлінський облік
практично повністю фокусується на внутрішніх
аспектах діяльності компанії і не приділяє уваги зовнішньому середовищу бізнесу; практика
управлінського обліку втрачає практичну самостійність, наслідуючи вимоги фінансового обліку, і набуває допоміжного характеру. Внаслі-

док чого підприємства торгівлі зіштовхуються з
низкою проблем, яких можна було б уникнути:
дефіцитом топових товарів і, як наслідок, зменшенням обсягу продажу; надлишками запасів за
неходовими позиціями і збитками від їх псування; низькою оборотністю запасів і заморожуванням оборотних коштів у товарах; зменшенням
прибутку і низькою лояльністю клієнтів.
Різні концепції та підходи передбачають вирішення управлінських завдань з різних поглядів. Одним з перспективних шляхів удосконалення механізму управління на підприємствах
торгівлі є розвиток методу управлінського обліку, спираючись на теорію обмежень (Theory
of constraints, ТOC) – методу обліку чистого
грошового доходу (Throughput accounting, ТА).
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Серед українських науковців ТОС досліджують
науковці Києво-Могилянської бізнес-школи
С. Гвоздьов, М. Колісник. Також на науковому рівні методологію впровадження ТОС розробляють фахівці компанії «Apple Consulting»
А. Колотов, Ю. Плієва, С. Бублик, А. Карпов,
фінансовий директор «FERREXPO Petroleum
Onshore» [1, с. 171].
Дослідженню методу ТА присвячені роботи
С. Брегга [2], Д. Галловея і Д. Валдрона [3],
Д. Дагдейла та Т. Колвіна Джонса [4], Дж. Каспарі, П. Каспарі [5], К. Друрі [6], Е. Норіна,
Д. Сміта, Дж. Маккея, [7], Т. Корбеттом [8].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Водночас значна частина актуальних питань, пов’язаних з управлінським
обліком на підприємствах, що впроваджують
ТОС, все ще не отримала в літературі досить
комплексного, системного висвітлення та відповідного наукового вирішення. Концептуально-методичні питання управлінського обліку,
заснованого на принципах ТОС, мало вивчені і
є новим напрямом у вітчизняній науці бухгалтерського обліку.
Метою статті є формування теоретико-методологічних основ управлінського обліку в системі менеджменту за ТОС.
Визначена мета обумовила вирішення таких
завдань:
– дослідити процес становлення управлінського обліку за ТОС в його історичному розвитку;
– розкрити особливості методики управлінського обліку за ТОС для підприємств торгівлі.
Випуск 3. 2015
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Виклад основного матеріалу. Перше згадування методу ТА (Throughput accounting) зустрічається в роботі Е. Голдратта «The Goal» у
1984 р.[9], в якій описано принципи теорії обмежень, а також, хоча і поверхнево, її обліковий
аспект. Каталізатором появи методу ТА стала
робота Т. Джонсона і Р. Каплана (1987) [10],
з критичними зауваженнями про старіння
управлінського обліку.
Одними з перших наукових публікацій
в сфері дослідження методу ТА стали статті Д. Галловея і Д. Валдрона [3], в журналі
«Управлінський облік» 1988 р., в яких визначено принципи методу ТА, що відрізняють його
від традиційних методів обліку:
– відсутня необхідність розподілу затрат на
постійні та змінні;
– показником швидкості, з якою підприємство заробляє грошові кошти, є не маржинальний дохід на продукт;
– для цілей управління запаси не розглядаються як активи, оскільки надлишкові запаси
заважають виробничому процесу та впливають
на зменшення прибутку;
– прибуток – це функція матеріальних затрат, операційних затрат та вартості генерування грошових коштів.
У короткостроковому періоді всі затрати
постійні, окрім матеріальних затрат. Всі інші
затрати Д. Валдрон визначає як загальновиробничі затрати (Total Factory Costs – TFC). Натомість, Е. Голдратт TFC називає операційними
затратами (Operational Expense – OE).
У 1998 р. у статті «Метод ТА: трансформація
практики» в Британському журналі «British
accounting review» вчені Д. Дагдейл та Т. Колвін Джонс [4] критикують публікацію Д. Галловея і Д. Валдрона [3] за відступ від закладених
Е. Голдраттом принципів методу ТА. і радять
не зменшувати значення операційних затрат і
запасів для цілей управлінського обліку.
З проведеного аналізу ранніх досліджень
щодо методу ТА у Великобританії та США
Т.В. Ельсукова робить висновок, що пропозиції приведені в роботах вчених не передбачають фундаментально нового методу обліку, але
при запровадженні методу приймається новий
погляд на управління підприємствами і відповідно на обліковий процес. А для того, щоб
перейти від традиційних принципів обліку до
принципів методу ТА, необхідна зміна парадигми мислення бухгалтерів-аналітиків [11].
У 1995 р. виходить робота Е. Норіна, Д. Сміт,
і Дж. Маккея «Теорія обмежень і її вплив на
управлінський облік» [7], в якій достатньо уваги
приділено розкриттю методичних аспектів методу ТА і визначенню його відмінностей від класичних методів управлінського обліку. В тому
ж році виходить робота Т. Корбетта «Throughput
accounting» [8], яка повністю присвячена методу
ТА, як методу управлінського обліку.
Фундаментальні дослідження означеного
методу управлінського обліку стали поштов-
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хом тому, що в 1999 р. Інститутом з управлінського обліку (IMA USA) видано стандарт з
управлінського обліку «Theory of Constraints
(ТОС) Management System Fundamentals» –
«Основи системи управління. Теорія обмежень» [12]. Уцьому стандарті обґрунтовується
роль управлінського обліку при застосуванні
ТОС на підприємствах, приведені принципи
методу обліку ТА.
У 2007 р. в США виходить робота С. Брегга «Throughput accounting: guidetoconstraint
management» [2], в якій найбільш комплексно
представлена система методу ТА порівняно з
іншими методами управлінського обліку, його
аналітичні, контрольні аспекти, особливості
бюджетування, варіанти складання звітності,
розрахунок основних показників результативності підприємства.
Подальший розвиток методу ТА в управлінському обліку обмежень набув у працях
Дж. Каспарі, П. Каспарі [5], К. Друрі [6].
Погоджуємося з думкою К. Друрі [6] та
Т.В. Ельсуковою [11] в тому, що методи лінійного програмування для оптимального розподілу обмежуючих ресурсів і альтернативних
затрат при ухвалені рішень, а також дисперсійний аналіз можна розглядати як спробу практичного застосування ідей теорії обмежень в
практиці управлінського обліку вітчизняних
підприємств.
Сьогодні існує багато публікацій, в яких самі
компанії або незалежні експерти описують результати, досягнуті від впровадження ТОС. На
сайті Goldratt Marketing Group є більше 90 подібних посилань. Понад 400 публікацій наукових досліджень були видані у вигляді книги
«Світ теорії обмежень», автори Вікторія Мабини і Стівен Балдерстоун («The World of Theory
of Constraints» by Victoria J Mabin and Steven
J. Balderstone).
Також, такі відомі компанії публічно заявили про використання ТОС: ABB (Швейцарія);
Intel, Boeing – авіація і космонавтика, ВПС
США, База морської піхоти США з технічного обслуговування техніки, Elwood City Forge
(США); Israeli Aircraft Industry, Amdocs (Ізраїль); Dr Reddy's – фармацевтична компанія (Індія); Tata Steel (Індія).
В Україні практику ТОС реалізовано в таких
компаніях, як: ВАТ «Днірпотехсервіс» (машинобудування), ЗАТ «Галичина» (виробник молочної
продукції), Carlsberg Ukraine (виробник пива),
ЗАТ «Чумак» (виробник продуктів харчування)
(FMCG), ВАТ «Фармація» та ТОВ «Аптеки гормональних препаратів» (фармрітейл), Cisco Ukraine
(мережеві технології та обладнання), Elit Group
(дистрибуція запчастин для легкових автомобілів), Корпорація «Агро-Союз» (агропромисловий
холдинг і один з найбільших дистриб’юторів запчастин для сільгосптехніки), корпорації «Артеріум», компаній «Рудь», «Луцк Фудз» та ін.
ТОС розглядає будь-яку компанію як систему, що складається з елементів, між якими
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існують взаємозв’язки. Загальна результативність системи визначається сукупною взаємодією всіх елементів системи, але з тези про
взаємозалежність виводиться концепція залежності результату всієї системи від небагатьох
елементів – обмежень (усвідомлення важливості ролі обмеження в системі – найбільш принциповий момент теорії). Обмеження бувають
матеріальними, коли здатність досягати мети
обмежена якимось ресурсом в самій компанії
(або поза нею), і обмеженнями політики управління. Будь-яка система має щонайменше одне
обмеження, інакше прибуток компанії був би
нескінченно великий.
Кожна компанія створюється для досягнення певної мети. Досягнення мети вимірюється
в одиницях мети. Швидкість, з якою компанія
генерує ці одиниці в одиницю часу, називається
Прохід (Throughput).
TOC сформулювала процес систематичного
управління через обмеження. Він відомий як
«5 фокусуючих кроків»:
1. Знайти обмеження системи.
2. Вирішити, як максимально використовувати обмеження системи.
3. Підпорядкувати всі останні елементи системи цьому рішенню.
4. Розширити обмеження системи.
5. Повернутися до кроку 1, якщо обмеження
усунене попередніми кроками.
Обмеження Проходу безпосередньо впливають на величину Проходу, що досягається.
Отже, обмеження – це чинники або елементи,
що визначають межу результатів діяльності сис-

теми. За TOC виділяється три види обмежень:
обмеження потужності, обмеження часу виконання замовлення і обмеження ринку (табл. 1).
Окрім обмеження ринку компанія може враховувати вплив обмежень інших типів, наприклад, поведінкове обмеження, вплив якого стає
помітним, коли проводиться порівняння різних
компаній. О. Коуен та О Федурко рекомендують
вибрати обмеження ринку як стратегічне обмеження компанії, оскільки саме ринок забезпечує компанії зростання. Що більше замовлень,
то вище рівень діяльності системи. У певних
випадках можна вибрати потужність або час
виконання як вторинне обмеження на перехідний період [14, с. 44].
В основі будь-якої системи обліку, управлінського обліку зокрема, лежить система вимірів
(система показників). Як правило, визначаються ключові і другорядні показники. Ключові
показники зазвичай пов’язані з основними цілями створення і діяльності компанії. Оскільки
власники розраховують протягом певного часу
повернути вкладені гроші і надалі отримувати
прибуток (дивіденди), саме чистий прибуток
(NP) розглядається найчастіше як основний,
ключовий показник ефективності компанії і
критерій успішності її менеджменту.
Як допоміжні показники можуть виступати
найрізноманітніші величини. Наприклад, кількість нових клієнтів (можливий критерій оцінки менеджера з продажу), середній чек (критерій ефективності роботи магазину) і так далі,
але другорядні показники повинні співвідноситися з основними.
Таблиця 1

Види обмежень діяльності підприємств торгівлі за ТОС
Види
обмежень
Обмеження
потужності

Обмеження
часу
виконання

Обмеження
ринку

Характеристика обмеження

Управлінські дії

означає, що попит на товар або джерело постачання, перевищує рівень його пропозиції
(рівень запасів в наявності)

нівелювання дії обмеження потужності на
торговельних підприємствах забезпечується
рядом управлінських рішень по залученню
додаткових потужностей (перегляду асортиментної, цінової, маркетингової політики,
договірних відносин з клієнтами і.т.д.
означає, що час виконання всього клієнтвикористання обмеження часу виконання
ського замовлення (QLT, quoted lead time)
передбачає оцінки можливості створення
або певного проекту дуже великий порівня- оптимального складського запасу товарів,
но з аналогічним часом у конкурентів або
перегляду договірних відносин з постачальпорівняно з потребами ринку. Час виконан- никами. Це забезпечить виконання постаня замовлення визначається як різниця часу чань в строк для того, щоб довести свою
між моментом одержання замовлення від
надійність і відновити довіру ринку. Що в
клієнта і моментом одержання грошових ко- результаті дозволить перейти до 4-го кроку
штів за товар. Якщо час виконання зростає, розширення обмеження – скорочення терміто затримується Прохід. Якщо час виконан- ну виконання замовлення
ня скорочується, то Прохід генерується раніше, а також з’являється вірогідність того,
що ринок позитивно відреагує на це шляхом
розміщення більшої кількості замовлень
означає, що в компанії недостатньо запідприємства торгівлі генерують прохід
мовлень клієнтів. Практично завжди це є
через продаж товарів. Для забезпечення
первинним обмеженням
відповідного рівня продажу товарів підприємству потрібні клієнти, що розміщують
замовлення. Прохід зменшується разом із
зниженням кількості клієнтських замовлень і збільшується, коли компанія отримує
більше замовлень (з позитивним вкладом в
кінцевий фінансовий результат).
Випуск 3. 2015
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ського обліку, в теорії обмежень включаються до складу постійних витрат,
СИСИЕМА
які називаються операційними витраІ
ОЕ
Т тами. Оскільки теорія обмежень – інструмент, дієвий в короткостроковому
Операційні
Прохід
періоді, а у вузьких часових рамках
затрати
Інвестиції
підприємство не може відреагувати на
зміну попиту звільненням кваліфікованого торговельного персоналу, або
Рис. 1. Операційні показники ТОС
зниженням їх заробітної плати, таке
При вимірі операційного рівня діяльності рішення можна визнати коректним.
2. Вартість запасів (Inventory, I), де запаси
ТОС розглядає будь-яку організацію як «блок»
з трьома операційними показниками: Прохід – трактуються (1) як сума коштів, витрачених
на придбання товарів; (2) як вартісна оцінка
Інвестиції – Операційні Витрати (рис. 1).
Показники П–І–OЗ були розроблені на по- наявних матеріальних оборотних активів (нечатку 1980-х. Вперше вони були опубліковані реалізованих залишків товарів). Запаси розв книзі The Race («Гонка»), Елі Голдратта і Ро- глядаються, з одного боку, як частина чистого
грошового доходу, з іншого боку – як відтік в
берта Фокса в 1986 р. [13].
Декількома роками пізніше доктор Голдратт зобов’язання власного або позикового капіталу,
написав видатну книгу «Синдром стогу сіна – який буде заповнений лише після продажу цих
витягання інформації з океану даних» [15], в активів. Запаси оцінюються за вартістю приякій представив базову концепцію управління дбання, сплачену постачальникам. Транспорткомпаніями. Відповідно, визначення операцій- но-заготівельні витрати, які не збільшують
зовнішніх зобов’язань у вартості запасів не враних показників ТОС є такими:
– Прохід (Т) – швидкість, з якою система ге- ховуються.
3. Операційні витрати (Operating Expense,
нерує грошові кошти в процесі продажу товару.
– Інвестиції (І) – всі кошти, які система OE) – це постійні витрати, понесені в результаті основної діяльності, які забезпечують процес
вкладає в придбання товару для продажу.
– Операційні затрати (ОЗ) – всі кошти, трансформації запасів в чистий грошовий дохід
які система витрачає, щоб перетворити Інвести- і включають такі елементи: прямі витрати на
оплату праці; амортизацію; витрати на переміції на Прохід.
Отже, Прохід (П) з поглядк ТОС – це дохід щення товару в межах підприємства; витрати
за період часу мінус Повністю змінні затрати на доставку, зберігання та обслуговування за(Totally Variable Cost, TVC), які відносяться до пасів; витрати на маркетинг та рекламу; адмірезультату продажу та забезпечили одержання ністративні витрати.
Впровадження системи обліку чистого гроцього доходу. Прохід також можна описати як
шового доходу в практику українських комдодану вартість підприємства.
Виникнення методу обліку чистого грошо- паній має низку суперечностей з існуючою
вого доходу (Throughput accounting, TA) обу- методологією обліку. Невідповідність методів
мовлено тим, що мета власників компанії, на оцінки запасів в теорії обмежень і офіційних
думку прихильників теорії обмежень, не може стандартах обліку вимагає організації управполягати в максимізації прибутку, яка є бух- лінського обліку в закритому «колі» рахунків,
галтерським показником, залежить від методів що включає рахунки витрат, запасів і фінансорозрахунку і не завжди означає надходження вих результатів. Застосування рахунків-екранів
грошових коштів. Результативна фірма макси- управлінського і фінансового обліку допускає
мізує чистий грошовий потік, а нова система звірку за принципом рівності сукупних оцінок
заходів економічної ефективності включає три витрат, запасів і фінансових результатів.
В управлінському обліку номенклатура рахунпоказники:
1. Чистий грошовий дохід (Throughput, Т) – ків обліку витрат скоротиться до двох: рахунки
сальдо надходжень грошових коштів за звітний змінних затрат та рахунки операційних затрат.
Для ухвалення управлінських рішень кожперіод:
T= R – VC,
(1) ному фінансовому показнику відповідно до його
де R – виручка від продажу відповідно кас- значення присвоюється ранг. Найважливішим
вважається чистий грошовий дохід, наступсовому методу;
VC – оплачені змінні затрати, в тому числі: ним – величина і вартість запасів, найнижчий
собівартість реалізованого і оплаченого покуп- ранг – операційні затрати. Відтак пріоритетницем товару; субконтрактні затрати (комісійні ми є операції, що збільшують чистий грошовий
винагороди посередникам, які отримали функ- дохід і зменшують запаси та операційні затрації по виконанню контракту на продаж); митні ти. Важливого значення набуває ранжування
платежі; витрати на доставку сторонніми ком- при різній зміні показників.
Для оцінки рентабельності діяльності випаніями товару покупцеві.
Прямі витрати на оплату праці, які визнають- користовують модифікований показник рентася змінними в традиційних системах управлін- бельності активів (запасів):
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– система оцінки прибутковості
(збитковості) товарних груп, SKU,
Т – OE
=
складів, основних клієнтів, торгівельСтратегічні
Операційні них точок тощо;
показники
показники
– система інформаційного забезпеВідносний показник
рентабельності
Т – OE/І
=
чення динамічного управління запасаінвестицій (ROI)
ми, яка містить механізми розрахунку
ефективності переміщення запасів, замовлень постачальникові, поповнення
Рис. 2. Зв’язок ключових і операційних показників
товарних запасів у клієнтів і в торгіуправлінського обліку
вельних точках, інструменти реагуванROI = Т – OE/І,
(2) ня на сезонні коливання попиту;
– регламент логістики товарних потоків, з
де ROI – рентабельність активів (запасів),
що показує величину прибутку, одержуваної з погляду ефективності всієї системи, а не з погляду витрат на перевезення конкретної партії
кожної одиниці коштів, вкладених в запаси;
T – OE – прибуток за методикою теорії обме- товару;
– ключові показники діяльності (KPI), які
жень, що визначається як різниця між чистим
грошовим доходом та операційними витратами; дозволяють об’єктивно оцінювати ефективність
роботи системи дистрибуції;
I – вартість запасів.
– регламент моніторингу потенційно вузьОтже, зв’язок ключових (стратегічних) та
другорядних (операційних) показників в систе- ких місць в ланцюжку постачань, які заважають розвитку бізнесу та варіанти їх викорисмі ТОС можна представити так (рис. 2).
У системі ТОС для динамічної оптимізації тання;
– методика оцінки економічної ефективланцюга постачання доцільно використовувати,
також, такі показники-індикатори: «Гривня- ності асортименту. Наявність ходового товару
днів-проходу» і «Гривня-днів-запасів», що до- при мінімальних товарних запасах, забезпечить
зволить позбавитися від так званої політики лояльність клієнтів, дозволить збільшити обфункціональної роз’єднаності в управлінні сяги продажів і при цьому не «заморожувати»
компанією. Щоденне простежування цих по- грошові кошти в товарних запасах. Крім того,
казників сприяє визначенню пріоритетів в за- прискорення оборотності товарів дозволить помовленнях, а також в завданнях для керівників низити кредитне навантаження та покращити
середнього рівня. Менеджери мають можли- фінансові результати підприємства.
Отже, впровадженням управлінського обвість сформувати ефективний механізм взаємодії на стику функціональних зон для вирішен- ліку, який базується на теорії обмежень, підня проблем з якістю, затримками замовлень і приємство отримує унікальну систему, яка
постачань, старінням запасів, розширенням дозволяє оцінювати прибутковість або збитковість товарних груп, складів, основних клієнасортиментної лінійки тощо.
Власникам (топ-менеджменту) необхідно пе- тів, торговельних точок і так далі. Пріоритетревіряти можливі пропорційні співвідношення ним у цьому напрямі дослідження є розробка
для правильності постановки питань підлеглим показників оцінки обмежень та відповідної
і грамотного визначення цілей щодо рентабель- системи управлінської звітності для підприності активів. Зокрема, аналіз співвідношення ємств торгівлі.
між виручкою і повністю змінними затратами
дозволяє вчасно реагувати підвищенням цін
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СУЧАСНИЙ СТАН ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
CURRENT STATE OF FIXED ASSETS ACCOUNTING
IN THE PUBLIC SECTOR
АНОТАЦІЯ
Досліджено актуальні питання обліку необоротних активів
в державному секторі. Окремо висвітлені недоліки нормативно-правового забезпечення необоротних активів в бюджетних
установах, проаналізовано сучасний стан обліку необоротних
активів бюджетної сфери та перспективи його удосконалення.
Ключові слова: державний сектор, необоротні активи,
основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, первісна вартість.
АННОТАЦИЯ
Исследованы актуальные вопросы учета необоротных
активов в государственном секторе. Отдельно раскрыты недостатки нормативно-правового обеспечения необоротных
активов в бюджетных учреждениях, проанализировано современное состояние учета необоротных активов бюджетной
сферы и перспективы его усовершенствования.
Ключевые слова: государственный сектор, необоротные
активы, основные средства, другие необоротные материальные активы, нематериальные активы, первоначальная стоимость.
ANNOTATION
This article explores current issues of fixed assets accounting
in the public sector. Separately, it highlights the shortcomings of
the legal provision regarding fixed assets in budgetary institutions,
analyzes the current state of fixed assets accounting in public sector and the prospects for its improvement.
Keywords: public sector, fixed assets, permanent assets and
other non-current assets, intangible assets, cost.

Постановка проблеми. Соціальний аспект
національної економіки забезпечується бюджетними установами шляхом виконання суспільних функцій для підвищення рівня життя
та добробуту населення. Необоротні активи є
суттєвою часткою майна бюджетних установ, а
ефективні управлінські рішення щодо їх придбання та експлуатації набувають стратегічного
значення.
З-поміж затверджених Міністерством фінансів України Національних положень стандартів бухгалтерського обліку державного сектору
набули чинності з 01.01.2015 р. ті, які передбачають створення нової, об’єктивної та повної
інформації про необоротні активи бюджетних
установ. Це обумовлює необхідність проведення
наукових досліджень з метою поліпшення облікового інформаційного середовища цих установ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні питання обліку необоротних активів
та особливості його методології у бюджетних
установах досліджувалися вітчизняними вченими: П.Й. Атамасом, Р.Т. Джогою, Т.В. Ка-

нєвою, Л.М. Кіндрацькою, С.О. Левицькою,
Л.Г. Ловінською, Т.М. Мельник, Л.В. Панкевич, С.В. Свірко, Н.І. Сушко, І.Д. Фаріоном,
І.Т. Ткаченко та зарубіжними – Г.А. Велшем,
М.Р. Метьюсом, Б. Нідлзом, Я.В. Соколовим,
Е.С. Хендриксоном. Віддаючи належне проведеним ґрунтовним науковим дослідженням
вітчизняних та зарубіжних науковців із цієї
проблематики, слід зазначити існування низки
невирішених питань та дискусійних положень.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В процесі здійснення економічних перетворень в Україні з’явились нові
вимоги й проблеми щодо організації обліку. І
насамперед це пов’язано з реформуванням бухгалтерського обліку в бюджетних установах та
наближенням його до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку державного сектору.
Метою статті є удосконалення теоретико-методологічних засад обліку необоротних активів
бюджетних установ та визначення практичних
рекомендацій щодо поліпшення формування
достовірної інформації про їх використання.
Відповідно до мети у дослідженні визначено
сукупність основних завдань, спрямованих на
її досягнення:
– критично оцінити стан та перспективи
нормативно-правового забезпечення обліку необоротних активів бюджетних установ;
– дослідити теоретичні засади оцінки необоротних активів;
– вивчити практичні аспекти нарахування
амортизації необоротних активів бюджетних
установ.
Виклад основного матеріалу. На виконання
Стратегії модернізації системи бухгалтерського
обліку в державному секторі 12.10.2010 р. [1]
Наказом міністерства фінансів України № 1202
«Про затвердження національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку в держаному секторі» затверджені національні положення
(стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі НП(С)БОДС) 121 «Основні засоби», 122 «Нематеріальні активи», 123 «Запаси», які набирали чинності з 01.01.2015 р. [2].
Відповідно до НП(С)БОДС 121 «Основні засоби» вносяться суттєві зміни та нові терміни
в обліку необоротних активів. Так, зазначений стандарт визначає, що активи, це ресурси,
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контрольовані суб’єктом бухгалтерського обліку в державному секторі у результаті минулих
подій і використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигід у майбутньому. Таке тлумачення активів в обліку
державного сектора з’явилося вперше.
Отже, сьогодні облік необоротних активів
регламентується Національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби» та 122
«Нематеріальні активи» [2]. В жодному з цих
документів не дано визначення необоротних активів.
На нашу думку, економічна сутність необоротних активів полягає в тому, що вони є засоби праці, які беруть участь у декількох виробничих циклах і переносять свою вартість
на готову продукцію частинами, по мірі їх зношення.
Необоротні активи бюджетних установ – це
матеріальні й нематеріальні ресурси, що належать установі та забезпечують її функціонування, термін корисної експлуатації яких, як очікується, становить понад один рік.
Згідно з НП(С)БОДС 121 «Основні засоби»
строк корисного використання (експлуатації) –
це очікуваний період у часі, протягом якого активи будуть використовуватись суб’єктом державного сектору або з їх використанням буде
виготовлено (виконано) очікуваний суб’єктом
державного сектору обсяг продукції (робіт, послуг) [2]. Незрозумілим залишається питання
хто і як сьогодні буде визначати строк корисного використання необоротних активів. Раніше,
до набуття чинності НП(С)БОДС, строк корисного (очікуваного) використання необоротних
активів у бюджетних установах встановлювали
міністерство по відомчій підпорядкованості або
установа самостійно в момент придбання активу
(якщо такі нормативні документи не розроблені відповідним міністерством). У межах одного
головного розпорядника бюджетних коштів на
однотипні основні засоби встановлювався єдиний строк їх корисного використання.
Особливістю необоротних активів є багаторазове їх використання в процесі повсякденної
діяльності, збереження початкового зовнішнього вигляду (форми) протягом тривалого пе-
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ріоду, який перевищує один рік. Під впливом
зовнішніх умов вони зношуються і протягом
нормативного терміну переносять свою первісну вартість на кінцевий результат діяльності
установи, а з цього випливає, що від правильності формування первісної вартості, залежить
кінцевий результат діяльності установи.
Суттєвих змін зазнала порівняно з Положенням з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ № 611 від 26.06.2013 р. [3]
первісна вартість необоротних активів, зокрема
її визначення та склад (таблиця 1).
Згідно з НП(С)БОДС 121 «основні засоби» до
первісної вартості включаються:
– суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельномонтажних робіт (без непрямих податків);
– реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв’язку з
придбанням (отриманням) прав на об’єкт;
– суми ввізного мита;
– суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) необоротних активів
(якщо вони не відшкодовуються суб’єктові державного сектору);
– витрати зі страхування ризиків доставки
необоротних активів;
– витрати на транспортування, установку,
монтаж, налагодження;
– інші витрати, безпосередньо пов’язані з
доведенням в до стану, у якому необоротні активи придатні для використання із запланованою метою.
Слід зазначити, що фінансові витрати не
включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень. Первісна вартість
об’єкта основних засобів може формуватися за
рахунок капітальних витрат і за рахунок поточних витрат (витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів
тощо) згідно з економічною класифікацією видатків бюджету.
Нововведенням є те, що витрати на поліпшення об’єкта необоротних активів (реконструкцію (реставрацію), модернізацію, добудову, дообладнання) збільшують первісну вартість
основних засобів протягом усього строку вико-

Таблиця 1
Порівняльна характеристика первісної вартості необоротних активів придбаних за плату
№
п/п

1

2

Ознака порівняння

Положення з бухгалтерського обліку
необоротних активів бюджетних
установ № 611 від 26.06.2013 р.

НП(С)БОДС 121 «Основні засоби»

Первісна вартість

Історична (фактична) вартість активів,
за якою вони оприбутковані на баланс
установи.

Історична (фактична) вартість активів
у сумі грошових коштів, або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих, витрачених) для
придбання (створення) активів.

Складові первісної
вартості

Фактичні витрати, пов’язані з їх
придбанням, спорудженням і виготов- Вартість придбання (після первісного
ленням без копійок. Не включаються: визнання об’єкта як активу його облік
витрати за наймання транспорту для ведеться за первісною вартістю в гривперевезення необоротних активів та
нях без копійок)
суми податку на додану вартість.
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ристання, якщо існує ймовірність отримання
суб’єктом бухгалтерського обліку в державному
секторі майбутніх економічних вигід, що перевищують первісно оцінений рівень його продуктивності, та/або збільшення потенціалу корисності цього об’єкта. Раніше ж такі витрати
відносили на фактичні видатки за відповідним
кодами економічної класифікації видатків.
Отже, вважаємо, що сформована вартість необоротних активів буде достовірною і буде спостерігатись певна схожість положень бюджетного і комерційного обліку та узгодженість з
міжнародною практикою.
Окремо необхідно зупинитися на амортизації
необоротних активів. Поняття «амортизація»,
що становить систематичний розподіл вартості
необоротних активів, яка амортизується протягом строку їх корисного використання, теж
раніше не зустрічалося в бюджетному обліку.
НП(С)БОДС 121 «Основні засоби» визначено,
що об’єктом амортизації є вартість, яка амортизується – це первісна або переоцінена вартість
необоротних активів, за вирахуванням їх ліквідаційної вартості (табл. 2) [4].
Ліквідаційна вартість – сума коштів або вартість інших активів, яку суб’єкт бухгалтерського обліку в державному секторі очікує отримати
від реалізації (ліквідації) необоротних активів
після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат,
пов’язаних з продажем (ліквідацією). Не підлягають амортизації земельні ділянки, музейні
фонди, піддослідні тварини, багаторічні насадження, що не досягли експлуатаційного віку,
природні ресурси, незавершені капітальні інвестиції. Саме на такі ж об’єкти основних засобів
не нараховувався знос. До речі, знос основних
засобів – сума амортизації об’єкта основних засобів з початку його корисного використання.
Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів при визнанні
цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс) і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання
та консервації. Після визнання втрат від змен-

шення корисності об’єкта основних засобів нарахування амортизації здійснюється виходячи
з переглянутого строку його корисного використання (експлуатації).
Суму нарахованої амортизації суб’єкт бухгалтерського обліку в державному секторі відображає збільшенням суми зносу необоротних
активів та витрат (за дебетом субрахунку 841 та
кредитом субрахунків 131, 132, 133 та з одночасним зменшенням фонду у необоротних активах – за дебетом 401 та кредитом 841) [5].
Амортизація, нарахована у розмірі 100 % вартості об’єкта необоротних активів, що придатний для подальшої експлуатації, не може бути
підставою для його списання.
Визнання об’єкта основних засобів активом
суб’єкта бухгалтерського обліку в державному секторі припиняється у разі його ліквідації, вибуття внаслідок продажу, передачі без
оплати або невідповідності критеріям визнання
активом. Надходження, отримані в результаті
продажу необоротних активів, вважаються доходами. Раніше кошти, отримані від продажу
основних засобів (за виключенням будівель та
споруд), вважалися власними надходженнями
бюджетних установ і планувалися у кошторисі
за спеціальним фондом. Фінансовий результат
від вибуття об’єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих
податків і витрат, пов’язаних з вибуттям основних засобів.
Висновки. Вивчивши нормативно-правове
забезпечення та проаналізувавши практичну
діяльність бюджетних установ, ми дійшли висновку, що для достовірної оцінки необоротних
активів бюджетних установ до складу первісної
вартості необхідно включати витрати, пов’язані
з їх придбанням та доведенням до стану експлуатації, оскільки це випливає з самого визначення первісної вартості, що, своєю чергою, дозволить сформувати повну, справедливу вартість
необоротних активів.
Отже, із запровадженням в дію національних положень стандартів бухгалтерського обліку державного сектору, які регламентують
Таблиця 2

№
п/п

1

2

3

Порівняльна характеристика нарахування амортизації (зносу) необоротних активів
Положення з бухгалтерського
обліку необоротних активів
Ознака порівняння
НП(С)БОДС 121 «Основні засоби»
бюджетних установ №611
від 26.06.2013 р
Вартість, яка амортизується
(первісна
або переоцінена вартість
(переоцінена) вартість
Об’єктом для нарахування Первісна
необоротних
активів,
необоротних активів
за вирахуванням їх ліквідаційної
вартості)
Періодичність нарахування
На
дату
балансу,
починаючи з
В останній робочий день
(за виключенням
місяця,
наступного
за місяцем у
грудня за повну кількість
необоротних матеріальних
якому
об’єкт
став
придатним
для
місяців експлуатації об’єкта
активів)
корисного використання
Нарахування амортизації
При зношенні 100% вартості
Завершення нарахування
припиняється, починаючи з місяця,
необоротних активів
що настає за місяцем вибуття об’єкта
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облік необоротних активів, багато дискусійних
питань знайшли своє вирішення, зокрема питання, які стосуються складу первісної вартості, алгоритму нарахування амортизації тощо.
Всі ці нововведення узгоджені з відповідним
міжнародним стандартом бухгалтерського обліку державного сектору.
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КОМПЛЕКС МОДЕЛЕЙ ПОБУДОВИ ПОРТФЕЛЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
COMPLEX OF MODELS FOR CONSTRUCTION
OF THE PORTFOLIO OF SECURITIES
АНОТАЦІЯ
Розглянуто і описано комплекс моделей для побудови
портфелю цінних паперів. Застосовані моделі комплексу використовуються на світовому ринку для оцінки і зменшення
ризику інвестицій в цінні папери. Представлення цієї тематики
в Україні обумовлюється необхідністю розвитку методів оцінки
ринку цінних паперів України.
Ключові слова: портфель цінних паперів, акціонерне товариство, математична модель, математичні методи, ризик,
диверсифікація, показник, коефіцієнт.
АННОТАЦИЯ
Рассмотрен и описан комплекс моделей для построения
портфеля ценных бумаг. Примененные модели комплекса используются на мировом рынке для оценки и уменьшения риска
инвестиций в ценные бумаги. Представление данной тематики
в Украине обусловливается необходимостью развития методов оценки рынка ценных бумаг Украины.
Ключевые слова: портфель ценных бумаг, акционерное
общество, математическая модель, математические методы,
риск, диверсификация, показатель, коэффициент.
ANNOTATION
In this article the complex of models for construction of an investment portfolio is considered and described. The applied models of a complex are used in the world market for an estimation
of risk of investments into securities. Representation of the given subjects in Ukraine is caused by necessity of development of
methods of an estimation of securities market in Ukraine.
Keywords: portfolio of securities, joint-stock company, mathematical model, mathematical methods, risk, diversification, index,
coefficient.

Постановка проблеми. Однією із проблем,
яка виникає при аналізі ринку цінних паперів,
є правильне конструювання їх портфеля, основним мотивом якого є диверсифікація ризиків,
пов’язаних з ними. Водночас не треба забувати,
що дохід з портфеля безпосередньо залежить як
від доходу окремих акцій, які входять в його
склад, так і значення кореляції між окремими
акціями. В зв’язку з цим в межах портфельного
аналізу потрібно розв’язати оптимізаційну задачу, результат якої дозволяє визначити мінімальну величину ризику портфеля для заданої інвестором очікуваної вартості норми повернення.
В цьому контексті нами розглянуті методи,
які належать до фундаментального аналізу, а

їхнє поєднання з технологіями портфельного
аналізу може бути використане до створення
портфелю цінних паперів. Такий підхід дозволяє розробити пропозиції щодо побудови фундаментального портфеля цінних паперів, який
буде портфелем довготерміновим, з врахуванням
важливих переваг фундаментального аналізу.
Портфель, створений так, повинен бути стабільний і безпечний. Для довготермінових інвестицій переваги такого підходу є очевидними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Сьогодні у вітчизняній і світовій науці значний
внесок у вивчення вказаних питань зроблений такими вченими, як Т. Андерсон, І. Благун, І. Бланк, В. Вітлінський, О. Врублевська,
К. Гренджер, В. Грін, С. Грабарчук, В. Гранатуров, Т. Клебанова, Д. Кендалл, В. Колесникова,
П. Конюховський, Д. Лінтерн, С. Лукаш, Л. Малютіна, Г. Марковітц, Д. Моляков, В. Опарін,
О. Островська, К. Павлюк, Е. Парзен, Е. Петерс, О. Романовський, Б. Сабанті, Д. Тюкі,
Е. Фама, В. Федосов, Д. Хенкок, М. Хатанака,
Р. Хемінг, С. Хачатурян, У. Шарп та ін.
Виклад основного матеріалу. Основним критерієм, котрий підлягає оптимізації, є сума
синтетичних величин, які описують фундаментальну силу товариств, що входять до складу
портфелю, а також зважену їх частку в портфелі. Така конструкція так званої функції мети
повинна запевнити стабільність і безпеку портфелю на довготривалий період.
При горизонтальній диверсифікації певною
мірою на якість портфеля цінних паперів впливає
кількість акціонерних товариств, ефективність їх
функціонування, а також норми повернення і ризику. В цьому контексті величезне значення має
кон’юнктура ринку і ймовірність кризи в цьому
секторі. Залучення до портфелю акцій декількох
акціонерів різного профілю діяльності дозволяє
протидіяти нестабільності ринку.
Крім цього, головною детермінантою, на
яку звертає увагу інвестор, є величина норми
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повернення, яка безпосередньо характеризує товариств показниками, котрі дозволяють випривабливість цінних паперів. Модифікація на міряти фундаментальну силу товариств є: попрактиці моделі Марковича полягає не тільки точна ліквідність (КПЛ), оборот активів (ОА),
на зміні ключового положення стосовно мето- оборот пасивів (ОН), оборот зобов’язань (ОЗб),
ду визначення прибутку і норми повернення, оборот запасів (ОЗ), рентабельність активів
але також на акцентуванні на фундаментальній (ROA), рентабельність власного капіталу (ROE).
силі товариств. При такому розширенні нор- Використання фінансових коефіцієнтів в багамальність розкладу норми повернення не має товимірному аналізі змушує окреслити: метод
настільки великого значення, як у разі класич- їхньої уніфікації (в більшості випадків виконого портфельного аналізу. Однак з’являються ристовують процедуру стандартизації), а також
інші питання, які потрібно розглянути і вирі- характер їхнього впливу на рівень фундаменшити, а саме – яким методом окреслити і ви- тальної сили товариства.
Крім цього, внаслідок застосування методів
міряти фундаментальну силу акціонерних товариств; яким методом здійснити диверсифікацію лінійного впорядкування аналізу підлягають
такі показники: показники, що ґрунтуються
ризику для портфеля?
Вирішення цих проблем є надзвичайно іс- на ідеї синтетичного показника розвитку; тактотним при конструюванні портфелю, і, як пра- сономічний показник привабливості інвестивило, гарантує його високу ефективність, яка цій ТППІ, узагальнений показник відмінності
може розглядатись через призму можливо до- GDM; коефіцієнт щодо рівня розвитку BZW. В
сягнутої норми повернення і ризику портфелю. загальному ці показники потрібні для оцінки
Крім цього, редукція значної кількості акціо- акцій акціонерних товариств за допомогою однерних товариств і утворення певної групи, яка нієї агрегованої величини.
Для визначення синтетичного показника
буде характеристичною з погляду отриманих
економічних результатів, може значно полег- розвитку використовують такі формули:
шити процес аналізу інформації, пов’язаної з
d
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Глобальні та національні проблеми економіки
му будуть відповідати норми повернення акцій,
які брались до уваги при створенні портфелю
цінних паперів. Тут можна використати декілька варіантів. Одним з них є портфельний
ефект норми повернення, і водночас потрібно
перевірити, як формується норма повернення
акцій, з яких сформований портфель. Наступною можливістю використання статистичних
показників, на приклад медіани чи середньої
арифметичної з норм повернення досліджуваних акцій. В іншому варіанті можна прийняти,
що норма повернення портфелю є меншою чи
рівною нормі повернення з прийнятого біржового індексу.
Накладання на вступному етапі при конструюванні портфелю цінних паперів хоча б
одного із запропонованих обмежень на норму
повернення призводить до того, що до портфеля ввійдуть акціонерні товариства з потенційно найефективнішими значеннями норми
повернення (рентабельності). Також водночас
підвищиться ймовірність, що ці норми повернення упродовж довгого періоду часу не будуть
значно мінятися.
Отже, використовувані методи ТППІ, GDM
чи BZW для побудови бази акціонерних товариств дозволяють не тільки виокремити товариства, котрі мають стійку фінансову базу, але
також і таких, які є найкращі з усього сектору.
Своєю чергою, поділ товариств на нефінансові
та фінансові, які виконують на наступному етапі аналізу, не дає змогу домінувати в подальших
дослідженнях банківському сектору. Як правило, саме банки мають найкращі фінансово-еко-
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номічні результати (це виникає з специфіки
їхньої діяльності) і тому вони могли б домінувати в базі даних. У класичному портфельному
аналізі ризик зменшують шляхом залучення до
портфелю якнайбільшого числа товариств.
Висновки. Стверджуємо, що методи лінійного впорядкування можуть і повинні використовуватись у процесі добору акціонерних товариств до портфелю. Вони дозволяють створити
базу акціонерних товариств, фундаментально
сильних. Такий підхід може значно полегшити потенціальному інвестору аналіз товариств.
Впровадження обмежень стосовно числа досліджуваних товариств є ефективним не тільки з
нериторичного погляду, але і формального.
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МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ
ЗНАННЯМИ НА ОСНОВІ АГЕНТ-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ
MODELING BUSINESS PROCESSES IN KNOWLEDGE MANAGEMENT
SYSTEMS BASED ON AGENT-ORIENTED APPROACH
АНОТАЦІЯ
В умовах бурхливого розвитку технологій знання стають
вирішальним ресурсом у досягненні конкурентних переваг та
ефективності реалізації бізнес-процесів будь-якого суб’єкта
господарювання. Класичні засади управління знаннями, що
базуються на основі агент-орієнтованого підходу, виходять
з інженерії знань, визначають їх носіями дві головні категорії
суб’єктів: персонал та штучно створені інтелектуальні чи інтелектуалізовані системи.
Ключові слова: бізнес-процеси, знання, агенти, системи
управління знаннями, гібридні інтелектуальні системи.
АННОТАЦИЯ
В условиях бурного развития технологий знания становятся решающим ресурсом в достижении конкурентных преимуществ и эффективности реализации бизнес-процессов
любого субъекта ведения хозяйства. Классические принципы
управления знаниями, которые базируются на основе агенториентированного подхода, выходят из инженерии знаний,
определяют их носителями две главных категории субъектов:
персонал и искусственно созданы интеллектуальные или интеллектуализированные системы.
Ключевые слова: бизнес-процессы, знания, агенты, системы управления знаниями, гибридные интеллектуальные
системы.
ANNOTATION
Knowledge becomes a dramatic resource in competitive environment and effectiveness when realizing business process of any company during extremely fast technologies development. Classical basics of knowledge management, based on agent-oriented approach
are originated from knowledge engineering. Classical basics of knowledge management define two categories of subjects as its holders:
personnel and artificial intellectual and intellectualized systems.
Keywords: business processes, knowledge, agents, control
system by knowledge, hybrid intellectual systems.

Постановка проблеми. Управління знаннями
сприяє підвищенню ефективності, використанню знань для зростання продуктивності шляхом збільшення швидкодії або зниження витрат, а також висуванню інновацій, створення
нових продуктів і послуг, нових підприємств.
Один із напрямів моделювання бізнес-процесів
в системах управління знаннями доцільно здійснювати на основі агент-орієнтованого підходу,
що і розглядається в статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Моделювання бізнес-процесів у системах управління знаннями та елементи менеджменту знань,
як складові моделей, досліджували В.В. Вітлінський, Т.А. Гаврилова, К. Джанетто, Ю.Г. Лисенко, В.Л. Макаров.
Проблеми управління знаннями в контексті
інформаційного, «знаннєвого» суспільства роз-

глядали Н.В. Апатова, В.М. Геєць, В.Я. Заруба,
Т.С. Клебанова, Б.З. Мільнер, В.М. Порохня,
Л.І. Федулова.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Слід відзначити, що проблема моделювання бізнес-процесів на підприємствах в системі управління знаннями на основі
агент-орієнтованого підходу як цілісний засіб
управління такими складними об’єктами на
сьогодні не здобула належного висвітлення
Постановка завдання. Економіки розвинених країн використовують знання як важливий
ресурс, а технології ефективного управління
знаннями є предметом наукових досліджень,
проектного і виробничого менеджменту. Автори
методик бізнес-моделювання мало приділяють
уваги принципам та засобам управління бізнеспроцесами. Моделювання бізнес-процесів в системах управління знаннями з використанням
агент-орієнтованого підходу, моделей колективної поведінки агентів на основі застосування теорії агентів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Визначення знань як категорії менеджменту до
цього часу не має однозначно сформульованої
дефініції, а спектр намагань з цього приводу
можна представити наступним переліком:
- традиційні визначення знань в інженерії
знань, де розглядаються сукупність бази знань
та механізму умовиводу на знаннях;
- два типи знань у менеджменті: основане
на «ноу-хау», або знання, представлені як інтелектуальний капітал, та знання для підтримки
бізнес-процесів (БП) організації, підприємства;
- знання, що є «ноу-хау», є новими з точки зору необхідності зміни бізнес-процесів для
забезпечення випуску нової продукції та нової
методики надання знань;
- процесно-орієнтовані, як і усі знання: на
матеріальних носіях та знання персоналу. Ці
знання теж є суб’єктом функції «покращення
бізнес-процесів». Будемо вважати, що вони відрізняються від «ноу-хау» тим, що не використовуються для змін поточних БП.
Знання персоналу мають різну природу у залежності від категорії персоналу:
- виробничий персонал, що реалізує стабільні повторювані процеси власне, залежить
від характеристик БП. Такі знання часто виВипуск 3. 2015

Глобальні та національні проблеми економіки
значаються як «вміння», мають автоматичний
характер, вони формуються навчанням (практичні заняття, тренажери) та досвідом;
- управлінський персонал або менеджери,
де невизначеність більша; знання менеджерів
необхідні для виконання основної узагальненої
функції менеджера – прийняття рішень.
Класичні засади управління знаннями, що
виходять із інженерії знань, визначають їх
носіями дві головні категорії суб’єктів: персонал та штучно створені інтелектуальні чи інтелектуалізовані системи. Виникає необхідність
досліджень менеджменту знань як системи,
до складу якої входять ці дві категорії носіїв
знань, що діють в межах організаційної структури менеджменту підприємством. Бізнес-процеси здійснюються в межах людино-машинної
системи, що складається з персоналу, програмно-технічних засобів, іншого обладнання, що
може виконувати інтелектуалізовані функції,
такі як обробку знань та умовивід. Така людино-машинна система може бути визначена
як гібридна інтелектуальна система (ГІС), а її
учасники – інтелектуальними агентами [1].
Реалізація БП потребує подолання невизначеності в ситуаціях, пов’язаних із прийняттям
рішення щодо можливих варіантів діяльності,
у відповідності з технологією даного БП. Для
прийняття рішення необхідні знання та кваліфікація персоналу. Зазначимо, що класичні
підходи до ідентифікації суб’єкту СУЗ, тобто
знань, визначають знання як інформацію, що
містить професійні навики, вміння, здатності,
досвід, необхідний для досягнення людиною деяких цілей. Знання поділяють на процедурні та
декларативні. Очевидно, у процесах прийняття
рішення потрібні саме декларативні знання,
тому що загалом прийняття рішення передбачає
а) формування або пошук варіантів; б) оцінкупорівняння варіантів; в) знання критеріїв вибору; г) застосування критеріїв та авторизацію
обраного варіанту. Перелічені процедури важко
формалізуються і для їх реалізації потрібні такі
ж мало формалізовані (точніше, слабо структуровані), тобто декларативні, знання.
Узагальненою моделлю бізнес-процесів вважається цикл PDSA Шухарта-Демінга [2], до
якого відносять такий набір процедур:
виявлення і відбір проблеми (виявлення невідповідності);
аналіз проблеми (пошук причин виниклих
невідповідностей);
синтез чи пошук можливих рішень (варіантів);
вибір та планування реалізації рішення;
реалізація рішення;
оцінка рішення.
Як видно, PDSA має значну потужність, і
узагальнює опис БП до моделі вирішення проблем на будь-якому рівні менеджменту.
Сам процес є досить складним об’єктом
управління, а система управління процесами
підприємства охоплює:
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діяльність перетворення «входів» у «виходи»;
систему збору інформації про показники
процесу;
засоби аналізу інформації;
прийняття рішень персоналом (далі ОПР –
особи, що приймають рішення).
Слід констатувати, що автори методик бізнес-моделювання мало приділяють уваги принципам та засобам управління БП [3], тому розглянемо деякі аспекти цієї діяльності.
Визначимо, коли і де здійснюються процедури прийняття рішень під час реалізації БП. Для
опису бізнес-процесів існує кілька основних нотацій та відповідне програмне забезпечення, що
дозволяє моделювати бізнес-процеси будь-якого
рівня. Численна література містить методичні
вказівки для опису бізнес-процесів та застосування програмних засобів. В нотації IDEF0
(Integration Definition for Function Modeling)
методології функціонального моделювання та
графічної нотації для формалізації і опису бізнес-процесів для позначення потоків, що складають БП, використовується абревіатура ICOM:
І (input) – вхідна інформація, О (output) – вихідна інформація, М (mechanism) – механізми
(виконавчий механізм, визначає ресурс, який
використовується, але не споживається в даному БП), та С – (control) – управління – «обмеження та інструкції, що впливають на хід
виконання процесу» [4]. У відповідності з вищенаведеним визначенням поняття «знання»
(накопичені передумови для дій), для процедури «управління» необхідні саме знання, а не
звичайна інформація. Можна стверджувати, що
у перекладах з англомовних літературних джерел з бізнес-моделювання «control» вважається
«управлінням». Зазначимо, що «control» має,
крім «управління», ще кілька значень: «контролювати», «керувати», «регулювати», «стримувати», «настроювати». Уважний аналіз нотації
моделювання БП дозволяє зробити висновок,
що саме ці останні значення відповідають функції управління БП. А саме, що сутністю управління є забезпечення відповідності обмеженням, відображених в інструкціях, правилах,
стандартах, інших вимогах до якості продукції
чи послуг, що є результатом даного БП.
У нотаціях ARIS (Architecture of Integrated
Information Systems), де одним із засобів моделювання є UML та його візуальні діаграми,
«обмеження та інструкції» можуть бути описані засобами спеціальної мови (Object constraint
language). Ці засоби більш адекватно визначають процедури управління в бізнес-процесах, та
підтверджують неповну адекватність перекладу
терміну «control» як «управління».
До інших категорій управління бізнес-процесами, що вимагають застосування знань агентів, належать реалізація з’єднань та зв’язків,
що визначають послідовність виконання у часі,
умови виконання БП та його складових, встановлення ситуаційних значень нечітких відно-
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шому необхідно забезпечити адекватні засоби
інформаційної взаємодії прийому-передачі прикладної інформації (користувач – засоби ІТ, користувач – середовище). Бажано вирішити задачу взаємодії тими ж засобами для реалізації
ряду функцій ГІС, а саме: збору даних про ментальний стан користувача (його перевагах при
оперуванні знаннями); моніторинг рівня знань
користувача з даного предмету або з предметної
галузі; визначити поточний психофізіологічний
стан користувача (ПФС).
Нова організаційна парадигма шостого технологічного укладу, в межах якої основні цінності створюються «креативним інтелектом»,
може бути відображена терміном «інтелектуальна організація», що тісно пов’язана з проблемами теорії комунікації, прикладної семіотики і БАС – мультиагентних систем. Таким
чином, гібридну інтелектуальну систему будемо
вважати інтерпретацією БАС, якщо персонал та
саму систему представити як множину агентівкористувачів та програмних агентів.
Вперше ідея агента запропонована МакКарті
в середині 50-х років, а термін введено Селфріджем у 1960р. стосовно задач робототехніки
[5]. Бурхливий розвиток робіт з агентних технологій припадає на 90-роки, і до цього часу
ця галузь штучного інтелекту продовжує розвиватись. На даний час нараховуються тисячі
одиниць бібліографії з цього питання.
В суспільних науках, зокрема в економічних, тільки тепер набуває масштабного і ефективного використання цей порівняно новий
засіб моделювання – агент-орієнтовані моделі
(agent based models) [6] або БАС – багатоагентні
системи.
Існує декілька визначень агентів [7]. Члени
БАС мають такі основні властивості:
1. Автономія. Агенти діють незалежно, вважається, що в БАС немає єдиної
регулюючої структури (точка зору дослідників щодо
моделювання
соціальних
спільнот).
2. Спеціалізацію, що
принципово відрізняє БАС
від широко поширених моделей з агентом-представником.
3. Обмежена компетенція (або обмежена раціональність): агенти моделі
не можуть пізнати щось
більше, що виходить за
рамки
макросередовища
моделі.
4. Локалізація, або «місце існування».
У моделях соціальноекономічних систем визнаРис. 1. Фрагмент бізнес-процесу планування діяльності підрозділу
чають агрегованих агентів,
Джерело: власна розробка
що є галуззю, регіоном, або

шень, виконання умов ініціації наступних БП.
На рисунку 1 наведено фрагмент бізнес-процесу, з виділеними з’єднаннями та зв’язками,
реалізація яких вимагає застосування знань
персоналу.
Таким чином, для визначення множини
знань, необхідних для здійснення бізнес-процесів деякого підприємства, необхідний аналіз
опису цих БП, виявлення їх елементів, що відповідають вищенаведеним категоріям зв’язків,
та необхідних елементів знань, що потрібні для
реалізації зв’язків.
Для виявлення знань, необхідних для їх реалізації, запропонуємо складові методу аналізу
бізнес-процесів для підприємств.
Управління знаннями персоналу передбачає
використання «електронних» технологій в процесах формування декларативної частини знань
компетенцій персоналу про предметну сферу та
контроль підтримки цих компетенцій на належному рівні.
Засоби та методи управління людино-машинними системами обробки знань з урахуванням особливостей людей повинні забезпечувати
адаптивне управління для врахування персональних переваг людей-агентів. Вирішення виробничих завдань учасниками (агентами), що
утворюють людино-машинну систему, супроводжується обробкою та перетворенням знань,
причому ці процедури реалізуються, як правило, в ході інформаційного обміну між агентами
через дослідження та моделювання інформаційної взаємодії агентів гібридної інтелектуальної
системи (ГІС). Необхідні також систематизація характеристик користувача щодо переваг
сприйняття інформації та ідентифікація змінних, що описують як властивості інформаційного потоку, так і стан користувача. В подаль-
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сукупним домогосподарством. При цьому специфікація агента відбувається за рахунок оптимізації відповідної функції корисності або ж в
модель включаються розраховані раніше екзогенні параметри, що відображають результати
рішень агента. У літературі ці два підходи часто
піддаються обґрунтованій критиці, оскільки в
більшості випадків вони не завжди дозволяють
отримати в рамках таких моделей реалістичні
оцінки взаємодії агрегованих агентів. В той же
час за рахунок детальнішої специфікації в БАС
агентів мікрорівня можна добитися змін параметрів макрорівня, адекватніших дійсності.
Для визначення змісту поняття «інтелектуальна організація» розглянемо докладніше компоненти вищезгаданої тріади «агент –
багатоагентна система – співтовариство багатоагентних систем».
Найбільш загальною підставою для класифікації агентів може служити прийняття соціальної або біологічної метафори при розгляді природи їхніх дій. У першому випадку мова йде
про трактування агентів як «складних інтелектуальних об’єктів», які самостійно вирішують
задачі, що постають перед ними, а в другому
випадку – вони уподібнюються найпростішим
організмам, що безпосередньо реагують на зміни середовища.
У цілому, типологія агентів тісно пов’язана
з класичною проблемою взаємодії «суб’єктоб’єкт». Інтелектуальним агентом в інформаційних системах та штучному інтелекті є будьякі фізичні чи віртуальні одиниці, здатні:
діяти на об’єкти в деякому середовищі, на
інших агентів, на себе (дія);
виходити з потреб і прагнути до деяких цілей (потребо – цільова основа);
спілкуватися з іншими агентами (комунікація);
накопичувати і використовувати власні ресурси, що забезпечують їх автономне поводження (автономність);
сприймати деяку область середовища (сприйняття з обмеженим дозволом);
будувати часткове представлення цього середовища на основі його сприйняття, тобто за
допомогою наявних перцептивних навичок і
умінь (локальне представлення середовища);
мати визначені обов’язки і надавати послуги
(наявність зобов’язань);
навчатися, адаптуватися один до одного і до
середовища і саморозвиватися (еволюційний
потенціал);
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самоорганізовуватися, саморегулюватися і
самовідтворюватися (самозбереження).
Отже, знання, отримані в системі управління знаннями на основі агент-орієнтованого підходу дають можливість моделювати бізнес-процеси у всіх сферах виробничої та невиробничої
діяльності.
Висновки. Сприйняття нових знань персоналом підприємства, його ефективність впливає
як на бізнес-процеси управління знаннями, так
і на виконання основних виробничих бізнеспроцесів, що вимагають застосування корпоративних та персоналізованих знань.
У статті показано, що кожного вищезазначеного учасника системи управління знаннями
можна представити як діяльність агента, що
має деяку роль, яка визначена його функціями
в межах цієї системи та дозволяє абстрагуватись від походження агента. Агенти утворюють
спільноту, що має доступ до корпоративних
знань, а кожний агент може мати власні знання та деяку свободу у своїх діях. В подальших
дослідженнях необхідно моделювати взаємодію
агентів в процесі добування нових знань для
забезпечення якості виконання бізнес-процесів
будь-якого суб’єкта господарювання.
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