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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ 
 
 
У статті розглянуто генезис та стан 
існуючої в Україні  депозитарної  
системи, узагальнено світовий досвід 
функціонування депозитарних систем. 
Проаналізовано альтернативні проекти 
реформування  депозитарної системи 
України та запропоновано відповідні 
рекомендації. 

Genesis and state of the existing in Ukraine 
depositary system is considered in the article, 
generalized world experience of functioning of 
the depositary systems. The alternative 
projects of reformation of the depositary 
system of Ukraine are analysed and 
recommendations are offered. 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Депозитарна система будь-якої країни, 
в якості важливого сегменту інфраструктури фондового ринку, є невід’ємною частиною та 
загальною умовою функціонування фондового ринку. Саме депозитарію належить  
виконання такої функції, як захист та гарантія прав інвесторів, починаючи з пересічного 
громадянина, що володіє невеликою кількістю акцій, і завершуючи  таким крупним, як 
держава, яка, доки продовжується  приватизаційний процес, є одним з найбільш значних 
власників. Ефективне функціонування депозитарної системи є запорукою реалізації 
принципів прозорості та справедливості стосовно цін на інвестиційні ресурси. Можливість 
залучення інвестицій на фондовому ринку є безумовною потребою вітчизняних підприємств. 
Надійне функціонування фондового ринку, враховуючи розвинену інфраструктуру з 
відповідним механізмом діяльності депозитарної системи, стає міцним двигуном 
економічного розвитку країни, що обумовлює необхідність постійної  уваги дослідників до 
питань удосконалення  депозитарної системи України.  

Аналіз  досліджень і публікацій останніх років. Проблеми становлення та 
функціонування фондового ринку в цілому, його інфраструктури та її окремих сегментів 
висвітлено у наукових працях таких вітчизняних та зарубіжних авторів, як Ю. Кравченко,  
Я. Міркин, О. Мозговий, Е. Оскольний, В. Петров, В. Посполітак, Б. Рубцов та ін.  

Роль депозитарної системи  як в теоретичному аспекті, так і з точки зору практичних 
проблем підвищення ефективності її діяльності, останнім часом активно дискутується 
учасниками фондового ринку, серед яких представники Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку – ДКЦПФР (у сучасному стані – Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку – НКЦПФР),  керівництво Професійної Асоціації реєстраторів і 
депозитарієв – ПАРД, а також депутати Верховної Ради та інші. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. На теперішній час в 
Україні сформовано дворівневу депозитарну систему, нижній рівень якої складають 
зберігачі, що ведуть рахунки власників цінних паперів, та реєстратори власників іменних 
цінних паперів (які існуватимуть доки продовжується термін дії відповідної ліцензії), а 
верхній – Національний депозитарій України та депозитарії, що ведуть рахунки для 
зберігачів і здійснюють кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів. Депозитарна 
система, що склалася в країні, є децентралізованою і характеризується різноманітністю 
існуючих організаційних форм, спеціалізації та технологій, що значно ускладнюють 
гарантування прав інвесторів на цінні папери, що зберігаються у депозитаріях, та якість і 
надійність обслуговування угод між професійними учасниками фондового ринку. Інакше 
кажучи, система депозитарного обслуговування України не відповідає власним функціям та 
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потребує реформування. Напрямки та конкретні дії на шляху реформування  вітчизняної 
депозитарної системи останнім часом є предметом гострих дискусій, які підсилюються 
непослідовними практичними діями уряду та держрегулятора. Огляд сучасних  публікацій, 
враховуючи статті у популярних вітчизняних засобах масової інформації, свідчать про те, що 
суспільна думка України щодо принципових напрямків реформування національної 
депозитарної системи поділилася на протилежні погляди. Таким чином, умову, що склалися, 
потребують з’ясування чинників виникнення існуючих підходів, подальшого дослідження 
боротьби альтернативних ідей з метою напрацювання аргументації для формування власних 
поглядів.  

Постановка завдання. Мета статті – розробка власної позиції щодо напрямків 
реформування депозитарної системи України на підставі розгляду генезису, сучасного стану  
системи депозитарного обслуговування фондового ринку України та аналізу конкретних 
пропозицій щодо шляхів реформування останньої. 

Виклад основного матеріалу  дослідження. Сучасна депозитарна система України 
має два рівня: нижній рівень – зберігачі та реєстратори (які продовжують свою діяльність, 
що пов’язано з обігом ще існуючих і іменних цінних паперів), верхній рівень – Національний 
депозитарій України (НДУ) Національний Банк України (НБУ) та Всеукраїнський  
Депозитарій цінних паперів (ВДЦП) (рис. 1). 

 

      Верхній рівень 
 
 
  
 

      Нижній рівень 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Національна депозитарна  система України 
 

Елементами нижнього рівня є зберігачі та реєстратори іменних цінних паперів, місією 
яких є забезпечення функціонування єдиної цілісної системи обліку прав власності на цінні 
папери та недопущення порушень цих прав. Доцільно зазначити, що на сьогодні зі статусом 
реєстраторів існують певні  протиріччя, а саме – всупереч положенням Закону України  
«Про акціонерні товариства», які передбачали припинення обігу документарних цінних 
паперів та функціонування  інституту реєстраторів, діяльність останніх продовжується 
повною мірою. Це пов’язано як з обігом існуючих іменних цінних паперів, так із правами, 
які зазначені у ліцензіях, що у свій час були видані ДКЦПФР строком на 5 років та мають 
юридичну силу до його закінчення. 

Верхній рівень має призначення здійснювати контроль за корпоративними цінними 
паперами і муніципальними облігаціями, проводити депозитарну діяльність з державних 
цінних паперів, встановлювати відносини з зарубіжними депозитарними установами, а також 
займатися кодифікацією та стандартизацією.  

Для того, щоб дати сучасну характеристику зазначеним елементам верхнього рівня 
депозитарної системи, навколо якого і точаться так звані «депозитарні війни», та з’ясувати, у 
чому суть існуючих конфліктів, необхідно звернутися до історії питання, тобто розглянути 
його генезис. 

Якщо дотримуватися  хронологічного підходу, то розвиток депозитарної системи 
України пройшов декілька етапів. Початок процесу формування  ринку цінних паперів в 
Україні історично пов’язаний із днем 18 липня1991 року, коли Верховна Рада прийняла 
Закон України «Про цінні папери та фондову біржу», який став першим законодавчим 

НБУ ВДЦП НДУ 

Реєстратори Зберігачі 
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документом, що офіційно регулював діяльність у цій сфері [1]. Необхідність створення 
централізованої системи депозитарного обліку цінних паперів і розрахунків по угодам із 
цінними паперами виникла у 1995 році, коли в Україні закінчувалася масова приватизація і 
було сформовано систему обліку цінних паперів, засновану на веденні реєстрів власників 
іменних цінних паперів незалежними реєстраторами. На думку фахівців це не відповідало 
потребам учасників фондового ринку. Ось чому в 1996 році групою засновників, серед яких 
– крупні торговці цінними паперами, банки тощо, було розроблено основні напрямки та 
принципи створення центрального депозитарію, визначено його функції та організаційно – 
правовий статус. У березні 1997 року ці засновники створили  депозитарій – 
Міжрегіональний фондовий союз (МФС). Важливо те, що його створення було підтримано 
Національним Банком України, який став одним із засновників. У той же час у Верховній 
Раді було розглянуто та прийнято Закон України «Про національну депозитарну систему та 
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» [2]. Таким чином, депозитарій 
МФС був створений раніше, ніж був прийнятий відповідний Закон, при цьому МФС 
повністю відповідав вимогам профільного нормативного акту. На той час і учасники ринка і 
регулятори були впевнені, що створили центральний депозитарій України. І хоча первісно 
проектом закону передбачалося існування в Україні декількох депозитаріїв, однак в останній 
момент в нього було внесено  і закріплено законодавчо пропозиція про створення  
Національного депозитарію та передбачено бюджетне фінансування розвитку депозитарної 
системи України [3]. 

Надалі події розвивалися в такий спосіб. У травні 1999 року було створено  
ВАТ «Національний депозитарій України» (НДУ). Реакцію на цю подію було підписання між 
урядами України і США, і за участю Всесвітнього Банку спеціального Меморандуму про 
взаєморозуміння, основною метою якого було створення в Україні єдиного центрального 
депозитарію. Документом передбачалося, що останній належатиме та буде керуватися, 
переважно, професійними учасникам ринку цінних паперів [4]. При цьому сторони не 
заперечували проти створення  Національного (тобто державного) Депозитарію України, 
однак домовилися, що протягом часу дії Меморандуму (до 2010 року) той не буде 
виконувати ніяких комерційних функцій, а буде займатися виключно кодифікацією, 
стандартизацією та встановленням відносин з депозитарними установами інших країн. Але в 
січні 2006 року український уряд зазначений Меморандум в однобічному порядку розірвав, 
незважаючи на погляди ні партнерів із USAID та Всесвітнього Банку, ні учасників 
фондового ринку. Розрив Меморандуму був потрібен з одною метою – надати НДУ право на 
ведення комерційної діяльності, під яку вже була підготовлена спеціальна державна 
програма, на виконання якої передбачалось виділення 2 млрд. грн. (у тому числі 900 млн. 
бюджетних коштів). Проте, не дивлячись на отримання ліцензії та режим максимального 
сприяння з боку держави, НДУ нічим гарним себе не проявив. Ринкова доля депозитарію так 
і залишилася мізерною (0,75% депозитарних послуг вітчизняного ринку на кінець 2006 року), 
а діяльність – збитковою. У той же час, діючи паралельно з ним, МФС займав майже 99% 
ринку [1]. При цьому НДУ намагався позиціонувати себе як певний регулюючий орган, 
встановлюючи різноманітні стандарти. 

У 2008 році з метою виведення депозитарної системи на новий рівень, що вимагало 
значних капіталовкладень, був створений Всеукраїнський Депозитарій цінних паперів 
(ВДЦП), акціонером якого погодився стати Національний Банк України (НБУ), через який 
держава стала контролювати 22,83% акцій депозитарію. Крім НБУ акціонерами 
(засновниками) ВДЦП є: Українська міжбанківська валютна біржа, Перша фондова 
торговельна система ( ПФТС) та 19 крупних  вітчизняних банків. 

У жовтні 2009 року ВДЦП здійснив дружнє поглинання МФС, прийнявши в порядку 
права успадкування на себе майнові права, обов’язки по обслуговуванню клієнтів МФС і 
виконанню депозитарної і розрахунково-клірингової діяльності. ВДЦП обслуговує на 
сьогодні левову частку випусків корпоративних цінних паперів, займаючи 87% ринку, 
здійснює кліринг по угодам усіх 10 діючих в Україні бірж, проводить грошові розрахунки по 
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цим угодам [5]. 
Таким чином, в Україні склалися умови коли, всупереч потребам фондового ринку, 

депозитарні інститути були не в змозі виконувати властиві їм функції ефективно. Замість 
чіткої, скоординованої співпраці в Україні спостерігалася недобросовісна конкуренція між 
ВДЦП, як спадкоємця МФС та НДУ, та спроби знищити одне одного.  

Із часом усі учасники усвідомили, що існує потреба в реформуванні депозитарної 
системи країни, але кожен бачив шляхи реформування на свій розсуд.  

Для вирішення цієї проблеми та формування власних підходів вважаємо за доцільне 
знайомство з принципами створення депозитарних систем різних країн світу. Якщо 
звернутися до світового досвіду функціонування депозитарної системи, то маємо наступну 
картину. 

Залежно від специфіки законодавства тієї або іншої країни, історичних традицій і 
особливостей формування національних фондових ринків, в світі існує декілька видів 
депозитарних систем. Рівень їхньої централізації або децентралізації визначається наявністю 
або відсутністю єдиного центрального депозитарію і відмінностями в позиціюванні 
депозитарних установ. 

На сьогоднішній день у розвинених країнах світу обслуговування 95% фондового 
ринку забезпечується центральними депозитаріями. В Європі функціонує близько 30-ти 
центральних депозитаріїв, а в усьому світі в цілому – близько 100.  

Розглянемо декілька моделей депозитарних систем різних країн. Почнемо із США, 
провідної, з точки зору розвитку фондового ринку, країни. Роль центрального депозитарію 
по корпоративних паперах виконує розрахунковий депозитарій (DТСС), а для державних 
цінних паперів ці функції виконує Федеральна резервна система. DТСС – холдингова 
компанія, що належить найбільшим операторам фондового ринку та є основною компанією, 
яка здійснює кліринг, розрахунки і надання депозитарних послуг по акціях, державних, 
муніципальних і корпоративних боргових інструментах, паях взаємних фондів, інструментах 
грошового ринку і іншим активам на біржовому і позабіржовому фондовому ринку. До неї 
входять одна  депозитарна і п’ять клірингових компаній, у тому числі і депозитарно-трастова 
компанія DТС, створена в 1973 році, яка є найбільшим депозитарієм не лише в США, але й у 
світі. Надаючи послуги із цінних  паперів, прийнятих на зберігання, вона реєструється як 
номінальний утримувач в реєстрі власників цінних паперів емітента. Відмінною рисою 
американського ринку цінних паперів є чітке розмежування функцій депозитарію і 
кастодіана, необхідність використання якого в США є строго обов’язковою і закріплено 
законодавчо для інституційних інвесторів. За рахунок цього підвищується надійність 
зберігання і обліку прав власності на цінні папери колективних інвесторів (інвестиційних, 
пенсійних фондів і трастових компаній).  

Наступний приклад – Японія, де всі акції  японських корпорацій є іменними цінними 
паперами. Поправками, що були внесені у 1990 році до Комерційного кодексу країни, випуск 
урядових акцій був заборонений. Ведення реєстру власників акцій здійснюють компанії – 
емітенти або реєстратори. Акції можуть бути зареєстровані як на ім’я власника, так і на ім’я 
номінального утримувача. Провідну роль у розрахунках по корпоративних цінних паперах і 
реєстрації прав власності на акції грає в Японії центральний депозитарій (YASDEC), 
створений у 1984 році. Спочатку він був створений як некомерційна організація, але у  
2002 році був перетворений в акціонерне товариство (корпорацію), акціонерами якого стали 
професійні учасники ринку цінних паперів, а держава лишилася власної долі. Сплачений 
статутний капітал складає 42,5 млрд. ієн (близько 408 млн. дол.).  

Що стосується країн Євросоюзу, то тут фахівці визначають високу міру 
фрагментарності інфраструктури клірингу і розрахунків. Хоча вона і знаходиться в стадії 
консолідації, кількість всіляких національних і міжнародних організацій, які надають  
послуги клірингу і розрахунків, як і в минулі роки, велике (неабиякою мірою це є наслідком 
складності процесів інтеграції і гармонізації законодавств країн). Наприклад, існує  
19 центральних депозитаріїв та міжнародних центральних депозитаріїв, які надають 
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різноманітні види послуг і мають різну структуру управління. У деяких країнах – членах 
Євросоюзу клірингові будинки функціонують окремо від центральних депозитаріїв, у той 
час як в інших країнах кліринг і розрахунки поєднуються в рамках однієї організації.  
В окремих країнах структури, що надають послуги з централізованого клірингу і 
розрахунків, є приватними, тоді як в інших країнах вони перебувають у власності держави. 
Проте об’єктивне прагнення до інтеграції фінансових ринків країн Євросоюзу вже призвело 
до появи транснаціональних фінансових інститутів, що забезпечують проведення 
централізованого клірингу та розрахунків за операціями з цінними паперами, що 
обертаються як на національних, так і на загальноєвропейському ринках. При цьому 
простежується тенденція до превалювання недержавних учасників в капіталах депозитарних 
організацій. 

Іншим прикладом може слугувати досвід Китаю. У цій країні головними 
торговельними майданчиками є Шанхайська фондова біржа, Шеньчженська фондова біржа 
та Міжбанківський ринок облігацій. Організаціями, що здійснюють облік цінних паперів і 
розрахунок за трансакції з ними, є Китайська депозитарна і клірингова корпорація із цінних 
паперів та Китайська державна депозитарна трастова і клірингова корпорація з цінних 
паперів. Перша надає послуги за всіма цінними паперами, що торгуються на біржовому 
ринку, друга – обслуговує тільки міжбанківський ринок облігацій, тобто поділ є за 
інструментами.  

Значний інтерес викликають тенденції розвитку депозитарного ринку в Росії. У червні 
2010 року акціонери Розрахункової палати Московської міжбанківської валютної біржі 
(ММВБ) на річних зборах проголосували за приєднання до компанії ЗАТ «Національний 
Депозитарний Центр». Нова структура придбала статус «небанківська кредитна організація» 
і стала називатися «Національний розрахунковий депозитарій» (НРД), який фактично був 
призначений виконувати функції центрального депозитарію Російської Федерації. Основним 
акціонером нової компанії стало ЗАТ «ММВБ», при цьому широке коло акціонерів отримало 
можливість мати по одній акції і брати участь в управлінні розрахунковим депозитарієм 
через механізм акціонерної угоди. Держава в капіталі НРД не має власної долі [3; 6]. 

Розгляд світового досвіду створення депозитарних систем засвідчує, що у більшості 
країн характерною є модель, у якій головна роль в депозитарній системі належить  
безпосередньо учасникам ринку, а не державі. Більш того, у вирішенні питання  
реформування депозитарної системи в Україні міжнародні організації, зокрема Світовий 
банк, ураховуючи світовий досвід, наполегливо рекомендують Україні  при подальшому 
розвитку депозитарної системи вилучити бюджетне фінансування та створити центральний 
депозитарій на базі ВДЦП як структури, що контролюється ринком.  

Щодо розвитку і поширення самої концепції центрального депозитарія, то своєрідним 
поштовхом тут стала доповідь «Групи 30-ти» – міжнародної неурядової групи експертів з 
питань міжнародної фінансової системи. У 1989 році вона опублікувала рекомендації з систем 
клірингу і розрахунків за операціями з цінними паперами на світових фінансових ринках. 
Однією з них була рекомендація щодо створення центрального депозитарію на кожному 
національному ринку. Згодом ці рекомендації уточнювалися і доповнювалися, і в 1999 році 
Міжнародна асоціація з питань обслуговування цінних паперів (ІSSА) опублікувала вже 
оновлені Рекомендації «Групи 30-ти». У них була дещо розширена рекомендація, що 
стосується центрального депозитарію (рекомендація № 3) у такій редакції: «У кожній країні 
має функціонувати  ефективний і розвинений центральний депозитарій, створений з метою 
досягнення найбільшої взаємодії з галуззю цінних паперів. Перелік інструментів, придатних 
для депонування, повинен бути широкий, наскільки це можливо. Іммобілізація або де 
матеріалізація фінансових інструментів повинна бути проведена в максимально можливій мірі. 
Якщо в одній країні існує кілька центральних депозитаріїв, вони повинні функціонувати  
відповідно зіставлених між собою правил і практик діяльності, з метою зменшення 
розрахункових ризиків і досягнення ефективного використання фондів». Моделі, щодо 
створення депозитарних систем, на які орієнтувалися ініціатори проектів реформування 
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депозитарної системи України, розглянемо послідовно через огляд подій за останній рік. 
Навесні 2011 року народний депутат від фракції Партії регіонів Андрій Пінчук 

зареєстрував законопроект № 8510–1 «Про внесення змін у деякі закони про консолідацію 
Національної депозитарної  системи», яким пропонувалося створити в Україні один 
депозитарій та надати йому повний спектр виключних прав монополіста, консолідуючого 
верхній рівень Національної депозитарної системи. Об’єднаний центральний депозитарій, 
згідно пропозиції регіонала, повинен був здійснювати обслуговування емітентів по всіх 
випущених в Україні цінних паперах в без документарній формі, а також розрахунково-
клірингову діяльність, в тому числі після – торгове обслуговування біржових операцій.  

Цей законопроект був альтернативним зареєстрованому раніше законопроекту 
№8510 «Про внесення змін до деяких законів України відносно Центральної депозитарної 
системи» депутата І. Просолова. Цей депутат у свій час ініціював законодавчу заборону 
депозитарію проводити розрахунки по угодам, укладеним на фондовій біржі, за 
виключенням угод у відношенні цінних паперів,  розміщених за межами України. Головне, 
кількість інших депозитаріїв в державі цей документ не обмежував на відміну від 
законодавчої ініціативи пана Пінчука [7]. 

Далі у Верховній Раді Україні був зареєстрований законопроект № 9428 від  
8 листопада 2011 року, ініційований  КМУ «Про систему депозитарного обліку цінних 
паперів», яким передбачено створення центрального депозитарію на базі НДУ у формі 
акціонерного товариства. Згідно пояснювальної записки к законопроекту, основним 
завданням проекту є створення централізованої системи в Україні, уніфікація принципів і 
порядку здійснення діяльності учасників депозитарної системи та взаємодії між ними. 
Проектом закону встановлені мінімальні вимоги до статутного капіталу центрального 
депозитарію, його виключні повноваження, вимоги до його статуту, порядок і принципи  
формування органів його керівництва. Крім того, проект Закону, на думку уряду, 
установлює механізми захисту від розкриття та розголошення  інформації і системи 
депозитарного обліку емісійних цінних паперів, передбачає застосування електронного 
документообігу [8].  

Надалі у Верховну Раду був наданий для розгляду ще один законопроект № 9428–1 
«Про депозитарну систему України», розроблений сумісно народним депутатом  
С. Терьохіним (БЮТ) та Професійною асоціацією реєстраторів та депозитаріїв (ПАРД). 
Проект розроблений як альтернативний урядовому тому, що останній, по ствердженню 
ПАРД, призведе до порушень прав власності на цінні папери та монополізації ринку 
депозитарної діяльності, що загрожує системною фінансовою кризою. 

По проекту № 9428–1, Центральний депозитарій є юридичною особою, яка 
створюється і функціонує як підприємницьке товариство. Така форма дозволить запобігти 
корпоратавним конфліктам та незаконним спробам залучити над ним контроль.  
ПАРД вказує також на те, що цей законопроект створює механізм для приховування 
відносин контролю над підприємством та одержання тіньових доходів від їх діяльності 
шляхом передачі прав за цінними паперами. Альтернативний урядовому законопроект  
«Про депозитарну систему України» передбачає одночасний облік прав на цінні папери  
та прав по цінним паперам депозитарними установами та здійснення клірингу  
виключно центральним депозитарієм. І те, і інше експерти оцінюють як прогресивне 
нововведення [9]. 

Висновки і перспективи подальших розробок. За роки становлення та розвитку 
фондового ринку та його інфраструктури в Україні сформована депозитарна система, але в 
процесі її розвитку мали місце непослідовні дії з боку держави, виникали гострі протиріччя 
між учасниками фондового ринку. Між тим, усі учасники усвідомлюють, що на 
сьогоднішній день існує об’єктивна потреба в реформуванні депозитарної системи 
України, проте підходи до реформ, які запропоновані у висунутих різними учасниками 
проектах, є альтернативними. 

Світовий досвід свідчить про існування різної архітектури депозитарної системи та 
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різноманітних варіантів створення центрального депозитарію, його ролі, побудови системи 
клірингу тощо. «Група–0» та міжнародна недержавна група експертів з питань міжнародної 
фінансової системи у своїх рекомендаціях 1999 року дотримується тієї позиції, що кожна 
країна повинна мати ефективний та  розвинутий центральний депозитарій, діяльність якого 
націлена на досягнення найбільшої взаємодії з ринком цінних паперів. 

Саме навколо питання, на базі якого з діючих в Україні депозитаріїв  
буде створюватися  Центральний депозитарій, розгорнулися й продовжуються «депозитарні 
війні». 

Автори вважають недоцільними та контр продуктивними спроби створення в Україні 
центрального депозитарію на базі Національного депозитарію України і поділяють негативні 
оцінки урядового проекту з боку ПАРД. На наш погляд, найбільш плідним буде створення 
центрального депозитарію України на основі двох вже існуючих депозитаріїв – 
Всеукраїнського депозитарію цінних паперів та Національного депозитарію України, що 
дозволить поєднати переваги обох структур та збалансувати інтереси усіх учасників ринку – 
держави, професійних учасників, емітентів та інвесторів.  

Проблеми реформування  депозитарної системи України і надалі залишаються 
актуальними, продовжується зіткнення інтересів зацікавлених сторін. Принципове питання 
щодо бази створення центрального депозитарію країни залишається дискусійним, спроби 
знайти остаточне рішення не досягли на сьогодні результату [10, с.18–20]. Невирішеність 
питання є приводом для подальших досліджень у цьому напрямку та продовження  
міркувань авторів щодо обґрунтування власної ідеї створення центрального депозитарія в 
Україні. 
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ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ДИНАМІКУ І СТРУКТУРУ 
ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

 
 
У статті розглянуто вплив фінансово-
економічної кризи на динаміку і структуру 
зведеного бюджету України. Виявлено 
тенденції розвитку ВВП (валового 
внутрішнього продукту) та структури 
бюджету за останні роки. Це дало змогу 
зробити висновки щодо факторів, які 
впливають на фінансовий стан економіки 
держави. Зроблено розрахунки прогнозу 
доходів зведеного бюджету на 2012 рік, 
схваленого постановами кабінету міністрів 
України. 
 
 

The influence of the financial and economic crisis 
on the dynamics and structure of the overall budget 
of Ukraine is considered in the article. The 
tendencies of development of the gross domestic 
product and the structure of the overall budget are 
determined for the last years. It has allowed to 
make the conclusions concerning the factors which 
influence the financial condition of the economy of 
the country. The calculations of the income 
forecast of the overall budget, approved by the 
resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine 
for three years, are made.  
 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах розвитку ринкових відносин 
досягнення фінансової стабільності в економіці України є актуальним, як у теоретичному, так і 
практичному плані. 

Результати дослідження показують зростання частки дефіциту зведеного бюджету у ВВП, 
що свідчить про негативні явища в економіці України. Зростає значення фінансових важелів 
державного регулювання економіки України для покращення життєвого рівня населення країни. 
Центральною ланкою державних фінансів і одним із найважливіших інститутів економічного 
суверенітету держави виступає бюджет. Він забезпечує не тільки акумулювання коштів, 
необхідних для фінансування держави, використовується не лише для часткового перерозподілу 
доходів із метою формування сприятливого соціального середовища у державі, але й активно 
впливає на соціальні процеси у суспільстві та впровадження вищими органами влади відповідної 
національної стратегії розвитку, спрямована на зміцнення державної безпеки. Зведений 
фінансовий баланс включає фінансові ресурси, що створюються у всіх секторах економіки 
незалежно від форми власності а також добровільні і обов’язкові платежі сплачувані населенням, 
довгострокові кредити банків, доходи від зовнішньоекономічної діяльності. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Поставлена проблема досліджувалася в 
працях таких авторів як: О. В. Зварич, В. М. Мельник, Г. С. Мельник,  
Т. Б. Стефаник, Н. В. Красюк, Л. І. Федулова, але увага в них приділялася збалансованості 
фінансової й інвестиційної політики, а аналізу динаміки структури зведеного бюджету України 
приділялося менше уваги. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Для сучасного розвитку 
економіки країни важливо проаналізувати співвідношення фінансових ресурсів і 
загальноекономічних показників, що є невирішеною частиною проблеми. 

Постановка завдання. Мета статті – визначити вплив фінансової кризи на динаміку і 
структуру зведеного бюджету України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток кризових процесів, зниження 
економічної активності та перетворення кризи з фінансової на фінансово-економічну наглядно 
спостерігається при аналізі динаміки і структури зведеного бюджету України за 2005–2010  
роки [1, с.87].  

Співвідношення фінансових ресурсів і загальноекономічних показників наведено в табл. 1. 
Наведені в табл. 1 розрахунки свідчать, що в економіці країни існує тенденція до скорочення 
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обсягу ВВП, що розподіляється через фінансову систему. Питома вага доходів зведеного бюджету 
України у ВВП у 2010 році порівняно з 2005 роком скоротилася на  
1,7 %. пункту (30,4 % до 28,7%) (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка ВВП, балансу зведеного бюджету України за 2005–2010 роки [2, с.25, 54–58] 

Зміни (+-) 2010 р. 
порівняно з 2009 р. Показники 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
млрд.грн % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Валовий 
внутрішній 
продукт (ВВП) 

441,4 544,2 720,7 948,1 913,3 1094,6 181,3 19,85 

Зведений 
бюджет доходи 

134,2 171,8 219,9 297,9 273,0 314,6 41,6 15,24 

Видатки 142,0 175,5 226,1 309,2 307,4 377,8 70,4 22,90 
Перевищення 
видатків над 
доходами 
(дефіцит) 

7,8 3,5 6,2 11,3 34,4 63,2 28,8 18,4 

Відсотків до 
ВВП, доходи 
зведеного 
бюджету 

30,4 31,6 30,5 31,4 29,9 28,7 - -1,2 

Видатки 32,1 32,2 31,4 326 33,7 34,5 - 0,8 
Дефіцит 1,8 0,6 0,9 1,2 3,8 5,8 - 2,0 

Такі різні коливання у співвідношенні цих показників (у 2006р. – 31,6%, у 2010р. 
– 28,7%) надзвичайно деструктивні для розвитку макроекономічних процесів, що 
призводить до механічного руйнування фінансових пропорцій, що сформувалися між 
суб’єктами господарювання в попередній період, і є факторами фінансової 
нестабільності. Зростання частки дефіциту зведеного бюджету у ВВП (з1,77% до 5,77%) 
свідчить про негативні явища в економіці України. Зростає значення фінансових 
важелів державного регулювання економіки країни. Структура напрямків видатків 
зведеного бюджету України відображена в табл. 2. 

Результати розрахунків показують, що частка державного бюджету у загальному його 
обсязі значно більше питомої ваги місцевих бюджетів по таким напрямкам видатків як: 
загальнодержавні функції, оборона, безпека та судова влада, економічна діяльність та 
соціальний захист і соціальне забезпечення населення. Але частка таких напрямків видатків у 
загальному обсязі місцевих бюджетів, як житлово-комунальне господарство – 3%, а у 
державному – 0,4%, охорона здоров’я – 23,7%, а у державному – 3,9%, освіта – 33,6%, що на 
20,2% пункту більше, ніж у державному бюджеті (12,8%).  

Така структура видатків зведеного бюджету потребує удосконалення, у майбутньому 
треба, щоб такий напрямок – соціальний захист та соціальне забезпечення населення займав 
більшу вагу у місцевих бюджетів порівняно з державним.  Правильне і науково обґрунтоване 
прогнозування величини фінансових ресурсів, напрямки їх використання – одна з основних 
передумов активізації впливу фінансів на економічний  розвиток у державі (табл. 2). 

Таблиця 2  
Структура видатків зведеного бюджету України по їх напрямкам у 2010 році 

У тому числі % Напрямки видатків 
 

1 

Зведений бюджет 
 

2 
державного 

3
місцевого 

4 
Загальнодержавні 
функції 11,9 15,4 6,7 

Оборона 9,0 5,0 - 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 

Безпека та суд. влада 7,6 12,7 0,2 

Економічна діяльність 11,6 15,9 5,1 
Охорона прир. серед. 0,8 1,0 0,4 
Житлово-комунальне 
господарство 

1,4 0,4 3,0 

Охорона здоров’я  11,8 3,9 23,7 
Освіта 21,1 12,8 33,6 
Соціальний захист та 
соціальне забезпечення 27,7 30,7 23,2 

Інші видатки 3,1 2,2 4,1 
Усього 100,0 100,0 100,0 

 

У практиці бюджетного процесу, на стадії підготовки проектів бюджету минулих років, 
нерідко мали місце часті й суттєві зміни прогнозів раніше доведених макропоказників. Такий стан 
речей об’єктивно вимагав подальшого приведення прогнозних показників дохідної частини 
бюджету у відповідність із такими змінами. Варто зазначити, що адекватна зміна макропоказників 
зміна параметрів бюджету є не просто технічним процесом його уточнення. Адже, як свідчить 
практика, вчасне «переформатування» параметрів бюджету на стадії його підготовки доволі часто 
призводило до вимушеної зміни векторів бюджетної політики на відповідний рік. Отже, потреба у 
приведенні прогнозних показників доходів бюджету у відповідність із уточненими прогнозними 
макроекономічними показниками, особливо враховуючи рамки бюджетного регламенту, на 
практиці значно ускладнює процес підготовки проекту бюджету.  

Проблемою є й те, що при уточненні прогнозних макропоказників Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України нерідко подає декілька сценарних умов розвитку (інколи 
до чотирьох), які часто мають істотні відмінності. Та навіть у цьому разі прогнозні 
макропоказники часто дуже відрізняються від значень, що фактично склалися. Розглянемо 
показники, які, щороку затверджувалися постановами Кабінету Міністрів України на наступні за 
плановим три бюджетних періоди.  

Таблиця 3 
Середньостроковий прогноз макропоказників, схвалений постановами Кабміну України [3, с.56] 

 
Прогноз за 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Номінальний ВВП, млрд. грн 
2005–2007 304,0 333,0 365,0      
2006–2008  440,9 496,6 559,7     
2007–2009   605,5 697,1 800,2    
2008–2010    708,0 820,4 939,9   
2009–2011     994,2 1099,6 1275,4  
2010–2012      1549,4 1831,6 2131,5 
Фактично 441,4 544,1 720,7 948,1 913,3 1094,6 1291,0 1505,0

Відхилення, % 145,2 123,4 119,0 133,9 96,7 70,6 70,5  
Фонд оплати праці 

2005–2007 100,5 113,9 128,5      
2006–2008  130,8 150,6 172,1     
2007–2009   188,7 217,5 249,6    
2008–2010    228,4 271,6 323,6   
2009–2011     311,1 371,8 437,7  
2010–2012      470,3 573,4 691,4 
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Продовження табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Фактично 112,9 146,5 189,8 253,1 249,8 297,1 399,5 469,8
Відхилення,% 112,3 112,0 100,6 110,8 80,3 63,2 69,7  

Індекс споживчих цін, % 
2005–2007 107,5 106,5 105,5      
2006–2008  106,8 105,0 104,5     
2007–2009   107,8 106,5 106,1    
2008–2010    106,8 108,1 107,8   
2009–2011     105,7 105,5 104,3  
2010–2012      109,2 108,0 107,0 
Фактично 110,3 111,6 116,6 122,3 112,3 109,1 108,9 107,9

Відхилення,% +2,8 +4,8 +8,8 +15,5 +6,6 -0,1 +0,9  
Прибуток прибуткових підприємств, млрд. грн 

2005–2007 47,6 51,0 54,5      
2006–2008  59,4 61,8 64,5     
2007–2009   110,0 116,0 120,0    
2008–2012 2009–2001 та 2010–2012 – прогноз не надавався 
Фактично 89,2 110,6 183,0 193,7 144,1 202,1 242,3 282,7

Відхилення,% 187,4 186,2 166,4 167,0 120,1    
 

Доцільно розглянути основні макропоказники, які затверджувалися постановами КМУ на 
трирічний період і на основі яких проводилися розрахунки доходів бюджету.  
Прогноз цих показників складає міністерство економічного розвитку і торгівлі, а фактичні 
показники представлені Державною службою статистики України. На 2011 р.  
(рядки 2010–2012) наведено очікувані показники, на 2012 р. – прогнозні показники  
за песимістичним сценарієм. 

Як видно з табл. 3 мають місце істотні відхилення між показниками, що прогнозувалися 
три роки поспіль на один і той же рік, та між фактичними показниками. Для прикладу 
розглядається такий макропоказник, як ВВП. Відхилення, розраховане шляхом  
ділення фактичного показника ВВП за 2010 рік (t рік), отриманого у 2010 р., на прогнозний 
показник. Розрахований у 2008 р. (t–3 роки) та затверджений постановою КМУ «Про схвалення 
Прогнозу показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і 
фінансування на 2010–2012 роки» № 828, становить 70,6% (1094,6/1549,4). Найбільш 
наближеним до фактичного є показник ВВП, спрогнозований у 2005 р. на 2007 р., де відхилення 
становить усього +19% (119–100) (постанова КМУ «Про схвалення прогнозу показників 
зведеного бюджету за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2006–2008 роки  
та довгострокову перспективу»), та спрогнозований у 2007 р. на 2009 р., де відхилення  
становить – 3,3% (96,7–100) (постанова КМУ «Про схвалення прогнозу показників зведеного 
бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2009–2011 роки»  
№ 1216). Подібна ситуація спостерігається й щодо інших макропоказників, на основі  
яких здійснюються розрахунки доходів зведеного бюджету, зокрема, йдеться про  
показники фонду оплати праці, індексу споживчих цін, прибутку прибуткових підприємств 
тощо. 

Разом із тим наведені відхилення між фактичними і прогнозними показниками на 
середньостроковий період не можна назвати провалом прогнозування, адже в Україні 
існує багато технічних причин, які часто неможливо врахувати. При короткостроковому 
прогнозуванні, тобто на наступний бюджетний рік, ураховується значно більше 
факторів, які матимуть вплив на економіку країни. Тенденції їх зміни в річному виміру, 
як правило, практично зберігаються, що надає можливість скласти значно точніший 
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прогноз макроекономічних показників. Із даних табл. 4 видно, що відхилення між 
прогнозними та фактичними показниками ВВП при прогнозуванні його на короткостроковий 
період є меншими, ніж на середньостроковий період. 

Таблиця 4 
Відхилення між прогнозними та фактичними показниками ВВП у короткостроковому 

й середньостроковому прогнозуванні, % [2, с.25; 4, с.55] 
 

Прогнозування 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Середньострокове 145,2 123,4 119,0 133,9 96,7 70,6 
короткострокове 114,0 106,2 121,3 106,6 87,3 101,1 

 

Оскільки величина макроекономічних показників використовується для 
прогнозування доходів бюджету, то від правильності прогнозування перших залежить 
правильність прогнозування ресурсу бюджетів у процесі підготовки їхніх проектів на 
відповідні  роки. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Перспективою розвитку Зведеного 
бюджету України є розробка прогноза його доходів, схвалених Кабінетом міністрів України 
на 2012 рік. Незважаючи на те, що ст. 27 Бюджетного кодексу встановлено правила подання 
й розгляду законопроектів, які впливають на показники бюджету, на практиці їх часто 
порушують. Тому зрозуміло, що, використовуючи навіть найкращу у світі економіко-
математичну модель, не можна зробити якісний прогноз доходів на наступні за плановим три  
роки, якщо макропоказники закладаються в неї зі значними відхиленнями від майбутньої 
макроситуації.  

Зовнішні та внутрішні ризики в економіці є занадто чисельними, щоб прогноз 
економічного зростання на п’ятирічну перспективу був надійним. Навіть коли для 
прогнозування в певній мірі використовуються економетричні моделі, то це радше для того, 
щоб протестувати злагодженість дій при прогнозуванні, вивчити сценарії ризиків (шоків) та 
економічної політики для реалізації у країні програми економічного зростання. 

Таблиця 5 
Прогноз доходів, схвалений постановами Кабінету Міністрів України на три роки [6] 

 

Прогноз за 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Доходи зведеного бюджету, млрд. грн

2005–2007 82,3 92,4 105,0  
2006–2008  113,2 130,8 147,6  
2007–2009   174,9 197,7 224,7  
2008–2010   203,9 232,1 265,9  
2009–2011   283,3 326,6 271,2 
2010–2012   446,1 526,6 612,1
Фактично 134,2 171,8 219,9 297,9 273,0 314,5 377,7 

Відхиленн 163,1 151,8 125,7 146,1 96,4 70,5 71,7 
Податок на доходи фізичних осіб, млрд. грн

2005–2007 14,0 16,3 19,7  
2006–2008  19,2 25,5 29,0  
2007–2009   26,8 32,6 39,0  
2008–2010   34,4 40,9 48,7  
2009–2011   48,0 57,4 67,6 
2010–2012   79,2 93,7 109,3
Фактично 17,3 22,8 34,8 45,9 44,5 51,0 58,8 

Відхиленн 121,8 118,7 129,8 133,4 92,7 64,4 62,7 
Податок на прибуток, млрд. грн

2005–2007 13,1 15,3 17,6  
2006–2008  18,3 20,4 22,7  
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Продовження табл. 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2007–2009  26,9 27,4 27,0   
2008–2010  32,9 33,7 32,9  
2009–2011  41,4 52,1 60,0 
2010–2012  73,9 86,3 99,5
Фактично 23,5 26,2 34,4 47,9 33,0 40,4 47,0 

Відхилення, % 179,0 143,2 127,9 145,5 79,7 54,7 54,5 
Податок на додану вартість, 

2005–2007 16,7 18,8 21,3   
2006–2008  23,2 26,2 29,8   
2007–2009  45,9 50,5 58,3   
2008–2010  58,7 63,5 72,8  
2009–2011  86,7 94,0 101,6 
2010–2012  154,2 184,4 216,2
Фактично 33,8 54,0 59,4 92,1 84,6 102,8 125,6

Відхилення, % 202,4 232,7 129,4 156,9 97,6 66,7 68,1 
 

Дані табл. 5 свідчать про значні відхилення між прогнозними показниками, які 
розраховувалися три роки поспіль на один і той же рік, та між фактичними показниками. 
Тому для проведення розрахунків доходів бюджету на практиці використовуються методики 
прогнозування в розрізі окремих податків, затверджені наказом міністерства фінансів 
України «Про методики прогнозування показників надходжень до бюджету» від 24.12.2010 
№ 1646. Ці методики застосовуються для прогнозування податків на кожен рік окремо і 
враховують додаткову інформацію, зокрема, фактичні дані декларацій платників податків, 
обсяги зростання виробництва продукції, цін виробників і споживчих цін, переплати й 
податкову заборгованість, списані суми та надані відстрочки (розстрочки), які виходять за 
межі бюджетного періоду тощо [5, с.15]. 

Підсумовуючи викладене, доходимо до такого висновку. Прогнозування 
макропоказників і доходів зведеного бюджету на сьогодні значно якісніше здійснюється на 
короткостроковий період. Зазвичай відхилення між фактичними надходженнями та 
прогнозними показниками в межах одного бюджетного року є досить незначними, і річне 
прогнозування практично наближене до реальної макроситуації. 
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КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ТА РОЛЬ НАГЛЯДОВИХ 

РАД У КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ В БАНКАХ 
 
 
У статті досліджено альтернативні 
положення теорій корпоративного 
управління щодо визначення ролі 
наглядових рад у представництві та захисті 
інтересів стейкхолдерів (зацікавлених 
сторін). Представлено авторське обґрунту-
вання функцій та структури наглядових рад 
для банківських установ. 

The article lights up the alternative views  
of theories in corporate governance that 
address the role of supervisory board members 
in representing and protecting the interests  
of stakeholders. The authors’ approach  
in definition of functions and structure  
of supervisory boards in banks is developed. 

 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Центральною проблемою 
корпоративного управління є конфлікт інтересів. Існує ряд підходів у визначенні кола 
зацікавлених сторін. У вузькому розумінні розглядають акціонерів та менеджерів.  
У широкому розумінні перелік може складати безліч стейкхолдерів, що теоретично 
обґрунтовано, або бути звужений до стейкхолдерів, які значно впливають на корпорацію. 
Стосовно банківських установ необхідно справедливо враховувати те значення, яке банки 
мають для своїх клієнтів, підприємств та населення, економік країн в цілому, а також їх 
зростаючу активність на міжнародних ринках. У захисті та узгодженні конфліктів інтересів 
головна роль належить наглядовим радам банків. За останні роки у зв’язку із поширенням 
корпоративних скандалів, криз та банкрутств корпоративне управління активно 
обговорюється у професійних та наукових колах. Серед головних проблем визнано 
формалізм наглядових рад, необхідність підвищення їх ефективності та розширення 
повноважень, а також запровадження процедур оцінки їх діяльності. У зв’язку із цим 
актуальним постає питання щодо ефективності наглядових рад для банківських установ. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Теоретичним засадам 
функціонування наглядових рад (рад директорів) присвячено праці А. В. Вернікова, 
М. Гулда, К. Далтона, Дж. Девіса, М. Дженсена, Л. Дональдсона, О. М. Костюка, Дж. Лорша, 
У. Меклінга, М. Портера, О. Д. Радигіна, Д. Рассела, Б. Трікера та ін. Науковці  
детально досліджують питання щодо ролі та розширення повноважень, структури та 
обов’язків директорів. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Водночас 
проблематика не набула належного висвітлення з точки зору специфіки банківської 
діяльності. Широке коло стейкхолдерів, ускладненість конфліктів інтересів через ризиковані 
операції зумовлюють необхідність окремого вивчення та теоретичного обґрунтування 
рекомендацій щодо наглядових рад для банківських установ. 

Постановка завдання. Мета статті – дослідити теоретичні підходи щодо визначення 
ролі наглядових рад у вирішенні конфліктів інтересів стейкхолдерів; провести обґрунтування 
основних положень щодо організації діяльності рад для банків, зокрема їх функцій та 
структури. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Задля аргументації теоретичних 
положень насамперед необхідно конкретизувати зміст термінів «наглядова рада» та «рада 
директорів». За англо-американським законодавством передбачається однорівнева структура 
корпоративного управління або унітарна модель ради директорів. Це означає, що рада 
директорів складається із виконавчих директорів (які одночасно є менеджерами компанії) та 
невиконавчих директорів (призначені директори, що не є менеджерами). Отже, законодавчо 
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розподіл функцій між директорами не диференціюється, та рада в цілому несе 
відповідальність за управління компанією. На відміну від унітарної моделі, в країнах 
Континентальної Європи, зокрема у Німеччині, Австрії, Данії та Нідерландах, компанії 
повинні формувати дворівневу структуру корпоративного управління (систему подвійних 
рад), яка включає виконавчу раду (правління) у складі вищого керівництва та наглядову 
раду. Така структура передбачає чітку диференціацію виконавчих та наглядових функцій. 
Наглядова рада призначає членів виконавчої ради та здійснює нагляд за тим, щоб їх 
діяльність відповідала цілям компанії та регулюючим положенням у галузі корпоративного 
управління. Отже, терміни «рада директорів» та «наглядова рада» не можна використовувати 
як синоніми. У статті ми будуть використовуватися обидва терміни в описі практики та 
теоретичних розроблень відповідно до Англо-Американської та Континентальної моделей 
корпоративного управління. 

В економічній літературі представлено три основні теорії корпоративного управління, 
в яких розроблено альтернативні погляди щодо наглядових рад (рад директорів).  
Це агентська теорія (Agency Theory), теорія управлінських (Stewardship theory) та теорія 
зацікавлених сторін (Stakeholder Theory). Автором здійснено аналіз основних положень 
теорій задля визначення характеристик наглядових рад. 

Питання корпоративних відносин як агентської проблеми досліджуються в межах 
агентської теорії, представниками якої є М. Дженсен та У. Меклінг, Ю. Фама, О. Уільямсон 
та ін. Агентська теорія розглядає відносини між акціонерами та менеджерами як контрактні. 
Акціонери (принципали) доручають менеджерам (агентам) за певну винагороду управляти 
компанією від свого імені та в інтересах максимізації добробуту принципалів.  
Теорія базується на тому, що наймані агенти діють з метою збільшення добробуту не в 
інтересах принципалів, а в особистих інтересах. Це відбувається в ситуації, коли наслідки 
економічних дій агентів покладені на їхні плечі не повністю, а розподіляються більшою 
частиною на принципалів. Конфлікт інтересів агентів та принципалів виникає в умовах 
відділення власності та управління й необхідності делегування управлінських функцій 
найманим професіоналам, інформаційної асиметрії та неповноти контрактів.  
У теорії агентська проблема представляє собою протиріччя інтересів менеджерів та 
власників капіталу, що виникає з причини  відсутності прагнення менеджерів до максимізації 
доходів на інвестовані кошти. Наслідком агентської проблеми є агентські витрати [1, с.104]. 

У вирішенні агентської проблеми роль ради директорів полягає у контролі за 
менеджерами з метою захисту інтересів акціонерів. З економічної точки зору роль ради 
полягає у мінімізації агентських витрат. В описі функцій (сфер діяльності) рад директорів 
науковці дотримуються загального формулювання: стратегічне керівництво та контроль за 
діяльністю менеджерів. Так, Б. Трікер визначає такі сфери діяльності рад: 1) забезпечення 
відповідності дій менеджменту затвердженим стратегіям та планам; 2) формування стратегії 
та політики, що повинні забезпечувати реалізацію інтересів власників [2, с.4].  
М. Гулд обґрунтовує, що у здійсненні нагляду за менеджерами рада директорів повинна 
займатися не аналізом їх дій, а прийняттям рішень, що дозволяють внести цінний вклад у 
розвиток корпорації. Автор виділяє головні сфери діяльності рад, у яких цей орган 
управління здатний створювати додану вартість: 1) розробка та аналіз загально 
корпоративної стратегії; 2) оцінка діяльності виконавчих директорів [3, с.573]. 

Автори теорії пропонують заходи забезпечення функцій контролю ради директорів, 
базуючись на її унітарній структурі. У цьому ракурсі велику увагу приділяється кількісному 
складу та обов’язкам невиконавчих директорів. Так, головні пропозиції з даного питання 
було включено у «Звіт з фінансових аспектів корпоративного управління у Великобританії» 
Комітету Кедбері (1992 р.): 
− більш широке залучення до роботи в радах невиконавчих незалежних директорів; 
− розподіл функцій голови ради та першого керівника (генерального директора); 
− впровадження у склад рад незалежних комітетів з аудиту та винагород. 

Положення агентської теорії складають теоретичну базу реформування 
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корпоративного управління для публічних компаній. Водночас існують певні обмеження 
щодо їх застосування у різних країнах світу. Насамперед проблематика агентської теорії є 
досить вузькою. Науковці досліджують та розробляють рекомендації на прикладі корпорацій 
англо-американської моделі країн, для яких характерно розпорошена структура власності та 
основний тип акціонерів – інституційні інвестори. У більшості країн переважають корпорації 
із концентрованою власністю. У компаніях із наявним контролюючим акціонером, у тому 
числі таким, який безпосередньо управляє компанією, ставиться під сумнів доцільність 
певних пропозицій, розроблених для унітарних рад (наприклад, залучення незалежних 
директорів). З іншого боку, специфіка корпоративного управління в банківській діяльності 
потребує вирішення агентської проблеми з точки зору розширеного кола учасників та їх 
відношення до ризиків. 

Інша теорія – теорія управляючих показує протилежний погляд на відносини між 
менеджерами та акціонерами. Її авторами є Л. Дональдсон та Дж. Девіс, які відстоюють 
головну ідею: менеджери є належними управляючими корпорацій та старанно працюють 
задля досягнення високого рівня корпоративного прибутку та доходів акціонерів. На відміну 
від агентської теорії, теорія управляючих не розглядає інтереси менеджерів як індивідуальні 
чи особисті. Менеджери (вище керівництво) вважають себе частиною корпорації. 
Менеджери несуть фідуціарні обов’язки по відношенню до акціонерів, діють в інтересах 
акціонерів, які ставлять вище за власні амбіції. Згідно з теорією для менеджерів не є 
основними фінансові стимули. Менеджери в основному мотивовані потребами у досягненні 
результатів та відповідальністю, що надає їм почуття задоволення від успішно виконаної 
роботи, власної гідності, визнання колег та добру репутацію. 

Відповідно до теорії управляючих рада директорів та менеджери є єдиною 
корпоративною командою, що несе відповідальність за управління корпорацією.  
Отже, рада директорів повинна виконувати рекомендаційну роль, тобто забезпечувати 
підтримку та консультувати менеджерів. На відміну від агентської теорії, автори відстоюють 
позицію щодо недоцільності та неефективності формування ради із невиконавчих 
директорів. Так, Л. Дональдсон та Дж. Девіс визначають, що з урахуванням потреб 
менеджерів у відповідальній самостійної роботі, менеджери будуть краще управляти 
організаціями, якщо будуть звільнені від підпорядкування радам, у яких домінують 
невиконавчі директори [4, c.153]. Більш того, в теорії обґрунтовується необхідність 
поєднання ролі першого керівника та голови ради задля скорочення агентських витрат, що 
має велике значення для керівників та забезпечення інтересів акціонерів [5, с.65]. 

Положення теорії управляючих активно критикуються представниками агентської 
теорії. Насамперед дискутується питання щодо заперечення особистих інтересів менеджерів. 
Деякі автори відмічають, що захищаючи власну репутацію, менеджери та рада директорів 
схильні управляти компанією як задля максимізації її фінансових результатів, так і задля 
максимізації доходів акціонерів. У цьому сенсі вважається, що результати компанії можуть 
безпосередньо впливати на сприйняття індивідуальних результатів менеджерів [6, с.373]. 
Щодо формування складу рад учені констатують, що логічним продовженням положень 
теорії управляючих є перехід до рад із домінуючими виконавчими директорами або взагалі 
відмова від рад [7]. 

Теорія управляючих складає класику корпоративного управління. Влада над 
корпорацією реалізується через менеджерів, які призначені акціонерами на загальних зборах 
та підзвітні акціонерам з питань контролю з використання ресурсів компанії. Водночас на 
практиці у вирішенні конфліктів інтересів неможливо недооцінити роль незалежних 
невиконавчих директорів. Ураховуючи специфіку банківської діяльності, до рад директорів 
мають бути висунені додаткові вимоги, по-перше, щодо представництва інтересів не тільки 
акціонерів, але й інших стейкхолдерів; по-друге, щодо контролю над управлінням на основі 
спільних інтересів усіх сторін. 

Теорія зацікавлених сторін (стейкхолдерів) виникла завдяки роботі Е. Фрімена 
«Стратегічне управління: роль зацікавлених сторін» [8]. Автор уперше вводить поняття 
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«зацікавлені сторони» та пропонує розглядати фірму та її оточення як набір зацікавлених у її 
діяльності сторін, чиї інтереси мають брати до уваги та задовольняти менеджери як офіційні 
представники фірми. Теорія набула розвитку у відповідь на зростання соціальної ролі 
великих, зокрема міжнародних, корпорацій та необхідність їх підзвітності не тільки перед 
власниками. Теорія базується на положенні про законність інтересів усіх стейкхолдерів. 
Отже, менеджери повинні приймати рішення та управляти з урахуванням законних інтересів 
усіх стейкхолдерів. Низка авторів розглядають сенс існування фірми саме у задоволенні 
інтересів її стейкхолдерів. Зокрема М. Кларксон визначає фірму як систему стейкхолдерів, а 
метою фірми – створення багатства для її стейкхолдерів [9]. 

Відповідно до теорії зацікавлених сторін наглядова рада (рада директорів) не може 
обмежуватися захистом інтересів тільки акціонерів, а повинна гарантувати захист інтересів 
усіх стейкхолдерів, а також відстоювати соціальні інтереси, такі як захист навколишнього 
середовища, захист інтересів споживачів та ін. Науковці пропонують залучати до складу  
рад представників важливих стейкхолдерів – клієнтів, постачальників, персоналу та 
громадськості. Положення теорії набули розвитку на прикладі корпорацій Континентальної 
Європи, де управління будується за дворівневою структурою: наглядова рада та правління. 
Водночас, дані пропозиції зазнали певної критики: 
− члени рад, як правло, діють в інтересах стейкхолдерів, які їх призначили, а не в інтересах 

корпорації; 
− ради стейкхолдерів, як правило, зустрічаються частіше, ніж незалежні ради, та можуть 

зробити корпорацію менш гнучкою та конкурентноспроможною; 
− ради стейкхолдерів схильні вникати в операційну діяльність, ніж у політику та стратегію; 
− ради стейкхолдерів часто зосереджують усі зусилля на напрямку (розподілу ресурсів у 

конкуруючих пріоритетах) на шкоду контролю (забезпеченню ефективного використання 
ресурсів задля досягнення цілей) [10, c.12]. 

Роль зацікавлених сторін у корпоративному управлінні було визнано та закріплено у 
міжнародних нормативних документах, зокрема «Принципах корпоративного управління» 
ОЕРС. Однак сама теорія розвивається в окремому напрямку дослідження природи відносин 
та ресурсного обміну між стейкхолдерами. Тому основну увагу приділяється менеджменту та 
розробці практичних рекомендацій щодо раціоналізації роботи із зацікавленими сторонами. 
Щодо характеристик рад, то дані питання залишаються недостатньо висвітленими. 

Теоретичне обґрунтування організації діяльності наглядових рад потребує врахування 
особливостей корпоративного управління, що притаманні банківській діяльності.  
Ці особливості насамперед пов’язані із широким колом стейкхолдерів та ускладненістю їх 
інтересів по відношенню до ризиків. Серед ключових груп стейкхолдерів, що суттєво 
впливають на діяльність банків, визначають акціонерів, менеджерів, кредиторів (у тому числі 
вкладників) та регулюючих органів. Останні представляють інтереси всіх зацікавлених осіб, 
що відрізняються від інтересів акціонерів та менеджерів. На відміну від інших сфер, 
банківська діяльність знаходиться під впливом жорсткого державного регулювання.  
Тим самим держава, забезпечуючи стабільність банків та захист інтересів вкладників і 
кредиторів, приймає частину ризиків на себе, що, в свою чергу, спонукає акціонерів та 
менеджерів до прийняття більш ризикових рішень (у літературі це явище має назву 
«моральний ризик»). Отже, для банків, на відміну від інших корпорацій, характерними  
є три основні типи конфліктів між стейкхолдерами: акціонери – менеджери, мажоритарні 
акціонери – міноритарні акціонери, а також акціонери – кредитори. 

Відповідно до банківської специфіки ефективність наглядових рад повинна 
визначатися дієвістю їх контролю за управлінням ризиками, оскільки фокус управління 
зміщується на інтереси кредиторів та вкладників. У свою чергу, дієвість наглядових рад 
багато в чому залежить від ступеня їх контролюючого впливу, що визначається складом та 
представництвом різних груп стейкхолдерів, професійними характеристиками членів рад, 
політикою винагород. Тому, на нашу думку, для банківських установ найбільш прийнятними 
є положення агентської теорії, що обґрунтовує необхідність незалежного контролю з боку 
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невиконавчих директорів рад. Безумовно, у застосуванні даної теорії необхідно враховувати 
специфічні риси національній моделі корпоративного управління. За умов концентрованої 
власності в банках основним механізмом контролю над менеджерами стає прямий контроль з 
боку мажоритарних акціонерів. Але метою такого контролю є захист інтересів тільки 
контролюючих осіб. Ефективна організація корпоративного управління передбачає 
функціонування наглядових рад з метою захисту інтересів усіх стейкхолдерів банків. Тому за 
наявності контролюючих акціонерів є необхідність формування рад із директорами, 
незалежними від них. 

Обґрунтуємо, які саме функції покладаються на наглядові ради. У визначенні функцій 
наглядових рад насамперед необхідно з’ясувати поняття «функція». Дослівно «функція» 
означає «виконання», «здійснення», «діяльність». У науковій літературі функція управління 
розглядається як діяльність з управління [11]. У загальній теорії менеджменту функції 
управління класифікують за групами управлінських дій (функція планування, функція 
організації, функція контролю та ін.) [12, с.23]. Водночас необхідно враховувати відмінність 
між корпоративним управлінням та менеджментом у розподілі сфер діяльності з управління. 
Спираючись на підхід у визначенні функцій за ознакою управлінських дій на основі 
загальноприйнятого трактування сфер діяльності наглядових рад вважаємо за доцільне 
виділяти дві основні функції рад: 1) стратегічну, що полягає у формуванні стратегії 
відповідно до інтересів стейкхолдерів; 2) контрольну, що полягає у контролі за реалізацією 
стратегії відповідно до інтересів стейкхолдерів. 

Сучасні погляди на корпоративне управління пред’являють вимоги до представництва 
і захисту інтересів усіх стейкхолдерів. Необхідно визначити, які характеристики організації 
наглядових рад для банківських установ дозволять їм належно виконувати свої функції та 
передусім контрольну. Відповідно до агентської теорії ефективність контролю рад багато в 
чому залежить від їх структури. Склад ради бажано формувати із більшості незалежних 
директорів. Загально прийнято визначати незалежних директорів за такими критеріями: 
– вони не є посадовими особами корпорації (за унітарною структурою – це невиконавчі 

директори);  
– вони не мають або володіють незначними пакетами акцій корпорації; 
– вони не отримують від корпорації жодних доходів, окрім винагороди за виконання 

обов’язків директорів ради. 
Ці критерії мають забезпечувати незалежність директорів як від менеджерів, так і від 

контролюючих акціонерів банків. У представництві інтересів кредиторів директори повинні 
бути несхильними до ризиків. Однак фінансова незалежність директорів від банку не робить 
їх несхильним до прийняття ризикових рішень. З іншого боку, винагорода директорів за 
роботу в раді повинна бути пов’язаною не тільки з оцінкою дохідності банку, але й з оцінкою 
ризиків. Отже, рада банків повинна формуватися із директорів, що є незалежними по 
відношенню до всіх стейкхолдерів – менеджерів, акціонерів, кредиторів. Залежно від 
структури ради можна запропонувати такий її склад: 

1) рада директорів, як унітарний орган управління, повинна складатися з виконавчих 
директорів, чиї винагороди пов’язані з показниками дохідності з урахуванням ризиків банку; 
незалежних директорів, що одержують фіксовану винагороду, не пов’язану з показниками банку; 

2) наглядова рада повинна складатися із представників контролюючих акціонерів та 
незалежних директорів, що одержують фіксовану винагороду. 

За умови наявності контролюючих власників необхідно враховувати їх схильність до 
ризиків. Як правило, контролюючі акціонери є недиверсифікованими, а отже, й несхильними 
до ризиків інвесторами. Однак залишається дискусійним питання представництва у раді 
диверсифікованих інвесторів, як, наприклад, інвестиційних компаній. 

Залучення незалежних директорів до складу наглядової ради не є єдиним засобом 
покращення її діяльності. Задля регулярного виконання контрольних функцій може бути 
доцільним створення спеціалізованих комітетів. Відносно банківських установ Базельським 
комітетом рекомендовано створювати у великих міжнародних банках комітети наглядових 
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рад: аудиторський, комітет з управління ризиками, комітети з компенсацій, номінацій та 
етики (комплаєнс). Кожний із таких комітетів несе відповідальність за забезпечення 
контролю у визначеній сфері банківської діяльності з корпоративного управління. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Отже, надійна та стабільна 
банківська діяльність передбачає ефективну взаємодію широкого кола стейкхолдерів, які 
мають власні інтереси. Головним призначенням наглядових рад банків як органу 
корпоративного управління є представництво та захист інтересів усіх стейкхолдерів.  
На наглядові ради виконують дві основні функції: стратегічну та контрольну.  
Задля забезпечення ефективності їх виконання доцільно формувати структуру рад із 
домінуванням незалежних директорів. Створення в структурі рад спеціалізованих комітетів є 
необхідним заходом, що забезпечує регулярний контроль за окремими сферами діяльності 
банків та підвищує ефективність роботи рад у цілому. У свою чергу, стейкхолдери 
потребують чіткої формалізованої процедури організації та оцінки діяльності наглядових рад 
задля підтвердження ефективності корпоративного управління. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПОБУДОВИ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ТА ПІДРОЗДІЛІВ МІНІСТЕРСТВА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ 
 
 

У статті розглянуто особливості побудови 
та реалізації фінансового механізму 
Міністерства надзвичайних ситуацій 
України. Обґрунтовано можливі шляхи 
удосконалення фінансового забезпечення 
органів та підрозділів Міністерства 
надзвичайних ситуацій України як 
підсистеми фінансового механізму. 

The details of construction and realization of 
financial mechanism of Ministry of 
Emergencies of Ukraine are considered in the 
article. Practicable methods of development of 
financial assurance of bodies and units of 
Ministry of Emergencies of Ukraine as 
subsystem of financial mechanism are  
proved. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Реформування Міністерства 
надзвичайних ситуацій України (МНС) та його підрозділів залежить від багатьох чинників, 
найважливішим серед яких є економічний. Саме рівень економічного розвитку країни 
безпосередньо впливає на ресурсне забезпечення МНС, а отже, визначає їх потенційні 
можливості щодо виконання поставлених перед ними службових завдань. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Дослідити проблеми фінансового 
забезпечення у бюджетній сфері допомогли праці І. Д’яконової, А. Єпіфанова, О. Лютої,  
В. Опаріна, Н. Пігуль, І. Сало та інших вчених, які представляють різні галузі економічної 
науки. Безпосередньо проблеми фінансового забезпечення пожежної безпеки як складової 
техногенної безпеки було розглянуто у працях М. Бублик, О. Труш, А.Чубенка, М. Куценко 
та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Водночас комплексне 
дослідження особливостей фінансового забезпечення підрозділів пожежної безпеки як 
суб’єктів господарювання, поки що недостатньо розкрито.  

Недостатня теоретична розробленість зазначених питань і необхідність наукового 
забезпечення діяльності суб’єктів господарювання у сфері пожежної безпеки вказують на 
актуальність обраної теми, зумовлюючи потребу у проведенні поглибленого наукового 
дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення особливостей побудови і реалізації 
фінансового механізму МНС України та обґрунтування можливих напрямів удосконалення 
фінансового забезпечення органів та підрозділів МНС України, що є складовим елементом  
фінансового механізму держави. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Доходи є найважливішими об’єктами 
бухгалтерського обліку, оскільки на основі їх співставлення визначається фінансовий 
результат виконання кошторисів МНС України. Отже, методика обліку цих об’єктів має 
задовольняти потреби бухгалтерського обліку. 

Л. В. Панкевич та ін. зазначають, що залежно від джерел утворення доходи 
поділяються на два види: 
– доходи загального фонду – це державні кошти, що фактично надійшли на рахунок 

установи із загального фонду відповідного бюджету; 
– доходи спеціального фонду – це спеціальні кошти, інші власні надходження, кошти на 

виконання окремих доручень, а також інші доходи, отримані установою внаслідок іншої 
(господарської), крім основної, діяльності, що фактично надійшли на відповідні рахунки 
установи і зараховуються до спеціального фонду кошторису установи [1, с.245]. 
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З таким визначенням погоджується В. М. Лемішовський, який наголошує на тому, що 
доходи – це суми надходжень до бюджетної установи, отриманих із загального та 
спеціального фондів для виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ  
[2, с.645]. 

Т. М. Канєва використовує дещо інший підхід щодо характеристики доходів 
бюджетної установи, називаючи їх бюджетним асигнуванням [3, с.36]. На нашу думку, такий 
підхід до визначення надходження коштів до бюджетної установи є зрозумілішим. 

Доходи МНС України є специфічними об’єктами обліку, які за своєю економічною 
сутністю різняться з доходами підприємств комерційної діяльності. 

Пожежна безпека України, моральний дух особового складу МНС та його соціальний 
захист значною мірою залежить від реалізації механізму фінансового забезпечення МНС. 
Тому доцільно визначити основні критерії та особливості механізму формування доходів 
МНС нашої країни. 

Під економічним механізмом, що здатний допомогти вирішенню завдань у сфері 
державного управління цивільного захисту, розуміють установлення загальних норм і правил 
забезпечення економічних стимулів чи регуляторів, які дозволяють досягти раціонального 
рівня ризику НС, а також організації ефективних дій з їх ліквідації та подолання наслідків 
[4].  

До найпоширеніших економічних механізмів забезпечення безпеки можна віднести 
такі [5, с.22–27; 6, с.94-101; 7, с.10–150; 8, 9, с.302–416]:  
– механізми економічної відповідальності, порушення яких веде до пред’явлення 

економічних санкцій, у тому числі: механізми плати за ризик (плата за забруднення 
довкілля, диференціація ставок податку на майно залежно від міри зносу і новизни 
вживаних видів техніки і устаткування); механізми квот (норм, нормативів, вимог і 
технологій, штрафів, аж до зупинки виробництва);  

–  механізми перерозподілу ризику (механізми страхування і перестраховки) за дією на 
підприємствах механізми страхування близькі до механізмів плати за ризик, оскільки 
страховий внесок залежить від рівня ризику;  

–  механізми стимулювання зниження ризику. На відміну від попередніх механізмів – це 
механізми прямої дії, що роблять для підприємств вигідним вкладення засобів у заходи зі 
зниження ризику. Сюди відносяться системи пільгового оподаткування, кредитування, 
змішаного (бюджетного і позабюджетного) фінансування програм по підвищенню рівня 
безпеки;  

– механізми комплексної оцінки соціально-економічного рівня країни (регіону) за 
критеріями безпеки. Така оцінка фактично відбиває громадські пріоритети, порівнює 
рівень економічного розвитку, рівень життя і рівень безпеки;  

–  механізм резервування об’єднує способи утворення резервів трудових, матеріальних і 
фінансових ресурсів, для реагування на НС, ліквідації і зменшення втрат від них. На 
відміну від інших груп економічних механізмів, спрямованих в основному на підвищення 
рівня безпеки або зниження ризику, механізм резервування дозволяє створити умови для 
своєчасного реагування на НС і ліквідації їх наслідків.  

Для фінансування витрат, пов’язаних із ліквідацією надзвичайних ситуацій усіх 
рівнів створюються за рахунок державного та місцевих бюджетів, відповідні (для кожного рівня 
надзвичайної ситуації) резерви фінансових і матеріальних ресурсів. Якщо для локалізації або 
ліквідації НС необхідні матеріальні та фінансові ресурси, що перевищують власні можливості, 
то місцева або об’єктова комісія звертається за допомогою до регіональної комісії. 

Необхідно зауважити, що на сьогоднішній день на ефективність функціонування 
органів і підрозділів МНС негативний вплив мають такі фактори: незадовільний стан 
фінансування, брак грошових коштів для оновлення матеріально-технічної бази органів та 
підрозділів МНС, обмеженість джерел формування фінансових ресурсів та жорстка 
регламентація напрямків їх використання. Вирішення зазначених проблем в значній мірі 
залежить від ефективності побудови та реалізації фінансового механізму органів та 
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підрозділів МНС. Необхідно зазначити, що фінансовий механізм функціонування закладів 
МНС має свої відмінності, що обумовлені неприбутковою природою бюджетної сфери, 
особливостями джерел мобілізації та порядку розподілу грошових коштів.  

Ефективне функціонування фінансового механізму МНС повинно ґрунтуватися на 
таких вимогах до взаємодії його елементів: 
− цілеспрямованості кожного елемента фінансового механізму на виконання властивого 

йому завдання; 
− спрямування дії всіх елементів фінансового механізму на процес отримання 

передбаченого обсягу фінансових ресурсів з метою покриття витрат відповідної 
діяльності; 

− зворотного зв’язку елементів фінансового механізму вертикального та горизонтального 
рівнів; 

− своєчасності реагування складових фінансового механізму на зміни макро- та 
мікросередовища. 

Розглянемо механізм формування доходів МНС України з державного бюджету на 
рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Механізм формування доходів МНС України з державного бюджету  
 

Як бачимо з рис. 1, фінансування МНС України здійснюється зверху вниз, як правило, 
за принципом підлеглості. Принцип підлеглості полягає у розподіленні конкретних витрат за 
відповідними розпорядниками бюджетних коштів, що призводить до економнішого та 
раціональнішого їх використання. На нашу думку, використовуючи сучасні моделі систем 
управління державними фінансами, можна сформулювати основні механізми формування 
доходів в МНС України, а саме: 
1. Розширення хронологічних меж фінансового планування шляхом розроблення цілісної 

фінансової політики в галузі пожежної безпеки, укрупненого середньотермінового 
планування витрат і оперативного фінансового планування в бюджетних організаціях. 

2. Розширення області фінансового планування і звітності шляхом обліку всіх аспектів 
фінансової діяльності підвідомчих пожежних частин та установ, ресурсів, що 
залучаються для досягнення визначеної мети. 
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Центральний апарат Міністерства надзвичайних ситуацій України 

Територіальні органи 
управління МНС України та 
підпорядковані підрозділи 

Навчальні заклади та 
науково-дослідні 

установи 

Спеціалізовані і 
невоєнізовані 
формування 

Підприємства, організації і установи 

Підприємства, організації і установи 
центрального підпорядкування 

 

Організації, підпорядковані 
Державній гідрометеорологічній 

службі 
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3.  Упровадження оцінювання результативності діяльності підвідомчих пожежних частин за 
результатами бюджетного року та за результатами середньо- та довготермінового 
планування. 

Про те, що система державних фінансів повинна враховувати окрему систему 
бюджетних і безприбуткових підприємств невиробничої сфери, зазначав В. А. Раєвський.  
На думку автора, з якою ми погоджуємося, виділення фінансів невиробничої сфери, а саме 
фінансів бюджетних установ, до яких також належить МНС України, в якості окремої ланки 
фінансової системи сприятиме реформуванню фінансової системи України, яка віддзеркалює 
єдність, взаємодію і вплив одна на одну всіх ланок фінансів і враховуватиме зміни, що 
відбуваються в економіці країни, відповідатиме рівню розвитку нашого суспільства. Для 
кожної фінансової ланки повинен бути «розроблений практичний інструментарій її дії в 
умовах ринкової економіки, реальної багатоманітності форм власності, а також 
реформування методів управління державною власністю». 

Кошти МНС України є органічною частиною фінансів України, виділених у 
самостійну ланку, що зумовлено особливостями служби, специфіки тих завдань, які вони 
виконують. 

Важливого значення на сучасному етапі розбудови МНС України набуває проблема 
удосконалення механізму формування її доходів. Вона виникла внаслідок здійснення 
ринкових перетворень, пошуку подолання кризових явищ в економіці України, розбудови 
МНС в умовах подальшого розвитку нашої держави. 

Аналіз механізму формування доходів МНС України дає змогу виявити слабкі місця в 
їх формуванні та використанні, знайти нові резерви раціонального господарювання у сфері 
економіки пожежної безпеки, що в підсумку повинно підвищити безпеку держави. Структура 
доходів МНС України належить до мало розроблених і малодосліджених напрямків 
наукових досліджень. 

Аналізуючи фінансове забезпечення МНС на 2011 рік, можна зробити висновок, що 
фінансування МНС в бюджеті 2011 року передбачено на суму 4 млрд. 400 млн. грн., що на  
10 % більше, ніж у 2010, але в бюджеті 2011 року не врахована сума коштів, передбачена на 
виплату зарплат, оплату комунальних платежів, придбання спецодягу та пального для 
спецтехніки МНС, також подорожчання паливно-мастильних матеріалів. Як наслідок – МНС 
не дофінансоване мінімум на суму 850 млн.грн. Як приклад, в табл. 1 (дані офіційного  
сайту МНС – http://www.mns.gov.ua/content/target_programs.html) відображено орієнтовний 
розподіл граничних обсягів асигнувань на 2011 рік за КПКВ 3201280 «Забезпечення 
діяльності сил цивільного захисту» для Управління МНС в Черкаській області. 

Таблиця 1 
Орієнтовний розподіл граничних обсягів асигнувань на 2011 рік за КПКВ 3201280 

«Забезпечення діяльності сил цивільного захисту» для Управління МНС в Черкаській області 
 

№ з/п Найменування підрозділів  
Планується на рік 

(тис.грн.)  
1 2 3 

1 
КЕКВ 1131 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі 

м’який інвентар та обмундирування  

  
Закупівля запасних частин (автошини, 
акумуляторні батареї, інше) 
 

153,00 

  
Закупівля ПММ:                
                                                          

600,00 

  
бензин А-95 
 

150,15 

  
бензин А-76 
 

251,10 
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Продовження табл. 1 
 

1 2 3 

  
дизельне пальне 
 

198,75 

  
Закупівля ПММ для виконання 
Програми протимінної діяльності  
 

55,00 

  
бензин А-76 
 

36,50 

  
дизельне пальне 
 

18,50 

  
Закупівля речового  майна  
 

262,30 

  
кітель брюки, куртка брюки 
 

99,90 

  
черевики з високими берцями 
 

99,66 

  
костюм літній повсякденний 

робочий 
 

62,74 

  
Всього за  КЕКВ 1131 
 

1070,30 

2 
КЕКВ 1134 Оплата послуг крім комунальних  
 

  
Страхування ТЗ 
 

92,48 

  
Поточний ремонт будівель  
 

120,00 

  
Всього за КЕКВ 1134 
 

212,48 

3 
КЕКВ 2110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування 

  
Стволи ручні комбіновані 

багаторежимні  
 

60,00 

  
Переносний лафетний ствол 

(монітор) високої продуктивності 
 

96,00 

  
Рукава пожежні напірно-

всмоктуючі (всмоктуючі) 
 

54,00 

  
Спеціальні аварійно-рятувальні 

машини, оснащення та майно 
 

1210,00 

  
Гідрокостюм сухого типу  
 

45,00 

  
Повітряно дихальні апарати з 

водолазним устаткуванням  
 

75,00 

  Всього за КЕКВ 2110 1540,00 
  Разом за КПКВ 3201280 2822,78 
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Висновки і перспективи подальших розробок. Надзвичайні ситуації, техногенні 
аварії, епідемії важко піддаються прогнозуванню та мають непередбачуваний характер, але 
коли вони трапляються, ліквідація та усунення наслідків може тривати дуже довго та 
вимагати значних фінансових затрат.  

Саме тому формування ефективного фінансування заходів щодо ліквідації 
надзвичайних ситуацій та їх наслідків має відбуватися на підставі чіткого планування таких 
заходів.  

Воно мусить базуватися на комплексному аналізі, оцінці екологічної ситуації, 
прогнозуванні причин їх виникнення та визначення можливих шляхів і засобів ліквідації їх 
негативних наслідків із урахуванням особливостей кожної території – адміністративної 
одиниці. 

Реформування системи цивільного захисту держави (в тому числі зміни складу та 
основних завдань МНС України), які були проведені в останні роки, у певній мірі призвели 
до розрегульованості законодавчої, нормативно-правової та організаційно-методичної бази 
функціонування системи, розбалансованості системи управління та угрупування сил 
реагування на надзвичайні ситуації.  

Матеріально-технічне оснащення підрозділів реагування на надзвичайні ситуації 
залишається на низькому рівні та не відповідає сучасним вимогам. Технології захисту 
територій та ліквідації наслідків техногенних та природних катастроф, єдина база прогнозно-
моделюючих систем та комплексів з прогнозування загрози і виникнення надзвичайних 
ситуацій, масштабів їх наслідків щодо підготовки управлінських рішень, створюються та 
впроваджуються в практику повільно. Тому, як ніколи раніше, управління та фінансування в 
даній системі необхідно здійснювати на науковій основі. 
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АНАЛІЗ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ  
СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ 

 
 
У статті досліджено практичні питання 
економіко-статистичного аналізу державних 
фінансів та їх ефективного використання. 
Розглянуто методичні аспекти статистики 
державних фінансів, запропоновані принципи 
надання оцінки, проведено комплексне 
економіко-статистичне дослідження обраної 
проблематики.  

The practical questions of the economic-
statistical analysis of public finances and 
effective utilization of the finance are 
discussed. The methodical aspects of statistics 
of public finances are considered, the 
principles of an estimation are offered, the 
complex economic-statistical research of the 
chosen problem is carried spent. 

 
 

Постанова проблеми у загальному вигляді. Питання обліку грошових коштів,  
їх здобуття завжди були актуальними питаннями макроекономічного розвитку  
держави.  

Зв’язок проблеми з важливими науковими та практичними завданнями виходить з 
того фактору, що статистика фінансів дуже важлива галузь макроекономічної статистики. 
Предметом вивчення якої є створення й використання фінансових ресурсів, кредит і 
грошовий обіг. Вірне усвідомлення цих питань, дозволяє достовірно оцінити показники 
державних фінансів і макроекономічну ситуацію в цілому. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Дослідження, які стосуються 
обраної проблеми, свідчать про наявність комплексних та досить вичерпаних розробок із 
застосуванням статистичних моделей, але у дослідженнях практично відсутній аналіз 
фінансового стану країни та практичних шляхів виводу країни з кризи. Такому аналізові й 
присвячено матеріал цієї статті. Сьогодні вже існують праці зарубіжних і вітчизняних 
науковців і практиків з питань проблем державних фінансів та глобалізації. Зокрема, це 
праці О. Н. Бикова [1, с.143], В. А. Михайлова, В. С. Буянова [2, с.56],  
Б. А. Денисова [3, с.213], М. М. Савєльєва [4, с.325], у яких автори детально вивчають 
теоретичні проблеми обліку грошових коштів та глобалізації. Однак, залишаються все ще 
не достатньо вивченими питання макроекономічного розвитку країни та пов’язаних із 
цим проблем глобалізації в контексті окремо взятої країни. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Вітчизняні вчені, 
наприклад М. Долішній, М. Козоріз і Д. Полотенко відзначають, що досліджуючи 
наслідки глобалізації, не можна назвати їх однозначними, тому що вони мають двоїстий 
вплив на стан речей та процесів [5, с.26–36]. Але, незважаючи на всі плюси та  
мінуси, необхідно визнати, що процес глобалізації має історичні і економічні  
передумови і є незворотнім. Тому на даному етапі розвитку постає завдання  
забезпечення конкурентоспроможності економіки України в сучасних умовах. 
Конкурентоспроможність економіки ототожнюється із конкурентоспроможністю  
держави – здатністю економіки однієї держави конкурувати з економікою іншої  
держави за такими показниками, як ефективність використання всіх видів ресурсів, 
забезпеченість ними народного господарства, зменшення розмірів тіньової  
економіки, а головне – забезпечення високого та постійно зростаючого рівня життя 
населення. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в тому, що існуючий економіко-
статистичний аналіз державних фінансів з одного боку, та з іншого боку – їх ефективне 
використання повинні бути в непереривному взаємозв’язку.  
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Дослідження, що присвячені моделюванню впливу фінансової глобалізації на 
економічний розвиток країни, набувають особливої важливості та актуальності у 
контексті фінансової інтеграції України у світову спільноту та процесі вступу України до 
СОТ. Методи економетрії та математичного моделювання в економіці дозволяють 
провести повний аналіз наслідків політики фінансової лібералізації, у тому числі й для 
України. Однак виникає необхідність у часовій систематизації результатів вже 
проведених досліджень, оскільки висновки вчених кардинально відрізняються один від 
одного та не є поширеним у науковому просторі України. Детальний аналіз досліджень, 
проведений видатними західними вченими, дозволяє зробити висновки, щодо методики, 
необхідної бази даних та операціях при дослідженні впливу фінансової глобалізації на 
розвиток України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Найгострішою проблемою сучасності 
стає проблема подолання розриву між багатими країнами й навіть країнами з високими й 
низькими доходами в багатьох, чи точніше, у більшості випадків, практично неможливо в 
найближчому майбутньому. Метою цих країн повинне бути не наближення та не відставання 
за рівнем розвитку до багатих країн, а ефективне скорочення розриву. Розвинуті країни 
також не будуть стояти на місці. 

Деякі країни не тільки не досягли високих темпів зростання в минулому, але також і 
не будуть здатні це зробити й у майбутньому. 

Фінанси різних галузей економіки є складовою частиною фінансової системи. Вони 
відображають грошові відносини, які виникають у відсотках кругообігу основних й обігових 
коштів при виробництві й реалізації продукції або послуг, а також при створенні й 
використанні грошових фондів як підприємств так і держави в цілому. За допомогою 
раціональної організації фінансових потоків забезпечений безперервний кругообіг коштів, 
їхнє своєчасне надходження, правильність розподілу за джерелами та цільовому 
призначенню й використанню цих коштів [6, с.34–39].  

Об’єкт статистичного вивчення фінансів враховує утворення й використання 
фінансових ресурсів, кредит і грошовий обіг. Фінанси – невід’ємна частина ринкових 
відносин й одночасно інструмент державного регулювання. У рамках курсу національного 
рахівництва й макроекономічної статистики особливу увагу варто звернути на статистику 
державних фінансів, грошового обігу й кредиту, які є взаємозалежними процесами на 
макрорівні. 

Державні фінанси є найважливішою сферою фінансової системи країни. Державні 
фінанси – це грошові відносини з приводу розподілу й перерозподілу вартості валового 
внутрішнього продукту й валового національного доходу, а також частини національного 
багатства, пов’язані з формуванням фінансових ресурсів у розпорядженні держави і його 
підприємств, а також використанням державних коштів на потреби оборони й  
управління, соціально-культурні потреби членів суспільства, виробничо-економічні й  
науково-технічні програми. Державні фінанси включають бюджети різних рівнів 
державного управління, позабюджетні фонди, державний кредит, фінанси державних 
підприємств. 

Важливу роль у складі державних фінансів відіграють бюджетні взаємозв’язки  
на територіальному й місцевому рівні. За допомогою бюджетних відносин  
у розпорядженні державних структур мобілізується значна частина національного 
доходу. Окрему ланку в складі державних фінансів утворять позабюджетні  
фонди. Позабюджетні фонди розрізняють за функціональним призначенням (які  
мають економічний, соціальний або природоохоронний характер), а також за  
рівнем управління (загальнодержавний, територіальний і регіональний). Тенденції 
розвитку статистики державних фінансів такі, що показники власне бюджету й показники 
позабюджетних фондів можуть відбиватися в єдиному блоці – статистика державного 
бюджету. Тому що в умовах ринкової економіки переважна частина дохідної частини 
бюджету це податкові надходження, то має сенс розглянути статистику державних 
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фінансів з точки зору бюджету. 
Державний бюджет визначає форми й методи утворення державних фінансових 

ресурсів, а також напрямки їхнього використання в інтересах суспільства особливо 
соціально слабко захищених категорій населення. Основним завданням статистики 
державного бюджету є характеристика основних його параметрів, що визначають зміст і 
спрямованість фіскальної політики. Більш конкретно це завдання полягає в тім, щоб 
визначити: 
1. Загальний обсяг доходів і витрат державного бюджету. 
2. Структуру доходів державного бюджету. 
3. Структуру витрат державного бюджету. 
4. Розміри й структуру оподатковування. 

Рух фінансових ресурсів відбувається у вигляді переміщення інвестиційного 
капіталу. Залучення іноземних капіталів у банківську систему України здійснюється 
повільно, їхня питома вага складає лише 13–14%, тоді як, наприклад, у Чехії, Польщі та 
Болгарії – відповідно 41%, 33% та 82%. Загальний обсяг таких інвестицій в економіку 
України дорівнює лише близько 3,9 млрд. дол. при потребі, по різних підрахунках, у  
40–50 млрд. дол. [6, с.56–61]. 

Аналіз податкового тягаря населення в економіці обмежувався посиланнями на 
низькі ставки податку на прибуток та нагадуванні про безкоштовний соціальний захист 
населення з боку держави. Аналіз оподаткування підприємств не мав сенсу, оскільки в 
умовах превалювання державної власності та фінансування їхньої діяльності  
державою, важко було розрахувати дійсний рівень податкового навантаження.  
Отже, існуючий поверхневий еквілібріум в оподаткуванні містить в собі глибоке 
протиріччя. 

Удосконалювання системи оподатковування в Україні є одною з найважливіших 
завдань та шляхів створення високоефективної економіки. У системі виробничих відносин 
податкові системи обслуговують розподільну сферу. Тому, виходячи із суспільних функцій, 
податки варто відносити до фінансово-економічних категорій.  

Суспільний механізм дії податків такий, що з одного боку, кожна держава прагне 
одержати максимальну суму надходження коштів у бюджет від оподатковування. З іншого 
боку, кожен платник податків прагне заплатити як можна менше. Виходячи із цього, більші 
надходження від податків можуть бути лише тоді, коли платників податків буде багато, а 
самі податки для платників будуть невеликими й вони не будуть ухилятися від їхньої сплати.  

Власне кажучи, податкова система – це не голосний, не формальний соціальний 
договір між державою й платниками податків, фізичними і юридичними особами як 
суб’єктами господарської діяльності, коли останні згодні добровільно поділиться з державою 
частиною своїх доходів. Якщо такої згоди немає, коли платник протестує проти високого 
вилучення частини його доходів на користь держави, коли він вважає такі дії стосовно нього 
несправедливими, він намагається сховати свої доходи від держави цілком або частково, 
веде їх «у тінь».  

Отже податкові системи можуть впливати на соціально-економічні процеси в країні 
як позитивно, так і негативно. 

Для створення надійної економічної бази й передумов розвитку економіки країни 
на шляху до ринку, ефективного рішення питань соціально-економічного розвитку як 
безпосередньо на виробничому рівні, так і на рівні галузей, регіонів й у народному 
господарстві в цілому, велике значення має дотримання на практиці принципів соціальної 
справедливості, заснованих на ефективному механізмі суспільного регулювання й 
контролю за мірою праці й мірою споживання.  

В основі ж контролю з боку держави й суспільства в цілому за мірою праці й мірою 
споживання й оцінки ступеня ефективності функціонування й досягнення мети суспільного 
виробництва лежить розподіл створеного товаровиробником продукту на необхідний і 
прибавочний і на підтримку на певному рівні їхніх співвідношень. Саме розчленовування 
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праці і його продукту на необхідний, котрий входить у безпосереднє індивідуальне 
споживання виробників і членів їхніх родин, та прибавочний, котрий завжди служить 
задоволенню загальних суспільних потреб, як би не розподілявся цей прибавочний продукт 
і хто б не функціонував як представник цих суспільних потреб, становить одне з 
найважливіших положень теорії розширеного відтворення.  

Тому при рішенні питань створення ефективної системи оподатковування це 
положення повинне бути обов’язково враховане. Воно може служити тією основою, тією 
базою, що дозволить визначити загальні принципи оподатковування підприємств, всіх 
суб’єктів підприємницької діяльності й бути, таким чином, економічно обґрунтованою 
формою контролю з боку суспільства за мірою праці й мірою споживання в умовах 
різноманіття форм власності. 

Загальною рисою необхідного продукту є те, що ця частина продукту надходить в 
особисте споживання працівників і забезпечує відтворення їхньої робочої сили, усіх умов 
їхнього життя й діяльності. Вартісним еквівалентом необхідного продукту виступають 
фонди оплати праці, матеріального заохочення, соціального розвитку, інших  
доходів і можливостей у досягненні найбільш високих результатів, не залежно від форм 
власності. 

Вочевидь, формуючи податкову політику, податкове законодавство, механізми 
оподатковування варто виходити насамперед із сукупних вилучень частини доходів на 
користь держави, і сукупних відрахувань на загальнодержавні й місцеві потреби, із гранично 
припустимого рівня сукупного оподатковування. 

Практична статистика державних фінансів узагальнює дані й  
підготовлює статистичну інформацію, необхідну для аналізу й планування діяльності  
органів державного керування й розробки економічної політики. Незважаючи на важливу 
роль міжнародних стандартів у реформуванні вітчизняної статистики взагалі й  
державного бюджету зокрема, організаційно-відомча структура економіки й  
особливості практичної діяльності органів державного управління відображаються в  
статистику. 

У діючому міжнародному стандарті по статистиці державних фінансів 
підкреслюється, що в статистику державного бюджету облік проводиться на основі 
реєстрації фактичних грошових потоків (касовий метод), у той час як у СНС – на основі 
сум, що нараховують, або, інакше кажучи, на момент виникнення дебіторської й 
кредиторської заборгованості. Проте необхідно звернути увагу на те, що в процесі 
перегляду стандартів збору й обробки статистичних показників по державним фінансам, 
початого  

Міжнародним валютним фондом передбачається перейти від реєстрації по 
переважно касовому методі до реєстрації методу нарахувань. Передбачувані 
нововведення забезпечать найбільш повне охоплення показників запасів і потоків, що 
мають відношення до уряду, у тому числі операцій і зобов’язань не грошового характеру, 
дозволить залучити у систему статистики державних фінансів важливі показники, що 
вимірюють не грошові потоки, наприклад такі як споживання основного капіталу, 
списання безнадійних боргів та інше. 

Податки, таким чином, стали головним інструментом у руках держави, який надав 
можливість гарантувати встановлення напрямку грошових потоків від населення до 
державного бюджету. Результати наведеного аналізу дають підстави для спростування  
міфу про низький рівень оподаткування населення в економіці, та відкривають складний 
механізм стовідсоткового перекладання як прямих, так і непрямих податків саме на 
населення.  

Аналіз досвіду непрямого оподаткування в розвинених країнах світу, дає 
можливість його використання в Україні, дозволить не тільки уникнути скорочення 
бюджетних коштів, а й підвищити регулятивний потенціал податку на додану  
вартість. 
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Глобальна система теперішнього устрою світу веде до уніфікації законодавства, у 
тому числі й податкового. Не є виключенням і Україна. Однак, перед тим, як приступати 
до податкової реформи, необхідно визначити її основні принципи. Доцільно, щоб такими 
принципами були: 
− стабільність законодавства. Численні поправки до законів, регулюючих податок на додану 

вартість, значно змінили його першо-початкову економічну сутність; 
− податки не повинні конкурувати один з одним на законодавчому полі; 
− податкова реформа повинна сприяти залученню до легального економічного обігу ті 

значні суми, які, за оцінками спеціалістів, знаходяться сьогодні на руках у населення 
України; 

− податки повинні стимулювати виробництво, створення нових робочих місць, підвищувати 
інвестиційну привабливість економіки України [8, с.34–38]. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Дуже важливим, на думку автора 
статті, є надання рекомендацій по вдосконаленню статистики державних фінансів та 
механізму їх обліку, а також ефективної податкової політики та податкового законодавства, 
яке забезпечує значну частку державних фінансів. Тобто, основним завданням на сучасному 
етапі є розробка концепції розвитку фінансової системи України, яка б не тільки 
задовольняла сучасним потребам суб’єктів господарювання, відповідала європейським та 
міжнародним принципам функціонування, могла б забезпечити безболісний вступ до будь-
яких інтеграційних об’єднань та у глобальну фінансову систему в цілому, але й враховувала 
б циклічність інтенсивності розвитку глобалізації економіки та фінансів з огляду на той 
факт, що в світовій економіці поступово складаються передумови до уповільнення цього 
процесу. 
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У статті досліджено основні проблеми 
формування системи антикризового 
управління у банках. Визначено основні 
підсистеми, що забезпечують антикризове 
управління та обґрунтовано інструменти 
антикризового управління, що використо-
вуються з метою забезпечення фінансової 
стійкості банків.         

In the article the basic problems of forming of 
the system of crisis management in banks are 
investigated. Basic subsystems, which provide 
a crisis management, are determined, and the 
instruments of crisis management, which are 
used with the purpose of providing of financial 
firmness of banks, are reasonable, are 
grounded.       

 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Темпи економічного зростання в 

державі безпосередньо залежить від фінансового стану банків, фінансування та 
обслуговування ними суб’єктів економічної діяльності.  

В умовах посткризового розвитку банків однією із основних проблем, яка стоїть 
перед ними, є підтримка їх стабільності та надійності за рахунок розробки дієвої  
системи антикризового управління, яка дає змогу передбачити та мінімізувати дію кризових 
явищ.  

Дефіцит ліквідності на внутрішньому міжбанківському ринку, необхідність 
розраховуватися за своїми зобов’язаннями, зниження рівня довіри до банків значно 
погіршили платіжну позицію вітчизняних банків. 

Саме стійкість кожної банківської установи забезпечує ефективне та стабільне 
функціонування всієї банківської системи, яка досягається за рахунок розробки 
антикризових дій та програм. Тому, питання формування ефективної системи антикризового 
управління є головною передумовою забезпечення фінансової стійкості банків. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Питанням дослідження теоретичних, 
методологічних і практичних аспектів антикризового управління присвячено ряд праць 
науковців та практиків таких як О. Барановський, Т. Беляцька, О. Биков, І. Бланк,  
А. Грязнова, В. Коваленко, Є. Коротков, В. Кошкін, Л. Лігоненко, Н. Маренков, В. Міщенко, 
В. Новікова, А. Тавасієв, Г. Таль, Г. Товсунян, В. Чернявський, та ін. 

Однак, незважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених цій проблемі, 
сучасний фінансовий стан банків вимагає нових підходів до системи антикризового 
управління. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Узагальнення 
опублікованих за розглянутою проблематикою праць дозволило зробити висновок, що 
питання системи антикризового управління в банку з урахуванням особливостей, 
притаманних цій сфері діяльності, недостатньо розроблені як у науковому, так і у 
прикладному аспектах. 

Мета статті – провести аналіз підходів до антикризового управління та визначити 
основні специфічні риси цієї системи у банках. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Антикризове управління є організованим 
управлінням, яке спрямоване на виявлення ознак кризового стану та створення відповідних 
передумов для його своєчасного подолання з метою забезпечення фінансової стійкості 
банків, недопущення їх банкрутства та ліквідації. 

На думку В. О. Василенка, антикризове управління – це управління, яке спрямоване 
на передбачення небезпеки кризи, аналіз її симптомів і усунення загроз появи кризових 
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ситуацій, а в разі їх появи – аналіз і прийняття швидких заходів ліквідаційного характеру з 
найменшими втратами та негативними наслідками [1, с.23].  

Аналогічне трактування можна знайти у монографії Е. М. Короткова [2, с.128] та в 
праці Г. П. Іванова [3, с.14]. 

Е. О. Уткін дає визначення антикризового управління як «…складової загального 
менеджменту на підприємстві, що використовує його кращі прийоми, засоби та інструменти, 
орієнтується на запобігання можливим ускладненням у діяльності підприємства, 
забезпечення його стабільного та успішного господарювання» [4, с.13]. 

В узагальненому вигляді під антикризовим управлінням варто розглядати таке 
управління, яке буде запобігати або пом’якшувати кризові ситуації.  

Відносно зазначеного тлумачення суті антикризового управління доцільно визначити 
такі підходи: 
− передкризове управління, яке здійснюють для своєчасного виявлення та вирішення 

проблем (прийняття рішень) для запобігання кризі; 
− управління в умовах кризи, яке визначає стабілізацію нестійких станів і збереження 

керованої системи; 
− управління процесами виходу з кризи, яке здійснюють для мінімізації втрат і втрачених 

можливостей під час виведення з кризи [5, с.64–65]. 
Необхідно звернути увагу і на те, що більшість авторів акцентують увагу  

на антикризовому управлінні суб’єктами господарювання будь-якого виду  
діяльності.  

Проте діяльність банківських установ має свої специфічні особливості. Тому, на 
думку автора, ґрунтуючись на проведеному дослідженні, доцільно окремо визначити поняття 
«антикризове управління банківськими установами», яке поєднує як заходи, здійснювані 
безпосередньо управлінцями всередині окремого банку, так і дії уповноважених органів, 
спрямовані на управління всією сукупністю банківських установ, які функціонують у 
державному територіальному просторі.  

Виходячи із вищезазначеного, варто розглянути точку зору І. О. Бланка, оскільки 
сутність антикризового управління він розкриває з акцентом на застосування фінансових 
інструментів реалізації цього процесу, що найповніше може бути використане банківськими 
установами.  

За визначенням І. О. Бланка, політика антикризового фінансового управління є 
частиною загальної фінансової стратегії організації і полягає в розробці системи  
засобів попередньої діагностики загрози банкрутства і застосуванні механізмів  
фінансового оздоровлення організації, що забезпечують її вихід із кризового стану  
[6, с.38–56]. 

Ю. С. Ребрик визначає антикризове управління банком як процес застосування 
відповідних економічних та соціальних процедур із профілактики і/або оздоровлення банку з 
метою запобігання чи підвищення його платоспроможності [7, с.204]. 

Згідно з думкою В. Я. Вовка «антикризове управління банківськими установами» – це 
комплекс заходів щодо виявлення кризотворчих факторів, профілактики, своєчасної 
діагностики, попередження і нейтралізації кризових явищ, спрямований на досягнення цілей 
стратегії та прогресивний розвиток [8, с.42]. 

Заслуговує на увагу визначення антикризового управління банківськими установами, 
надане М. А. Бас: «комбінація заходів організаційного та фінансового менеджменту, які 
здійснюються управлінською ланкою безпосередньо кожного банку та уповноваженими 
органами регулювання й нагляду за банківською діяльністю у час кризи, і дозволяють 
банківським структурам вийти з негативного періоду з найменшими витратами»  
[9, с.25]. 

З урахуванням узагальнення літературних джерел і синтезу найбільш  
характерних особливостей поняття антикризового управління банками тлумачимо як 
реалізацію стратегій подолання загроз, негативних тенденцій у процесах функціонування й 
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розвитку банків. 
З авторської точки зору, сутність антикризового управління банківськими установами 

розкривається через системний підхід, який дозволяє розглянути об’єкт дослідження як 
систему, що об’єднує певну множину взаємодіючих підсистем організаційного і фінансового 
характеру (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Підсистеми антикризового управління у банках (складено автором) 
 

Таким чином, ефективність антикризового управління банками можлива лише  
тоді, коли менеджери будуть здатні передбачати та прогнозувати складні економічні  
явища. Досягти поставлених цілей можна при гнучкому підході до процесу  
управління.  

Ресурси мають розподілятися відповідно до антикризових пріоритетів.  
Банківську установу можна розглядати як складну систему з усіма притаманними їх 

характеристиками:  
− цілісність – тісний взаємозв’язок між усіма елементами системи, що має прояв в ефекті 

синергізму; 
− ієрархічність – окремий елемент системи також можна розглядати з позиції системного 

підходу, він може бути об’єктом дослідження й управління;  
− гомеостаз – здатність системи зберігати збалансований стан у процесі функціонування;  
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− синергізм – цільове спрямування діяльності окремих компонент в межах загальної мети 
організації;  

− комунікативність – наявність складних взаємозв’язків із зовнішнім середовищем; 
− адаптивність – тяжіння системи до стабільного стану в разі розбалансування. 

Тому при реалізації стратегії антикризового управління доцільно сформувати  
систему інструментів антикризового управління, які необхідно розглядати не тільки на  
рівні внутрішніх, спеціальних, які застосовує окремо взята банківська установа, а й на  
рівні тих, що використовуються державними регулюючими органами управління  
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Класифікація інструментів антикризового управління банками  

(складено автором за матеріалами [10, с.150–151] ) 
 

Таким чином, автором розглянуто систему інструментів антикризового управління 
системними банками, використання яких дозволяє мінімізувати дію кризових ситуацій на 
фінансову стійкість і стабільність банківських установ. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Система антикризового управління в 
банку досить складна і має певні особливості та відмінності від системи управління на 
підприємствах.  

Інструменти антикризового управління системним банком 

Діагностика платоспроможності 
банку 

Типи діагностики 

− діагностика, яка встановлює 
відхилення від норми; 

− діагностика, що дозволяє визначити 
належність до конкретного класу або 
групи; 

− діагностика, що дозволяє оцінити 
об’єкт як унікальну сукупність ознак 
при відсутності базових показників. 

Види діагностики

− експрес-діагностика; 
− загальна діагностика; 
− комплексна діагностика; 
− системна діагностика. 

Спеціальні інструменти 

Стрес-тестування 

− тест на чутливість; 
− методика максимальних збитків; 
− методика сценарного аналізу. 

Внутрішні нормативи та ліміти

− фінансові;  
− клієнтські фінансові; 
− чутливі до ризику; 
− матеріальні; 
− система тарифів. 

Реорганізація банків за власною 
ініціативою

− зміна організаційної структури; 
− зміна складу учасників; 
− входження у банківські групи; 
− реінжиніринг бізнес-процесів. 

Спеціальні заходи 

− аутсорсинг; 
− бенчмаркінг. 
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З метою ефективності реалізації антикризового управління необхідна систематизація 
даного процесу у вигляді виділення послідовних етапів проведення.  

Таким чином, для формування системи антикризового управління банками  
доцільно:  
− визначити чіткі стратегічні орієнтири у процесі забезпечення стратегічного розвитку 

банків;  
− визначити цілі антикризового управління, які мають бути адекватними тенденціям 

зміни зовнішнього і внутрішнього середовищ банків, їх внутрішньому потенціалу, а 
також забезпечувати розв’язання існуючих проблем з найменшими втратами для 
банків;  

− сформулювати принципи антикризового управління банками, які визначають вимоги до 
розвитку структури, організації соціально-економічних систем, процесу антикризового 
управління в цілому і процесу ухвалення управлінських рішень зокрема;  

− розробити архітектуру системи антикризового управління й окремих його складових, а 
саме моделі, методи і процедури формування й реалізації антикризового управління, що 
забезпечило б максимальний ефект у процесі реалізації стратегії антикризового 
управління й антикризових заходів;  

− визначити набір дійових стратегій антикризового управління, спрямованих на 
подолання саме того виду кризи, яка виникла у банках; розробити методи, моделі і 
процедури розробки й ухвалення управлінських рішень у процесі вибору та реалізації 
дійової стратегії антикризового управління в умовах обмежених часових і фінансових 
ресурсів з найменшими витратами. 
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НАСЛІДКИ ВПЛИВУ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА  
ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ УКРАЇНИ 
 
 
У статті розглянуто та проаналізовано  
етапи проходження фінансової кризи, 
проведено діагностику стану фінансово-
кредитного механізму державного 
управління суб’єктами національного 
господарства як складової механізму 
управління національною економікою 
України і запропоновано рекомендації щодо 
розробки напрямів антикризової політики. 

The stages of passing of the financial crisis  
are analyzed in the article. The diagnostics  
of condition of the state administration 
financial and the national economy credit 
mechanism of subjects is held. The 
recommendations concerning the development 
of directions of the anticrisis policy of Ukraine 
are offered. 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Фінансова криза впливає на всі 
сторони суспільного життя, має соціальні наслідки і сприяє розвитку конфліктів. Основними 
наслідками кризи є банкрутство суб’єктів національного господарства, поширення кризи на 
реальний сектор національної економіки, падіння попиту та пропозиції на фінансових ринках 
і, як результат, обвал цін та стагнація провідних економічних систем, а саме: виробництва, 
торгового обміну, споживання товарів та послуг, регулювання економічної діяльності. Тому 
в умовах фінансової кризи вивчення можливостей ефективного управління економікою 
національного господарства України набуває особливої актуальності. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. З точки зору системно-
комплексного підходу кризова ситуація виникає на критичному зламі функціонування 
системи, коли на неї впливає зовнішні (економічні, виробничі, соціальні) та внутрішні (брак 
коштів, низький рівень кваліфікації кадрів, недостатність достовірної та своєчасної 
інформації) чинники, що можуть призвести до її руйнування [1, с.83]. 

Представники класичного напряму по-різному характеризують фінансову кризу. 
Фінансова криза як елемент економічної кон’юнктури досліджувалася такими вченими:  
Дж. Кейнсом, М. Кондратьєвим, І. Фішером, М. Фрідманом та ін. Дж. Кейнс говорив про 
фінансову кризу як про катастрофічне падіння інвестиційного потенціалу, скорочення 
активності суб’єктів національної економіки і масові звільнення. М. Кондратьєв назвав кризу 
рецесією. Під цією категорією він розумів тимчасову фазу, протягом якої відбувається спад 
підприємницькій діяльності. Подібне трактування кризи зустрічається в більшості наукових 
досліджень.  

Учені неокласичної школи, зокрема Дж. Дьюзенбері і Дж. Хікс, вважають, що 
фінансова криза є наслідком випадкових дій, імпульсів або шоків на економічну систему, що 
і спричиняє дисбаланси у фінансових відношеннях суб’єктів господарських процесів. При 
цьому вони акцентують увагу на тому, що характерною особливістю кризи є періодичність її 
появи. Сучасні фінансові процеси суб’єктів господарювання в умовах кризового стану 
розглянуті в наукових працях Л. Абалкіна, В. Геєця, Б. Кваснюка, М. Чумаченко та ін.  
[2, с.128]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Фінансова криза 
показала важливість та невідворотність реформ і вже підготувала суспільну свідомість до 
цих процесів. Мало бюджетні реформи, спрямовані на швидке поліпшення ситуації в галузях 
національного господарства, не лише можливі – вони вкрай необхідні. В окремих секторах 
національної економіки є спокуса виходу з кризи шляхом повернення у до кризову ситуацію, 
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зокрема металургійна та хімічна промисловість, але до цього не треба прагнути. Є реформи, 
які не вимагають під час фінансової кризи великих витрат та забезпечують ефективну 
реалізацію процесів. Це заходи з енергозбереження, раціонального ведення житлово-
комунального господарства та ін. Що ж до реформ у фінансово-кредитному секторі 
економіки, то їх, безперечно, потрібно проводити. Домовленість групи країн «G 20» – це 
лише мінімум того, що доведеться зробити в перебудові світового фінансового забезпечення 
[3, с.28].  

Сьогодні світова економіка входить в нову фазу свого розвитку, яка вимагає 
перегляду фінансово-кредитної системи, сформованої в першій половині ХХ ст. Однією з 
найбільш довгострокових тенденцій останніх десятиліть є стрімкий ріст обсягів міжнародних 
фінансових трансакцій на фоні поліпшення інформаційних та комунікаційних технологій, 
тобто фінансова лібералізація сприяла зростанню обсягів міжнародних фінансово-кредитних 
операцій, що стало причиною серйозних фінансових криз у деяких країнах світу. 

Виникнення у вересні – жовтні 2008 р. хвилі фінансової кризи у розвинутих країнах, 
зниження левериджу міжнародних фінансових організацій та зменшення схильності 
інвесторів до ризикованих фінансово-кредитних операцій негативно позначилися на обсягах 
зовнішнього фінансування. У 2008 р. міжнародні інвестиційні фонди, які спеціалізувалися на 
вкладеннях інвестицій в економіки країн, що розвиваються, вивели з них 32,5 млрд. дол. 
(тоді як у січні – вересні 2007 р. було вкладено 20,6 млрд. дол.). Проте концепція обмеження 
ринків, що формуються від розвинених фінансових ринків показала свою недієздатність, а 
уряди більшості країн з невисокими рівнями доходів вимушені вирішувати проблеми 
масового вивозу капіталів та зниження прибутків від експортної діяльності [4, с.15]. 

Отже, вплив світової фінансової кризи на функціонування національного 
господарства в Україні характеризується послабленням зв’язків між складовими фінансово-
кредитного механізму державного управління суб’єктами національної економіки, 
незбалансованістю бюджетних доходів та видатків, зростанням державної заборгованості, 
нераціональною структурою бюджетних витрат та неоптимальним рівнем податкових 
стягнень для формування бюджетів усіх рівнів. 

Постановка завдання. У зв’язку з тим, що фінансово-кредитний механізм 
державного управління національною економікою України має реалізовуватися на основі 
проведення раціональної фінансово-кредитної політики, що передбачає конкретизацію та 
систематизацію інтересів і загроз, застосування способів і методів забезпечення фінансової 
стабільності, необхідно розробити рекомендації, спрямовані на ефективний розвиток 
фінансово-кредитного механізму державного управління суб’єктами національного 
господарства на основі вдосконалення антикризової політики. Мета статті – проаналізувати 
етапи проходження фінансової кризи в Україні і конкретизувати дії, що привели фінансово-
кредитну складову національної економіки до кризового стану. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У 1997–1998 рр., коли світова економіка 
пережила чергову фінансову кризу, було підписано близько 30 указів, які прямо стосувалися 
захисту національної економіки країни, суб’єктів господарювання та населення. У 1998 р. 
були підписані укази: «Про державну підтримку малого підприємництва», «Про спрощення 
системи оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва» та ін. Ці накази 
в 3-4 рази знижували податкове навантаження на підприємців, спрощували режим 
оподаткування і, до речі, досі працюють як закони. Ще ряд указів стосувалися підтримки 
базових галузей національного господарства і забезпечення платіжно-розрахункової 
динаміки. Тоді міжнародні організації високо оцінили антикризові заходи України [5, с.123]. 

У 2004 р. економіка України дала ріст 12,1%, середній показник приросту ВВП країни 
за 2000–2004 рр. складав 8,4%. Це були одні з найкращих показників у країнах Центральної і 
Східної Європи та СНД. На той час були завершені базові економічні реформи та ринкові 
перетворення. Але за 2005–2008 рр. національне господарство відчуло сильний тиск імпорту, 
істотно вичерпалися інвестиційні можливості, практично зупинилися структурні реформи. 
Висока інфляція та нестабільна грошово-кредитна політика не додавали впевненості 
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національній економіці. Ще до світової фінансової кризи середній приріст ВВП України за 
2005–2008 рр. знизився до 5 %. Вийшло так, що період, який у світі називали економічним 
бумом, в Україні, по суті, став передкризовим. Останніми роками країна потрапила у велику 
залежність не лише від експорту, імпорту, а й від світової фінансової системи, отримавши від 
іноземних банківських установ кредитів на десятки мільярдів доларів. 

Серед 28 країн Європи та Азії, які свого часу пережили постсоціалістичну ринково-
трансформаційну кризу, Україна у 2003 р. за темпом приросту ВВП (9,6%) вийшла на шосте 
місце, а у 2004 р. (12,1%) – на перше. У наступному 2005 р. за цим показником вона впала на 
передостаннє місце (2,7%). Всього за 2005 р. Україна втратила 9,4% темпу приросту ВВП. Це 
рівнозначно втратам ВВП країни за 1991–1996 рр., коли Україна дійсно переживала ринково-
трансформаційну кризу. Потрібно розглянути кроки, що призвели національну економіку і, 
зокрема її фінансово-кредитну складову, спочатку до передкризового, а потім і до кризового 
стану [6, с.82]. 

Етап перший – зміна економічного курсу. З початку 2005 р. влада різко змінила курс 
економічної політики. Почалася реприватизація, переуступка активів, різко лібералізувався 
імпорт, скоротилася підтримка експорту. Зросло податкове навантаження: фактично весь 
приріст ВВП країни утворювався за рахунок чистих податків. Ці зміни в економічній 
політиці вже у 2005 р. загальмували її розвиток. У соціальній сфері (здоров’я, освіта, 
соціальне забезпечення) було зупинено навіть вже розпочаті програми ринкових реформ. За 
2005–2009 рр. порівняно з 2000–2004 рр. знизилися практично всі середньорічні показники 
розвитку національної економіки: ВВП – з 8,4% до 0,8%, промисловість – з 12,5% до 2,0%, 
будівництво – з 8,4% до 1,7%. Стратегія прориву обернулася стратегією провалу. 

Етап другий – здійснення агресивної імпортної політики. Влада 2005–2009 рр. не раз 
критикувала експортну залежність країни. Незважаючи на це національна економіка була 
імпортозалежною. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами з позитивного (3,7 
млрд. дол.) у 2004 р. всього за рік стало негативним (-1,9 млрд. дол.). У 2008 р. порівняно з 
2004 р. імпорт був у 1,5 рази більший, ніж експорт. Як наслідок, Україна впала не лише в 
експортну, а й в імпортну залежність. Практично така ж доля спіткала і платіжний баланс 
країни, який у 2004 р. був позитивний (6,9 млрд. дол.), а у 2009 р. став негативний – майже (-
13 млрд. дол.). Вперше за багато років країна отримала великий дефіцит платіжного балансу, 
негативне сальдо поточного рахунку і рахунків фінансових операцій, негативне сальдо по 
кредитах та облігаціях. 

Етап третій – втрата довіри інвесторів. Важко назвати інший показник, який би краще 
характеризував ситуацію в економіці національного господарства, ніж інвестиційний  
рівень. Спад інвестиційних можливостей – сигнал початку фінансової кризи. Активне 
інвестування – реальна ознака виходу з кризи. Це сталося і в Україні, але поки що в першому 
варіанті. Падіння темпів приросту інвестицій в основний капітал національного господарства 
почалося ще у 2005 р. Всього за один рік темп приросту інвестицій впав з 28% у 2004 р. до 
1,9% у 2005 р., тобто майже у 15 разів. У 2008 р. обсяги інвестицій в Україні знижувалися 
щоквартально, і за рік спад становив (2,6%). Середній приріст інвестицій за період  
2005–2009 рр. становив всього 0,9% або у 20 разів нижчий, ніж у 2000–2004 рр. (20,7%). 
Інвестиції скоротилися по всіх джерелах фінансування і найбільше – з боку приватних 
інвесторів. 

Етап четвертий – тінізація національної економіки. З початком кризи рівень тінізації 
національної економіки, за даними уряду, підвищився до 36% ВВП, відкинувши країну  
на 10 років назад. За даними Рахункової палати України, тінізація економіки національного 
господарства перевищує 40% ВВП. За оцінками МВФ, Світового банку та ЄБРР – 50% ВВП, 
а за оцінками незалежних експертів – 60%. За оцінками міжнародних рейтингових агентств, 
Україна посідає 146-е місце серед 180 досліджуваних країн за рівнем тінізації економіки.  

Можна точно сказати, що реальний спад національної економіки, та її ховання у тінь – 
це наслідки надмірного податкового навантаження. У 2009 р. Міжнародна фінансова 
корпорація провела оцінку зручності податкових систем за трьома критеріями: кількість 
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податків, податкове навантаження і затрати часу на адміністрування податків. Україна посіла 
передостаннє місце з 181 обстеженої країни. За 2009 р., як свідчить МФК, 36 країн 
поліпшили свої податкові системи, 21 країна знизила прибутковий податок, 12 – підвищили 
ефективність платіжних систем, 8 – скоротили кількість податків для бізнесу. В Україні все 
навпаки: податкова система погіршилася. 

Етап п’ятий – руйнація бюджетної політики. Перші бюджети незалежної України 
були недосконалі. Нераціональне бюджетне та податкове законодавство, не прогнозована 
інфляція та курсова кон’юнктура, слабкість банківської та грошово-кредитної систем. Але то 
був початок, тоді ніхто добре не знав, яким має бути оптимальний державний бюджет. До 
цього Україна йшла близько 10 років. І все це було зроблено до 2000 р. Напрацьований 
досвід, аналіз недоліків та шляхів їх усунення дали можливість вийти на прийняття 
Бюджетного кодексу, який став програмним документом бюджетного процесу. До 2005 р. 
середньорічний показник дефіциту державного бюджету до ВВП становив всього 0,6%. Але 
після 2005 р. закріплений у Бюджетному кодексі досвід бюджетотворення поступово був 
зруйнований.  

У 2009 р. уряд запропонував проект бюджету на нереальній макроекономічній базі, 
яка не враховувала кризової ситуації, що тривала вже півроку. Спад ВВП основних галузей 
національної економіки, висока інфляція, девальвація гривні – все це ще наприкінці 2008 р. 
були очевидні речі. У бюджетній практиці виник цілий букет проблем та порушень: 
необґрунтованість та нереальність складання державного бюджету, авансовий збір податків 
та платежів, неповернення заборгованості з ПДВ, емісійне фінансування бюджету країни 
через різні фінансові інструменти, форсування бюджетних надходжень шляхом запозичення 
із зовнішніх та внутрішніх державних боргів та ін. 

Етап шостий – розкручування інфляції та девальвації національної валюти.  
У 90-і роки, під час трансформаційної кризи, боротьба з інфляцією була одним з найважчих 
завдань. Був пройдений важкий шлях: інфляцію було знижено з рекордних 10 тис. відсотків 
у 1993 р. до дефляції (0,6%) у 2002 р. До 2005 р. середня інфляція була практично у межах 
10,4%. Це була норма для країн з перехідною економікою. Це ж стосується і стабільності 
національної валюти. Практично всі роки, крім періоду після фінансової кризи  
1998–1999 рр., вона була стабільною. Середній темп девальвації гривні становив 5,9%. Але 
навесні 2005 р. влада заговорила про необхідність зміцнення гривні, оскільки за роки її 
існування вона знецінилась у 3 рази. У 2008 р. ініціатива ревальвації гривні повторилась. Але 
на відміну від 2005 р. погіршилася ситуація з платіжним балансом. Якщо напередодні 2005 р. 
було позитивне сальдо платіжного балансу 6,9 млрд. дол., то напередодні 2008 р. воно стало 
негативне 5,9 млрд. дол., а за 2008 р. – вже близько 13 млрд. дол. Тому в 2008 р. при дефіциті 
платіжного балансу ревальвація гривні обернулася її девальвацією. У 2008 р. була 
зафіксована найвища після 2000 р. інфляція 22,3%. Інфляція в Європі становила всього  
1,6–2,6%, тобто у 10 разів менше. 

Етап сьомий – послаблення грошово-кредитної політики. Одним з каналів, по якому 
світова фінансова криза прийшла в Україну, була банківська система. Але проблема не в 
тому, що банківські установи стали провідником кризи, а в тому, що перед кризою в країні 
була послаблена грошово-кредитна політика. Проблеми у банківських структур почалися, 
коли вони відкрились для іноземного капіталу. До 2005 р. в руках іноземців було 20 банків та 
12% банківського капіталу України. У 2009 р. ці показники зросли відповідно у 2 і 3 рази. По 
мірі того, як в українських банках росла іноземна експансія, росла і зовнішня боргова 
залежність. 

За останні роки зовнішні запозичення банків виросли в 20 разів. Кредитні 
зобов’язання населення виросли в 20 разів, а з урахуванням курсових втрат і вартості 
обслуговування кредитів – в 30 разів. Проте після 2005 р. реальні прибутки населення 
збільшились лише в 1,6 разів. Саме через зниження доходів населення різко виросла 
динаміка проблемних кредитів: лише за 2009 р. у 20 разів (з 3 до 61 млрд. грн.). Але, за 
експертними оцінками, проблемних кредитів – близько 200 млрд. грн., або третина 
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кредитних зобов’язань. У 2008–2009 рр. НБУ надав фінансову підтримку банківським 
установам на 230 млрд. грн. Але в другій половині 2009 р. рефінансування зійшло нанівець. 
Настав час повернення цих ресурсів. 

Етап восьмий – зростання боргової залежності. У 2008 р. зовнішня боргова залежність 
України виросла на 40%, а внутрішня заборгованість – на 60%. У 2009 р. запозичення уряду 
шляхом випуску облігацій  внутрішньої державної позики виросли в 2,5 рази і досягли  
70 млрд. грн. До того ж основним покупцем ОВДП добровільно примусово став НБУ: пакет 
його облігацій за рік виріс в 5 разів. Активними покупцями ОВДП стали і комерційні банки. 
Але нерезиденти залишилися пасивними до цих акцій. Незважаючи на високу прибутковість 
у 10 разів вище, ніж в інших країнах, нерезиденти не поспішали купувати ОВДП. Україна 
стала рекордсменом серед інших країн світу стосовно доходності ОВДП – 29% річних.  
У Росії всього 8–12%, у Польщі – 3–6%, у Чехії – 1–2%. Така висока доходність при 
коротких термінах обертання ОВДП (6-12 міс.) свідчила про відчай уряду. 

Окремої уваги заслуговує ситуація із запозиченнями МВФ. Перший кредит від МВФ 
Україна отримала в 1994 р. Умови були дуже жорсткі, ще важчі, ніж економічна ситуація в 
країні. Транші – по 100–400 млн. дол. За 10 років (1994–2004 рр.) Україна отримала від МВФ 
всього 3,9 млрд. дол., і у 2004 р. достроково погасила 1,6 млрд. дол. У 2008 р. уряд вперше за 
останні 10 років запросив кредит МВФ і отримав згоду аж на 16,4 млрд. дол. – 
безпрецедентна для України сума. У 2009 р. кредит вперше був наданий на погашення 
бюджетного дефіциту та на сплату попередньої заборгованості, але, за умовами МВФ, 
кредити надаються лише на підтримку платіжного балансу. Всього за 2 роки заборгованість 
перед МВФ виросла в 25 разів [7, с.12]. У зв’язку з цією ситуацією у грудні 2008 р. уряд 
розробив антикризову програму та оголосив про реалізацію масштабних інфраструктурних 
та інвестиційних проектів у базових галузях національного господарства. У програму було 
включено 100 проектів, розрахованих на 5 років, на суму 150 млрд. грн. Проте програма 
економічного розвитку країни на 2009–2012 рр. так і не була прийнята. Антикризова 
політика в Україні – це була спонтанна реакція, на яку вплинули політичні та лобістські 
інтереси. Зокрема, світовий досвід антикризової політики пропонує величезний арсенал 
заходів, які могли б послужити й Україні (рис. 1) [8, c.48]. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Основні напрями світового досвіду антикризової політики 
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Проте дії уряду України і близько не відповідали цим головним напрямам 
антикризової політики, що, власне, й призвело до надмірного поглиблення та затягування 
фінансової кризи. Крім того, існує ще одне питання, яке обговорювалося протягом останніх 
років і привертало увагу політиків, державних чиновників, науковців та фахівців: чи робити 
реформи під час фінансової кризи? Насамперед необхідно виходити з того, що криза не лише 
завдає шкоди, але і руйнує неефективне, непотрібне, звільняє місце для нового. Саме у цій 
продуктивній функції кризи криється можливість та необхідність реформ. Реформи могли б 
конструктивніше спрямувати продуктивну функцію кризи [9, с.97].  

Висновки і перспективи подальших розробок. Таким чином, на основі проведеного 
дослідження впливу фінансової кризи на функціонування і розвиток складових фінансово-
кредитного механізму державного управління національною економікою сформовані головні 
напрямами подолання фінансової нестабільності і забезпечення відповідного рівня фінан-
сової безпеки національної економіки: запровадження жорсткого режиму економії щодо 
витрачання бюджетних коштів; фінансування збиткових виробництв національної економі-
ки; стабілізація фінансової системи шляхом оптимізації бюджетної і податкової політики; 
зниження зовнішньої та внутрішньої заборгованості, забезпечення фінансово-кредитних 
умов для активізації інвестиційної діяльності та нормалізація фінансових потоків [10, с.145].  

Крім того, виникає необхідність формування системи заходів щодо регулювання 
органами державної влади світових фінансових потоків, що впливають на національну 
економіку, а саме: запобігання негативного впливу на відтворювальні процеси національного 
господарства та виникнення фінансових зобов’язань, не підкріплених правовими нормами. 
При цьому в Україні необхідно розробити методи боротьби з недобросовісною поведінкою 
контрагентів по зовнішньоекономічних договорах для захисту фінансово-кредитної 
складової національної економіки від штучно створених фінансових криз, механізми захисту 
від різного роду фінансових ризиків та інвестиційних проектів, що не співпадають з 
національною стратегією економічного розвитку, і механізми забезпечення належної для 
України участі в перерозподілі світового доходу.  
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ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ЯК ПРОДУКТ ЦІЛІСНОЇ ОБЛІКОВО-
АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

 
 
У статті проведено оцінку спів-
відношення цілісної обліково-аналі-
тичної системи підприємства, що має 
формувати інтегровану звітність із 
традиційною концепцією поділу обліку 
на види: фінансовий облік, управ-
лінський облік тощо; визначено про-
блеми формування інтегрованої звітнос-
ті в сучасних умовах і запропоновано 
деякі шляхи їх вирішення. 

In article the estimation of correlation of 
the accounting-analytical system of the 
enterprise, which should form an integrated 
reporting, with the traditional concept of 
separation of the accounting for the types 
of: financial accounting, management 
accounting held; problems of formation of 
the integrated reporting in modern 
conditions are defined and some ways of 
their solution are proposed. 

 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Ще не так давно в наукових 
працях з бухгалтерського обліку цілим рядом дослідників широко і дуже бурно 
обговорювалися питання доцільності чи недоцільності розмежування різних видів 
бухгалтерського обліку: фінансового, управлінського, обліку для цілей оподаткування 
тощо, що мають задовольняти інтереси різних груп користувачів облікової інформації, 
і при тому наводилися детальні порівняльні характеристики кожної з підсистем обліку 
за цілою низкою ознак [1–2]. Водночас інші автори активно заперечували необхідність 
відокремлення різних видів обліку і обґрунтовували доцільність збереження цілісної 
системи бухгалтерського обліку.  

Протягом часу гострота дискусій дещо спала, фінансовий і управлінський облік 
зайняли своє місце як в частині теоретичних розробок,  так і в частині практики 
господарської діяльності вітчизняних підприємств. І ось в останні часи замість 
тенденцій, спрямованих на відокремлення різних видів обліку, з’явилися підходи, в 
яких обґрунтовується необхідність створення  «глобальної системи бухгалтерського 
обліку» чи застосування концепції «багатоцільового бухгалтерського обліку» тощо. Не 
вступаючи в дискусії з приводу назв відповідної концепції, які можна вважати дещо 
спірними, звернемо увагу на те, що головна ідея, яка передбачає, що цілісна система 
обліку підприємства має задовольнити все коло зацікавлених осіб в інформації про 
параметри як минулої, так і майбутньої діяльності підприємства, є цілком правильною 
і такою, що відповідає новітнім концепціям стійкого розвитку, які стали актуальними 
в останнє десятиріччя в усьому світі.  

Ця теза пов’язується з розширенням завдань обліку, а також із певною зміною 
продукту, який має формуватися обліковою системою. Якщо раніше таким продуктом 
були різні види звітності залежно від груп користувачів, на яких вона зорієнтована, 
тобто фінансова, управлінська, податкова, статистична тощо, то найближчим часом 
продуктом облікової системи має стати інтегрована звітність. Водночас відносно 
інтегрованої звітності цілий ряд моментів як на рівні теорії, так і практики її 
складання, є дискусійним і потребує докладного опрацювання. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Питанням доцільності 
розвитку цілісної обліково-аналітичної системи присвячені праці ряду дослідників. 
Так, на необхідність підтримання цілісної облікової системи не раз наголошували  
Б. І. Валуєв [3, с.2–10] О. С. Бородкін [4, с.46–47] та деякі інші дослідники. 

Дещо з інших позицій, з урахуванням загальної логіки підходу, доцільність 
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формування глобальної (цілісної) системи обліку обґрунтовується в останніх працях  
С. Ф. Голова [5, с.3–13]. І хоча названі автори взагалі, то із різних точок зору підходять 
до розгляду питання, головне, на думку автора, в тім, що всі вони наголошують на тому, 
що система обліку має задовольняти широке коло зацікавлених користувачів у різній 
потрібній їм інформації. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Як відомо, 
перспективи розвитку як обліку, так і звітності, як головного продукту обліково-
аналітичної системи всіх суб’єктів господраювання, в нинішній час пов’язуються із 
запровадженням так званої інтегрованої звітності, яка включає поряд із суто 
фінансовими показниками, також і коло нефінансових показників, причому як 
фактичних, так і прогнозних, тобто показників стратегічного спрямування.  
Однак цілий ряд моментів залишається нез’ясованим. Так, постає  питання,  
яким чином співвідноситься формування інтегрованої звітності із відокремленням 
різних підсистем обліку (фінансової, управлінської тощо); які проблеми стоять  
на перешкоді формування такої звітності; які показники мають відображатися в  
ній і за якими принципами має формуватися відповідна інформація тощо.  
Перелік невирішених аспектів загальної проблеми можна продовжити.  
Однак вже названі вище питання свідчать про те, що порядок складання  
інтегрованої звітності як продукту цілісної обліково-аналітичної системи є  
вельми цікавим з наукової точки зору, оскільки містить багато дискусійних  
аспектів, які потребують вирішення. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в тому, щоб провести оцінку того, 
як співвідноситься цілісна обліково-аналітична система, що має формувати 
інтегровану звітність, із традиційною концепцією поділу обліку на види; визначити 
проблеми формування інтегрованої звітності в сучасних умовах і запропонувати деякі 
шляхи їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Гіпотеза дослідження  
полягає в тому, що, на погляд автора, розробка і запровадження інтегрованої  
звітності знімає, а точніше руйнує певні межі між фінансовим і управлінським  
обліком в їх традиційному розумінні. Практично створюється ситуація, коли 
інтегрована звітність, як продукт цілісної обліково-аналітичної системи, відкриває  
ту інформацію, що традиційно вважалася внутрішньою, для всіх зацікавлених 
користувачів. І тільки цілісна обліково-аналітична система як складова  
інформаційної системи підприємства може забезпечити формування інтегрованої 
звітності. 

Для обґрунтування такого підходу розглянемо порівняльну характеристику між 
фінансовою і управлінською підсистемами обліку за переліком відмінностей, що є 
широко розповсюдженими сьогодні в спеціальній літературі, узявши за основу працю  
[6, с.43–46], і додамо власну оцінку відносно того, яким чином відповідні ознаки 
можуть бути розтлумачені у випадку складання єдиної інтегрованої звітності, що є 
продуктом цілісної обліково-аналітичної системи. Порівняння за сукупністю  
ознак цілісної обліково-аналітичної системи, продуктом якої має стати  
інтегрована звітність, із підсистемами фінансового і управлінського обліку  
наведено в табл.1. 

У випадку орієнтації обліково-аналітичної системи підприємства на складання 
єдиної інтегрованої звітності більшість відмінностей, що характеризували специфіку 
фінансового і управлінського обліку взагалі втрачають сенс.  
Хоча, безумовно, частина облікових даних управлінської спрямованості  
буде продовжувати носити характер комерційної таємниці підприємства, однак  
сам факт, що у зовнішню звітність потрапляють суто управлінські дані і в  
ній розкривається стратегія діяльності вже свідчить про те, що межі між різними 
обліковими підсистемами зникають. 
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Таблиця 1 
 

Порівняльна характеристика цілісної обліково-аналітичної системи і підсистем 
фінансового та управлінського обліку 

 

№ 
Ознаки 

відмінностей 

 
Фінансовий 
облік у 

традиційному 
розумінні 

[6, с.43–46] 
 

Управлінський 
облік у 

традиційному 
розумінні 

[6, с.43–36] 

Цілісна обліково-
аналітична система, що 
забезпечує складання 
інтегрованої звітності 

1 2 3 4 5 

1 

Мета обліку Ведення обліку 
та складання 
форм 
встановленої 
звітності 

Підготовка 
інформації для 
менеджерів 
різних рівнів 
управління 

Створення інформаційної 
моделі господарської 
діяльності підприємства 
та тенденцій її 
майбутнього розвитку для 
задоволення широкого 
кола обгрун-тованих 
інформаційних потреб 
всіх зацікавлених груп 
користувачів при 
дотриманні балансу 
економічних інтересів між 
ними 
 

2 

Ступінь 
регламентації 

Ведення 
фінансового 
обліку 
обов’язкове й 
регламентується 
законами та 
нормативними 
актами 

Ведення обліку 
необов’язкове і 
залежить від 
рішення 
адміністрації 

Складання інтегрованого 
звіту на даний час 
необов’язкове, залежить 
від рішення адміністрації, 
в майбутньому планується 
його регламентувати і 
зробити обов’язковим 

3 

Характеристи
ка інформації 
обліку 

Містить 
фактичну 
інформацію 

Містить 
оперативну, 
поточну та 
прогнозну 
інформацію 

Містить найбільш суттєву 
фактичну і прогнозну 
інформацію 

4 

Масштаби 
охоплення 
інформацією 

Підприємство в 
цілому 

Центри 
відповідальності, 
затрат, сегменти 
діяльності, види 
продукції 

Підприємство в цілому, а 
також сегменти 
(укрупнені центри 
відповідальності) 
діяльності, види продукції 

5 

Методологіч-
не забезпечен-
ня 

Розробляється 
та затверджу-
ється законо-
давчими актами 
в загальноприй-
нятому порядку 

Розробляється на 
підприємстві, 
затверджується 
керівником 

Підхід розробляється на 
рівні міждержавних, 
професійних, громадських 
і інших інститутів, 
застосовується 
підприємством за 
рішенням керівника 
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Продовження табл.1 
 

1 2 3 4 5 

6 

Користувачі 
інформації 

Зовнішні 
користувачі 
інформації та 
менеджери 
підприємства 

Споживачі, які 
входять до складу 
управлінської 
ланки 
підприємства 
 

Всі зацікавлені особи 

7 

Термін 
складання 
звітності 

Після звітного 
періоду 
відповідно до 
існуючого 
законодавства 

За вимогою Як правило, після звітного 
періоду, однак в науковій 
літературі обговорюються 
варіанти складання 
звітності у більш короткі 
терміни 
 

8 

Точність 
інформації 

Точна 
інформація 

Приблизні дані, 
орієнтовні 
показники 

Точна інформація і 
прогнозні показники 
відносно стратегії 
діяльності підприємства 
 

9 

Методи 
здійснення 
обліку 

За допомогою 
прийомів 
подвійного 
запису на 
кореспондуюч
их рахунках 

Існує варіантність 
здійснення обліку: 
за допомогою 
подвійного запису 
або за допомогою 
статистичних 
методів 

Аналогічно існує 
варіантність здійснення 
обліку: за допомогою 
подвійного запису і також 
за допомогою аналітичних, 
статистичних і будь-яких 
інших доцільних методів 
 

10 

Характерис-
тика даних 
звітності 

Фактичні дані Фактичні, планові, 
оперативні, 
поточні та 
прогнозні дані 
 

Фактичні, планові, 
оперативні, поточні та 
прогнозні дані 

11 

Структура 
обліку 

Активи = 
Власний 
капітал + 
Зобов’язання 

Згідно з 
принципом 
«затрати-
результат» 

Варіантна структура із 
використанням і 
балансового рівняння 
відносно фінансової 
інформації і застосування 
принципу «затрати-
результат» відносно іншої 
інформації, використання 
будь-яки доцільних 
підходів за потребою 
 

12 

Ступінь 
відповідаль-
ності 

Штрафні 
санкції 

Дисциплінарна 
відповідальність 

Відповідальність в частині 
нефінансових показників 
відсутня, але якісне 
подання даних впливає на 
репутацію компанії 
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Продовження табл.1 
 

1 2 3 4 5 

13 

Форма 
звітної 
інформації 

Передбачені 
законодавство
м форми 
звітності або 
просто 
рекомендова-
ний МСФЗ 
загальний 
формат 

У формі, зручній 
для користувача 

Звітна інформація 
подається у формі, зручній 
для користувача, 
рекомендований формат 
знаходиться в стадії 
обговорення. 
Передбачається 
можливість доповнення і 
трансформації 
рекомендованого формату 
з метою максимального 
задоволення потреб 
широкого кола 
користувачів в інформації 
про поточну і майбутню 
діяльність підприємства 
 

 

В інтегрованому звіті мають наводитися два види інформації: фактична і прогнозна. 
Також такий звіт має містити поряд із фінансовою інформацією також не фінансову 
інформацію. Тобто розширюються межі звітності і виникають нові завдання перед обліково-
аналітичною системою, оскільки вона має забезпечити її створення. 

Відповідно до підходу Міжнародного Комітету з інтегрованої звітності 
передбачається розкриття у взаємозв’язку цілої низки показників, що стосуються: огляду 
організації і бізнес-моделі; опису середовища, у якому працює організація, у тому числі 
ризиків і можливостей; стратегічних цілей і стратегії їх досягнення; корпоративного 
управління і винагород; виробничих показників, у тому числі фінансових і не фінансових; 
прогнозу на майбутнє [7]. 

На думку автора, в інтегрованому звіті з шести наведених інформаційних блоків лише 
один безпосередньо формується бухгалтерським обліком в його нині чинному вигляді, все 
інше – це управлінська інформація не фінансового характеру.  

Важливим є те, що вся інформація, яка подається в інтегрованому звіті, має носити 
взаємозв’язаний характер, тобто – йдеться не про простий набір розрізнених показників, які 
взагалі і зараз формуються компаніями, а про цілісне і узгоджене подання інформації про 
стратегію підприємства на шляху створення ним вартості із розкриттям забезпечення цієї 
стратегії всіма необхідними ресурсами, з описом можливостей, загроз і ризиків, що можуть 
виникнути на шляху її реалізації.  

Автор звертає увагу на те, що процес складання інтегрованої звітності як продукту 
цілісної обліково-аналітичної системи стикається з цілою низкою проблем. Звернемо увагу 
лише на окремі з них, наприклад: 
1. Дуже важливо забезпечити суттєвість інформації, що має розкриватися в інтегрованій 

звітності. Сама по собі вимога забезпечення суттєвості у даному випадку має бути 
розтлумачена з різних позицій. Складність в тому, що суттєвість з позиції різних 
інститутів – це не одне й те ж саме, так вона дещо відрізняється з позиції зовнішніх 
інвесторів, самої компанії, державних інститутів, інших користувачів. Отож, постає 
питання: які саме показники і з якої мірою суттєвості мають бути розкриті у звітності, 
щоб задовольнити обґрунтовані вимоги різних зацікавлених користувачів? 

2. Також не менш важливим є аспект забезпечення балансу між розкриттям потрібної, але 
не надмірної інформації, що може становити загрозу економічно стійкому розвитку 
підприємства. Питання забезпечення комерційної таємниці в нині діючих складних 
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умовах конкурентної боротьби є дуже важливим і тому, вводячи у звітність оцінку 
ризиків діяльності, освітленні власної стратегії тощо слід розуміти, що при розкритті 
таких показників можуть бути збільшенні загрози стійкому розвитку компанії в 
частині використання цієї інформації з боку конкурентів. 

3. Сама ідея складання інтегрованого звіту виходить з тези максимального розкриття 
інформації для забезпечення стійкого розвитку, але постає логічне питання – стійкий 
розвиток відносно кого із зацікавлених осіб в даному випадку розглядається? Якщо 
мова про стійкий розвиток людства чи суспільства в цілому, то це справді зрозуміло, 
але навряд чи це є достатнім. Бо якщо мова про суб’єкт господарської діяльності, то 
насамперед підтримання саме його стійкого розвитку слід розглядати як головний 
інтерес всіх зацікавлених осіб, інакше взагалі втрачається мета функціонування 
компанії. І необхідно забезпечити такі умови, за яких стійкий розвиток суб’єкта 
господарювання буде корелювати із стійким розвитком регіону, держави, 
суспільства. Отже, має йтися про постійне підтримання балансу економічних 
інтересів відносно забезпечення стійкого розвитку і розкриття відповідної 
інформації. 

4. Дуже складним питанням при складанні будь-якої звітності, в тому числі 
інтегрованої, є питання достовірності показників, що в ній наводяться. Забезпечення 
достовірності фінансової звітності само по собі забезпечується різними шляхами, 
серед яких документальне підтвердження всіх господарських операцій, що 
відбулися, підтвердження фактичного стану активів і зобов’язань шляхом 
інвентаризації тощо. Однак залишається непростим питанням те, яким чином може 
бути забезпечено більш-менш достовірне наведення у звітності прогнозної 
інформації.  

Для вирішення поставлених проблемних питань у певній мірі на допомогу в 
цьому випадку може прийти досвід застосування МСЗНВ 3400 «Перевірка прогнозної 
фінансової інформації», в якому містяться конкретні положення, які можуть бути 
орієнтиром для забезпечення достовірності наведених прогнозних даних. Так, для 
забезпечення достовірності прогнозної фінансової інформації необхідно отримати 
достатні відповідні свідчення відносно того, що: 
− чи є обґрунтованим припущення управлінського персоналу про найкращу оцінку, на 

якій ґрунтується прогнозна фінансова інформація, a в разі гіпотетичних припущень; 
−  чи відповідають такі припущення призначенню інформації; 
− чи належно підготовлено прогнозну фінансову інформацію на підставі припущень; 
− чи належно подано прогнозну фінансову інформацію та чи адекватно розкрито всі 

суттєві припущення (із чітким зазначенням того, чи є вони припущеннями 
найкращої оцінки або гіпотетичними припущеннями); 

− чи підготовлено прогнозну фінансову інформацію на такій саме основі, що й 
фінансову звітність за попередні роки (використовуючи відповідні принципи 
бухгалтерського обліку) [8]. 

Хоча, наведені рекомендації стосуються прогнозної інформації фінансового 
характеру, однак, вважаємо, що відповідні положення можуть бути застосовані і до 
блоку не фінансової інформації, який має наводитися в інтегрованому звіті, оскільки 
вони є цілком адекватними і такими, що максимально захищають інтереси всіх 
основних груп користувачів звітності.  

У цілому хотілося б зауважити, що хоча інтегровані звіти є новим явищем для 
більшості компаній і їх складання пов’язане із необхідністю пошуку нових підходів  
як з боку підприємств, так і з боку аудиторів, однак, проблеми, що виникають, не є 
такими, що не можна подолати з урахуванням існуючого досвіду. Однак для того, щоб 
така звітність стала реальністю для більшості компаній, слід чітко зрозуміти, що  
лише цілісна обліково-аналітична система в змозі її сформувати, а не як не відокремлений 
розвиток окремих підсистем управлінського, фінансового чи податкового спрямування.   
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Висновки і перспективи подальших розробок. На підставі проведеного 
дослідження можна зробити висновок, що: 
1. Завдання побудови інтегрованої звітності в сучасних умовах необхідності підтримання 

стійкого розвитку як окремих компаній, так і в цілому регіону, країни, світу може бути 
вирішено лише цілісною обліково-аналітичною системою підприємства. У межах такого 
підходу втрачають сенс відмінності між окремими обліковими підсистемами: фінансовим 
обліком, управлінським обліком тощо. 

2. Інтегрована звітність як продукт цілісної обліково-аналітичної системи містить в собі 
коло фінансових і не фінансових показників, які мають бути тісно взаємозв’язані і 
наведені з позицій обґрунтування власної стратегії діяльності компанії. Такий підхід 
дозволяє коректно оцінити не тільки чинний стан підприємства, а й перспективи його 
розвитку, а також дати відповідь на дуже важливе з позицій інвесторів і інших 
зацікавлених осіб питання: яким чином компанія зараз створює вартість і як вона планує 
це роботи в подальшому. В інтегрованому звіті переплітається і фінансова, і 
управлінська, і статистична інформація. До того, її інформаційне наповнення передбачає 
розкриття як фактичних, так і прогнозних показників. 

3. Проблеми складання інтегрованої звітності пов’язані із: складністю забезпечення 
суттєвості інформації; складністю забезпечення  вимог різних груп користувачів, 
інтереси яких є протилежними, необхідністю дотримання балансу інтересів в частині 
задоволення інформаційних потреб із кореляцією, а чи сприяє розкриття інформації 
стійкому розвитку компанії та інших зацікавлених осіб тощо. 

Перспективи подальших розробок пов’язані із визначенням і обґрунтуванням 
конкретного складу показників інтегрованої звітності, що мають бути розкриті, а також 
з’ясуванні принципів складання такої звітності тощо. 
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ДО ПИТАННЯ ПОСИЛЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ  
 
 

У статті проаналізовано основні методи 
збільшення капіталізації банків і 
систематизовано головні критерії, що 
застосовуються при їхньому виборі. 
Запропоновано модель докапіталізації 
банківських установ та зроблено 
рекомендації щодо її практичного 
використання. 

The article analyzes the basic methods of 
increasing the capitalization of banks and 
systematized the main criteria used in their 
selection. The model of the additional 
capitalization of banks was offered and 
recommendations on its practical use were 
made. 

 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Значення капіталізації банківської 

системи є надзвичайно важливим для її поступального розвитку. Серед головних доказів цієї 
тези варто назвати, по-перше, страхову функцію власного капіталу, оскільки за час 
фінансової кризи стало очевидним, що навіть для успішних банків ймовірним є отримання 
значних збитків, що покриваються з капіталу, а отже він гарантує утримання стабільності 
банку в важкій економічній ситуації. Таким чином власний капітал гарантує права 
вкладників та кредиторів банку. По-друге, обмеження щодо обсягу проведення активних 
операцій формуються на основі власного капіталу. Тобто, коли банк має намір розширювати 
свою нішу на ринку, він повинен наростити обсяг власного капіталу пропорційно до бажаної 
величини збільшення активних операцій. По-третє, капіталізація банку прямо впливає на 
стабільність не лише конкретної банківської установи, а й банківської системи загалом, та, 
зважаючи на її ключову роль в економіці, як фінансового посередника, провідника 
монетарної політики центрального банку, розрахункового та платіжного агента, спроможна 
посилити негативні тенденції криз чи послабити позитивні характеристики зростання.  
Окрім того, слабо капіталізовані банки не користуються довірою населення та знижують 
можливості мобілізації ресурсів для інших банків, особливо в депозитній формі, що 
негативно впливає на здатність кредитувати зростаючі потреби економіки в період 
посткризового відновлення.  

Варто наголосити на тому, що показник капіталізації помилково ототожнювати 
лише з обсягом власного капіталу. Як відомо, він розраховується як частка, де в 
чисельнику регулятивний (розрахункова величина власного) капітал, а в знаменнику – 
активи, зважені на ризик. Розробка додаткових способів для впливу на показник 
капіталізації через знаменник формули спрямована головно на відбір  
надійних позичальників у різних галузях із страхуванням їхньої відповідальності.  
Так, у 2008–2009 рр. стали зрозумілими прогалини в оцінці кредитоспроможності 
клієнтів, що вилилися у суттєве зростання частки проблемних активів та значну потребу 
формування додаткових резервів. Перегляд процедур кредитування відбувся практично в 
усіх банках у напрямку жорсткого аналізу джерел доходу клієнтів та наявності реальної 
застави. На сьогодні обсяги кредитування знизилися, а банкам доводиться працювати з 
реструктуризацією заборгованості, аби унити додаткового формування резервів, чи 
констатувати її безнадійність. Однак у цьому дослідженні автор не звертатиметься до 
аналізу знаменника формули, що ґрунтовно опрацьований науковцями. 

За цих умов та у зв’язку з негативними корективами, що внесені у кризовий період, 
необхідно детальніше зупинитися на зростанні власного капіталу як у кількісному,  
так і у якісному розрізах, що сприятиме зростанню показника капіталізації вітчизняних 
банків. 
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Аналіз досліджень і публікацій останніх років. В економічній літературі питанням 
достатності банківського капіталу, підвищення рівня капіталізації банківської системи 
присвячені праці багатьох провідних вітчизняних і зарубіжних економістів, серед яких: 
М. Алексеєнко, О. Барановський, А. Вожжов, А. Гальчинський, В. Геєць, Л. Герасименко, 
О. Дзюблюк, Е. Долан, Т. Кох, В. Міщенко, Ф. Мишкін, А. Мороз, С. Мочерний, О. Пронін, 
Д. Розенберг, Е. Рід, П. Роуз, Дж. Синкі, Дж. Хікс та інші. 

 Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Не знижуючи 
значення напрацювань науковців у цій сфері, треба наголосити на відсутності системного 
підходу до процесу посилення капіталізації вітчизняних банків, особливо у зв’язку з тим, що 
фінансова криза сприяла виявленню проблем та перспективних напрямів розробки процедур 
докапіталізації банків, що потребують додаткового дослідження. 

Постановка завдання. Мета статті – систематизувати критерії вибору способів 
збільшення капіталу, розробити поетапну модель докапіталізації та запропонувати практичні 
рекомендації щодо її реалізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес формування капіталу, 
спрямований на вирішення низки завдань: формування достатнього обсягу капіталу, який 
забезпечуватиме заплановані темпи економічного розвитку (визначення загальної потреби в 
капіталі, розробка системи заходів із залучення), узгодження з відповідними вимогами 
контролюючих органів, забезпечення мінімізації фінансового ризику, пов’язаного з 
формуванням капіталу (диверсифікація форм капіталу, оптимізація структури джерел його 
формування), забезпечення достатнього рівня контролю над банком зі сторони засновників, 
забезпечення належного рівня гнучкості (здатність банку швидко сформувати необхідний 
обсяг додаткового капіталу). 

На практиці банки використовують два методи управління капіталом: метод 
внутрішніх і метод зовнішніх джерел поповнення капіталу. 

До внутрішніх джерел зростання капіталу належать продаж активів та реінвестування 
прибутку – це найприйнятніші і порівняно дешеві форми фінансування банку, який прагне 
розгортати свою діяльність. Такий підхід нарощування капітальної бази не розмиває 
структури власності, а тому, дає змогу зберегти наявну систему контролю за діяльністю 
банку і уникнути зниження дохідності акцій внаслідок збільшення їхньої кількості в обігу. 

Практика антикризового менеджменту значною мірою пов’язувалася з реалізацією 
непрофільних, збиткових та заставних активів. Проте в ситуації, коли ринок перенасичений 
відповідними активами та незабезпечений ліквідністю, такі продажі здійснювалися за 
низькими цінами, що неспівмірні з докризовою вартістю їхньої купівлі. Таким чином, такий 
спосіб збільшення власного капіталу можна вважати економічно необґрунтованим, а його 
застосування спрямовувалося на оптимізацію витрат утримання. На сучасному етапі банки 
продовжують реалізацію заставленого майна, однак на отримання прибутку таким чином 
вони не розраховують, бо основною метою є покриття витрат кредитування (тіло кредиту, 
відсотки, пеня, комісії тощо). 

Зниження прибутковості банків у посткризовий період пов’язане зі зростанням ціни 
ресурсів, а для банківських установ, що мають можливість продовжувати активні операції, 
виникла проблема з наявністю контрагентів, що відповідають критеріям надійності та 
погоджуються платити високу ціну за ресурси. Крім того, значну частину прибутку поглинає 
створення резервів під неякісні активи, частка яких не знижується з початку кризи.  

Значна частина банків, що мають зайву ліквідність, зараз отримують прибуток з 
валютного ринку та ринку державних цінних паперів, що при незначному ризику 
характеризуються значною прибутковістю, тобто основна частка банківського прибутку 
формується зі спекулятивної складової.  

У цей час банкам корисно було б звернути увагу на якість обслуговування та спектр 
пропонованого продуктового ряду. Мова йде не тільки про різноманітні програми 
реструктуризації кредитів, чи різнотермінові (від одного дня) депозитні програми, але й про 
якісне збільшення кількості продуктів комісійного напряму. Так, лише незначна кількість 
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банків пропонує операції з векселями, обіг яких активізувався через брак ліквідності та 
дорожнечу кредитів серед підприємств. Безумовного розширення та рекламування 
потребують послуги з пластиковими картками, мобільний та Інтернет-банкінг, факторинг. 

Якість обслуговування та обізнаність персоналу про пропоновані банком продукти 
безумовно впливає на сприйняття клієнтами банку, а у сучасних умовах кожен відвідувач, 
навіть якщо він просто цікавиться або обмінює валюту, згодом може стати надійним 
контрагентом, яких так бракує. 

Чистий прибуток банку, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, 
спрямовується на забезпечення дивідендних виплат акціонерам або достатнє фінансування 
діяльності. Тому дивідендна політика банку вагомо впливає на можливості розширення 
власного капіталу за рахунок внутрішніх джерел.  

Дивідендна політика впливає не тільки на внутрішні джерела зростання капіталу, а й 
на зовнішні, адже можливості додаткового залучення капіталу формуються на підставі 
здійснюваної банком дивідендної політики. Тут доцільно згадати про гіпотезу змісту 
інформації або сигналізування. Згідно цієї теорії, припущення ринку про 5% підвищення 
дивідендів для банку має три можливих наслідки. Якщо збільшення відбудеться на рівні 5%, 
то зміна ціни акцій не відбудеться, оскільки підвищення передбачене, тобто можна сказати 
знецінене. Проте збільшення більш ніж на 5% спричинить зростання курсу акцій, як і 
зростання менше ніж на 5% викличе зниження ціни. Тому менеджери обмежують виплати 
лише в крайніх випадках і підвищують виплати лише будучи певними у стабільному 
зростанні прибутку в майбутньому.  

Додатковим обмеженням для виплати дивідендів можуть бути також вимоги 
кредиторів, визначені у договорах, щодо максимального накопичення прибутку або певного 
показника прибутковості в період використання їхніх коштів. 

Загалом, використання дивідендних реінвестиційних планів обґрунтоване, оскільки це 
спосіб для банку залучити довгострокових акціонерів, при цьому останнім, зазвичай, 
надається знижка 3–5% від номіналу акцій [1, с.548]. Недоліком для акціонерів є 
необхідність сплати податків, незважаючи на те, що реального готівкового дивіденду 
отримано не було.  

У ситуації переважної збитковості в банківській системі виплата дивідендів не 
здійснювалася, лише поступове відновлення стабільності сприяє можливості відновлення 
отримання прибутку акціонерами. 

Залучення капіталу за рахунок зовнішніх джерел можливе шляхом емісії акцій та 
капітальних боргових зобов’язань (субординованого боргу).Менеджмент банку вдається до 
зовнішніх джерел нарощування капіталу тоді, коли потрібно забезпечити отримання великих 
обсягів коштів. Така ситуація може виникнути, якщо НБУ переглянув норми достатності капіталу, 
банк планує активне розширення діяльності чи зазнає значних збитків, тому менеджмент має 
завдання суттєво наростити капітал, що можливо лише за рахунок зовнішніх джерел.  

Оптимальне зовнішнє джерело – емісія акцій. При додаткових емісіях банк прагне 
випускати насамперед привілейовані акції, щоб запобігти розширенню кола власників 
звичайних акцій та зміни структури управління банком. Підвищення попиту на 
привілейовані банківські акції можливе за підвищення їх прибутковості до рівня облігацій 
(оскільки акціонер менш захищений, а за відсутності права управління стимулом має бути 
прибуток), можливість конвертації на прості акції [2, с.77]. 

Такий спосіб збільшення статутного капіталу можна використати тоді, коли є 
впевненість у позитивній реакції акціонерів і їхній спроможності доплатити різницю вартості 
більшості акцій. В іншому випадку банкові доведеться викупити значну кількість акцій та 
організовувати їх розміщення.  

Якщо йдеться про додатковий випуск акцій, то у світовій практиці напрацьовано такі 
методи їх розміщення [3, с.230]: публічна пропозиція на ринку необмеженому колу 
інвесторів, пропозиція для обмеженого кола інвесторів, продаж акцій серед існуючих 
акціонерів і продаж в межах опціонних чи конверсійних зобов’язань. 
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Як варіант випуску акцій може виступати IPO (initial public offerings) – перше 
публічне розміщення акцій на біржі, де їх вільно купує широке коло приватних і 
інституційних інвесторів. На практиці в термін ІРО вкладають і поняття публічного 
розміщення, що здійснюється повторно: приватне розміщення серед вузького кола інвесторів 
відібраних консультантом з лістингом на біржі; пряме розміщення акцій прямо інвесторам 
без використання торгових площадок; додаткове розміщення акцій емітентом, що вже має 
лістинг на біржі, публічний продаж акцій одним з великих акціонерів [4, с.70].  

До переваг ІРО варто віднести поліпшення фінансового становища, підвищення 
попиту на акції та їх ціни, поліпшення іміджу та корпоративної культури, диверсифікація 
портфеля за рахунок продажу частини акцій акціонерами або вихід з бізнесу, визначення 
ринкової вартості банку, ефективний шлях до злиттів та поглинань. 

Поряд із численними перевагами існує і ряд можливих недоліків ІРО, таких як втрата 
контролю над банком та обмеження свободи дій керівництва, необхідність розкриття 
інформації про бізнес і власників та регулярна звітність, великі витрати на організацію ІРО 
(до 12% від обсягу залучених коштів) [5, с.14–15].  

Випуск і розміщення на ринку акцій банку – це найдорожчий з погляду вартості 
спосіб нарощування капіталу. Високі витрати супроводжуються чималим ризиком, який 
полягає в ймовірності зниження прибутку на одну акцію та втрати контролю над банком 
акціонерами. Якщо емісія акцій велика, то акціонери можуть бути не в змозі викупити всі 
нові акції, тоді перед банком постане загроза зміни власників шляхом переходу 
контрольного пакета до інших акціонерів. Проте розширення кола акціонерів може створити 
сприятливі умови для залучення додаткових коштів у майбутньому. Перевагами цього 
способу є можливість отримати значні грошові ресурси та поліпшити позиції банку щодо 
залучення коштів у майбутньому. Крім того, додаткова емісія може бути використана як 
захист від недружнього поглинання. Варто також зауважити, що коли значно зростає 
прибуток банку, акціонери претендують на пропорційне зростання їх дивідендів, в той час як 
власники боргових зобов’язань отримують стабільні відсотки (проте у випадку відсутності 
прибутку акціонери можуть залишатися без дивідендів, а от власникам боргових вимог 
платити відсотки все одно потрібно).  

Зростання власного капіталу через додаткову емісію найбажаніше з боку як НБУ, так і 
клієнтів банку, адже це додаткова гарантія надійності установи та забезпечення прав її 
контрагентів. Проте її використання серед постійного кола акціонерів малоймовіне через 
обмеженість їхніх можливостей, а залучення додаткових внесків можливе лише за стабільної 
та прибуткової діяльності, основою якої і є власний капітал банку. 

Складаючи плани емісії акцій, менеджмент банку має визначити свої можливості й 
проаналізувати, чи буде забезпечено достатній рівень прибутковості для підтримки 
стабільного рівня дивідендів, бо якщо цього досягти не вдається, акції банку будуть 
знецінюватися.  

У сучасних умовах розвитку економіки більшість банків стикнулися з потребою 
збільшення статутного капіталу. Для тих структур, власники яких спроможні дофінансувати, 
відбувається відновлення діяльності, для інших – застосовується тимчасова адміністрація, 
що сприяла пошуку нових акціонерів, в тому числі держави, або ліквідації.  

Капітальні боргові зобов’язання (субординований капітал) – це довгострокові 
позичкові кошти, вкладені в банк зовнішніми інвесторами. Такі зобов’язання банку в разі 
банкрутства є другорядними порівняно із зобов’язаннями перед вкладниками, але мають 
пріоритет перед акціонерами під час встановлення порядковості виплат. Субординовані 
зобов’язання за своєю економічною природою для банку є позиковими коштами, які 
потрібно буде повертати власникам, проте, з огляду на тривалий період їх використання та 
можливість обміну на акції банку, такі кошти можна прирівнювати до власних. Крім того, 
банки можуть скористатися цим джерелом знову, погашаючи попередній борг за рахунок 
нової емісії. Залучення субординованих зобов’язань може здійснюватися шляхом випуску 
облігацій чи єврооблігацій. 
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Доступність такого джерела поповнення капіталу великою мірою визначається 
банківським законодавством конкретної країни, тому не всі банки можуть ним скористатися. 
Випуск субординованих зобов’язань, як метод поповнення капіталу, полягає в підвищенні 
показників прибутковості на акцію, якщо такі кошти приносять дохід, який перевищує 
процентні виплати за ними. Проте такий спосіб формування капіталу порушує стійкість 
банку (співвідношення власних і залучених коштів – леверидж) і підвищує ризик банківських 
операцій, що може негативно вплинути на ціну акцій банку. 

Проблеми з виплатою боргових зобов’язань у період фінансово-економічної кризи 
сприяли зниженню довіри до вітчизняних банків. Проте для стабільних і надійних 
контрагентів залучення капіталу таким чином є нормальною практикою. Серед перших 
розміщення єврооблігацій здійснив ПАТ «Укрексімбанк» вже у квітні 2010 р. під 8,375% 
річних, при цьому викуп відбувся достроково за значного попиту [6].  

За результатами проведеного дослідження методів докапіталізації потрібно 
зауважити, що управлінський підхід до оцінки оптимальних джерел отримання коштів 
ґрунтується не лише на аналізі вартості ресурсів, а передбачає низку критеріїв, що залежно 
від існуючої в банку та на ринку ситуації мають більше чи менше значення при прийнятті 
рішення (табл. 1). Перевагою управлінського підходу є спрощення підготовчого етапу 
капіталізаційного процесу для банківської установи та здійснення обґрунтованого вибору, 
що базується на глибокій оцінці можливих варіантів. 

Таблиця 1 
Застосування управлінського підходу 

до вибору методу збільшення власного капіталу(розроблено автором) 
 

Внутрішні методи залучення Зовнішні методи залучення 
 Рекапіталізація 

прибутку 
Продаж 
активів 

Емісія 
акцій 

Субординовані 
зобов’язання 

Залежність від 
кон’юнктури ринку 

– + + + 

Наявність витрат 
залучення 

– 
+ 

але незначні + 
Менші, ніж в 

акцій 
Наявність витрат 
обслуговування 

– – 
+ 

(дивіденд) 
+ 

(відсоток) 
Простота процедури + + – – 

Загроза втрати 
корпоративного 

контролю 
– – + – 

Зниження прибутковості 
на акцію 

– – + – 

Оподаткування + + + + 
Значна – – + + Сума 

залучення Незначна + + – – 
Значна + + – – Швидкість 

нарощування Незначна – – + + 
Сприяння майбутнім 

залученням 
– – + + 

 

Вартісну оцінку джерел докапіталізації здійснюють математично (рис. 1).  
Інколи вартість субординованих зобов’язань корегують ще на ставку податку, 

оскільки відсотки за облігаціями відносять до валових витрат.  
Ці показники є оптимальними для розрахунку вартості, оскільки враховують вплив 

більшості факторів розміщення та є доступними у використані. Більш точні, проте складні 
розрахунки здійснюються за допомогою комп’ютерних програм. 
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Рис. 1. Розрахунок вартості до капіталізації (узагальнено автором на підставі) [7, с.611–617]. 
 

Менеджмент банку повинен мати напрацьовану логіко-структурну функціональну 
модель реалізації заходів докапіталізації, що відповідають існуючій ситуації та є 
оптимальним для цієї установи. Вважаємо, що така модель повинна забезпечувати розробку і 
реалізацію управлінських рішень, спрямована на усунення диспропорцій між власним і 
залученим капіталом та забезпечує реалізацію визначеної стратегії діяльності банку у 
напрямку забезпечення стабільного розвитку (рис. 2).  

Вибір конкретного способу залучення має ґрунтуватися на виявленні реального 
становища банку на ринку, адже фінансова система не ризикуватиме інвестиціями  
в банківську установу, що проявила себе як нестабільний контрагент чи у випадку наявності 
проблем у банку, падіння його ринкового рейтингу чи курсу акцій на біржі. Зрештою  
сама фінансова система може перебувати у стані кризи, що унеможливить залучення 
ресурсів.  

У випадку необхідності незначної кількості коштів, зростання власного капіталу 
можливе за допомогою внутрішніх ресурсів. Наявність їх у потрібному обсязі дозволяє 
розпочати роботу із організації процесу доформування ресурсної бази.  

Значна потреба у збільшенні капіталу, відсутність або недостатній обсяг внутрішніх 
ресурсів переміщує акценти на використання зовнішніх джерел поповнення капіталу. 

У ході роботи проводиться всебічний аналіз факторів зовнішнього середовища, на 
основі якого визначаються альтернативні можливості залучення капіталу та виявляються 
переваги і недоліки кожного з таких методів. Володіння оперативною інформацією про стан 
ринку дає можливість менеджеру не лише використовувати найвигідніші умови залучення, 
але й прогнозувати майбутню ситуацію. При цьому необхідно враховувати існуючі вимоги з 
боку регулятора, аби уникнути порушень у процесі формування ресурсів. 

Що ж до впливу Національного банку України, то, зважаючи на виконання ним 
функцій гаранта фінансової стабільності банківської системи, контролера належного рівня 
конкуренції та захисту прав кредиторів і акціонерів, низка методів збільшення власного 
капіталу може бути обмежена ним для використання. 

Реалізація обраного способу залучення – важливий і трудомісткий процес. При цьому 
варто врахувати, що ефективність збільшення капіталу буде залежати від низки факторів.  

Першим з таких факторів є рівень корпоративного управління, бо якість взаємодії 
менеджерів і акціонерів та кредиторів прямо впливає на швидкість узгодження шляхів 
доформування капіталу, якість отриманих ресурсів (оскільки реінвестування капіталу – 
найдешевша форма докапіталізації). Якщо розглянути вартість залучених ресурсів, то 
очевидним є обернений зв’язок з ефективністю, адже чим дорожчі ресурси, тим з більшими 
втратами пов’язане їх обслуговування і менша рентабельність банку.  

Визначення вартості капіталу

Вартість 
рекапіталізованого 
прибутку (Кj ) 

вартість продажу 
активів (Ка) 

Вартість емісії акцій 
(Кcs) 

Вартість 
субординованих 
зобов’язань (Кd) 

Оцінка внутрішніх джерел Оцінка зовнішніх джерел 

0=jK  nJsCaK += , 

де Сs – організаційні 
витрати продажу; 
Jn – оподаткування 

g
)jcr(oP

lD
csK +

−⋅
=

1
, 

де Dl – дивіденди; 
Po – сума продажу; 
rjc – витрати 
розміщення;  

g – планована зміна 
розміру дивідендів 

2/)dpPM(

k/)dpPM(pM
dК +

−+⋅
= , 

де M – номінал 
цінного паперу;  

p – процент за 
користування; 

Pdp – чиста виручка; 
k – термін обігу 
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Рис. 2. Модель докапіталізації банківської установи (розроблено автором) 
 

Важливим фактором, що впливає на ефективність,  є час, оскільки тривалий у часі 
процес збільшення власного капіталу може не лише знизити рентабельність діяльності, 
призупинити надання певних видів послуг, але й внаслідок зміни ситуації на ринку 
анулювати актуальність залучення взагалі. 

Можливі випадки, коли зростання капіталу не відбулося або відбулося в недостатній 
кількості. У такому разі менеджмент банку має провести один з двох видів адаптаційних 
заходів. Якщо причини потреби в зростанні капіталу були внутрішні або посилення 
конкуренції, то банку необхідно провести зміну параметрів активних операцій,  
аби відповідати нормативам діяльності чи відстояти пріоритетну сферу діяльності.  
Коли ж потреба у збільшенні капіталізації виникла на підставі вимог НБУ, власники будуть 
змушені проводити консультації з регулятором щодо варіантів відтермінування вимог.  
У крайніх випадках центральний банк може вдатися до визнання банку неплатоспроможним 

Оперативний і стратегічний аналіз діяльності банку та ринкової кон’юнктури 

Виявлення причин, що спричиняють необхідність у збільшенні капіталу 

Зростання банку Збиткова діяльність Вимоги НБУ 

Аналіз джерел докапіталізації Внутрішні ресурси Зовнішні ресурси 

Рекапіталізація 
прибутку

Продаж 
активів

Емісія 
акцій

Емісія субординованих 
зобов’язань 

Управлінський підхід до оцінки оптимальних джерел ресурсів 

Оцінка вартості залучення Внутрішні Зовнішні ресурси 

2/)dpPM(

k/)dpPM(pM
dК +

−+⋅
= * g

)jcr(oP
lD

csK +
−⋅

=
1

*0=jK * nJsCaK += * 

Рішення про спосіб докапіталізації та організація залучення коштів 

Оцінка обсягу отриманих ресурсів 

Продовження обраного 
напряму діяльності 

Зміна параметрів 
активних 
операцій 

Визначення рівня впливу на діяльність банку 

Допустимий Значний 

Консультації з НБУ 
або введення 
тимчасової 
адміністрації 

Чи достатній обсяг 
отриманих 

і
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та надання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб рекомендацій щодо запровадження 
тимчасової адміністрації для мінімізації потенційних витрат держави. 

Проте на отриманні ресурсів процес функціонування механізму формування капіталу 
не завершується. Контроль за використанням коштів та обслуговуванням боргу, у випадку їх 
залучення на основі боргових цінних паперів, має не менше значення для підтримання 
належної репутації банку. 

Вибір способу докапіталізації банку має ґрунтуватися на результатах глибокого 
фінансового аналізу альтернативних варіантів та визначення їхнього впливу на стан 
банківської установи. Менеджменту банку необхідно зважити відносну вартість і ризик, 
пов’язані з кожним джерелом, способи державного регулювання й доступність відповідних 
джерел нарощування капіталу, а також оцінити довгострокові перспективи та наслідки цих 
операцій, що значно полегшується запропонованим механізмом формування власного 
капіталу та комплексним баченням процесу його реалізації. Запровадження розробленої 
моделі докапіталізації слугуватиме основою цього аналізу та міститиме альтернативні 
систему рішень та альтернатив, що можуть застосовуватися за певних умов на ринку та 
всередині банку. Фактично, ця модель є елементом системи реагування за наслідками 
постійного моніторингу стану банку та має сприяти ефективним превентивним 
антикризовим заходом управління. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Посилення вимог до банківської 
діяльності, що прописані у Базелі – ІІІ та поступово запроваджуватимуться у систему 
банківського регулювання, стануть з часом актуальними і для вітчизняних банків, а потреба 
відповідати європейським стандартам вимагатиме зростання розміру власного капіталу. У 
зв’язку із цим вимагатимуть доопрацювання не лише напрацьовані банком моделі до 
капіталізації, а й механізми регулювання НБУ капіталотворчих процесів у банківській 
системі з метою інтеграції та гармонізації у світовий фінансовий простір. У контексті 
глобалізаційних процесів варто наголосити і на незначному забезпеченні капіталом 
вітчизняних банків у порівнянні навіть зі середньостатистичними закордонними, тому для 
підтримання конкурентоспроможності банківського сектора необхідна значна його 
капіталізація. Очевидно, що для сприяння цим процесам потрібні й інші заходи 
загальноекономічного спрямування. Серед них, безумовно, посилення добробуту населення, 
розвиток фондового ринку та інституційних інвесторів як потенційних посередників у 
залученні ресурсів, вкладників, інвесторів та кредиторів банку.  
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  
ОПЕРАЦІЙ З ПРИБУТКОМ: АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ  

НАУКОВОГО ХАРАКТЕРУ 
 
 
У статті проведено аналіз публікацій 
українських наукових журналів «Бухгал-
терський облік і аудит», «Актуальні 
проблеми економіки» та «Економіка 
України» та російського журналу «Бухгал-
терский учет» для виявлення проблемних 
питань бухгалтерського обліку операцій з 
прибутком, які піднімалися дослідниками з 
метою виділення невирішених проблемних 
питань. 

Analysis of publications of Ukrainian 
scientific journals «Accounting and Auditing», 
«Actual Problems of Economics» and 
«Economy of Ukraine» and Russian journal 
«Accounting» for detecting problematic issues 
of accounting for transactions with profit, 
which were raised by researchers with the 
purpose separating unsolved problems, are 
carried out in the article 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Прибуток є узагальнюючим 
показником результатів господарської діяльності та важливим інформаційним 
показником для прийняття управлінських рішень. Саме завдяки достовірній інформації, 
отриманій за даними бухгалтерського обліку про формування прибутку, напрями його 
розподілу і використання відбувається задоволення інформаційних потреб зовнішніх та 
внутрішніх користувачів з прямим фінансовим інтересом, визначаються стратегічні 
напрями діяльності підприємства, розробляються заходи щодо забезпечення соціального 
розвитку. Загальні підходи до організації та методичного забезпечення бухгалтерського 
обліку, що розробляються на рівні держави, досить часто змінюються з метою їх 
удосконалення, що потребує мобільності та освіченості не лише від бухгалтерів-
практиків, а й від науковців, що досліджують проблеми розвитку науки про 
бухгалтерський облік. Розгляд проблемних аспектів розвитку бухгалтерського обліку 
науки та практичної діяльності дає можливість виділити найактуальніші напрями 
наукових досліджень для вдосконалення практики та побудови потужної інформаційної 
системи спрямованої на задоволення запитів користувачів. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Питання, присвячені 
формуванню і розподілу прибутку досліджували у своїх працях вітчизняні та зарубіжні 
вчені А. Бобо, І. А. Бланк, С. М. Деньга, О. М. Залетов, Ю. Б. Іванов, О. В. Карпенко,  
Н. І. Костіна, Д. Я. Крупка, Н. М. Малюга, Г. О. Швиданенко, П. Я. Хомин, О. А. Криклій, 
Н. Г. Маслак, С. Л. Каратаев, О. І. Олексюк, Л. Г. Логвінська, В. М. Назаренко,  
А. І. Нечитайло, Д. А. Панков, О. Франк та інші.  

Питання, пов’язані з прибутком як обліковою категорією піднімалися у 
дисертаційних дослідженнях українських науковців: М. І. Гордієнко, Я. В. Лебедзевич,  
Є. Ю. Шара, Н. М. Пархоменко, І. В. Перевозова, О. В. Будько, Г. М. Курило, В. І. Кузь, 
Н. М. Вдовенко, Є. М. Рудніченко, Л.І. Леженко, С. О. Кучеркова, Ю. Л. Субботович,  
М. П. Бадида, М. І. Іщенко, Л. М. Карпенко, М. М. Садовенко, Т. М. Гамма,  
В. О. Сірко, О. Є. Ширягіна та ін., а також дисертаційних дослідженнях російських 
науковців С. Г. Акопова, Д. А. Андреева, К. Н. Бадмаївої, Е. Н. Бекетова,  
Н. В. Гориславської, Н. А. Іванова, А. С. Нікітіна, К. І. Оганяна, В. А. Кударенка,  
В. В. Климовицького, Н. С. Тимофеевої, Є. В. Чипуренка, С. Г. Володина, Н. Р. Володина, 
Є. С. Глазко, Р. В. Ткаченка, С. Н. Федотова, Є. С. Мальцева, Н. Н. Сівера, І. В. Юрасова 
та інших. 
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Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Значна кількість 
наукових досліджень, які проведені в Україні за роки незалежності з проблемних питань 
розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю операцій з формування фінансових 
результатів, визнання доходів та витрат, розподілу та використання прибутку присвячена 
тематиці, пов’язаній з оптимізацією податкового навантаження суб’єктів господарювання. 
Однак значна кількість організаційно-методологічних проблем бухгалтерського обліку 
концептуального характеру, у т.ч. і бухгалтерського обліку прибутку, який у сучасних 
умовах зазнає трансформаційних перетворень як об’єкт обліку, контролю та аналізу, 
потребують вирішення. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз публікацій, опублікованих в 
престижних наукових виданнях України («Бухгалтерський облік і аудит», «Актуальні 
проблеми економіки» та «Економіка України») та Росії («Бухгалтерский учет») на предмет 
виявлення актуальних проблемних питання формування, розподілу та використання 
прибутку як на макро- так і на макрорівні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток облікової практики висуває на 
перший план необхідність удосконалення теоретичного підґрунтя розвитку науки про 
бухгалтерський облік. На думку К. Ю. Воронової, створення раціональної організаційної 
структури і вдосконалення методів управління компанією неможливе без наукової обліково-
аналітичної системи [1, с.25]. Як зазначає В. В. Панков, один із перших дослідників у сфері 
інституційного розвитку бухгалтерського обліку, контролю і аудиту, – традиційна теорія 
бухгалтерського обліку має дескриптивний характер і орієнтована виключно на техніку 
ведення обліку. Вона статична за своєю суттю, у ній не розглядаються і не аналізуються різні 
фактори, які визначають динаміку змін чи стійкість тих чи інших облікових технологій і 
практик. Відповідно в її рамках немає можливості передбачити тенденції і шляхи розвитку 
сучасних систем обліку, характеру і направленості їх можливих трансформацій, а також 
адекватного їх опису [2, с.5].  

Підтримуючи думку науковця щодо необхідності розвитку нових сучасних напрямів в 
бухгалтерському облік, слід відзначити багатовекторність перспективних напрямів наукових 
досліджень, які пропонуються вітчизняними дослідниками. До них, зокрема, можна віднести 
розвиток метатеорії бухгалтерського обліку, креативного обліку, інституційної теорії 
бухгалтерського обліку, соціального обліку, адаптивної моделі бухгалтерського обліку, 
побудову методики обліку нових об’єктів тощо. Щодо необхідності розвитку організаційно-
методологічних засад бухгалтерського обліку формування та розподілу прибутку, то 
досліджувана проблематика актуалізується у зв’язку з трансформацією прибутку з 
традиційного об’єкта бухгалтерського обліку, який характеризує позитивний фінансовий 
результат в новий об’єкт обліку, який під впливом трансакційних витрат, наслідків 
інфляційних процесів та ризику, переорієнтації стратегії діяльності суб’єктів 
господарювання на концепцію стійкого розвитку та соціалізацію діяльності, модифікується, 
що потребує відповідної адаптації теорії та практики. 

Професор Н. М. Малюга зазначає, що практики часто думають про теорії з 
недбалістю, а про вчених говорять з іронією: «придумують так, від нічого робити» [3, c.46]. 
У минулому, і особливо тепер, здійснюються спроби представити практику як діяльність, 
вищу за теорію, реальну та неминуче потрібну. Теорія у такому випадку виступає чимось 
гіпотетичним, тим, що не може бути перевірене.  

Ще в позаминулому столітті в одному з поважних професійних періодичних видань – 
журналі «Счетоводство» – зазначалося, що більшість бухгалтерів-практиків не лише не 
цікавляться науковими питаннями рахівництва, але знаходять їх навіть марними; на їх думку 
бухгалтерія є виключно практичною справою, яка зовсім не потребує будь-яких 
філософських міркувань [4, с.50]. Відомий учений-бухгалтер – професор А. І. Скворцов, на 
сторінках того ж журналу «Счетоводство» у 1889 р. відмітив, що прагнення поставити 
рахівництво в розряд наук – шкідливе для справи: воно відволікає думку в сторону від 
справжнього завдання рахівництва як мистецтва [5, с.46]. 
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Початок ХХІ ст., що характеризується формуванням нового економічного мислення у 
зв’язку з черговою світовою фінансово-економічною кризою та необхідністю подолання її 
наслідків як на макро- так і на мікро рівні, ставить на перший план удосконалення підходів 
до управління всіма економічними процесами, що, в свою чергу, вимагає ґрунтовних 
наукових розробок окреслених питань.  

Для виявлення актуальних напрямів наукових досліджень з питань бухгалтерського 
обліку операцій з прибутком проведемо аналіз проблематики наукових публікацій в 
українських наукових економічних журналах таких як «Актуальні проблеми економіки», 
«Бухгалтерський облік і аудит» та «Економіка України». Результати здійсненого аналізу в розрізі 
змістовного наповнення статей представлені в табл. 1. 

 

Таблиця 1 
 

Аналіз публікацій у вітчизняних періодичних виданнях наукового характеру, 
присвячених питанням обліку формування, розподілу та використання прибутку 

 
   

Проблемні  
                   питання, які  
                   піднімалися  

                 дослідниками 
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Ра
зо
м 

Актуальні проблеми 
економіки 
(2002–2011 роки) 

7 2 - 1 5 2 - 1 - 18 

Бухгалтерський облік і 
аудит  
(2007–2011 роки) 

1 1 2 - - - 3 9 2 16 

Економіка України 
(1998–2011) 

- 1 - - 1 1 - 7 - 10 

Всього публікацій 9 4 2 1 6 3 3 17 2 44 

Питома вага в загальній 
кількості 17% 9% 4% 2% 12% 7% 7% 38% 5% 100% 

 
Відповідно до даних, наведених у табл. 1, доцільно відзначити, що найбільш 

перспективним та актуальним, на думку дослідників, є питання оподаткування прибутку  
(з 44 опублікованих та проаналізованих статей 17 присвячено проблемам оподаткування 
прибутку, що становить 38%). Це пов’язано з декількома факторами: фіскальним 
характером податкової політики в Україні, а також з постійною зміною податкового 
законодавства та значною кількістю проблемних питань, які виникають у практикуючих 
бухгалтерів із його застосуванням. 

Потрібно проаналізувати вибірку статей журналу «Бухгалтерський облік і аудит»  
за ключовим словом в назві «прибуток» за 2007–2011 рр., у яких порушувалися 
проблемні питання щодо операцій із прибутком підприємства такими авторами, як  
О. Римарук, Ю. Лисенков, Е. Будаева, М. Павлишенко, А. Скрипник, Д. Серебрянский, 
Т. Косова, Г. Роганова, В. Корнієв, С. Биконя, В. Парнюк, О. Рибалка та інші. За 
досліджуваний період у журналі надруковано 16 статей з ключовим словом у назві 
«прибуток».  

Основні питання, які були розглянуто автором, наведені на рис. 1. 
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Рис. 1. Проблемні питання, висвітлені у журналі «Бухгалтерський облік і аудит» за 
ключовим словом у назві «прибуток» за період 2007–2011 рр. 

 

Відповідно до даних, наведених на рис. 1 можна зробити висновок, що протягом 
2007–2011 років у журналі «Бухгалтерський облік і аудит» у статтях з досліджуваної 
проблематики піднімалися наступні блоки питань: організація та методика бухгалтерського 
обліку формування прибутку, у т.ч. формування прибутку до оподаткування та розрахунків 
підприємства за податком на прибуток, порядок складання та відображення інформації про 
прибуток підприємства у фінансовій та податковій звітності; формування інформації про 
розподіл прибутку. 

Найбільшу кількість статей за визначений період присвячено питанню організації і 
методики ведення бухгалтерського обліку відповідно до положень Податкового кодексу 
(38% усіх статей), зокрема переважну більшість статей опубліковано саме у 2011 році, тих 
що присвячені роз’ясненням положень Податкового кодексу для цілей визначення бази 
оподаткування податком на прибуток. Лише 5% від усіх статей присвячено питанню 
характеристики інформації щодо формування та розподілу прибутку. Це питання в сучасних 
умовах є актуальним, оскільки інформація про фінансові результати, представлена у 
фінансовій звітності, характеризує фактичну суму отриманого прибутку (збитку) та не 
відображає напрями розподілу і використання прибутку з урахуванням стратегії розвитку 
підприємства. На жаль, ряд питань, що на сьогодні є актуальними, не знаходять 
відображення у фахових статтях наукового характеру, зокрема до таких актуальних питань 
можна віднести: необхідність та механізм створення грошового забезпечення прибутку, 
методичні засади його облікового відображення, методичні засади економічного аналізу 
операцій з формування та розподілу прибутку, що спрямований на планування та 
прогнозування результатів діяльності, підходи звітності, орієнтованої на запити 
користувачів.  

Аналізуючи динаміку публікації у журналі «Бухгалтерський облік і аудит», необхідно 
відзначити, що за досліджуваною проблематикою переважна більшість статей опублікована 
у 2011 році (рис. 2), а саме 9, що пов’язано з уведенням у дію Податкового кодексу України і 
необхідністю здійснення практикуючими бухгалтерами ряду видів робіт, щоб привести облік 
на підприємстві відповідно до норм податкового законодавства, що потребувало відповідних 
роз’яснень порядку та процедур їх здійснення. 
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Рис. 2. Динаміка публікацій статей у журналі «Бухгалтерський облік і аудит» за 

ключовим словом у назві «прибуток» у 2007–2011 рр. 
 

Найменше статей було опубліковано у 2010 році – 1 стаття, присвячена питанням 
складання та подання фінансової звітності за рік. Крім того, зазначимо що у 2009 році 
публікації за ключовим словом у назві «прибуток» відсутні. Причиною цього є зниження 
актуальності питань, пов’язаних з визначенням прибутковості діяльності після фінансової 
кризи, що розпочалася у 2008 році, оскільки в цей період велика кількість підприємств стали 
збитковими.  

Проаналізувавши вибірку публікацій в журналі «Актуальні проблеми економіки» за 
2002–2011 рр. за ключовим словом в назві «прибуток», відмітимо, що за досліджуваний 
період на сторінках журналу опубліковано 18 статей таких авторів як С. О. Гуткевич,  
О. А. Бужин, В. Л. Корнієв, С. Ф. Биконя, В. О. Парнюк, С. О. Рибалка, О. А. Зінченко,  
О. О. Петренко, О. В. Ромашко, В. В. Сопко, О. М. Турило, О. Е. Ширягіна,  
С. О. Шарманська, О. Г. Мельник, І. І. Надточій, К. П. Проскура. Аналіз їх змістовного 
наповнення в частині проблематики, яка порушувалася авторами, дає підстави стверджувати 
їх в більшій мірі теоретичну макро- та мікроекономічну спрямованість, що виражається в 
акцентуванні дослідниками уваги на питаннях сутності та ролі прибутку в економіці та 
питаннях підходів та механізму управління прибутком, яким присвячено по 27,8% 
публікацій (по 5 публікацій відповідно) у структурі досліджуваних, по 16,6% публікацій 
присвячено питанням аналізу прибутку, зокрема в частині факторного аналізу прибутковості 
та оцінки якості прибутку, а також питанням оподаткування прибутку; по 5,6% присвячено 
питанням розподілу прибутку та автоматизації моделей прогнозування прибутку. Проблемні 
питання бухгалтерського обліку операцій з формування, розподілу та використання 
прибутку та формування відповідного облікового забезпечення системи управління на 
сторінках журналу «Актуальні проблеми економіки» не піднімалися. Найбільш актуальними 
за досліджуваний період виявилися такі наукові напрями: роль прибутку, як джерела 
фінансування інноваційної діяльності, оцінка впливу факторів на прибутковість діяльності, 
оцінка якості прибутку, управління, спрямоване на максимізацію прибутку. В окремих 
публікаціях, зокрема таких науковців як О. О. Рибалка, О. А. Зінченка, О. О. Петренко,  
І. І. Надточій висвітлені питання галузевої спрямованості досліджуваної проблематики. 
Авторами піднімаються питання особливостей формування, оподаткування та управління 
прибутком на гірничозбагачувальних та молокопереробних підприємствах, на виробничих 
підприємствах (виробництво соків) та в банківських установах. 

Аналізуючи пропозиції авторів необхідно звернути увагу на такі розробки: в частині 
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теоретичних засад формування прибутку – обґрунтування необхідності істотних змін у 
механізмі формування прибутку та заходи з його системного оновлення в межах ринкових 
перетворень (С. О. Шарманська), виділення в системі прибутку його активної 
відтворювальної системи – інноваційного прибутку (О. Г. Мельник); в частині управління 
прибутком – розробка схеми планування максимізації прибутку з урахуванням інноватизації 
(О. А. Зінченко) та заходів з максимізації прибутку за умови обмеженості ресурсів  
на виробництві (І. І. Надточій); в частині оподаткування прибутку – пропозиції щодо 
впровадження податку на витрати (В. О. Парнюк), в частині аналізу – розробка показників  
та критеріїв якості прибутку, методики розрахунку якості прибутку підприємства щодо 
потенційного резерву його якісного розвитку (О. А. Зінченко), в частині розподілу  
прибутку – механізм розподілу прибутку відповідно до участі працівників у його формуванні  
(О. А. Бужин). 

Проаналізувавши вибірку статей журналу «Економіка України» за ключовим словом в 
назві «прибуток» за 1998–2011 рр. встановлено макроекономічну спрямованість публікацій 
та переважаючу орієнтацію наукових досліджень на вдосконалення податкової політики 
держави через механізм оподаткування прибутку підприємств (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Проблемні питання, висвітлені у журналі «Економіка України»  

за ключовим словом «прибуток» за період 1998–2011 рр. 
 

Розглядаючи висновки та пропозиції дослідників з проблем оподаткування прибутку 
необхідно звернути увагу на розробки А. Савченко та Н. Москалюк в частині обґрунтування 
двох методів оподаткування: динамічної моделі регресивного оподаткування та 
інвестиційного податкового кредиту; І. Швець та О. Следь щодо розробки динамічної моделі 
оподаткування прибутку підприємства із застосуванням гнучкої ставки, розмір якої 
регулюється залежно від результатів діяльності; З. Варналій, Д. Серебрянського, К. Швабій, 
А. Скрипник щодо пільгового оподаткування прибутку для податкового стимулювання 
розвитку суб’єктів господарювання в умовах подолання кризових явищ в економіці. У 
частині розподілу прибутку цікавими є пропозиції В. Косової та Г. Роганова щодо 
необхідності розподілу чистих грошових операційних потоків підприємства на прибуток і 
амортизацію для різних випадків повернення капіталу і створення амортизаційного фонду. 
При розгляді питань управління прибутком основна увага дослідника Е. Будаєвої спрямована 
на оцінку ефективності маркетингових програм за критерієм операційного прибутку, однак 
проблема інформаційного забезпечення системи управління в досліджуваних публікаціях 
авторами не піднімалася. 

Проаналізувавши вибірку статей російського журналу «Бухгалтерский учет» за 
ключовим словом «прибуток» в назві, встановлено, що за період 2005–2008 рр. на сторінках 
названого журналу опубліковано 34 статті з досліджуваної проблематики, динаміка 
публікацій яких наведена на рис. 4. 



Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 4 (47) 

 71

6

13

5

10

0

2

4

6

8

10

12

14

2005 2006 2007 2008

роки

кі
ль
кі
ст
ь 
пу
бл
ік
ац
ій

 
 

Рис. 4. Динаміка публікацій статей у журналі «Бухгалтерский учет» за ключовим 
словом в назві «прибыль» у 2005–2008 рр. 

 

За даними рис. 4 можемо зробити висновок, що найбільше статей за досліджуваний 
період опубліковано у 2006 році (13 статей), у яких розглядалися питання щодо 
бухгалтерського обліку операцій з формування та розподілу прибутку, організації 
бухгалтерського обліку, розрахунку прибутку відповідно до податкового законодавства, 
відображення показників щодо одержаного прибутку у звітності. Можемо припустити, що 
підвищений інтерес до питань формування і розподілу прибутку у 2006 році в Росії 
пов’язаний із тим, що у 2006 році зростання виробництва спостерігалося практично в усіх 
основних видах економічної діяльності. Високими темпами зростали обсяги будівельних 
робіт, послуг зв’язку, обіг оптової і роздрібної торгівлі. Значно збільшилися реальні грошові 
прибутки населення та інвестиції в основний капітал, помітно знизилася інфляція.   

Аналізуючи проблематику наукових публікацій в журналі «Бухгалтерский учет» 
(табл. 2) необхідно звернути увагу на її різносторонню спрямованість як в частині організації 
та методики обліку операцій з формування, розподілу та використання прибутку, 
представлення відповідної інформації у звітності, так і в частині формування прибутку до 
оподаткування та розрахунку податку на прибуток. 

Таблиця 2 
Аналіз проблемних питань, висвітлених у журналі «Бухгалтерский учет» за ключовим 

словом в назві «прибыль» за 2005–2008 рр. 
№ 
з/п 

Питання, що розглядалися 
Кількість 
публікацій 

Автори 

1 
Бухгалтерський облік операцій з 
формування прибутку 

4 
Романовська Т.С, Тяжкова М.С., 
Федотова С. В., Щепочкина Н. А. 

2 
Організація бухгалтерського обліку 
прибутку 

2 Чипуренко Е. В., Тяжкова М. С 

3 
Бухгалтерський облік операцій з 
розподілу прибутку 

2 Соколов Я. В., Карзаева Н. Н., Кузьмін Г. В 

4 
Облік операцій з оподаткування 
прибутку 

14 

Романовская Т. С., Ржаницина В. С., Берсенева Н. В., 
Крицкий О. П., Разумовская Е. А., Семенова М. В., 
Куренков И. Е., Суслова Ю. А., Бурлакова О. В., 
Смирнова А. В., Курбангалеева О. А., Ржаницина В. 
С. Сотникова Л. В, Шириков С. И., Семенов В. И 
Дубинянская Е. Н. 

5 Відображення показників у звітності 12 
Ермолаєва Н. В., Патров В. В., Семенова М. В, 
Сотникова Л. В., Романовская Т. С, Максимов Ю. И., 
Гусаковская Е. Г., Чипуренко Е. В., Булдарева О. Е.,  

Разом 34 х 
 

Ураховуючи результати проведеного аналізу (табл. 2), найбільшу актуальність, з погляду 
дослідників, мають питання щодо формування прибутку до оподаткування, нарахування податку 
на прибуток та відображення відповідних операцій в бухгалтерському обліку, зокрема 
нарахування авансових платежів з податку на прибуток, особливості визнання доходів та витрат, 
оподаткування прибутку, враховуючи зміни податкового законодавства, передача відстроченого 
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податку на прибуток при реорганізації підприємства у формі виділення, врахування витрат на 
ремонт та реконструкцію при оподаткуванні прибутку, консолідований облік розрахунків з податку 
на прибуток, оподаткування прибутку за операціями з іноземними контрагентами. Цим питанням за 
досліджуваний період присвячено 14 статей, що становить 41%. Не меншою актуальністю 
характеризуються питання відображення у звітності операцій з формування та розподілу прибутку. 
Окреслені питання підіймалися за період 2003–2008 рр. у 12 наукових статтях, з них 50% статей 
присвячено формуванню показників податкової звітності – особливостям складання декларації з 
податку на прибуток, інших 50% статей – питанням відображення і фінансовій звітності, зокрема в 
балансі та звіті про прибутки та збитки, показників чистого прибутку звітного періоду, поточного 
прибутку, відстрочених податкових активів і зобов’язань, рівня істотності при урахуванні 
відповідних показників до фінансової звітності для формування повного та достовірного уявлення 
про фінансові результати та фінансовий стан суб’єкта господарювання. У частині проблемних 
питань розподілу прибутку основна увага сконцентрована на розрахунку та виплаті дивідендів 
учасникам, у частині організації бухгалтерського обліку – на ведення синтетичного та аналітичного 
обліку по рахунку «Прибутки і збитки» та синтетичного обліку податкових різниць, на необхідність 
ведення обліку розрахунків за відстроченими податками. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Проведене дослідження наукової 
проблематики, яка порушувалися дослідниками на сторінках журналів «Бухгалтерський облік і 
аудит», «Актуальні проблеми економіки», «Економіка України» та російського журналу 
«Бухгалтерский учет», свідчить про актуальність питань оподаткування прибутку та відображення 
відповідних операцій в бухгалтерському обліку, податковій та фінансовій звітності, що пояснюється, 
в першу чергу, вимогами практики та постійною зміною податкового законодавства. Більшість 
проблем формування, розподілу та використання прибутку, які мають теоретико-методологічний 
характер та є актуальними в нових умовах господарювання, залишаються поза увагою дослідників. 
Зокрема, до таких проблем можна віднести: 1) трансформація економічної сутності та ролі прибутку 
в нових умовах господарювання, вимагає змін методологічних засад бухгалтерського обліку 
операцій з формування та розподілу прибутку, як важливого внутрішнього джерела фінансування 
господарської діяльності та соціального розвитку в умовах забезпечення сталого розвитку; 2) 
домінування серед факторів формування прибутку інтелектуального капіталу у вигляді вмінь, 
навиків, знань працівників та їх готовності ризикувати для максимізації прибутку та зростання 
ринкової вартості компанії, визначає необхідність врахування при розподілі прибутку факторів його 
формування та здійснення оцінки вкладу суб’єктів, що беруть участь у створенні прибутку, що у 
свою чергу, передбачає розкриття відповідної інформації у звітності для мінімізації інформаційної 
асиметрії користувачів; 3) наявність невідповідностей у вимогах формування прибутку до 
оподаткування відповідно до податкового законодавства та П(С)БО (незважаючи на зближення 
таких вимог з прийняттям Податкового кодексу України), що обумовлює фіскальну спрямованість 
системи бухгалтерського обліку переважної більшості суб’єктів господарювання, що є передумовою 
формування неадекватної інформаційним запитам користувачів облікової політики щодо 
формування та розподілу прибутку, вимог до показників внутрішньої звітності. 
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ДО ПИТАННЯ СТАТИСТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 
 

 

У статті розглянуто комплексний підхід до 
статистичної оцінки ефективності банківсь-
кої системи, сутність якого полягає у 
поглибленому використанні статистичних 
методів. Запропоновано алгоритм процеду-
ри статистичного оцінювання банківської 
діяльності. Наведено та проаналізовано 
результати оцінювання банківської системи 
України. 

The comprehensive approach to the statistical 
evaluation  of  the  effectiveness  of  a  banking  
system, which nature is a deep use of 
statistical methods, is considered in the article. 
The  algorithm  of  the  procedure  of  the  
statistical evaluation of banking business is 
proposed. The results of the statistical 
evaluation of banking system of Ukraine are 
given and analyzed. 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Ефективний розвиток банківської 
системи є суттєвим та значущим фактором економічного зростання країни. Зміни, що 
відбуваються в економічній системі країни та світу, суттєво впливають на напрями та темпи 
розвитку банківської системи. У свою чергу, банківська діяльність виявляє стимулюючий 
вплив на соціально-економічний розвиток держави. Тому проблема статистичного 
дослідження ефективності банківської системи України сьогодні постала особливо гостро. 
Необхідно відмітити, що статистичний аналіз діяльності банків являє собою досить важку 
аналітичну роботу [1, с.4–5]. Він вимагає рішення ряду принципових завдань 
методологічного та практичного характеру, але на сьогодні відсутні загальноприйняті 
підходи до статистичного оцінювання ефективності банківської системи. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Питанням методології оцінювання 
та ефективного управління банківською діяльністю приділяли увагу як іноземні, так і 
вітчизняні вчені,  такі як П.  Роуз,  С.  Фрост,  Дж.  Хемпел, А.  Головач,  А.  Пілявський,  
 Б. Самородов, А. Сидорова, О. Янковий, А. Гальчинський та інші вчені.  

В економічній літературі поняття ефективності банківської системи розглядається з 
різних точок зору:  як здатність досягти своєї цілі [2,  с.11],  як позитивний результат 
банківської діяльності [3, с.7–8], як взаємозалежність прибутку та ризику [4, с.16], як 
відношення результатів діяльності банків до витрат пов’язаних з їх отриманням [5, с.48],  
[6,  с.24].  Що стосується методології оцінювання ефективності банківської системи,  то в 
загалі пропонується використовувати нормативний підхід, математичні моделі, наприклад 
функція Кобба-Дугласа, аналіз фронтів, та найчастіше коефіцієнтний аналіз [7, с.96–100]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Оцінювання 
ефективності банківської системи залишається складною проблемою як у теоретичному, так 
і в прикладному аспектах. Зокрема, досить не сформовано єдиного підходу, єдиної методики 
оцінки ефективності банківської діяльності, а різні вчені пропонують різні підходи до її 
оцінювання, багато яких, на нашу думку, є різними напрямками, характеристиками одного й 
того ж явища. Тому для визначення та оцінювання ефективності банківської системи 
потрібен комплексний підхід. Саме він був покладений в основу розробки процедури 
статистичного дослідження ефективності банківської системи України.  

Необхідно зазначити, що ефективність банківської діяльності можна розглядати як на 
мікрорівні (ефективність роботи банківських відділень чи окремого банку), так і на 
макрорівні (ефективність роботи усіх банків України). Методологія статистичного 
оцінювання в обох випадках повинна бути єдиною, поєднувати прості та складні статистичні 
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методи, базуватися на комплексному підході. 
Постановка завдання. Метою статті є розробка алгоритму статистичного 

оцінювання банківської системи України та його використання для отримання оцінки 
ефективності банківської системи за 2007–2011 рр.  

Джерелом інформації є офіційна фінансова та статистична звітність банків  
України [8]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Методологія статистичного аналізу 
ефективності банківської системи реалізується через її науковий апарат, який являє собою 
сукупність прийомів дослідження. Саме комплексність категорії «ефективність банківської 
системи» покладено в основу розробки процедури статистичного оцінювання банківської 
системи. Процедура складається з таких етапів: 1) розрахунок загальних та часткових 
показників  ефективності банківської діяльності на підставі даних статистичної та фінансової 
звітності; 2) аналіз структури та динаміки основних показників банківської діяльності;  
3) аналіз інтенсивності динаміки та тенденцій розвитку банківської системи;  
4) коефіцієнтний аналіз; 5) вимірювання взаємозв’язків; 6) багатовимірний статистичний 
аналіз (рис. 1). Кожен з етапів має свої класичні методи та прийомі статистичного  
аналізу, які можуть перетинатися чи поєднуватися в залежності від мети дослідження та 
характеру інформації. Більш того, кожен етап може бути самостійним напрямом 
дослідження. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Алгоритм статистичного оцінювання ефективності  

банківської системи України 
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сучасну ефективність банківської системи України. В якості основних загальних показників 
банківської діяльності були обрані доходи, витрати, власний капітал, зобов’язання та активи 
банківської системи України за 2007–2011 р.р. [8]. Насамперед, проаналізована їх динаміка. 
Результати рахунків наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 
Ланцюгові відносні швидкості зростання основних показників діяльності  

банків України за 2007–2011рр., % 
 

Рік Доходи Активи Витрати 
Власний 
капітал 

Зобов’язання 

2007 63,7 76,2 64,2 63,5 78,0 
2008 79,8 54,5 87,2 71,4 52,3 
2009 16,7 -4,9 57,4 -3,4 -5,3 
2010 -4,3 7,0 -17,4 19,6 5,1 
2011 4,3 11,9 0,4 12,9 11,7 

 
Таким чином, у 2007 році порівняно з 2006 роком усі показники банківської 

діяльності зросли в межах від 63,5% до 78,0%. В 2008 році порівняно з 2007 роком ці ж 
показники збільшилися в середньому на 69,0%. Але тенденція до збільшення спостерігалась 
лише на протязі 2 років. Починаючи з 2009 року, відносна швидкість зростання  основних 
показників банківської діяльності значно уповільнюється. Так, у 2010 році порівняно з 2009 
роком доходи та витрати банківської системи України зменшуються на 4,3% та 17,4% 
відповідно, а капітал, активи та зобов’язання зростають на 7,0%, 19,6%, 5,1% відповідно. 
Необхідно відмітити, що протягом 2010 р. витрати банків значно зменшуються, що свідчить 
про використання внутрішньобанківських резервів та спробу дотримуватися режиму 
економії. У 2011 р. спостерігається пожвавлення банківської діяльності: збільшення майже 
усіх показників банківської діяльності порівняно з попереднім роком. Це свідчить про 
поліпшення результатів банківської діяльності. 

До статистичного оцінювання ефективності банківської системи України 
приєднується вивчення головних пропорцій, яке базується на визначенні економічної 
нормалі. Важливі економічні показники ефективності повинні знаходитися в обумовлених 
співвідношеннях між собою. Для ефективності банківської системи України можна вважати 
нормальними такі співвідношення: 

                                                ВЗВКАД ТрТрТрТрТр ffff ,                                           (1) 

де ДТр  – темп росту доходів;  

    АТр  – темп росту активів;  

    ВКТр – темп росту власного капіталу;  

    ЗТр – темп росту зобов’язань;  

    ВТр – темп росту витрат. 
Фактична нормаль ефективності банківської системи за 2007-2011 рр. будувалась за 

середньорічними темпами росту основних показників банківської діяльності та має вигляд: 

                                               ЗАДВКВ ТрТрТрТрТр ffff                                              (2) 

(1,320>1,296>1,279>1,253>1,247). 
Як бачимо, для банківської системи України в досліджуваному періоді середня швидкість 

росту витрат випереджувала середні швидкості росту власного капіталу, доходів, активів та 
зобов’язань, що може вказувати на низьку ефективність формування та використання банківських 
ресурсів, на недоліки в організації банківської діяльності. Таким чином, фактична нормаль 
відрізняється від теоретичної та свідчить про низьку ефективність банківської системи України. 
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У банківській практиці розповсюджено коефіцієнтний аналіз, який базується на 
міжнародних стандартах. Найчастіше використовуються рентабельність капіталу (ROE), 
рентабельність активів (ROA), співвідношення витрат та доходів (C/I), чиста відсоткова 
маржа (ЧВМ) та чистий спред (ЧС). Динаміка наведених показників надана в табл. 2. 

Таблиця 2 
Основні результативні показники діяльності банків України за 2011 р. 

 

Показник 01.01.2011 р., % 01.01.2012 р., % 
Абсолютне 

відхилення, п.п. 
ROE -10,19 -5,27 4,92 
ROA -1,45 -0,76 0,69 
C/I 109,5 105,4 -4,1 

ЧВМ 5,79 5,32 -0,47 
ЧС 4,84 4,51 -0,33 

Як бачимо,  за 2011  рік рентабельність капіталу банківської системи України 
збільшилась на 4,92 п.п., та на кінець 2011 р. на кожну гривню капіталу банківської системи 
припадало 5 коп. збитків. За 2011 р. рентабельність активів збільшилася на 0,69 п.п. і на 
кожну гривню активів припадало майже 1 коп. збитків; співвідношення витрат та доходів 
банків зменшилося на 4,1 п.п., тобто на кожну гривню доходів припадало майже 1,1 грн. 
витрат банківської діяльності. Зменшення цього показника свідчить про зменшення витрат та 
про збільшення  доходів банківської системи за 2011 рік. Зниження чистої процентної маржі 
на 0,47 п.п. та чистого спреду на 0,33 п.п. є негативним моментом, оскільки ефективність 
формування банківських ресурсів та їх подальшого розміщення зменшується.  

У цілому за 2011 рік можна констатувати поліпшення деяких результативних 
показників діяльності банків. Хоча рентабельність активів і капіталу  від’ємні, вони все ж 
таки збільшилися майже в два рази, що свідчить про позитивні зміни в ефективності 
банківської системи України. Основними шляхами поліпшення результативних показників у 
подальшому мають бути прогресивні структурні зміни в активах, капіталі, зобов’язаннях 
банків, підвищення дохідності активів за рахунок скорочення частки недоходних і 
проблемних активів, а також зниження вартості запозичених та залучених коштів, 
витратності діяльності, насамперед унаслідок скорочення адміністративних витрат тощо. 

З метою ранжирування результативних показників банківської діяльності за 
аналізований період проведено таксономічний аналіз. Результати наведено у табл. 3. 

Таблиця 3 
Результати таксономічного аналізу результативних показників банківської 

діяльності за 2007–2011 р.р 
 

Показник Стандартизований рівень розвитку Ранг 
ROА 0,2394 5 
ROЕ 0,5889 3 
ЧПМ 0,9504 2 
ЧС 0,9530 1 
C/I 0,3085 4 

Таким чином, лідерами серед факторів, які визначають загальну ефективність 
банківської системи України, є чистий спред та чиста відсоткова маржа, а аутсайдером, як це 
несподівано виступає рентабельність активів. Цей висновок можна пояснити низькими (в 
останні два році від’ємними) значеннями рентабельності активів на протязі досліджуваного 
періоду та не відповідністю до міжнародних стандартів.  

Під час статистичного оцінювання ефективності банківської системи України 
доцільно виявити як зміна окремих показників впливає на зміну інших,  тобто провести 
факторний аналіз. Для такого аналізу можна використовувати різні методи: метод 
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взаємопов’язаного визначення впливу факторів, логарифмічний метод; інтегральний метод; 
метод пропорційного ділення та інші. У статистичній практиці найчастіше використовують 
метод  взаємопов’язаного визначення впливу факторів (ланцюговий метод), який базується 
на правилах побудови індексів якісних та об’ємних показників. Відмітимо, чим детальніше 
розглядається вплив факторів на величину результативного показника, тим точніше 
результати аналізу та оцінка якості прийнятого рішення. 

У проведеному статистичному досліджені використовувався індексний метод 
ланцюгових підстановок. Як результативну ознаку обрано співвідношення доходів (Д) до 
банківських ресурсів, де банківські ресурси – це сума власного капіталу банків (ВК) та їх 
зобов’язань: 

                                                              
,

ЗВК
ДЕ
+

=
                                                            (3)

 

Завдяки індексному методу ланцюгових підстановок розраховані відносні прирости 
ефективності банківської діяльності під впливом зміни доходів, власного капіталу та 
обов’язків банків (табл. 4). 

Таблиця 4  
Відносний приріст ефективності банківської системи України  

за 2007–2011рр., % 
 

у тому числі за рахунок: 

Рік 

Зміна 
ефективності 
банківської 

системи 
доходу 

власного 
капіталу 

зобов’язань 

2007 -6,6 64,3 -7,0 -38,8 
2008 15,8 79,4 -7,6 -30,0 
2009 22,7 16,7 0,6 4,5 
2010 -10,5 -4,0 -2,2 -4,6 
2011 -6,9 4,5 -1,9 -9,2 

У 2011 році порівняно з 2010 р. ефективність банківської діяльності зменшилася на 
6,9%, у тому числі під впливом власного капіталу – на 1,9%, забов’язань – на 9,2%, а за 
рахунок зміни доходів банків загальна ефективність збільшилась на 4,5%. Що стосується 
зростання чи зменшення ефективності під впливом означених факторів, то  
напрямок зв’язку залишився на протязі аналізованого періоду практично однаковий,  
під впливом доходів – ефективність банківської діяльності зростала, тобто напрямок 
зв’язку був позитивним (не стосується 2010  р.  ефективність під впливом доходів 
зменшилась), а під впливом власного капіталу – зменшувалася, тобто напрямок  
був від’ємним. Майже аналогічна ситуація спостерігалася з зобов’язаннями банків,  
лише у 2009  році під впливом зміни зобов’язань банків їх ефективність зросла  
на 4,5%. Графічне зображення розрахованих показників наведено на рис. 2 та рис. 3. 

 

  
Рис. 2. Динаміка ефективності банківської системи України за 2007–2011 р.р. 

Як бачимо, чіткої тенденції до рівномірного збільшення або до рівномірного 
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зменшення ефективності банківської діяльності немає. Тому для аналізу тенденції 
ефективності банківської системи доцільно виділити кризовий та після кризовий періоди. 
Але як не дивно, у кризовий період (а саме 2008–2009 рр.) загальна ефективність банківської 
діяльності збільшувалась, в кожному році на різні відсотки, але все ж зростала, а в 2010 році 
порівняно з 2009 роком вона досить різко зменшилася на 10,5% під впливом усіх трьох 
факторів. 

Виходячи з розрахунків можна відмітити, що за аналізований період відбулися зміни 
у ролі факторів,  що впливають на ефективність банківської системи України (рис.  3).  Так,  
вплив доходу на ефективність банківської діяльності з часом знесилюється, а вплив 
зобов’язань зростає, що є логічним, бо саме пасивні операції є начальною точкою, з якої 
починають формуватися банківські ресурси та ризики з отримання прибутку. 

 

 
 

 
Рис. 3. Динаміка зміни ефективності банківської діяльності за рахунок зміни доходів, 

власного капіталу та зобов’язань банків за 2007–2011 рр. 
 

Як правило у статистиці вимірюють взаємозв’язки між ефективністю банківської 
системи та факторами, яки на неї впливають, за допомогою метода паралельних рядів, 
дисперсійного аналізу, балансового аналізу та інших. Але найкращі результати дає 
кореляційно-регресійний аналіз. За його допомогою були розраховані коефіцієнти парної 
кореляції між ефективністю банківської системи та рентабельністю активів, капіталу, чистої 
процентної маржі та чистого спреду.  Отримані значення коефіцієнтів свідчать,  що 
основними чинниками, які впливають на ефективність банківської системи є рентабельність 
активів (r=0,803) та чиста процентна маржа (r=0,985). Саме ці фактори використовувалися 
для побудови регресійної моделі: 

                                                ,X66.3X85.947.5Y 53 ++-=                                               (4) 

Тобто зростання рентабельності активів на 1  %  призведе до зростання ефективності 
банківської системи на 9,85%, а зростання чистої процентної маржі призведе до підвищення 
ефективності на 3,66 %. Аналіз показників побудованої моделі показав прямий додатний 
зв’язок між ефективністю банківської системи та означених факторів. Причому знаки 
коефіцієнтів регресії повністю відповідають економічним уявленням про напрямок зв’язків 
між результативною змінною і факторами. Зв’язок між ефективністю банківської системи та 
рентабельністю активів і чистою процентною маржею є тісним і прямим, оскільки 
множинний коефіцієнт кореляції високий (R=97,7%). 

Індекс детермінації (R2=0,994)  свідчить,  що 99,4  % варіації ефективності банківської 
системи пояснюється варіацією факторів, що включені до моделі. 
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Статистичний аналіз коефіцієнтів регресії, стандартної помилки, F-критерія Фішера, 
t-критеріїв Стьюдента, коефіцієнтів еластичності довів, що отримана регресійна модель 
впливу рентабельності активів та чистої процентної маржі на ефективність банківської 
системи в цілому адекватна, точна, надійна. 

Висновки і перспективи подальших розробок. У ході дослідження було 
запропоновано та апробовано процедуру статистичного оцінювання ефективності 
банківської системи України, яка поєднує класичні статистичні методи. Вони допомагають 
не тільки оцінити та проаналізувати сучасний стан банківської системи, але знайти необхідні 
фактори, за допомогою яких можна покращити ефективність роботи банків. 

Згідно з запропонованим алгоритмом статистичного оцінювання ефективності 
банківської системи за 2007–2011 р.р. проаналізована динаміка загальних показників 
банківської діяльності України, основних результативних коефіцієнтів; проаналізовано 
відповідність фактичної та теоретичної нормалі ефективності банківської системи; за 
допомогою таксономічного аналізу визначено чинники, які найбільше впливають на загальну 
ефективність банківської системи; продемонстровано вплив факторів на ефективність 
банківської системи та визначено тенденції їх розвитку; виявлено та оцінено взаємозв’язок 
між ефективністю та рентабельністю активів і чистою процентною маржею. Усі отримані 
результати довели, що сучасна ефективність банківської системи низька. Таке становище 
пояснюється фінансовою кризою, політичними та економічними факторами розвитку 
держави.  Відмітимо,  що результати,  які отримано на кожному етапі аналізу,  можуть мати 
самостійний напрям та бути поглиблені у подальших дослідженнях. 

Доцільно, щоб статистичні методи, що використовувалися під час оцінювання 
ефективності банківської діяльності, включалися в інструментарій банківського аналітика, 
однак їх адаптація до поглибленого аналізу банківської системи України являє собою 
недостатньо розроблену галузь практичної діяльності. 

Таким чином, отримані статистичні оцінки ефективності банківської системи України 
підтверджують економічний стан нашої країни та можуть бути використані банками та 
іншими фінансовими установами для виявлення резервів підвищення ефективності 
банківської діяльності, її прогнозування та управління економічними процесами країни. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА РИНКУ 
ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ 

 
 
У статті розглянуто роботу організаційно-
інформаційної складової ринку фінансових 
інвестицій. Проаналізовано зарубіжний 
досвід та наведено шляхи її удосконалення 
як вагомої частини ринку фінансових 
інвестицій. Визначено концептуальні 
підходи щодо мобілізації ринку фінансових 
інвестицій в умовах погіршення 
економічної ситуації на фінансових ринках 
під впливом зовнішніх та внутрішніх 
факторів в Україні. 

The article reviews the work of organizational 
information component of the financial 
investment. Foreign experience and provides 
ways to improve it as an important part of the 
financial investment. Сonceptual approaches 
are certain, in relation tomobilization of 
market of financial investments in the 
conditions of worsening of economic situation 
on financialmarkets, under act of external and 
internal factors in Ukraine 
 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. На сучасному етапі Україна перебуває у 
складному періоді становлення й розвитку ринкового типу господарювання та зміцнення її 
економічної незалежності. До першочергових завдань на цьому шляху належить створення 
необхідної інфраструктури ринку, яка за достатнього ступеня державного регулювання 
водночас забезпечувала б вільний розвиток різноманітних форм власності, видів 
підприємницької діяльності, активізувала б участь усіх суб’єктів ринкових відносин у процесі 
ринкової взаємодії зі залученням внутрішніх і зовнішніх резервів інвестиційної сфери. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Вагомий вклад у вивчення питань 
формування і функціонування фінансових ринків зробили такі відомі вчені: Х Бернет, 
Е. Денісон, П. Друкер, М. Кондратьєв, Р. Солоу, Б. Твісс, Х. Фрімен, А. Шпітгофф та ін. 
Серед українських учених проблеми становлення та розвитку фінансового ринку розкрито у 
працях таких вчених: І. Алєксєєв, І. Бланк, А. Гальчинський, В. Геєць, В. Загорський,  
М. Крупка, М. Мельник, О. Мертенс, В. Оскольський, В. Сидоренко, І. Сорока, Н. Хомуляк, 
А. Чухно та інш. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Враховуючи наукову 
та практичну цінність праць зазначених фахівців, слід наголосити, що низка питань теорії і 
практики діяльності ринку фінансових інвестицій потребують додаткового дослідження. 
Насамперед це стосується потреби більш системного вивчення ролі та впливу організаційно-
технічної інфраструктури ринку фінансових інвестицій на ефективність операцій на ньому.  

Постановка завдання. Метою статті є окреслення важливості організаційно-
інформаційної інфраструктури, а також визначення основних шляхів її удосконалення у 
структурі ринку фінансових інвестицій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні в Україні актуальним 
завданням держави є активізація інвестиційної діяльності й значне нарощування обсягів 
інвестицій. Збільшення притоку інвестицій має бути пріоритетним напрямом діяльності 
державних органів. 

Достатньо показове акцентування на відповідних елементах активізації інвестиційної 
діяльності, за якими доцільно: 
− знизити рівень державного регулювання підприємницької діяльності та забезпечити 

стабільність відповідного законодавства; 
− усунути неоднозначність трактування нормативно-правових актів і завершити судову 

реформу; 
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− вдосконалити нормативну базу з питань реалізації прав власності; 
− завершити адміністративну реформу, забезпечити публічність і прозорість у прийнятті 

рішень органами влади і внаслідок цього подолати бюрократизм та вияви корупції; 
− запровадити ефективні методи корпоративного управління; 
− сприяти розвинутості ринків капіталу, передусім банківського сектора, фондового та 

страхового ринків; 
− знизити податкове навантаження; 
− забезпечити стабільність політичного середовища; 
− активізувати діяльність зі створення позитивного іміджу держави. 

Сповільнює цей процес відсутність надзвичайно важливих законів, що могли б 
забезпечити належне регулювання корпоративних відносин учасників акціонерних 
товариств, регулювання похідних цінних паперів і акредитивів та сфери кредитування, які 
вже тривалий час перебувають у стадії проектного розроблення. 

Незадовільний стан розвитку ринків капіталу й фінансових інструментів, нестача 
кредитних ресурсів і неповне впровадження загальноприйнятих методів обліку 
сповільнюють приплив іноземних і внутрішніх інвестицій. 

За таких обставин діяльність вищого законодавчого органу й органів державного 
управління повинна спрямовуватись на зміцнення здатності регуляторних органів до нагляду 
та контролю за діяльністю фінансових установ; удосконалення нормативно-правової бази, її 
швидкого, але зваженого формування; співпрацю з провідними фаховими учасниками ринків 
капіталу з метою підвищення стандартів діяльності; створення нових фінансових 
інструментів; допомогу в започаткуванні бюро кредитних історій, що має сприяти зростанню 
іпотечного й інших видів роздрібного кредитування; розвиток діяльності українських 
професійних асоціацій учасників фондового та кредитного ринку; сприяння переходу до 
міжнародних стандартів фінансової звітності й інтегрування у сферу міжнародних звичаїв і 
традицій ділового фінансового обороту. 

Для покращення інвестиційного клімату в Україні необхідно здійснити дерегуляцію 
підприємницької діяльності, в основу якої повинен бути закладений принцип волі ділової 
активності (конкурсні й тендерні процедури щодо інвестицій у той чи інший об’єкт мають 
бути прозорими й інформаційно доступними); подальше реформування податкової системи 
шляхом зниження податкового навантаження, оптимізації й підвищення прозорості 
процедури адміністрування податків (поступово вийти на рівень єдиного податку 
прогресивної форми, за яким збільшення розміру податків залежить від збільшення розміру 
отриманого прибутку); забезпечення легкого доступу підприємців до різних джерел 
фінансово-кредитних ресурсів; розширення й поглиблення спектру фінансових інструментів 
для портфельного інвестування, що також поставить на міцну фінансову основу пенсійну 
систему країни; спрямування іноземних інвестицій у галузі, що потребують довгострокового 
залучення коштів (на отримання швидшого економічного результату держава має 
спрямовувати власні кошти).  

У сучасній ринковій економіці змінюється і механізм утворення джерел фінансування 
інвестиційних об’єктів, й інструменти матеріалізації грошового капіталу. Основними 
джерелами інвестування стають банківські кредити, приватний капітал, кошти одних 
підприємств, вкладені в розвиток інших. Це можуть бути прямі позички, придбання акцій, 
вкладення коштів для участі в прибутку тощо. У будь-якому випадку істотно розширюються 
інвестиційні можливості підприємства й організації.  

Сучасні форми організації, регулювання та саморегуляції ринку фінансових 
інвестицій характерні для високо розвинутої ринкової економіки. За цих умов, незважаючи 
на різноманітність форм організації й діяльності інвестиційних структур у різних країнах, 
унаслідок розвитку інтеграційних процесів у економіці розвинутих країн (передусім 
західноєвропейських) намітилася тенденція до певної уніфікації загальних правил і процедур 
діяльності фондових бірж та позабіржових інститутів, а також поглиблюються контакти між 
органами державної влади з контролю за ринком цінних паперів і діяльністю інвестиційних 
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інститутів різних країн. Усе це створює вагомі передумови для організаційного оформлення 
світового й регіональних ринків позичкових капіталів. 

Складний і багатофункціональний сучасний ринок охоплює, з одного боку, ринок 
товарів та послуг, а з іншого – ринок ресурсів. Останній, у свою чергу, складається з 
фінансового ринку й ринку нерухомості. Саме взаємодія цих ринків і визначає економічний 
механізм зростання національного валового продукту.  

До найважливіших складових такої інфраструктури цивілізованого ринку належить 
ринок фінансових інвестицій, який через обіг особливого виду майнових документів надає 
можливість акумуляції великих обсягів грошових коштів із метою їхнього виробничого 
використання, залучення інвестицій, спрямованих надалі на розвиток галузей матеріального 
виробництва, розв’язання завдань загальнодержавного масштабу, формування приватного 
бізнесу, підвищення добробуту громадян України. Інструмент такого виду діяльності – обіг 
цінних паперів, необхідність виникнення яких полягає в потребі надати майновому обігу 
максимально можливого спрощення водночас із максимальною гарантованістю й надійністю 
за умови достатньої мобільності. Ринок фінансових інвестицій із супутньою йому системою 
фінансових інститутів – це та сфера, де реалізуються відносини власності, формуються 
фінансові джерела економічного зростання держави, концентруються й розподіляються 
інвестиційні ресурси. 

Основними тенденціями розвитку міжнародних ринків фінансових інвестицій, що 
впливатимуть на подальше формування національного ринку фінансових інвестицій, є 
глобалізація, технологізація, універсалізація, інституціоналізація, інтернаціоналізація та 
регіоналізація регулювання ринку фінансових, їхня дерегуляція. 

Головними проблемами становлення і розвитку ринку фінансових інвестицій України 
визначимо:  
− формування інфраструктури ринку фінансових інвестицій; 
− надмірне державне регулювання у сфері інвестування й управління, зарегульованість 

ринку фінансових інвестицій; 
− відсутність стабільного законодавства; 
− світову фінансову кризу; 
− відсутність інформаційної прозорості ринку фінансових інвестицій. 

Зауважуючи, що головним завданням поточного моменту є визначення орієнтирів 
державної політики на ринку фінансових інвестицій України, вважаємо за доцільне звернути 
особливу увагу на формування системи ефективного регулювання ринку фінансових 
інвестицій, розбудову його інфраструктури (цілісна інституційна інфраструктура повинна 
забезпечити ефективне функціонування ринку фінансових інвестицій, слугувати 
національним інтересам, забезпечувати економічну безпеку і суверенітет України) та 
системи розкриття інформації (досконала система є обов'язковою умовою ефективного 
функціонування ринку фінансових інвестицій, успішного здійснення на ньому інвестиційної 
та фахової діяльності). 

Розвиток системи державного регулювання на ринку фінансових інвестицій, процес 
становлення державних органів, які здійснюють його регулювання в Україні, визначення 
їхніх повноважень і компетенції відбувалися одночасно з ринковими реформами та пошуком 
оптимальних методів державного регулювання економіки загалом. 

Як засвідчує досвід роботи у сфері державного регулювання, сучасний активний 
розвиток ринку фінансових інвестицій потребує збільшення адміністративних повноважень 
ДКЦПФР із питань правозастосування, зниження впливу органів виконавчої влади, надання 
у розпорядження ДКЦПФР необхідних фінансових, телекомунікаційних і трудових ресурсів. 

Виникає проблема оцінки економічної ефективності дiяльностi регулюючих органів 
для учасників ринку фінансових інвестицій. З одного боку, дотримання єдиних ринкових 
правил, установлених регулятором, може виявитися дешевшим, ніж розв’язання щораз 
спiрних ситуацiй у судi. З iншого фiнансування трьох регуляторів (пiсля створення Комiсii з 
регулювання ринкiв фiнансових послуг) може стати обтяжливим, не кажучи вже про 
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неминучi складностi перiоду розмежування повноважень.  
Як уже зазначалось автором, існують й iншi моделi регулювання ринку фiнансових 

послуг. У Японiї Мiнiстерство фiнансiв регулює фiнансовi ринки, а Комiсiя з цiнних паперiв 
є його пiдроздiлом. У Великій Британiї пропонується нова модель, у якiй функцiя 
регулювання фiнансових послуг (i банкiвських, i пов'язаних iз цiнними паперами) 
сконцентрована в єдиному органi – Financial Service Authority. Така сама модель повної 
централiзацiї реалiзована в Казахстанi, де Комiсiю з цiнних паперiв лiквiдовано i 
регулювання фiнансових послуг цiлком здiйснює Центральний банк [1, c.20–31]. 

На думку автора, проблема полягає не в кiлькостi регуляторiв, а в принципах, формах 
та якостi регулювання, що i підтверджує досвiд країн Схiдної Європи.  

Класична схема фiнансового регулювання (за матерiалами IOSCO) припускає 
законодавчо зафiксований подiл функцiй регулювання: насамперед – власне регулювання, а 
відтак – нагляд. Причому нагляд повинен вiдбуватися з випереджаючим ефектом, тобто 
пруденцiйно. Це дуже важливо, оскiльки сьогоднi в Українi фактично ще вiдсутнiй досвiд i 
недостатнє законодавче поле щодо регулювання дiяльностi фiнансових конгломератiв, якi 
вже почали з’являтися. Саме у зв’язку з вiдсутнiстю подiбного регулювання вибухнула 
фiнансова криза у Туреччинi, де фiнансовi конгломерати явно «переграли» зі застосуванням 
багатоходових комбiнацiй i можливостями перекладання ризику «з кишенi до кишені» по 
колу. Отже, регулювання є, безсумнівно, необхiдним, однак проблема полягає в надмiрному 
регулюваннi. 

На користь введення кiлькох регуляторiв можна навести Росiю, де передбачається 
вивести з компетенцii Центробанку всi питання, пов’язанi з емiсiєю i лiцензуванням цiнних 
паперiв комерцiйних банкiв, i передати цi питання Комiсiї з ринку цiнних паперiв [2, с.8–14]. 
У США навiть Комiсiя з цiнних паперiв i Комiсiя з ф’ючерсiв iснують окремо. Однак у свiтi є 
i досвiд зменшення кiлькостi регуляторів, навiть створення єдиного регулятора. Своєрiдним 
каталiзатором цього процесу може бути фiнансова криза. Так, у Пiвденнiй Кореї ранiше було 
вiсiм регуляторiв ринку фiнансових послуг, а пiсля кризи 1997 р. залишилося три.  

Розгляд теоретичних аспектів формування та розвитку ринку фінансових інвестицій 
засвідчує високий ступінь їхньої регульованості саме державними структурами, а аналіз 
системи державного регулювання ринку фінансових інвестицій глибоко переконує у 
необхідності детальнішого вивчення досліджуваної сфери впливу на регіональні ринки. 

Дезінформація на ринку фінансових інвестицій використовується не лише за 
маніпулювання цінами, а й за інших корисливих злочинів. Тому законодавство різних країн 
передбачає відповідальність безпосередньо за цей вид правопорушення. 

У Сінгапурі 1986 р. прийнято закон, згідно з яким контроль за біржами був 
покладений на Міністерство фінансів, у тому числі затвердження створення біржі та 
припинення торгівлі на ній. Усі користувачі ф’ючерсних бірж, від торгівця до консультанта, 
повинні отримати від Міністерства фінансів відповідну ліцензію (інакше на них чекає 
покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років і штрафу до 30 тис. сінгапурських дол.). 
У Сінгапурі за шахрайські дії на біржі торгівці можуть бути покарані позбавленням волі до 
семи років і штрафом до 100 тис. сінгапурських дол. Окрім того, торгівці, зумисні дії яких 
спричиняють збитки клієнтам, зобов’язані відшкодувати такі збитки. 

У Великобританії Закон про фінансові послуги передбачає карну відповідальність за 
діяльність без ліцензії, поширення помилкової або недостовірної чи приховування суттєвої 
інформації. Максимальне покарання передбачає ув’язнення на 7 років або штраф у 
необмеженому розмірі (або те й інше водночас). 

Біржа може вилучити цінний папір з офіційного котирування у випадку невиконання 
емітентом зобов’язань щодо інформування власників цінних паперів і біржі про свою 
діяльність. 

Значні можливості для зловживань мають особи, пов’язані з емітентом (інсайдери). 
Закон США про торгівлю цінними паперами 1934 р. обмежує право інсайдерів спекулювати 
акціями своїх корпорацій. Прибуток, отриманий ними впродовж шести місяців від купівлі 
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або продажу акцій, може бути конфіскований на користь корпорації за позовом самої 
корпорації-емітента чи акціонера від особи корпорації. Однак положення Закону не може 
запобігти спекуляціям, прибуток від яких реалізується через шість і більше місяців після 
придбання або продажу акцій. 

У США інсайдер зобов’язаний доповідати Комісії з цінних паперів і біржі про кожну 
угоду, укладену ним з акціями його корпорації. Перелік таких угод щомісяця публікується. 

У 1994 р. у Німеччині було прийнято Закон про торгівлю цінними паперами, який 
забороняє операції з цінними паперами з використанням інформації, невідомої широкому 
загалу. Унаслідок прийняття Закону створено федеральний орган − Комісію з цінних паперів 
(BAWe), що налічувала у середині 1999 р. понад 150 працівників, основним завданням яких є 
боротьба з використанням інсайдерської інформації на ринку цінних паперів. Порушники 
можуть бути ув’язнені терміном від 1 до 3 років [3, с.38–41]. 

Особлива роль у підтриманні стабільності організованих фінансових ринків належить 
такій категорії учасників, як спеціалісти (маклери, маркетмейкери). Спеціалісти є членами 
біржі, займаються купівлею або продажем однієї чи кількох емісій акцій в операційному залі. 
Їхня робота посідає центральне місце у справі підтримання вільного стійкого ринку емісій, 
де вони виступають як спеціалісти. Спеціалісти на більшості бірж – це в основному 
працівники фірм, які займаються переважно або лише цією діяльністю. Усі спеціалісти 
повинні бути зареєстровані на біржі. Це дає змогу біржі їх перевіряти [4, с.47–49]. 

Спеціалісти можуть виступати в угодах як брокери і дилери. Як брокери вони 
виконують накази інших брокерів за комісійну винагороду. Як дилери – діють за власний 
рахунок, купують акції для продажу і продають їх, підтримуючи ринки внаслідок придбання 
акцій за вищою ціною, ніж хтось інший, готовий у цей час за них заплатити, і продажу акцій 
за нижчою ціною, ніж хтось ще, готовий у цей час їх запропонувати. Безпосередньо з 
інвесторами спеціалісти угоди не укладають. 

Спеціалісти повинні створювати стійкий ринок емісій акцій, за що вони відповідають, 
виставляючи заявки зі зазначеними цінами, за якими вони купують акції в продавця, і ціни, 
за котрою продадуть акції покупцю. Вони діють як брокери або дилери. Спеціалісти не 
можуть виступати у цих двох ролях одночасно в одній і тій самій угоді. 

Значення спеціалістів на ринку характеризують щонайменше два показники. По-
перше, рівень участі, який визначається діленням суми акцій куплених і проданих 
спеціалістами, які діють як принципали, на подвійний сукупний обсяг торгівлі на біржі. 
Другий аналітичний показник вимірює ступінь участі спеціалістів у купівлях або в продажах 
у сукупному обсязі. 

Основним інструментом спеціаліста є реєстр наказів. Якщо брокер із фірми-члена 
біржі звертається до спеціаліста з наказом, який не можна негайно виконати за поточною 
ринковою ціною, то наказ можна передати спеціалісту, який виконує роль агента. 

Спеціалісти можуть не розкривати зміст своїх реєстрів наказів нікому, за винятком 
посадових осіб біржі, уповноваженого відвідувача операційного залу або спеціаліста, який 
працює для цього спеціаліста. Однак Комісія з цінних паперів і бірж може вимагати 
розкриття інформації в суспільних інтересах. Реєстр наказів містить дуже корисну для 
окремих спекулянтів інформацію. Не вважається розкриттям змісту реєстру наказів 
інформація про кількість акцій з найкращого запиту і пропозиції. Однак спеціалісти можуть 
цього не робити, а виконувати лише ринкові й лімітні накази. 

Спеціаліст може виставляти котирування акцій за власний рахунок, а не з реєстру 
наказів з метою підтримання меншої різниці в цінах купівлі й продажу та збереження 
плавної послідовності зміни цін. Спеціаліст може і повинен давати котирування акцій, коли 
немає запитів або пропозицій за записами в реєстрі наказів. Коли є запити і пропозиції за 
записами в реєстрі спеціаліста, він може давати котирування акцій, але не може конкурувати 
зі своїми записами в реєстрі наказів. Спеціалісти можуть давати запити і пропозиції за 
власний рахунок у межах запитів і пропозицій, внесених у реєстр з метою поліпшення 
ситуації на ринку. Однак вони не можуть купувати за ціною або нижче від ціни будь-якого 



Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 4 (47) 

 85

наказу на купівлю, записаного в їхніх реєстрах, доти, доки не виконають накази своїх 
клієнтів за цими цінами. Також спеціалісти не можуть продавати за ціною або вище від ціни 
наказу про продаж записаного в їхніх реєстрах доти, доки вони не виконають накази своїх 
клієнтів за цими цінами. 

Якщо спеціаліст має наказ на купівлю та наказ на продаж тих самих цінних паперів за 
однаковою ціною, він повинен публічно запропонувати такі цінні папери за ціною з 
мінімальним відхиленням у бік підвищення порівняно зі запитом. 

Необхідність підтримувати стабільність і порядок на ринку цінних паперів може 
змусити спеціаліста здійснювати дорогі та ризиковані операції. Нова інформація про справи 
певної корпорації може стати причиною різкого викидання на ринок наказів про купівлю або 
продаж акцій. Інколи через це на кілька годин відкладають відкриття біржі або ж 
припиняють торгівлю на достатньо тривалий час. У таких ситуаціях біржовий спеціаліст 
повинен порадитися з керівництвом біржі. Вони повинні визначити розумне ринкове 
котирування акції. Під час відновлення торгівлі саме за цією ціною спеціаліст зобов’язаний 
продавати та купувати акції. 

Нині спеціалісти зобов’язані надавати біржі близько 8 разів щорічно звіт про деталі 
угод, укладених упродовж тижня. Тижні вибирають довільно і не повідомляють про них 
заздалегідь. Звіти дають змогу біржі з’ясувати дотримання належного порядку на ринку 
конкретних акцій, плавність зміни ціни, діапазон котирувань. На підставі зібраних даних 
доходять висновку про якість виконання спеціалістом своїх обов’язків. 

Спеціалісти також щотижня інформують біржу про кожен акт купівлі або продажу за 
власний рахунок, називаючи час укладення угоди, «знак» (тобто зростала ціна чи 
знижувалась) і кількість акцій. Вони також обліковують свою «стабілізуючу діяльність»: 
реєструють придбання акцій, коли ціна знижується і продаж тих акцій, ціна яких зростає. 

Крім того, на біржі постійно діє програма контролю за цінами на основі інформації, 
отриманої за допомогою комп’ютерів, що керують біржовим тикером. Коли зміна ціни 
певної акції перевищує допустимі межі, комп’ютер привертає увагу до цього факту, 
виокремлюючи його як нестандартну угоду [5]. 

Розуміючи під нестандартними такі угоди, ціни яких різко відрізняються від цін 
попередніх угод, пропонується фіксувати як ознаку нестандартної угоди відхилення цін від 
попереднього рівня, якщо відносна величина відхилення перевищує середню ефективну 
ставку за кредитами терміном в один рік, розраховану для відповідного періоду (день, 
тиждень, місяць, рік).  

До критеріїв нестандартних угод відносимо: 
− різкі відхилення рівня цін від попереднього рівня внаслідок угоди (угод); 
− різкі відхилення обсягів торгів від попереднього рівня за аналогічний період (причому не 

треба брати до уваги угоди, що відповідають критеріям нестандартних, але не 
перевищують певну суму); 

− укладання протилежних угод (на купівлю і продаж) з певним фінансовим інструментом 
тим самим торговцем упродовж короткого періоду (до місяця); 

− укладання угод із пов’язаними особами; 
− кампанії рекламного або антирекламного характеру щодо цінних паперів окремого 

емітента або ринку загалом; 
− неподання або несвоєчасне подання інформації, розкриття якої передбачене 

законодавством і нормативами. 
Для подолання проблем інформації на державному рівні пропонується вжити таких 

заходів: 
− стандартизувати інформацію; 
− автоматизувати інформацію; 
− сформувати централізовані, постійно діючі інформаційні джерела; 
− розв’язати питання уніфікації інформації та її достовірності; 
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− вирішити правила питань про інсайдерську інформацію та банківську таємницю з 
розробкою необхідних нормативно-правових актів; 

− розробити комплекс правових норм стосовно запобігання виникаючих ризиків 
інформації; 

− активно впроваджувати в Україні фінансові інновації. 
Висновки і перспективи подальших розробок. Розглянута вітчизняна 

організаційно-інформаційна складова у структурі ринку фінансових інвестицій показала, що 
рівень її розвитку безпосередньо впливає на кількість операцій на цьому ринку. Аналіз стану 
формування та використання інформаційних ресурсів України свідчить про наявність 
невирішених важливих проблем, пов’язаних з послідовністю та системністю впровадження 
заходів, спрямованих на удосконалення управління інформаційними ресурсами на 
стратегічному рівні. У сьогоднішніх умовах правотворчий процес відбувається шляхом 
вирішення окремих проблем в окремих законах і підзаконних актах фрагментарно, без 
узгодження з чинним законодавством, без врахування специфіки національної ментальності, 
правової культури і правосвідомості населення. Тому стратегічно важливою залишається 
проблема координації правотворчого процесу щодо формування правових засад побудови, 
забезпечення функціонування і розвитку системи управління інформаційними ресурсами 
України, а також розвитку інформаційної інфраструктури країни. 

У перспективі подальших розробок для покращення інвестиційного клімату в державі 
треба провести низку заходів, пов’язаних з подоланням проблем інформаційного 
забезпечення. Проблеми, які впливають на фінансові інвестиції, доцільно поділити на дві 
частини: ті, які впливають опосередковано, і ті, які впливають безпосередньо.  

Шляхи розв’язання першої частини проблеми такі: створення загальнодержавного 
громадського контролю за інформацією у засобах масової інформації; сприяння розвитку 
незалежної судової системи від будь-яких органів у державі; прискорення процесу детінізації 
економіки України; прискорення розпочатої пенсійної реформи; виховання 
підприємницького духу в населення країни.  

Проблеми, які пов’язані з другою частиною напряму, стосуються ринку цінних 
паперів і для їхнього вирішення потрібно створити цілісну систему інформації про учасників 
фондового ринку, яка повинна охоплювати: операції з цінними паперами на організованих і 
неорганізованих ринках; інформацію про факти фінансово-господарської діяльності 
публічних акціонерних товариств і підприємств-емітентів облігацій; умови лістингу цінних 
паперів; умови викупу власниками акціонерних товариств своїх власних акцій; рішення 
загальних зборів акціонерів публічних акціонерних товариств і підприємств емітентів 
облігацій. Подальший розвиток і вдосконалення  інформаційної структури ринку фінансових 
інвестицій з урахуванням інтересів інвесторів і зацікавлених сторін сприятиме більш 
предметній взаємодії органів влади і підприємницьких структур в Україні.  
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TRUST AS A SOCIAL AND ECONOMIC VALUE 
 
 
The results of studies provide evidence on how 
difficult it is to overcome the present crisis. 
People trust neither institutions nor business 
partners. The most important information is 
that the trust indicators have been decreasing 
significantly during the recent time. Countries 
in which societies are characterised by the 
high levels of the culture of trust are generally 
characterised by higher growth and economic 
development than countries characterised by 
the culture of mistrust.  
 

Результати дослідження свідчать про 
наявність труднощів при подоланні 
нинішньої кризи. Люди не довіряють ні 
установам, ні партнерам по бізнесу. 
Найбільш важливою інформацією є 
зниження показників довіри останнім 
часом. Автором виявлено, що країни, де 
суспільство характеризується більш 
високим рівнем культури довіри, як 
правило, показують більш високі темпи 
економічного зростання. 

 
Statement of a problem in a general view. Transformations that took place during the  

past decades have changed the functioning of global economies entirely. We are currently living in 
the era of informatization where processes of globalisation and competition have been intensified. 
Consequently, access to information is easier. We are facing multitude of alternatives and  
an increasing number of relations develops in the environment. All of that, including the turbulent 
and uncertain environment, causes that trust plays a very important role in the contemporary  
world.  

The analysis of researches and publications of last years. Currently, analyses of 
numerous organisations concerning measurement of trust are used for improvement of management 
effectiveness and increasing interest in the subject.  

Edelman, the international public relations agency offering a wide range of services is an 
example of such an institution. The survey developed by that organisation, Edelman  
Trust Barometer, aims at determining the reliability of the corporations and specific public  
entities.  

Unsolved parts of the general problem. Any cooperation contains an element of trust and 
its level determines not only the development of the individual but, first of all, social and economic 
development of entire societies. The importance of trust increases particularly in the imperfect 
market under the conditions of uncertainty of results and behaviours that cannot be measured or 
observed directly. 

The idea of the article. The aim of the paper is to present the importance of trust in social 
and economic life. Trust is one of the fundamental ties connecting people and institutions in the 
society.  

Statement of the basic material. Trust is one of the fundamental links connecting people 
and institutions in the society. It is usually referred to without awareness although the humanity gets 
in touch with it every day.  

The majority of people probably do not realise its influence on the decisions they take  
[1, p.9–14]. Creating the atmosphere of trust requires courage and commitment on the one hand and 
teaches patience on the other. Somebody who does not trust himself will have a problem with 
trusting the others. Trust related to an object is the knowledge or faith that its actions, future state or 
characteristics will prove consistent with our wish. 

People trusting the others do not feel the need to lie. They expect that reaction from others 
and believe that nobody will harm them. Thanks to such attitude, trust becomes the specific key to 
just and positive existence in the society and offers the possibility of maintaining good relations 
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between people [2, p.16]. It is one of the mass of elements supporting the decisions of taking the 
risk by the partners [3, p.525]. 

The important element of intellectual capital that trust is, assuming the form of a component 
of success in contemporary economy, offers the possibility of implementing various concepts and 
liabilities. Relations between people should be based on trust to make implementation of those 
relations possible. Increasing trade and cultural transfers between nations characterising the process 
of globalisation increases the exchange of information, knowledge and foreign investments. 

Current, dynamic development of technology, techniques, availability of information and 
unrestricted research at many levels requires the society to present mutual trust. Increasing the 
number of risky and uncertain transactions results in the increased focus devoted to that issue in the 
economic environment [4, p.177]. The element of social capital that trust is supports circulation of 
information and commitment to the relations between people [5, p.5]. This limits the uncertainty 
and costs involved in securing the appropriate level of safety that could lose balance by lack of 
trust. Edelman Trust Barometer surveys of 2011 and 2012 show that public trust in institutions is 
low. Non-government organisations are trusted the most. Trust in the media and entrepreneurs are 
much lower. Honesty of the governments is ranked the lowest. The fact that during the last year that 
trusts decreased dramatically deserves attention (tab. 1; Source: own work based on the: 
2012Edelman Trust Barometer. Global results, http://www.slideshare.net/EdelmanInsights). 

Table 1 
Global trust in institutions 

Institutions 
 

2011 2012 Change 

NGOs 
 

59% 54% - 5% 

Media 
 

46% 47% + 1% 

Business 
 

53% 47% - 6% 

Government 
 

49% 38% - 11% 

 

Trust related to specific industries (tab. 2; Source: own work based on the: 2012 Edelman 
Trust Barometer. Global results, http://www.slideshare.net/EdelmanInsights/2012-edelman-trust-
barometer-global-deck, 5.09.2012) is another component of the Edelman Trust Barometer survey. 
Every year the sector of technology enjoys the highest level of trust while the rankings are the 
lowest in case of banking and financial services sector. The majority of industries are characterised 
by decrease in trust – the largest in case of power and pharmaceutical sectors. 

Table 2 
Global trust in industries 

Industries 
 

2011 2012 Change  

Technology 80% 79% - 1% 
Automotive 67% 66% - 1% 
Food and beverage 64% 64% 0% 
Consumer packaged goods 57% 62% + 5% 
Telecommunications 67% 60% - 3% 
Brewing and spirits 57% 59% + 2% 
Pharmaceuticals 61% 56% - 5% 
Energy 60% 53% - 7% 
Media 52% 51% - 1% 
Banks 50% 47% - 3% 
Financial services 48% 45% - 3% 
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The importance of trust increases also in Poland [6, p.64]. The most important factors that 
determined the reputation of an enterprise in Poland in 2009 follow the global trends. Edelman 
Trust Barometer reports show that production and service quality ranks the first in building 
reputation. It is followed by transparency that scored minimally higher than trust (tab. 3; Source: 
own work based on the: reports Edelman Trust Barometer, Niskie zaufanie do banków i rządu w 
Polsce [Low trust in banks and government in Poland], http://www.egospodarka.pl,  
04.09.2012). 

Table 3 
The most important factors influencing reputation of the organisation in Poland in 2009 

 

Factor 
 

Importance 

Quality of production and services 
 

71% 

Transparency 
 

67% 

Trust 
 

65% 

 
F. Fukuyama [7, p.149–266] showed that the rules of trust and credibility have been anchored 

for good in the cultures of highly developed countries such as: 
− Japan; 
− Sweden; 
− Denmark; 
− Norway; 
− Germany.  

Among the low trust societies, he identified poorly developed countries such as Nigeria and 
some other African countries.  

To a certain extent, Russia and other post-communist countries, in which group unfortunately 
Poland is also included are also countries with low trust levels [8, p.271].  

Trust creates social capital and the economic result of the given country depends on the social 
capital value. It can be easily said that the wealth of a given country depends on the level of trust 
among its citizens [9, p.683–692]. The wealth of the given country and its ability to compete are 
conditioned by one dominating cultural characteristic – the level of trust in the society. Which is 
more, in 1997, S. Knack and P. Keefer [10, p.1251–1288] proved, on the base of the above-
referenced theory by F. Fukuyama, that actually strong correlation exists between the economic 
growth of the country and the level of trust in the given society. They considered the general trust 
that is trust in entirely unknown persons with whom we had no earlier contacts and with whom we 
had not been involved in any cooperation. The question asked in 32 countries was: “Can you say, 
generally speaking, that the majority of people can be trusted or that you do not have to be very 
careful in interactions with others?” [11, p.29]. Thirty-two percent of the respondents answered that 
“the majority of people can be trusted”. The lowest result was obtained in Peru at 5.5% and the 
highest in Norway at 62.5%. The difference in the levels of general trust between those two 
countries is almost as big as the difference in their development and economic situation.  

Mistrust is not supportive to economic development and the opposite – trust supports 
development. The general public climate of trust leads to open, innovative, spontaneous activities, 
increases the level of mobilisation, activity and freedom of the society as well as intensifies 
interactions, strengthens ties and leads to uniting communities developing the potential of the 
society and its subjectivity [12, p.19–22]. Widely spread culture of trust provides feedback 
influence on its own structural conditions increasing the normative stability, transparency of society 
organisation, durability of public order, responsibility of authorities as well as enforcement of rights 
and duties [13, p.224]. 
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Conclusions and prospects of the further studies. Trust, as one of the important elements 
of intellectual capital, which in the current global economy represents a factor of the success 
achieved, provides the opportunity of fulfilling the plans and duties. Human interactions that help 
attainment of targets, prospects and expectations, must be backed by trust. The process of 
globalisation is characterised by the increase of international cultural and trade exchange, increases 
the transfer of information and foreign investments in case of which parties assume the risk and 
must trust each other. Belief in transaction success must assume trustworthiness of the partner in 
that transaction. 

The results of studies show how difficult it is to overcome the current crisis. People trust 
neither the institutions nor the business partners. In addition, the most important information is that 
the trust indicators have been falling evidently during the recent times. 

Countries in which the societies are characterised by presence of the culture of trust at high 
level are generally characterised by higher growth and economic development than countries 
characterised by the culture of public mistrust.  
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УДК 336.74(477)         Рябініна Л.М. 
 
 
  ДОЛАРИЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ 

 
 

У статті висвітлено сутність та види дола-
ризації економіки країни, які виникають у 
країнах, які розвиваються, та фактори, які 
сприяють виникненню доларизації і їх 
вплив на подальший розвиток економіки 
країни. У статі виконано аналіз рівня та 
виду доларизації України та надано 
рекомендації щодо подальшого зменшення 
рівня доларизації її економіки. 

An essence and types the of dollarization of 
the economy what are arising in developing 
countries and factors, promoting its 
emergence, and also their influence on further 
development of the national economy are 
reported in this article. A level and types of 
dollarization of the Ukraine economy is 
analysed. There are recommendations about 
further reduction of its level in the national 
economy in the article. 

 
 

 Постановка проблеми у загальному вигляді. Доларизація як процес підтримання 
активів та формування пасивів у твердій валюті використовувалася у вітчизняній економіці 
ще за часів перебування України у складі СРСР. На початку 1990–х років ця проблема не 
сприймалася серйозно, як спроможна істотно впливати на макроекономічні процеси. 
Сьогодні ж доларизація активно прогресує і є однією з причин прорахунків під час розробки 
Національним банком України основних параметрів грошово-кредитного регулювання, що 
негативно впливає на економічний розвиток країни і потребує глибокого аналізу та пошуку 
шляхів дедоларизації економіки країни. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Серед вітчизняних економістів-
дослідників та науковців проблемою доларизації економіки України займався цілий ряд 
відомих економістів, серед яких варто назвати О. І. Береславську, О. В. Дзюблюка,  
В. В. Козюка, В. О. Кравця, В. І. Міщенка та багато інших відомих науковців, які у  
своїх працях розкрили сутність доларизації економіки країни та її вплив на її економічний 
розвиток.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Не зважаючи на те, що 
вченими висвітлена сутність та види доларизації економіки країни та її вплив на її розвиток, 
разом з тим залишилися невирішеними такі питання як вид доларизації України, її рівень і 
наслідки в умовах подальшої глобалізації та можливі шляхи її подолання.  
 Постановка завдання. Метою статті є висвітлення cтану доларизації економіки 
України, її вплив на макроекономічні показники розвитку країни та визначення можливих 
шляхів зменшення рівня доларизації в країні 

Виклад основного матеріалу дослідження. Доларизація економіки країни означає 
використання в її грошовому обороті іноземної валюти, що може відбуватися в одному з 
трьох видів: 

1. Офіційної чи повної доларизації, при якої іноземна валюта є єдиним законним 
платіжним засобом в грошовому обороті країни;  

2. Напівофіційної доларизації, при якої іноземна валюта використовується в країні 
поряд з її національною валютою, як рівноцінний і законний платіжний засіб. До  
напівофіційної доларизації відносять і таку, за якою іноземна валюта не має статусу 
законного платіжного засобу, але приймається та повертається банками на/з рахунків 
клієнтів і використовується у банківських переказах по їх дорученнях за кордон;  

3. Неофіційної доларизації, за якої іноземна валюта є нелегальним платіжним засобом 
в країні, але становить значну питому вагу в готівковій грошовій масі, що перебуває в обігу 
цієї країни.  
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Для визначення рівня напівофіційної доларизації економіки країни використовують 
такі показники, як: 
− рівень доларизації за депозитами – питома вага депозитів в іноземних валютах у сумі 

всіх депозитів банківської системи країни; 
− рівень доларизації за М2 – питома вага депозитів в іноземних валютах в широких грошах 

за агрегатом М2; 
− рівень доларизації за позичками – питома вага позичок в іноземних валютах у сумі всіх 

позичок, наданих банківською системою країни в її економіку; 
− обсяги готівкових заощаджень населення поза банками, уяву про які можуть дати обсяги 

купівлі-продажу валюти населенням. 
Для визначення рівня неофіційної доларизації економіки країни використовується 

показник співвідношення обсягу іноземної готівкової валюти із загальною кількістю 
готівкових грошей в країні.  

Сьогодні в Україні існує як напівофіційна доларізація за якою іноземна валюта не має 
статусу законного платіжного засобу, але приймається та повертається банками на/з рахунків 
клієнтів і використовується у банківських переказах по їх дорученнях за рубіж та неофіційна 
доларізаціяї економіки країни.  

Серед основних причин доларизації економіки України, перш за все, необхідно 
назвати:   
– значні обсяги надходжень у країну експортної валютної виручки та іноземного капіталу; 
– значні обсяги надходжень у країну валютних переказів трудових мігрантів, так званих, 

«заробітчан»; 
– високий рівень інфляції в країні та, як наслідок, високі інфляційні очікування суб’єктів 

економіки; 
– нижчу доходність гривневих активів, порівняно з доходністю активів, деномінованих в 

іноземній валюті;   
– більш стабільні процентні ставки за позичками і депозитами в іноземній валюті, ніж у 

національній валюті;   
– зростаючу відкритість вітчизняної економіки, яка зумовлена зростаючим розвитком 

міжнародної торгівлі;  
– недосконалість законодавчої та нормативно-методологичної бази в Україні щодо 

використання в грошовому обороті країни іноземної валюти. 
Заслуговує на увагу, що в науковій літературі до високодоларізованих країн зазвичай 

відносять такі країни, в яких відношення депозитів в іноземній валюті до широких грошей 
(по М2) перевищує 30 %. Доречно відмітити, що такий критерій рівня доларізації економіки 
країни ,як співвідношення інвалютних депозитів до грошового агрегату М2, має суттєвий 
недолік, який полягає в тім, що він не дозволяє враховувати в рівень доларізації тезавровану 
населенням іноземну валюту. Разом із тим, в Україні, у якій нестабільні і економіка, і 
банківська система, більша частка іноземної валюти населення знаходится в нього на руках 
(а не в банках). Тут не можна не привести висловлювання зам. міністра соціальної політики в 
Україні на конференції «Майбутне міграції в Україні» яка відбулася у жовтні минулого року, 
який заявив, що «заробитчани приносять країні більше грошей, ніж усі іноземні інвестори». 
А на думку одного з лідерів професійного руху С. Олійника, який досконало знає проблеми 
трудової міграції в Україні, сума інвестицій, які поступають в Україну від фізичних осіб, які 
знаходяться за кордоном, щорічно складає 8–9 млрд. доларів США. Більша частина цих 
коштів поступає в Україну через коррахунки банків та міжнародні платіжні системи, однак 
до 3 млрд. доларів США поступає в Україну по неофіційним каналам. Із цього випливає, що 
кошти, які поступають із-за кордону від наших співвітчизників, є гідною інвестиційною 
підмогою для вітчизняної економіки, яка ще й до початку світової економічної кризи мала 
небагато дохідних статтей експорту. А сьогодні, коли українська продукція з труднощами 
відстоює звичайні ринки збуту, роль інвестицій від фізичних осіб у справі збереження 
прийнятного платіжного балансу країни ще більше зростає. Доречно, що у 2012 році 
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очікується із-за кордону не потік, а повноводна ріка валютних надходжень. Не можна не 
сказати, що недоліком такого міцного інвестиційного ресурсу, як валютні перекази трудових 
мігрантів, є те, що постійний відтік робочої сили із країни негативно відбивається на 
демографічний та соціальній ситуації, бо по підрахунках спеціалістів, сьогодні в Україні 
залишилося менш 20 млн. економічно активних громадян. Однак, якщо враховувати в оцінці 
доларізації економіки України ще й долари, які знаходяться на руках у населення і валюту, 
яка використовується в розрахунках тіньової економіки, то виявиться, що Україна сьогодні 
відноситься до однієї з найбільш доларізованих країн світу. 

Аналіз показав, що за критерієм співвідношення депозитів в іноземній валюті до 
щироких грошей за М2 Україна сьогодні має високодоларізовану економіку (табл. 1). 

           Таблиця 1 
Рівень доларізації економіки України у 2005–2011 рр., оцінений як співвідношення депозитів 

в іноземній валюті до щироких грошей за М2 станом на кінець року, (млрд. грн.) [1] 
              

 
Як видно з даних табл. 1, якщо у 2005 році рівень доларізації української економіки 

лише наближувався до максимального рівня, то у кризові 2008–2009 рр. рівень доларізації 
економіки України перевищував 40% М2 і був найбільшим за всі роки існування незалежної 
України. Це зумовлено тим, що починаючи з 2008 року, не зважаючи на глобальну світову 
фінансову кризу, українські заробітчани за кордоном стали більше переказувати валюти в 
Україну своїм родичам, які, крім необхідних поточних витрат, поміщували цю валюту в 
банки, у зв’язку із чим у банках питома вага депозитів в іноземній валюті як юридичних, так 
і фізичних осіб, наприклад, у 2009 р. складала більш 50 % від загальної суми депозитів і була 
на рівні 52,6–52,8 % (табл. 2).  

             Таблиця 2 
Депозити фізичних та юридичних осіб в іноземній валюті в банках України у 2007–2011рр. 

станом на кінець року [2] 
 

Депозити юридичних осіб в інвалюті Депозити фізичних осіб в інвалюті 
Усього у т. ч. в дол. США Усього у т. ч. в дол. США Рік 

млрд. грн. % млрд.грн. % млрд. грн. % млрд. грн. % 

2007 43,4 30,7 33,9 78,1 64,9 38,8 48,8 75,1 
2008 102,6 50,5 82,4 80,3 107,8 49,5 75,5 70,0 
2009 93,5 52,6 74,8 80,0 113,0 52,8 78,6 69,6 

2010 74,2 40,6 56,9 76,7 132,2 48,1 96,1 72,7 

2011 97,2 40,1 70,6 72,6 149,9 48,3 114,9 78,6 
 
До того ж, як видно з даних табл. 2, у кризові 2008–2009 роки питома вага депозитів в 

усіх іноземних валютах була найбільшою, в той самій час, як пиитома вага саме доларових 
депозитів фізичних осіб була значно меншою в порівнянні з передуючим та послідуючими 
роками, що свідчить про те, що фізичні особи у кризові роки значну частку отриманих від 
«заробітчан» доларів використовували у внутрішніх розрахунках, не поміщуючи їх в банки. 

Аналіз наданих банками України позичок в іноземній валюті за видами позичальників 
також показав, що питома вага позичок в усіх іноземних валютах у кризові роки була 
найбільшою як наданих юридичним, так і фізичним особам (табл. 3), але питома вага 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Грошова маса (М2), в тому 
числі: 

193,1 259,4 391,3 512,5 484,8 596,8 681,8 

Депозити в інвалюті 50,6 80,0 108,2 210,4 206,6 206,3 247,1 
те ж саме в % до М2 26,2 30,8 27,7 41,1 42,6 34,6 36,2 
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наданих банками позичок у доларах США фізичним особам суттєво відрізнялася від питомої 
ваги позичок, наданих юридичним особам.  

           Таблиця 3 
Позички, надані фізичним та юридичним особам в іноземній валюті у 2007-2011рр.  

(станом на кінець року) 
 

Позички, надані юридичним особам Позички, надані фізичним особам 

В іноземній 
валюті 

в тому числі в 
доларах США 

В іноземній  
валюті 

в тому числі в 
доларах США Рік Усього

млрд. 
грн. млрд. 

грн. 
% 

млрд. 
грн. 

% 

Усього
млрд. 
грн. млрд. 

грн. 
% 

млрд. 
грн. 

% 

2007 320,2 142,7 44,6 114,4 78,7 160,4 102,0 63,6 96,2 94,3 
2008 496,3 262,2 52,8 224,1 85,5 280,5 201,7 71,9 192,2 95,3 
2009 519,5 221,0 42,5 182,2 82,4 241,2 174,6 72,4 166,2 95,2 
2010 564,6 221,2 39,2 182,2 82,4 209,5 144,8 69,1 138,1 95,4 
2011 646,8 243,4 37,5 205,4 84,4 201,2 114,5 56,9 109,7 95,8 

 
Як видно з даних табл. 3, питома вага позичок в іноземній валюті (у тому числі і в 

доларах США), надана фізичним особам в півтора рази більше питомої ваги позичок, 
наданих в іноземній валюті юридичним особам. Це зумовлено тим, що в Україні існує 
дефіцит житла, яке будівельні кампанії ще й досі продають за іноземну валюту. Відповідно 
банки надавали фізичним особам іпотечні позички на купівлю житла в іноземній валюті. 
Саме цим пояснюється висока питома вага позичок в інвалюті і, перш за все, у доларах 
США, які банки надавали фізичним особам (в порівнянні з питомою вагою позичок, наданих 
юридичним особам). 

Разом із тим, не можна не відмітити, що обсяги позичок в іноземній валюті, які надавали 
банки України в її економіку значно перевищували обсяги залучених вітчизняними банками 
на депозити коштів в іноземній валюті (табл. 4).  

            Таблиця 4 
 Перевищення обсягів банківських позичок в іноземній валюті над обсягами депозитів банків 

в іноземній валюті в Україні у 2005–2011 рр. (станом на кінець року, млрд. грн. [2; 3] 
 

Показники 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Позички 49,0 134,4 244,7 463,9 395,6 365,9 351,0 
Депозити 50,6 80,0 108,3 210,4 206,5 206,4 247,1 

Перевищення - 54,4 136,4 253,5 189,1 159,5 103,9 
 
Як бачимо з даних табл. 4, обсяги перевищення позичок в іноземній валюті над 

обсягами депозитів в іноземній валюті в деякі роки (2007–-2008 рр.) були більшим за обсяги 
самих залучених на депозити коштів в інвалюті. Однак, більш ніж подвійне перевищення 
інвалютних позичок, наданих вітчизняними банками, над залученими в інвалюті депозитами, 
сприяючи більшому отриманню інвалютних прибутків банків, разом з тим суттєво 
зменшувало їх ліквідність, сприяючи  імовірному банкрутству. 

Тому для нейтралізації загроз економічній безпеці в банківській сфері в період 
фінансової кризи, НБУ було поставлене питання про заборону надання позичок в іноземній 
валюті окрім резидентів, які отримують валютну виручку, а також заборона на дострокову 
видачу банками депозитів в іноземній валюті. Доречно, що з 1 січня 2011 року ці норми були 
скасовані.  

Не можна не відмітити також, що питома вага готівкової іноземної валюти у 
внутрішньому обігу України безперервно збільшувалася і на початок 2012 року складала 
більш 50 % широких грошей за М2 (табл. 5).   
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Таблиця 5 
    Питома вага іноземної готівкової валюти в широких грошах (М2) України в 2007–2011 рр. 

станом на кінець року [1] 
Показники 2007 2008 2009 2010 2011 

Іноземна готівка в обігу, млрд. грн. 65,6 100,7 169,2 247,5 349,7 
Те ж саме у % до М2 16,8 19,6 34,9 41,5 51,3 

 
Високий рівень іноземної валюти в готівковому грошовому обігу України на початок 

2012 року значною мірою пояснюється недовірою населення до національних грошей, 
купівельна спроможність який безперервно зменшується.  

Зрозуміло, що з метою зменшення і подальшого усунення доларізації економіки 
України, необхідно суттєво зменшити питому вагу не лише інвалютних позичок та 
депозитів, а також кількість іноземної валюти на руках у населення, бо такий високий рівень 
доларізації економіки України по депозитах, позичках і в готівковому обігу країни має дуже 
серьйозні негативні наслідки. 

До однієї з найважливіших проблем доларизації економіки належить той факт, що 
країна суттєво втрачає найважливіший цільовий орієнтир – грошово-кредитну політику, 
оскільки НБУ позбавляється можливості чітко впливати на пропозицію грошей в економіці, і 
тим самим впливати на стабільність національних грошей. Перш за все, у доларизованій 
економіці, де одночасно використовується в грошовому обороті країни іноземна й 
національна валюта, деформується дія каналів трансмісійного монетарного механізму, що 
суттєво підвищує невизначеність в монетарній сфері, посилює вплив монетарних шоків і 
ризики боргової кризи, а саме:   
− обсяги і структура грошової маси стають вкрай чутливі до коливань обмінного курсу 

іноземної валюти та девальваційних очікувань – зміни обмінного курсу автоматично 
впливають на вартість доларової складової грошової маси у виразі національної валюти;   

− зростає чутливість валютного курсу іноземної валюти до змін у грошовій пропозиції: 
непередбачені переливи між частинами грошової маси в національній та іноземній 
валютах під впливом девальваційних очікувань відбиваються у коливаннях попиту та 
пропозиції іноземної валюти на готівковому і безготівковому сегментах валютного ринку;   

− послаблюється дієвість відсоткової ставки, як інструменту регулювання грошової 
пропозиції;   

− зменшуються можливості здійснення антициклічної стимулюючої ролі грошово-
кредитного регулювання в частині проведення девальвації, яка стає особливо небажаною в 
умовах доларизованої економіки;   

− ускладнюється прогнозування наслідків застосування важелів грошово-кредитного 
регулювання і розриваються традиційні лінійні зв’язки між динамікою грошової маси та 
інфляцією;   

− суттєво зростає вразливість банківської системи, корпоративного сектора і держави до 
валютних ризиків [4, с.170]. 

По-друге, високий рівень доларизації економіки ще більше ускладнює впровадження 
дій, спрямованих на боротьбу з інфляцією, в тому числі і за допомогою інфляційного 
таргетування тому, що введення в ній інфляційного таргетування буде неефективним, бо 
високий рівень доларізації в країні обмежує методи впливу монетарної влади на національну 
економіку. Монетарна влада лишається, зокрема, такого інструменту грошово-кредитного 
регулювання, як валютний курс і тому стає неспроможною стимулювати експорт шляхом 
девальвації національної валюти. До того ж, економіка, в якій значна частка позичок 
надається у іноземній валюті, а доходи фірми отримують у національній, особливо чутлива 
до змін валютного курсу іноземної валюти. Коли влада боїться відпустити валютний курс, 
виникає так званий «страх перед плаванням». Тому влада своїми інтервенціями втручається 
у валютний ринок навіть тоді, коли шоки, що на ньому виникають, є короткостроковими та 
скороминучими [5, с.220]. 
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Доларизація підвищує чутливість банківської системи до ризиків втрати ліквідності і 
платоспроможності. Коли ці ризики не враховуються і не контролюються належним чином 
банками та іншими учасниками грошового ринку, вони можуть викликати хвилювання, 
провокуючи масове вилучення депозитів і, як наслідок, фінансову кризу. 

Ризик ліквідності банківської системи виникає при відсутності достатнього 
забезпечення доларових зобов’язань банків. Підвищення банківського ризику може 
спонукати вкладників чи інших кредиторів конвертувати свої депозити в готівкові долари 
або перевести їх за кордон. Доларові зобов’язання повинні оплачуватися за паритетом до 
іноземної валюти.  

Найбільш серйозні ризики платоспроможності в частково доларизованих економіках 
обумовлені невідповідностями валют в балансах і потенційним впливом значного зниження 
курсу національної валюти на чисту вартість активів. Невідповідність валют має місце при 
розбіжності активів і зобов'язань в іноземній валюті. Коли валютні зобов’язання банку 
перевищують його валютні активи, зниження курсу національної валюти призводить до 
зменшення чистої вартості його активів і може підірвати його платоспроможність. Це 
відбувається, наприклад, коли банк приймає вклади в іноземній валюті та надає позички в 
національній валюті [6, с.5]. 

Заслуговує на увагу, що в умовах доларізації депозитів, позичок і готівки дії 
трансмісійного механізму супроводжуються великою асиметричністю інформації. Це 
зумовлено тим, що в умовах доларізації економіки курсові коливання гривні по-різному 
відображуються на фінансовому стані кредиторів та дебіторів в іноземній валюті. Зокрема, 
при девальвації гривні у кредиторів (і перш за все, у кредитуючих банках) збільшуються 
вимоги у гривневому еквіваленті за наданими ними доларовими позичками, в той  
час як у дебіторів збільшуються зобов’язання у поверненні збільшеної суми  
гривневого еквіваленту за отриманими позичками. Саме цей факт і створив неможливість  
повернення банкам більшістю позичальників України доларових позичок, отриманих на 
купівлю житла.  

На думку автора, для зменшення чи, навіть, знищення доларізації економіки України 
її Уряду, перш за все, необхідно на законодавчому рівні ввести заборону на встановлення  
будь-яких цін на внутрішньому ринку країни в іноземній валюті (не кажучи вже про її 
отримання по завершенні угоди, як це ще інколи робиться в Україні особливо при купівлі 
землі, нерухомості, автомобілів, а також імпортних меблів, туристських путівок, білетів на 
проїзд за кордон у будь-яких видах транспорту тощо). Інакше кажучі, на внутрішньому 
ринку України і валюта ціни, і валюта платежу повина бути єдиною, тобто гривнею. Такий 
підхід до використання іноземної валюти на внутрішньому ринку України буде сприяти і 
зменшенню тіньового бізнесу, край якому зможе покласти лише висока зацікавленість 
«тіньовиків» у виході з тіні (при створенні Урядом гарантованих умов для такої 
зацікавленості). 

З метою залучення іноземної валюти, яка знаходиться на руках у населення, до банків 
доцільно, на наш погляд, приймати на депозити іноземну валюту під більш високі проценти, 
що зацікавить населення у заощадженні іноземної валюти в банках. Разом із тим ввести 
мультивалютні депозити з можливістю їх видачі у валюті, яку бажає отримати власник 
депозиту (з перерахуванням валюти вкладу на бажану валюту по офіційному курсу НБУ на 
день видачі вкладу). 

А посиленню зацікавленості фізичних осіб зберігати іноземну валюту в банках 
буде сприяти заборона на законодавчому рівні використання іноземної валюти в 
готівковому обігу на внутрішньому ринку України. Крім того, такий підхід до 
використання іноземної валюти в організованій та неорганізованій мережі дозволить 
припинити обіг іноземної валюти на внутрішньому ринку України, у тому числі 
зацікавленість юридичних, і, що особливо варто підкреслити, фізичних осіб в інвалютних 
позичках для їх використання внутрі країни.   

Заслуговує на увагу, що в результаті високого рівня доларізації економіки країни 
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неминучо загострюється проблема зовнішньої заборгованості, посилюється загальна 
нестабільність нацйіональної економіки і національних грошей. До того ж, при високому 
рівні доларізації центральний банк втрачає частку сенйоражу, яка в цьому разі залишається у 
емітента іноземної валюти. 

Доречно відмітити, що коли використовується в обігу національна валюта (поряд з 
іноземною валютою), то скуповування центральним банком іноземної валюти збільшує 
грошову базу, на основі якої (завдяки дії грошового мультиплікатора) формуються грошові 
агрегати. Однак, якщо в обігу знаходиться велика кількість іноземної валюти, то механізм 
формування грошових агрегатів суттєво послаблюється.  

Висновки і перспективи подальших розробок. Україна сьогодні має напівофіційну і 
неофіційну високодоларізовану економіку. Основним засобом боротьби з доларізацією 
економіки є забезпечення макроекономічної стабільності в країні (і, перш за все, цінової 
стабільності). При її досягненні стають можливими міри по здорожченню обігу іноземної 
валюти – введення високих ставок податку на її купівлю, законодавче встановлення 
обов’язкової різниці між курсом купівлі і продажу (і чим вище ця різниця, тим менш вигідно 
купувати іноземну валюту для короткострокових вкладень).  

Не зважаючи на цілу низку проблем, створених високим рівнем доларізації економіки 
України, доцільно ввести в країні інфляційне таргетування, яке може бути дуже ефективним. 
Зокрема, професор Тель-Авівського університету Л. Лійдерман, фахівець Міжнародного 
валютного фонду Р. Майно та економіст Центрального банку Чилі Е. Парадо вважають, що 
не дивлячись на спеціфіку каналів, що передають грошову трансмісію в доларізованій 
економіці, введення інфляційного таргетування вносить позитивні сигнали для економічних 
суб’єктів [7, с.70)]. Це зумовлено тим, що прозора і передбачувана монетарна політика 
центрального банку при режимі інфляційного таргетування забезпечує низькі інфляційні 
очікування і, відповідно, спотворює уповільнення цін. Таким чином, само по собі інфляційне 
таргетування призводить до зниження рівня доларізації економіки і пом’ягшення можливих 
балансових ефектів. За таких умов перспективи подальших розробок зменшення в Україні 
рівня доларізації її економіки доцільно розглядати разом з введенням в Україні таргетування 
інфляції. 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА 
ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
 
 

У статті розглянуто основні підходи до 
визначення сутності та джерел 
фінансування інноваційної діяльності 
промислових підприємств. Обґрунтовано, 
що фінансування інноваційного процесу – 
це процес залучення фінансових ресурсів у 
інноваційний процес на підприємство у 
грошовій формі з метою досягнення 
економічного та соціального ефекту в 
перспективі. 
 

The main approaches for determining the 
nature and sources of financing of innovative 
activity of industrial enterprises are given. The 
types of funding innovation business and the 
advantages and disadvantages of their 
involvement are investigated. The financing of 
the innovation process as the process of 
attracting financial resources in the innovation 
process at the company in cash in order to 
achieve economic and social impact in the 
future is grounded 

 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Активне здійснення інноваційних 

процесів стає вирішальною умовою подальшого розвитку сучасної економіки нашої країни. 
Воно дозволить забезпечити якість зростання, ресурсозбереження, ефективність 
виробництва, випуск конкурентоспроможної на внутрішньому та світовому ринках 
продукції. Підприємства, які формують стратегічну поведінку на основі інноваційного 
підходу мають можливість завоювати лідерські позиції на ринку, зберегти високі темпи 
розвитку, скоротити рівень витрат, добитися високих показників прибутку. Проте методичне 
обгрунтування джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств досі ще 
недостатньо опрацьоване в науковій літературі.  

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Слід відзначити, що інноваційна 
діяльність підприємств, пошук шляхів підвищення її ефективності є предметом постійних 
наукових пошуків. Багато теоретичних і прикладних аспектів здійснення інноваційної 
діяльності промислових підприємств знайшли своє відображення у працях таких відомих 
вітчизняних і закордонних вчених, як: І. Ансоф, Л. Водачек, В. Геєць, А.Гриньов, П. Завлін, 
С.Ілляшенко, Б. Санто, Б. Твісс, Р. Фатхутдінов, М. Фучик, М. Чумаченко, Н. Чухрай,  
Й. Шумпетер, та ін. Окремі питання пошуку джерел фінансування інновацій на 
підприємствах розглянуто у працях О. І. Амоші, І. О. Бланка, О. І  Волкова, В. В. Власенко,  
В. М. Геєця, А. П. Гречан, М. П. Денисенко, А. М. Поддєрьогіна, А. М. Турило,  
Л. І. Федулової, І. І. Цигилика, І. М. Школа та інших вчених.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Нині існують 
розбіжності у визначенні власного поняття фінансування інноваційного процесу на 
підприємствах, а також ефективності залучення для цього різних джерел, що потребує 
додаткового дослідження. Таким чином, залишається невирішеним завдання обґрунтування 
джерел фінансування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення основних підходів до сутності та 
джерел фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний розвиток вітчизняних 
підприємств вимагає істотної активізації інноваційних процесів. Саме інноваційна 
спрямованість підприємств є потужним фактором їх економічного зростання. Проте світові 
фінансові кризи поглиблюють проблеми фінансування інноваційних процесів на 
промислових підприємствах. У зв’язку з цим, з точки зору автора, доцільним і актуальним є 
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проведення дослідження щодо визначення джерел фінансування інноваційної діяльності 
підприємств та пошуку шляхів мобілізації перш за все внутрішніх джерел її фінансування.  

Серед науковців немає єдиного підходу до визначення ресурсного забезпечення 
інноваційної діяльності. Найпоширенішою є думка, що інноваційна діяльність вимагає 
залучення тільки фінансових ресурсів, тобто фінансування інноваційної діяльності – це лише 
грошові відносини з іншими суб’єктами господарювання та банками з оплати науково-
технічної продукції, контрагентських робіт, поставок спецобладнання, матеріалів і 
комплектуючих виробів, розрахунків із замовниками, трудовими колективами та 
державними органами управління [1, с.12–13]. Інші економісти зазначають, що здійснення 
інноваційної діяльності вимагає залучення не лише коштів у безпосередньо грошовому 
вимірі, а й інших – у вигляді основних і оборотних засобів, майнових прав і нематеріальних 
активів, кредитів, позик та застав (боргових забовязань), прав на землеволодіння й 
землекористування тощо [2, с.93–95].  

Незважаючи на тривале використання понять «фінансування» та «інвестування», 
загальної точки зору стосовно їх економічного змісту серед фахівців до цього часу не існує. 
Згідно з визначенням, яке наведено у фінансово-правовому словнику: «фінансування» – 
постачання підприємств, установ, організацій коштами з певних джерел на конкретні цілі. 
Якщо розглядати поняття «фінансування», то етимологічно воно походить від «financing», 
«finanzierungf» – це мобілізація підприємством необхідних для виконання поставлених перед 
ним планових завдань фінансових ресурсів; комплекс заходів щодо формування та 
обслуговування капіталу підприємства [3, с.123–128].  

У загальному розумінні фінансування передбачає надання капіталів і залучення 
інвестицій (капіталовкладень) для втілення (реалізації) певного проекту [4, с.486], тому 
фінансування тісно пов’язане з таким поняттям, як інвестування. Якщо розглядати поняття 
«інвестування», то етимологічно воно походить від «investment» – «капіталовкладення». Тому 
інвестування передбачає саме процес вкладення капіталу у певні об’єкти, і є складовою 
частиною фінансування.  

В економічній літературі виокремлюють два ключові фактори, що характеризують 
загальну сутність інвестування: час (отримання прибутку може мати послідовний, 
паралельний чи інтегральний характер) і ризик (вкладання відомої суми коштів зараз і 
невідома величина прибутку у майбутньому) [5, с.99–106].  Наявність різних поглядів 
науковців щодо понять «фінансування» та «інвестування», а також визначення 
співвідношення між ними призвело до існування розбіжностей у трактуванні сутності 
інвестиційного та фінансового забезпечення інноваційної діяльності. Зазвичай при розкритті 
сутності поняття «інвестиційне забезпечення» використовують інвестиційні ресурси у формі 
фінансових, матеріальних, нематеріальних та трудових, які залучаються для здійснення 
капіталовкладень в об’єкти інвестування, зокрема інновації, а для визначення поняття 
«фінансове забезпечення інноваційної діяльності» – переважно тільки фінансові ресурси.  

При цьому фінансові ресурси, зокрема грошові кошти, в інвестиційній діяльності 
відіграють найбільшу роль. Вони можуть трансформуватися у будь-яку іншу форму 
інвестиційних ресурсів шляхом придбання предметів та засобів праці, робочої сили і т.ін., і 
тільки грошові кошти дають можливість інвестору вибирати будь-який об’єкт інвестування. 
Так, на думку М. П. Денисенка, Л. І. Михайлової, А. П. Гречан більш узагальнено процес 
забезпечення інноваційної діяльності необхідними ресурсами характеризується терміном 
«інвестування інноваційної діяльності», або «інвестиційне забезпечення інноваційної 
діяльності» [6, с.89–94]. Наведене визначення відповідає трактуванню інвестицій Законом 
України «Про інвестиційну діяльність», згідно з яким інвестиціями є всі види майнових та 
інтелектуальних цінностей, що вкладаються в обєкти підприємницької та інших видів 
діяльності, у результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект. 
Виходячи з цього, поняття «фінансування» та «інвестування» подібні в тому, що як поцес 
вони зорієнтовані на платежі, мають спільну мету – одержання вигоди, хоча у випадку 
фінансування інноваційної діяльності вони не є тотожними. У науковій літературі інколи 
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зустрічається ототожнення понять «джерела фінансування» та «джерела інвестування»,  
що не можна визнати коректним. Так, О. І. Волков при розгляді питання фінансового 
забезпечення інноваційної діяльності визначає джерела інвестиційних ресурсів [7, с. 67–78]. 
Проте при інвестуванні можуть вкладатись не тільки фінансові ресурси, але й виражені в 
грошовому еквіваленті інші інвестиції, у тому числі основні й оборотні кошти, майнові 
права, нематеріальні активи, кредити, права землекористування тощо. Порівнюючи 
інвестування та фінансування на предмет мети, яку вони ставлять перед собою, видно, що 
вона у них практично спільна – отримання прибутку лише з невеликою різницею: 
інвестування практично завжди має на меті отримання прибутку та примноження капіталу, а 
фінансування, як правило, пов’язане ще й з отриманням соціального ефекту. Таким чином, 
фінансування та інвестування є різними поняттями. Спільні і відмінні риси фінансування та 
інвестування наведені в табл. 1. 

До інноваційного процесу на промислових підприємствах найбільш прийнятним є 
застосування саме поняття «фінансування», а не «інвестування». Це пов’язано з тим, що 
очікуваний результат від впровадження інновацій у виробничий процес підприємства є не 
лише у формі прибутку, але й у вигляді соціального ефекту. Таким чином, фінансування 
інноваційного процесу – це процес залучення фінансових ресурсів у інноваційний процес на 
підприємство у грошовій формі з метою досягнення економічного та соціального ефекту .  

Фінансувати інноваційний процес на промислових підприємствах можна за 
допомогою різних джерел, які класифікують за такими ознаками: за потоком отриманих 
джерел – внутрішні та зовнішні; за способом залучення – власні, позичені та залучені; за 
формою отримання – грошові, матеріальні; за суб’єктом надання – кошти інвесторів, кошти 
власників, кошти кредиторів, кошти держави; за походженням ресурсів – державні, 
комунальні, приватні; за мотивом отримання винагороди – венчурний капітал, наукові 
фонди, спонсорська допомога. Узагальнено основні джерела фінансування інноваційної 
діяльності на підприємстві наведено на рис. 1. 

У науково-практичній літературі можна зустріти дві основні концепції трактування 
сутності та класифікації внутрішніх джерел фінансування. Перший підхід зорієнтований на 
фінансові результати, другий – на рух грошових потоків.  

Таблиця 1 
Порівняльні риси фінансування та інвестування 

 

Критерій Фінансування Інвестування 
Сектор економіки Виробничий та фінансовий Виробничий 

Функція 
Покриття суспільно 
необхідних витрат 

Активізація виробничої 
діяльності. Нарощування й 
примноження капіталу. 

Призначення 
Соціально-економічне, 
утримання невиробничої 
сфери, управління 

Фінансово-економічне 

Типи ресурсів Фінансові Інвестиційні 

Джерело ресурсів 
Фонди грошових коштів, 
 

Фінансово-промисловий 
капітал, інтелектуальна 
власність 

Форми ресурсів 
Грошові 
 

Грошові, матеріальні, 
нематеріальні 

Очікуваний результат 

Позитивний (у вигляді 
прибутку), нейтральний  
(у вигляді соціального 
ефекту) 

Позитивний у вигляді 
прибутку, дивідендів 

Соціальна спрямованість Значна або нейтральна Незначна, нейтральна або 
відсутня 
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Економічна спрямованість Позитивна незначна Позитивна значна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Основні джерела фінансування інноваційної діяльності на підприємстві 

Це зумовлено тим, що не завжди доходи та витрати підприємства, відображені у звіті 
про фінансові результати, збігаються з грошовими надходженнями (видатками) в рамках 
операційної та інвестиційної діяльності відповідного періоду. З іншого боку, не всі витрати, які 
враховуються при визначенні фінансових результатів певного періоду, пов'язані з грошовими 
видатками. При внутрішньому фінансуванні капітал, який був вкладений в необоротні та 
оборотні активи (за винятком грошових еквівалентів), вивільняється і трансформується в 
ліквідні засоби, у вигляді частини виручки від реалізації та інших доходів, які залишаються на 
підприємстві після сплати всіх податків. Найчастіше до внутрішніх джерел фінансування 
відносять власні кошти підприємства у вигляді прибутку, амортизаційних відрахувань, 
використання резервного фонду для покриття тимчасових поточних збитків підприємства на 
період до виходу підприємства на проектні показники обсягів випуску та продажу, що 
перевищують обсяги беззбиткового випуску та продажу [1, с.224].  

Власні фінансові кошти організації використовують найчастіше для фінансування 
невеликих за обсягами інноваційних процесів (впровадження системи стандартів якості, 
модернізацію деяких видів устаткування, модифікацію продукції тощо). Як правило, 
статутом кожного підприємства передбачено відрахування у фонд розвитку виробництва 
частини прибутку, що залишається в її розпорядженні після сплати податків, інших 
обов’язкових платежів і формування резервного фонду.  

Кошти фонду розвитку можна використовувати на оновлення і розширення 
виробництва, здійснення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних 
проектів освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції, збільшення власних 
оборотних коштів, а також на інші цілі, що сприяють зміцненню матеріально-технічної бази 
підприємства. Розмір накопичень, отриманих внаслідок господарської діяльності, насамперед 
залежить від того, наскільки ефективним є управління організацією. Однак на це істотно 
впливають і чинники зовнішнього оточення – економічного, політичного, інституційного 
тощо. У багатьох підприємств не вистачає фінансових ресурсів навіть на підтримку наявних 
обсягів виробництва. Крім того, спад виробництва призвів до зменшення прибутку 
необхідного для нагромадження інвестиційних ресурсів. Отже, ці джерела фінансування є 
недостатніми для реалізації дорогих інноваційних процесів. До переваг фінансового 

Основні джерела фінансування інноваційної діяльності підприємства 

Власні фінансові 
джерела 

Позикові фінансові 
джерела 

Залучені фінансові 
джерела 

Чистий прибуток 

Кошти фонду  
розвитку 

Кошти резервного 
фонду 

Амортизаційні 
відрахування 

Кошти бюджетів 

Позабюджетні 
фонди фінансування 

Традиційні і 
нетрадиційні 
довгострокові 

Додаткова емісія 
ій

Емісія облігацій 

Доброчинні внески 
спонсорів 

Внутрішні джрела 
Зовнішні джерела 
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забезпечення інноваційної діяльності власними коштами можна віднести: підвищення 
фінансової стійкості за рахунок додатково сформованого з прибутку власного капіталу; 
формування і використання власних коштів, що відбувається стабільно упродовж року; 
спрощений механізм прийняття управлінських рішень; висока норма прибутку інвестованого 
капіталу, що не потребує сплати позикового процента в будь-яких його формах; істотне 
зниження ризику неплатоспроможності та банкрутства при їх використанні [6, с.336].  

Недоліки самофінансування (тезаврації) можна охарактеризувати так: оскільки 
здебільшого у якості основного джерела на реінвестування спрямовується чистий прибуток, 
попередньо він підлягає оподаткуванню, у результаті чого вартість цього джерела 
фінансування збільшується; обмежені можливості контролю за внутрішнім фінансуванням 
знижують вимоги до ефективного використання коштів; помилковість інвестицій (оскільки 
рентабельність інновацій може бути нижча за середньоринкову процентну ставку, можливе 
зниження ефективності ринку капіталів у цілому).  

Зовнішні джерела фінансування інноваційних процесів – це джерела, які отримують 
промислові підприємства зі сторони на умовах платності та строковості і можуть бути 
використанні на реалізацію інноваційного процесу. До них належать позикові та залучені 
ресурси. Позикові фінансові кошти передбачають повернення їх зі сплатою відсотків за 
користування або без сплати. Їх джерелами є кошти бюджетів, позабюджетних фондів, 
комерційні та інші кредити, іноземні інвестиції. 

1. Кошти бюджетів. До них належать кошти Державного бюджету України, кошти 
місцевих бюджетів, власні кошти спеціалізованих державних і комунальних інноваційних 
фінансово-кредитних установ. За їхній рахунок фінансуються цільові комплексні програми, 
фундаментальні та окремі прикладні дослідження, що мають велике значення для країни і 
здійснюються переважно спеціалізованими науково-дослідними організаціями. Бюджетне 
фінансування інноваційних процесів здійснюється у формі безвідсоткових чи пільгових 
позик і передбачає належне обґрунтування бізнес-ідеї та її високу оцінку конкурсною 
комісією. Ураховуючи ризикований характер інноваційної діяльності, збиткованість 
відповідних процесів не повинна залишатися без уваги держави та має супроводжуватись 
відновленням майнового стану підприємств, що впроваджують пріоритетні інноваційні 
проекти, зокрема за допомогою дотацій. 

2. Позабюджетні фонди фінансування НДДКР і підтримки інновацій використовують 
з метою забезпечення фінансування загальногалузевих, міжгалузевих і регіональних 
інноваційних проектів. Такі фонди можуть бути створені в міністерствах, у великих містах і 
регіонах, а також у межах концернів, холдингів, ФПГ.  

3. Довгострокові кредити. Це найпоширеніші джерела фінансування інноваційних 
процесів. Серед них виокремлюють традиційні (комерційні) кредити і нетрадиційні (лізинг, 
форфейтинг та франчайзинг), які надаються вітчизняними та іноземними юридичними 
особами під боргові зобов’язання.  

Лізинг застосовують тоді, коли йдеться про освоєння великих технічних новацій, що 
вимагає придбання дорогого обладнання. Форфейтинг – фінансова операція, що перетворює 
комерційний кредит на банківський. Застосовується з метою акумулювання фінансових коштів 
при реалізації інноваційного проекту, якщо інвестору для цього бракує коштів. Франчайзинг є 
найповнішою фінансовою схемою залучення інвестиційних ресурсів у процес тиражування 
інноваційних проектів, що пройшли апробацію ринком. Поєднує переваги кредиту і лізингу, 
мінімізуючи стратегічний ризик для франчайзі і прискорюючи торговельну експансію 
франчайзера [8, c.3–17]. Особливості податкового законодавства можуть створювати додаткові 
вигоди підприємствам, що використовують кредитування для інвестиційних цілей. Вибір джерел 
інвестування інноваційних проектів і програм значною мірою залежить від умов надання кредитів.  

Банківське кредитування розглядається як теоретично важливий метод фінансування 
інноваційної діяльності, зазвичай, у країнах, які нещодавно перейшли до ринкової економіки і в 
яких є нерозвинутим фондовий ринок та пов’язані з ним інституції. Разом з тим необхідно 
відмітити, що комерційні банки за своєю сутністю не схильні до високих ризиків, що 
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супроводжують інноваційне кредитування. Загальноприйняті умови надання кредитів 
передбачають достатню кредитоспроможність позичальника, його гарну кредитну історію, 
чіткий розрахунок окупності проекту та грошових потоків, наявність надійного додаткового 
забезпечення. Усе це, як правило, відсутнє у невеликих або нових інноваційних підприємств. 
Необхідно сказати і про досить високі витрати, пов’язані з моніторингом і аналізом ринку 
інноваційних проектів.  Вітчизняні банки остерігаються ризику і вимагають істотного 
забезпечення кредитних угод, тому реально банківське кредитування не виступає суттєвим 
джерелом фінансування інновацій.  

Портфельні інвестори – це інвестиційні фонди (приватні фонди і фонди допомоги), 
фонди венчурного капіталу, пенсійні, страхові фонди тощо. Вони намагаються об'єднати доходи 
від виплати дивідендів і від підвищення вартості основних засобів (підвищення вартості акцій). 
Зазвичай не претендують на контрольний пакет акцій, але хочуть мати право голосу в управлінні 
підприємством, у яке інвестують кошти (голосування на зборах акціонерів, представництво в 
раді директорів). В Україні портфельних інвесторів небагато, а комісії з цінних паперів США та 
аналогічні правила європейських фондів не дозволяють їм інвестувати в більшість українських 
підприємств. Портфельні інвестори орієнтовані на отримання торгового прибутку, тому 
здебільшого інвестують кошти в акції великих підприємств. Формами залучення коштів у 
фінансування інноваційного процесу є емісія акцій, випуск облігацій, доброчинні внески 
спонсорів. Емісія акцій полягає у залученні інвестицій через додатковий випуск акцій 
підприємства і доступна лише тим суб’єктам господарювання, які мають організаційно-правову 
форму публічних чи приватних акціонерних товариств. До публічної емісії акцій вдаються 
відомі великі підприємства, акції яких мають попит. Отже, для реалізації інноваційних проектів 
можна використовувати різні джерела фінансування. Кожне з них має свої переваги і недоліки 
(табл. 2), тому прийняття рішення щодо їх вибору слід ретельно обґрунтовувати.  

Таблиця 2 
Види джерел фінансування інноваційної діяльності підприємства та переваги і 

недоліки їх залучення 

Види джерел 
фінансування Переваги залучення Недоліки залучення 

Власні кошти 

– не потрібно залучати довгострокові 
кредити, звертатися до різноманітних 
фінансово- кредитних установ; 
– забезпечується фінансова стійкість 
розвитку підприємства, його плато-
спроможність у довгостроковому періоді,  
– зниження ризику банкрутства; 
– більш висока здатність генерації прибутку 

– криза затримки платежів обмежує 
можливість фінансування інновацій 
за рахунок прибутку; 
– недостача власних коштів 
зумовлює низьку інноваційну 
активність; 
– обмеження темпів розвитку 

Позикові 
кошти 

– можливість розвитку виробництва, збіль-
шення прибутковості власного капіталу; 
– здатність швидко обновляти основні 
виробничі фонди без значних одноразових 
грошових витрат; 
– гнучкий графік виплат відповідно до 
виробничих циклів і потоків готівки 

– погіршення фінансових 
результатів реалізації проектів; 
– довгострокові інноваційні 
проекти характеризуються висо-
ким ступенем ризику; 
– проблеми кредитних гарантій або 
застави, що виникає при кредиті 

Залучені 
кошти 

– акумулювання крупних фінансових 
ресурсів шляхом розміщення акцій; 
– залучення фінансових ресурсів дає змогу 
підприємству відносно вільно маневрувати 
структурою цих ресурсів; 
– за допомогою емісії цінних паперів 
проводиться заміна інвестиційного кредиту 
ринковими борговими зобов’язаннями. 

– приватні акціонерні товариства не 
можуть залучати значні обсяги 
інвестиційних ресурсів; 
– розміщення цінних паперів – 
складний і дорогий процес 
 



Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 4 (47) 

 104 

Висновки і перспективи подальших розробок. Проведене дослідження 
дозволило зробити такі висновки: до інноваційного процесу на промислових 
підприємствах найбільш прийнятним є застосування саме поняття «фінансування», а не 
«інвестування». Це пов’язано з тим, що очікуваний результат від впровадження інновацій 
у виробничий процес підприємства є не лише у формі прибутку, але й у вигляді 
соціального ефекту. Використання інноваційного процесу на підприємстві має значну 
соціальну і економічну спрямованість. Причому першочергове значення полягає в 
соціальній спрямованості, оскільки навіть без позитивного економічного результату від 
впровадження інновацій підприємство на початковому етапі уже отримує позитивний 
соціальний ефект, що в майбутньому може сприяти на більш пізніх етапах досягненню 
певного рівня прибутковості. 

Таким чином, можна стверджувати, що фінансування інноваційного процесу – це 
процес залучення фінансових ресурсів у інноваційний процес на підприємство у грошовій 
формі з метою досягнення економічного та соціального ефекту в перспективі. Крім того, 
в сучасних умовах суттєвим джерелом фінансування інноваційної діяльності вітчизняних 
підприємств можуть бути в основному тільки власні фінансові джерела, збільшення яких 
можливо шляхом зниження сум постійних і змінних витрат, що потребує додаткового 
дослідження. Зокрема, до резервів економії змінних витрат можна віднести 
запровадження на підприємстві системи управління якістю, що буде сприяти зростанню 
продуктивності праці, скороченню понаднормових витрат сировини, матеріалів та інших 
видів ресурсів, підвищенню якості та скороченню браку готової продукції, що може бути 
предметом подальших досліджень. 
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РОЛЬ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ МІГРАНТІВ У РОЗВИТКУ 
ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ 

 
 
У статті досліджено грошові перекази 
мігрантів як джерело фінансування 
економік країн, що розвиваються, і країн з 
перехідною економікою. Проаналізовано 
динаміку  грошових переказів мігрантів, у 
тому числі в період фінансово-економічної 
кризи. Висвітлено соціально-економічний 
ефект від надходження грошових переказів 
до країни. 
 

 
 
The research provided in the article concerns 
workers remittances as a source of financing 
of developing countries and transition 
economies. The author analyzes dynamics of 
workers’ remittances including in the period of 
financial and economic crisis. The study 
assesses the socio-economic effect from in-
flows of workers’ remittances to countries. 
 
 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Сучасні тенденції, що відбуваються у 

світовій економіці, а саме глобалізація, транснаціоналізація потоків робочої сили, 
міжнародна економічна інтеграція, діяльність транснаціональних і мультинаціональних 
корпорацій, демографічні проблеми розвинутих країн, різниці в рівні життя між країнами і 
можливості працевлаштування за кордоном, розвиток інформаційних технологій, поява 
швидкого і порівняно дешевого транспорту, розвиток засобів зв’язку, посилення зв’язків між 
країнами, збільшення кількості випускників вищих навчальних закладів, набуття значення 
соціальних мереж спрощують процес пересування між країнами і сприяють підвищенню 
мобільності робочої сили.  Таким чином, науковці констатують наявність зворотного зв’язку 
між процесами, що відбуваються в глобалізованій економіці на світовому і національному 
рівнях і міграційними процесами, які впливають один на одного і є взаємозалежними.  

У 2011 році у світі налічувалося більше 215 млн. мігрантів, при цьому основними 
приймаючими країнами залишаються США, за якими слідують Російська Федерація, 
Німеччина, Саудівська Аравія и Канада. Країнами імміграції з найбільшою часткою 
мігрантів по відношенню до населення є Катар (87%), Монако (72%), Об’єднані Арабські 
Емірати (70%), Кувейт (69%), Андорра (64%) [1, с.9]. 

Міжнародна міграція трудових ресурсів, що суттєво змінила свої форми, прояви і 
напрямки в умовах глобалізації, є об’єктивною тенденцією, яка, з одного боку, допомагає 
країнам, що розвиваються (з високим рівнем фертильності і швидким приростом робочої 
сили), збалансувати свої ринки праці, а приймаючим країнам – поповнити нестачу трудових 
ресурсів, з іншого, – позбавляє країни походження кращих працівників, викликає 
занепокоєння місцевого населення приймаючих країн і змушує їх уряди посилювати 
міграційну політику. Водночас, міжнародна трудова міграція тягне за собою отримання 
грошових надходжень від мігрантів, що працюють за кордоном, членами родин, які 
залишилися в країні походження.  

За останні роки грошові перекази мігрантів стали відносно стабільним джерелом 
фінансування особливо для економік країн, що розвиваються, і країн з перехідною 
економікою. Дослідники відмічають, що грошові надходження від мігрантів постійно 
зростають у світових масштабах, змінюючи рівень життя населення і впливаючи на 
соціально-економічну ситуацію країн – реципієнтів. Таким чином, безсумнівною актуальним 
є дослідження ролі грошових переказів мігрантів і їх впливу на економічний розвиток країн. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Різні аспекти ролі грошових 
переказів мігрантів, зокрема їх впливу на економіку країн, знаходять відображення у 
дослідженнях українських і російських авторів, таких як О. Шиманська, М. І. Пітюлич,  
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А. П. Гайдуцький, Г. І. Глущенко, А. А. Рамєєва, Н. Ю. Кудєярова, І. Івахнюк та ін. Вагомий 
внесок в дослідження даної проблеми було зроблено в роботах таких зарубіжних авторів, як 
G. Borjas, C. M. Buch, S. Drinkwater, R. Skeldon, I. Molodikova, A. Rogers та ін. 

В останні роки все більшу увагу дослідженню питань міжнародної трудової міграції 
(МТМ) населення, в тому числі грошових переказів мігрантів, впливу МТМ на економіку 
країн, впливу фінансово-економічної кризи на МТМ та ін., приділяють авторитетні 
міжнародні організації: ООН, МОМ, МОП, МВФ, СБ, СОТ.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Протиріччя в оцінці 
позитивних і негативних змін в економічній, соціальній і культурній сферах внаслідок 
міграційних процесів, а також у визначенні впливу грошових переказів мігрантів на 
соціально-економічний розвиток країн обумовлюють актуальність теми і необхідність 
подальших досліджень. 

Постановка завдання. Автор поставив за мету провести аналіз грошових переказів 
мігрантів як джерела фінансування економік країн, що розвиваються, і країн з перехідною 
економікою, а також оцінити вплив грошових переказів мігрантів на економіку країн – 
реципієнтів. У статті досліджується  динаміка  грошових переказів мігрантів, в тому числі в 
період фінансово-економічної кризи.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідники називають грошові перекази 
мігрантів найважливішим фактором міжнародної трудової міграції, які забезпечують 
фінансову підтримку сім’ям мігрантів, що залишилися в країні походження, також одним із 
ключових інструментів економічного розвитку [2, с.50; 3].  

Міжнародний валютний фонд у 6-му виданні Керівництва по Платіжному Балансу 
(КПБ-6) визначає грошові перекази (або приватні перекази) як дохід домашніх господарств у 
країні походження мігрантів від трудових мігрантів із-за кордону [1, с.16; 4] 

У платіжному балансі згідно з класифікацією КПБ-5 (або BPM-5) [5, с.52] 
розробленою Міжнародним валютним фондом в 1993 році, грошові доходи мігрантів 
відображались  у розділі 1 «Рахунок поточних операцій» і 2 «Рахунок операцій з капіталом 
та фінансових операцій» і визначались як сума грошових переказів працівників, оплата праці 
робітників і трансферти мігрантів [6, с.2].  

Але на практиці при формуванні платіжного балансу виникала низка спірних 
моментів: недосконалість збору даних і існуючої класифікації трансфертів, переводи 
мігрантів неоднорідні і іноді важко визначити кому саме належить грошовий переказ, існує 
велика кількість каналів грошових переказів мігрантів, тому офіційна статистика не 
відображає їх повних обсягів – частково вони передаються по неофіційних каналах [7, с.4].  
У зв’язку з цим у 2005 році Світовим банком і Міжнародним валютним фондом було 
прийняте рішення про розроблення нової методології на КПБ-6, згідно з якою виділяють 
стандартні і додаткові компоненти грошових переказів мігрантів. 

До стандартних компонентів («Рахунок поточних операцій») належать [7, с.19–20]:  
− оплата праці робітників (compensation of employees) – включає заробітну платню і інші 

платежі приграничним, сезонним і тимчасовим робітникам, які є нерезидентами країни, у 
якій був нарахований дохід, а також робітникам-резидентам, які наймані компанією – 
нерезидентом. Оплата праці робітників враховуються в рахунку «Доходи від інвестицій і 
оплата праці»; 

− особисті трансферти (personal transfers) – це всі поточні трансферти в грошовій і натуральній 
формах, отримані домогосподарствами від  нерезидентів або відправлені нерезидентам. 
Особисті трансферти включені в рахунок «Поточні трансферти». Концепція «особистих 
трансфертів» замінила концепцію «трансфертів робітників» з методології КБП-5.  

Додаткові компоненти – це особисті перекази, загальні перекази і трансферти 
некомерційних організацій, які обслуговують домогосподарства [7, с.20–22]: 
− особисті перекази (personal remittances) – це сума поточних і капітальних трансфертів в 

грошовій або натуральній формах між домогосподарствами – резидентами і 
нерезидентами, та оплати праці робітників з урахуванням податків і інших витрат, 
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пов’язаних з перебуванням в іншій країні. 
− загальні перекази (total remittances) – це сума особистих переказів і виплат по 

соціальному забезпеченню (фондам соціального страхування і пенсійним фондам). 
− загальні перекази і трансферти некомерційних організацій, які обслуговують 

домогосподарства (total remittances and transfers to nonprofit institutions serving households) 
включають загальні перекази, а також поточні і капітальні трансферти некомерційним 
організаціям, які обслуговують домогосподарства з будь-якого сектору економіки 
приймаючої країни. 

У 2011 році обсяги грошових переказів мігрантів досягли 483 млрд. доларів США, з 
яких 351 млрд. було отримано країнами, що розвиваються. Грошові перекази мігрантів 
стають суттєвим джерелом фінансування економік країн, що розвиваються, і країн з 
перехідною економікою. Найбільші потоки переказів прямують до Індії, Китаю, Мексики, 
Філіппін і Франції. У деяких країнах потоки грошових переказів мігрантів дорівнюють 
досить високу частку ВВП, –  так в 2010 році їх частка по відношенню до ВВП склала 35% у 
Таджикистані, 31% у Республіці Молдова, 28% у Тонго, 23% у Непалі. США залишаються 
країною, з якої надходить найбільше грошових переказів (48 млрд. дол. США), за ними 
слідують Саудівська Аравія, Швейцарія і Росія [1, с. 9–10; 8]. 

На обсяги грошових переказів мігрантів впливають макроекономічні та 
мікроекономічні фактори. Макроекономічні фактори пов’язані як з країнами походження, 
так і з приймаючими країнами. До цих факторів відносяться обмінні курси валют, ставки по 
депозитах, вартість переказів, наявність фінансової інфраструктури для здійснення переказу 
коштів, рівень економічного розвитку і політичну ситуацію в країні походження. До 
мікроекономічних факторів відносяться рівень доходу мігранта в приймаючій країні, рівень 
доходу домогосподарства або родини, що залишилися в країні походження та ін. Також 
варто виділити соціальні фактори впливу: ступень збереження мігрантом соціальних зв’язків 
із родиною, сімейний стан, розвиток соціальних мереж мігрантів й т. ін. 

Починаючи з кінця 90-х років ХХ ст., обсяги грошових переказів мігрантів у світових 
масштабах лише зростали, за виключенням 2009 року, що було наслідком кризових явищ. 
Але з 2010 року позитивна динаміка відновилась. Як свідчать розрахунки Світового Банку, 
під час світової фінансово-економічної кризи потоки грошових переказів мігрантів значно 
менше схильні до змін під впливом негативних процесів, що відбуваються в економіці. Так, в 
2009 році обсяг грошових переказів у світових масштабах, який прямує до країн, що 
розвиваються, скоротився на 5,5%. Для порівняння, обсяги прямих іноземних інвестицій 
скоротились на 40%, а обсяги приватних кредитів і портфельних інвестицій на 46% (рис.1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Грошові перекази та інші фінансові потоки до країн, що розвиваються, млн. 
доларів США [1, с.17]. 
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Стійкість показників грошових переказів мігрантів до країн, що розвиваються, 
пов’язана з низкою факторів: по-перше, потоки міжнародних мігрантів постійно зростають, 
скоротившись несуттєво лише під час кризи. Але загалом у світових масштабах 
зберігається тенденція до збільшення обсягів міжнародної трудової міграції. По-друге, 
грошові перекази надходять від мігрантів, що оселилися в приймаючій країні за багато 
років, а не тільки від тих, хто переїхав в період кризи. По-третє, мігранти спроможні 
продовжувати відправляти незначну частку своїх доходів навіть при зниженні останніх.  

В останні роки дослідники відмічають вагомий внесок грошових переказів мігрантів 
у зниження бідності в країнах із низьким рівнем доходу, що виражається в зростанні ВВП 
на душу населення. При включенні грошових переказів мігрантів у дохід домогосподарств, 
частка бідних домогосподарств знижується, також змінюється розподіл між різними 
групами населення [9, с.192]. Вони є другим за обсягом джерелом зовнішнього 
фінансування для економік країн, що  розвиваються, та країн з перехідною економікою. 
Обсяги цих переказів в декілька разів перевищують обсяги фінансових коштів з метою 
допомоги розвитку, які спрямовані у країни, що розвиваються. У 2009 році грошові 
перекази мігрантів склали 307 млрд. дол. США, тоді як офіційна допомога розвитку (ОДР) 
120 млрд. дол. США [1, с.17].  

Грошові перекази є більш демократичними в порівнянні з приватним і офіційним 
фінансуванням, дозволяючи одержувачам розпоряджатися ними на власний розсуд, вони 
спрямованні на вирішення певних задач окремого домогосподарства чи сім’ї. Фінансові 
кошти від мігрантів мають більш цільову спрямованість, на відміну від офіційної допомоги 
розвитку, оскільки їх рух обумовлений об’єктивними економічними процесами – вони 
прямують саме до господарств, які потребують цієї допомоги в конкретний момент часу, 
що відбувається швидше і ефективніше. До того ж, на обсяги ОДР, як і на інші фінансові 
потоки, впливає циклічність економіки [9, с.181, 183, 191].  

Перекази мігрантів, навпаки, можуть мати антициклічний вплив на економіку, 
забезпечуючи приток валюти в країну, який стимулює попит на товари поточного 
споживання. У свою чергу, відбувається створення додаткового мультиплікаційного ефекту 
від збільшення внутрішнього попиту, а також збільшення надходжень непрямих податків 
до державного бюджету. У літературі відмічається можливість зростання національного 
виробництва, якщо кошти мігрантів вкладаються в певні галузі економіки [9, с.188].  

Грошові перекази мігрантів забезпечують надходження іноземної валюти і 
позитивно впливають на рахунок поточних операцій Платіжного балансу країни (ПБ). У 
країнах з низьким і середнім рівнем доходу за рахунок переказів фінансується біля 70% 
дефіциту ПБ. У дослідженнях Світового Банку відмічається, що перекази можуть 
покращувати кредитоспроможність і доступ до міжнародних фінансових ринків у країнах 
Європи і Центральної Азії, до того ж вони не створюють ніяких зобов’язань (таких як 
обслуговування боргу) перед іншими державами [10, с.62]. 

Для України грошові перекази мігрантів є важливим джерелом доходу 
домогосподарств, члени яких працюють за кордоном. Основними цілями, за якими 
витрачаються отримані кошти, є поточне споживання, придбання товарів довготермінового 
використання або нерухомості, освіта та інші [11]. Хоча більшість надходжень, які 
отримують родини мігрантів, витрачаються на споживання, відомо, що такі сім’ї більше 
схильні до заощаджень, що теж є важливим у певні періоди розвитку економіки. В останні 
роки обсяг грошових переказів мігрантів в Україну складає більше 5 млрд. дол. США на 
рік. У 2010 році, за розрахунками Групи Світового Банку по оцінці перспектив розвитку, 
сума переказів в Україну склала 5,3 млрд. дол. США. Таким чином, Україна увійшла до 
переліку країн – найбільших одержувачів переказів мігрантів [1, с.13]. 

У світі перекази здійснюються як за офіційними каналами (банки, міжнародні 
системи грошових переказів, поштові відділення), так і неофіційними. За різними 
оцінками, 40% або навіть більше половини всього обсягу переказів проходять через 
неофіційні канали. Основними причинами настільки великих обсягів через неофіційні 
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канали є високий відсоток за трансферт, відсутність зовнішнього контролю і обов’язків по 
сплаті податків. За даними Національного банку України, по неформальним каналам в 
Україну надходять приблизно 13–14% грошових переказів [4]. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Міжнародна міграція робочої сили 
є важливим процесом сучасності, яка набуває все більшого значення в контексті 
економічних, демографічних, соціальних проблем і збільшення кількості міжнародних 
мігрантів у світі. Грошові перекази мігрантів стали важливим джерелом зовнішнього 
фінансування для країн, що розвиваються, вони допомагають знизити рівень бідності, 
стимулюють споживчий попит, можуть впливати на зростання виробництва і бути 
джерелом інвестування, якщо держава впроваджує сприятливі економічні і політичні 
умови.    

Дослідження доцільно продовжити у напрямі конкретизації і деталізації впливу 
грошових переказів мігрантів на рівень бідності в країні, що є реципієнтом, а також оцінці 
впливу грошових переказів мігрантів на платіжний баланс України, та прогнозуванні 
виникнення голландської хвороби внаслідок отримання країною надлишкових фінансових 
ресурсів. 
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ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 
У СИСТЕМІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

 
 

У статті проаналізовано питання щодо 
реформування та вдосконалення пенсійної 
системи України, висвітлено особливості та 
проблеми формування і використання 
фінансових ресурсів на усіх рівнях 
пенсійного забезпечення. Зосереджено 
увагу на перевагах та недоліках нової 
пенсійної системи. 

In this article the question of reformation and 
perfection of the pension system of Ukraine is 
analysed. Although, the features and problems 
of formation and use of financial resources on 
all levels of the pension system are designated. 
Furthermore, the attention is concentrated on 
the advantages and defiriencies of the new 
pension system. 

 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Пенсійне забезпечення завжди 

займало одне з визначальних місць у житті суспільства та держави. Інститут пенсійного 
забезпечення, не беручи до уваги його онтологічну постійність існування, змінюється за 
змістом і формою. Мінливий характер його динаміки обумовлений змінами в соціально-
економічних та політико-правових відносинах, що панують у суспільстві. Сьогодні 
трансформація системи пенсійного забезпечення в Україні відбувається в межах пенсійної 
реформи. Пенсійне забезпечення є важливою складовою соціально-економічної стратегії 
держави, тому її удосконалення – необхідна умова створення ефективної системи 
соціального захисту непрацездатної частини населення. Пенсійне забезпечення має діяти як 
за принципами соціальної справедливості, так і за страховими принципами: всі громадяни 
мають право на пенсійне забезпечення, проте громадяни, які сплачують більші внески або 
працюють довше за інших, мають право й повинні отримувати більш високу пенсію. 
Необхідно констатувати, що українська пенсійна система на сьогодні практично не 
відповідає вказаним принципам, є фінансово нестабільною, не забезпечує розмір пенсій 
відповідно до трудового внеску більшості громадян і водночас створює умови для пільгового 
пенсійного забезпечення значної чисельності пенсіонерів. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Питанням дії механізмів 
формування та використання фінансових ресурсів та вивченням закордонного досвіду 
державного управління пенсійним забезпеченням присвячено дослідження таких науковців, 
як А. О. Косич, Д. В. Полозенко, К. М. Вінер, І. Д. Чиркіна, А. Нечай, В. Яценко,  
О. Мельник, В. Лукович. Теоретичні та методологічні аспекти реформування та розвитку 
пенсійних систем, впровадження принципу накопичення в системи пенсійного забезпечення, 
в тому числі і в недержавному пенсійному забезпеченні розглядаються багатьма 
зарубіжними та вітчизняними вченими, такими як: Б. Зайчук, Н. Ковальова, Е. Лібанова,  
О. Макаренко, Г. МакТаггарт, Б. Надточій, І. Новіков, М. Папієв, М. Ріппа, В. Роік,  
А. Соловйов, І. Сирота та ін.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Разом із тим, 
незважаючи на широкий спектр досліджуваних проблем і не применшуючи вагомості і 
значущості внеску зазначених учених, необхідно відмітити, що питання формування системи 
пенсійного забезпечення потребують більш глибокого науково-теоретичного та прикладного 
доопрацювання. Недостатньо досліджено роль та місце пенсійного забезпечення у 
фінансовій системі держави в умовах переходу до соціально орієнтованої ринкової 
економіки; потребує подальшого дослідження питання збільшення надходжень до системи 
пенсійного забезпечення та питання формування інвестиційної стратегії недержавних 
пенсійних фондів  з урахуванням нововведень пенсійної реформи та пропозицій Програми 
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економічних реформ в Україні на 2010–2014 рр.; мати за мету пошуки найбільш ефективної 
моделі пенсійного забезпечення в Україні, особливо з урахуванням внутрішніх факторів, що 
впливають на подальше реформування пенсійної системи [1]. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення факторів впливу на механізми 
формування та використання фінансових ресурсів на солідарному і накопичувальних рівнях 
пенсійної системи України та обґрунтування напрямів подальшого розвитку пенсійної 
системи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Пенсійне забезпечення – важлива 
складова системи соціального захисту населення як нинішніх пенсіонерів, так і працюючих 
громадян, які повинні в процесі трудової діяльності заробити гідну пенсію. Сьогодні частка 
пенсіонерів у складі населення України становить 28,6%, а за прогнозами, у 2015 р. 
сягне 31% [2]. Міністерство праці та соціальної політики України є головним (провідним) 
органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення державної політики 
у сфері пенсійного страхування. Пенсійне забезпечення охоплює всіх непрацездатних 
громадян похилого віку, інвалідів, осіб, які втратили годувальника, виплати яким 
проводяться у формі пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, компенсаційних виплат, 
додаткових пенсій.  

Поряд з цим формуються відповідні структури, які виконують функції додаткового 
добровільного матеріального забезпечення громадян похилого віку. Пенсійна система 
доповнюється системою пільг, компенсацій, гарантій, программою житлових субсидій та 
іншими видами соціальної допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям з дітьми. 

Певна частина суспільства поки що не бере активної участі у формуванні фінансових 
ресурсів ПФУ. Такий стан пояснюється низкою причин соціально-економічного характеру: 
високий рівень «тінізації» економіки, недостатність мотивацій для участі громадян та 
роботодавців у системі пенсійного страхування, досить слабкий інструментарій, що 
застосовується державою для забезпечення балансу суспільних інтересів на основі 
взаємоузгодження інтересів держави, особистих свобод й інтересів окремих громадян та їх 
роботодавців. За умов ринкової економіки внески на пенсійне страхування є основним 
джерелом формування доходів системи пенсійного страхування. Оскільки ставки пенсійного 
внеску до системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 
встановлюються у відсотках до бази оподаткування, розміри страхових виплат 
безпосередньо залежать від рівня оплати праці. Пенсія у солідарній системі залежить від 
тривалості страхового стажу; величини заробітку, з якого сплачені страхові внески; 
коефіцієнтів страхового стажу та заробітку; часу виходу на пенсію (своєчасно чи з пізнішого 
строку). З виходом на пенсію людина втрачає поточні джерела прибутку й в перехідній 
економіці розраховує на державну систему пенсійного забезпечення. Пенсіонери становлять 
значну частину населення суспільства, і держава не може не звертати уваги на таку численну 
категорію громадян. Уряд гарантує соціальну захищеність пенсіонерам виплатою пенсій, а 
також регулярного перегляду їх розмірів у зв’язку із збільшенням вартості мінімального 
споживчого кошика. Рівень пенсійного забезпечення є показником економічного та 
соціального становища населення країни.  

В Україні задекларовано, що вже сформовано трирівневу систему пенсійного 
забезпечення – тож, аналіз ситуації щодо пенсійного забезпечення в країні, має базуватися на 
комплексному аналізі на трьох рівнях. 

Реформа пенсійної системи в Україні покликана змінити баланс економічних і 
соціальних інтересів у державі, посилити стимули до праці та детінізації заробітної плати, 
заохочувати заощадження застрахованих осіб на старість, диверсифікувати джерела 
фінансування пенсій завдяки поєднанню внесків на соціальне страхування та обов’язкових і 
добровільних накопичень. Розвиток та реформування системи пенсійного забезпечення 
мають критичне значення для соціального розвитку держави, забезпечення соціальної 
стабільності в суспільстві. Водночас реформування пенсійної системи є складним процесом, 
насиченим соціальними ризиками [3]. 
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Перший рівень – солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування, яка базується на засадах солідарності та субсидування і здійснення виплати 
пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду [4]. 

Державна солідарна система побудована за принципом солідарності поколінь – 
працююче населення забезпечує непрацююче, і добре функціонує в умовах позитивної 
демографічної ситуації. Для України, як і для більшості країн світу, головною 
демографічною тенденцією сьогодні є старіння населення, що виявляється у зростанні частки 
осіб похилого віку в загальній чисельності населення, а особливо – у зміні співвідношень 
між чисельністю поколінь. На сьогодні в Україні налічується 13,4 млн. пенсіонерів  
(30 % загальної чисельності населення) за чисельності працюючого населення – платників 
пенсійного збирання у 14 млн. осіб (33 % від загальної чисельності населення). Коефіцієнт 
навантаження на пенсійну систему (співвідношення кількості пенсіонерів до кількості 
працівників, показує кількість пенсіонерів, яких утримує одна особа) в Україні становить 
1,04, тобто на утримання 1 пенсіонера працює 1,04 особи (один платник збирання  
фінансує 90,8 % середньої пенсії). У західноєвропейських країнах цей показник  
становить 3,8 особи [2; 5]. 

Можна виділити основні проблеми солідарної пенсійної системи України: 
− різноманітність пільг і виплат, , які переобтяжують пенсійну систему України; 
−  нівелювання диференціації у трудовій пенсії. Різні категорії пенсіонерів отримують 

приблизно однакові пенсійні виплати, хоча розмір пенсійних внесків різниться;  
− поява великої кількості привілейованих державних пенсіонерів. 

Збільшити власні доходи пенсійного фонду в Україні намагаються шляхом 
підвищення пенсійного податку, через введення єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування (єдиний платіж до Пенсійного фонду, який містить в собі 
декілька внесків на соціальне та пенсійне страхування). Хоча в Україні ставка внесків на 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування була чи не найвищою у світі  
(33,2 % для роботодавців та 2 % – для працівників), з уведенням ЄСВ, ставки збільшилися 
(від 36,76 % до 49,7 % для роботодавців, залежно від класу професійного ризику 
виробництва; 3,6 % – для працівників), що веде до збільшення податкового навантаження 
ФОП підприємств та росту тіньової нелегальної виплати заробітної плати [6]. 

Також збільшити надходження до пенсійного фонду уряд намагається за рахунок 
зборів та операцій купівлі-продажу валюти, ювелірних виробів, нерухомості, транспортних 
засобів, користування послугами мобільного зв’язку.  

На сучасному етапі Україна максимально задіяла такий механізм підтримки 
фінансування Пенсійного фонду, як трансферти Пенсійному фонду з Державного бюджету. 
Зрозуміло, що трансферти держбюджету до ПФУ і видатки на покриття дефіциту фонду, які 
щороку зростали удвічі, звужують можливості держави у фінансуванні охорони здоров’я, 
культури, освіти і науки, що значно погіршує матеріальний стан цих галузей і створює 
соціальні невдоволення у суспільстві. Навантаження на Державний бюджет з боку пенсійної 
системи збільшується ще й діючим механізмом покриття дефіциту Пенсійного фонду: ПФУ 
у будь-який момент має право взяти у Державному казначействі безвідсоткову позику 
терміном до одного року на покриття касових розривів. 

На сьогодні в Україні повною мірою функціонує лише солідарний рівень пенсійного 
страхування, тоді як впровадження ІІ рівня (обов’язкової накопичувальної системи) постійно 
відкладається [7]. Розвиток добровільного пенсійного забезпечення обмежується рядом 
факторів таких як: нерозвиненість фондового ринку, низький рівень доходів і недовіра 
населення до фінансових інститутів.  

Реалії сьогодення свідчать, що солідарна пенсійна система самостійно вже не може 
адекватно протистояти соціально-економічним та демографічним тенденціям, найвищий 
рівень соціального захисту пенсіонерів забезпечують ті країни, де функціонують кілька 
рівнів пенсійного забезпечення [8]. Вивчаючи думку провідних економістів можна відмітити, 
що поєднання солідарних пенсійних систем першого рівня та накопичувальних пенсійних 
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систем другого та третього рівнів може значно підвищити захист громадян від стрімкого або 
різкого зменшення розміру їхніх пенсій у майбутньому. Це зумовлено, що накопичувальні 
пенсійні системи, на відміну від солідарних, мають такий «гарантійний» елемент як 
інвестування первинних пенсійних внесків. Відповідно, накопичувальна складова системи 
пенсійного забезпечення створена насамперед як інструмент соціального захисту громадян в 
частині примноження пенсійних заощаджень. 

Відповідно до чинного Закону України «Про заходи щодо законодавчого 
забезпечення» від 08.07.2011 року головною умовою початку функціонування ІІ рівня є 
бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду України [9].  

Трансформаційні перетворення існуючої пенсійної системи через запровадження 
накопичувальної складової неодмінно будуть супроводжуватися виникненням низки ризиків, 
що будуть досить різнитися за своєю соціальною, економічною, морально-етичною 
природою тощо.  

До основних аргументів на користь запровадження накопичувальної системи 
необхідно віднести: 
− вкрай складна демографічна ситуація, що панує в країні і яка без докорінних змін 

існуючої системи першого рівня не тільки посилюватиме дисбаланс бюджету ПФУ,  
а й ставитиме під загрозу виконання державою своїх функцій і зобов’язань у  
соціальній сфері; 

− потреба держави в довгостроковому інвестиційному ресурсі для відновлення стану 
національної економіки. 

Аргументами ж проти такої точки зору є зменшення відрахувань до солідарної 
системи, що прямо призведе до подальшого збільшення дефіциту бюджету ПФУ, відсутність 
довгострокових стабільних фінансових інструментів, що спроможні поглинути грошові 
потоки ІІ рівня. Враховуючи світовий досвід, це можна пояснити тим, що поява таких 
інструментів є наслідком випереджальної пропозиції грошових коштів, а зовсім не навпаки. 

Також доцільно взяти до уваги, якщо за мету мати повернення частини коштів ІІ рівня 
до складу держбюджету, держава може емітувати боргові зобов’язання, при цьому рівень 
дохідності яких відповідає рівню існуючої інфляції. 

Аргументи «за» і «проти» є вельми вагомими, але не є безапеляційними.  
Аргументи «проти» найшвидшого запровадження ІІ рівня пенсійного забезпечення 

можуть бути компенсовані системою відповідних балансуючих заходів. Доцільність 
щонайшвидшого запровадження системи ІІ рівня обумовлюється тим, що воно стане 
могутньою мотивацією для трансформування системи І рівня, необхідність якого 
сформувалася вже давно. При цьому при запровадженні ІІ рівня неодмінно слід удатися до 
системи заходів, що зможуть гарантувати компенсації зменшення відрахувань до першого 
рівня та подолання дисбалансу бюджету ПФУ, неприйняття яких найімовірніше призведе до 
подальшого погіршення ситуації у солідарній системі. 

Найбільш  доречними рекомендаціями щодо становлення накопичувальної складової 
пенсійного забезпечення в Україні є: 
− збирання пенсійних внесків має бути централізованим і здійснюватися через Пенсійний 

фонд України; 
− платником внесків повинен бути роботодавець застрахованої особи. Джерелом сплати 

страхових внесків має бути частина збору роботодавця у солідарну систему; 
− спрямовувати кошти до відповідного недержавного пенсійного фонду потрібно на 

підставі вікового критерію для працівника, причому зі старінням працівника кошти 
переходять до фонду з менш ризикованою стратегією; 

− розробити та прийняти низку законів, які б регламентували порядок гарантування 
збереження коштів пенсійних накопичень як з боку держави, так і з боку «утримувачів». 

Третій рівень – система недержавного пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на 
засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об’єднань у формуванні пенсійних 
накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат, що буде доповненням до 
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пенсійних виплат І та ІІ рівнів. Основна мета цієї системи – забезпечення гідного рівня життя 
громадян шляхом формування ними пенсійних накопичень у процесі трудової діяльності. 

До основних суб’єктів системи недержавного пенсійного забезпечення  (далі НПЗ) 
відносяться громадяни України як із частини економічно активного, так і економічно 
неактивного населення [10]. Важливим чинником  розвитку системи недержавного 
пенсійного забезпечння є ставлення людей, адже функціонування третього рівня сучасної 
пенсійної системи має свої особливості:  
− участь у недержавній системі пенсійних заощаджень є добровільною як  для працюючих 

громадян, так і економічно неактивного населення; 
− розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення цілком залежить від рівня 

добробуту громадян, це обумовлено тим, що економічна доцільність та можливість участі 
у системі НПЗ існує лише у заможної верстви населення; 

− накопичені фінансові ресурси виконують важливу соціальну функцію.  
Цілком очевидним є те, що розвиток НПФ залежить від рівня життя людей, структури 

їхніх доходів і бажання брати участь у системі недержавного пенсійного забезпечення.  
Реалії сьогодення такі, що недержавне пенсійне забезпечення в Україні не є масовим 

додатковим видом соціальних гарантій працівників, як у більшості розвинених країн. 
Працездатне населення практично не виявляє власної ініціативи щодо участі в недержавному 
пенсійному забезпеченні. Недосконалість законодавчої бази, нерозвиненість організованого 
ринку цінних паперів, низький рівень фінансової обізнаності населення посилили вплив 
кризових явищ на діяльність недержавних пенсійних фондів. Захист пенсійних накопичень 
та їх примноження за рахунок інвестиційного прибутку з метою здійснення майбутніх 
пенсійних виплат учасникам проводять фінансові установи, які здійснюють управління 
активами недержавних пенсійних фондів. Саме від того, як працюють ці установи, які 
будують відносини з фондом і як контролюватимуться, значною мірою залежить 
спроможність фонду здійснювати пенсійні виплати. 

Недержавні пенсійні фонди в Україні розпочали свою діяльність з 2004 р. і є новими 
інститутами в економіці України. У своїй діяльності недержавний пенсійний фонд 
пов’язаний із компанією з управління пенсійним фондом, компанією з управління 
пенсійними активами, банком-зберігачем. Недержавний пенсійний фонд – неприбуткова 
юридична особа, він не може бути проголошений банкрутом та ліквідований за 
законодавством про банкрутство.  

Привабливими та перспективними вкладниками для НПФ є фізичні особи-підприємці. 
Навіть беручи до уваги, що за умов сучасного податкового законодавства та стану 
пенсійного забезпечення громадян вони є найбільш незахищеними в період пенсійного віку, 
такі вкладники потенційно є найбільш платоспроможними в період трудової діяльності. 
Доцільним кроком було б спрямування маркетингової політики НПФ на залучення 
переважної кількості саме такої категорії вкладників. Середній розмір пенсійних внесків на 
один укладений контракт з фізичною особою-підприємцем може конкурувати з внесками на 
одного учасника за укладеним контрактом з юридичною особою. 

Деякі фонди, у погоні за найбільшою часткою ринку у майбутньому, активно 
залучають дрібних вкладників-фізичних осіб. Необхідно зауважити, що дотримання такої 
стратегії містить у собі потенційні ризики системи НПЗ.  

У зв’язку з активізацією діяльності недержавних пенсійних фондів у останні роки 
необхідно з’ясувати стан готовності населення до користування їх послугами.  
Необхідно ацентувати, що більша перспектива є у тих регіонах, де рівень життя є відносно 
вищим. Дозволити собі формувати внески у систему НПЗ на власне пенсійне майбутнє може 
далеко не кожен громадянин, зважаючи на низький рівень життя населення нашої країни.  
Ті громадяни, які мають можливість створювати певні заощадження, через низьку  
довіру до економічної та політичної стабільності в нашій країні не поспішають 
користуватися послугами НПФ. Найбільший потенціал для розвитку фондів є у містах-
мільйонерах. 
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Не зважаючи на усі існуючі перепони, пенсійні фонди демонструють достатньо 
швидкі темпи зростання. Тому загалом можна стверджувати, що потреба в існуванні 
третього рівня пенсійної системи існує. На етапі, коли до послуг НПФ почнуть залучатися 
роботодавці сфери середнього і малого бізнесу та фізичні особи, це і буде свідченням того, 
що збільшується диверсифікація ринку у розрізі по клієнтах, що є ознакою досягнення 
певного рівня розвитку системи НПЗ. 

Основними чинниками, які сприяють розвитку НПФ, є:  
− рівень життя населення та його здатність до накопичення (у перспективі  можливість 

збільшення кількості вкладників серед фізичних осіб); 
− зосередження фінансових ресурсів в певному регіоні (у перспективі  можливість 

збільшення активів за рахунок юридичних осіб); 
− наявність інвестиційних можливостей (збільшення коефіцієнту дохідності  

залучених активів). 
Висновки і перспективи подальших розробок. Такий процесс як субсидіювання 

пенсійної системи з державного бюджету забирає кошти з інших галузей і тим самим 
гальмує економічний розвиток держави. Розвиток системи пенсійного забезпечення в 
Україні повинен базуватися на процеси пошуку і створенні нових форм та методів роботи, а 
не на принципі використання можливих резервів. Пенсійна система України має охоплювати 
елементи усіх рівнів пенсійного забезпечення. Тому терміново необхідно запроваджувати 
функціонування трирівневої пенсійної системи повною мірою. З метою стабілізації 
фінансового стану пенсійної системи доцільно залучення коштів міжнародних фінансових 
інституцій. За умов слабкого рівня розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення 
доцільно створити як однакові умови для розвитку, так і єдині «правила гри» для всіх 
організацій, що беруть участь у цьому секторі. Їх рівноправна конкуренція на фінансовому 
ринку сприятиме розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення. Бажано було б 
законодавчо закріпити рівноправність учасників системи НПЗ. Ефективно працююча 
система недержавного пенсійного забезпечення є одночасно й істотним джерелом підтримки 
соціальних стандартів в Україні, і засобом накопичення внутрішніх інвестиційних ресурсів, 
дуже необхідних для прискореного розвитку національної економіки.  
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БАНКИ ЯК ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ НА РИНКУ 
ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

 
 
У статті досліджено основні проблеми 
функціонування ринку цінних паперів в 
Україні. Проведено порівняльну 
характеристику вітчизняних та світових 
фінансових індексів. Розглянуто основні 
функції банків на ринку цінних паперів. 
Проаналізовано роль банків на фондовому 
ринку. У статті наведено пропозиції щодо 
покращення функціонування фондового 
ринку в Україні. 

The basic problems of functioning of market 
of securities in Ukraine are investigated in the 
article. Domestic and world financial indexes 
are compared. The basic functions of banks on 
the market of securities are described. The role 
of banks on a fund market is analyzed. The 
suggestions to the improvement of functioning 
of fund market in Ukraine are pointed in the 
article. 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Успішне вирішення завдань 
підвищення темпів економічного зростання, що є особливо актуальним у сучасних умовах 
фінансової нестабільності, а також збільшення інвестицій багато в чому залежить від 
ефективної роботи фінансової системи, основною складовою якої в більшості країн є 
банківська системи.  

Загальносвітова практика свідчить про те, що ефективний розвиток банківської сфери 
також має значний позитивний вплив на один з найважливіших сегментів фінансового ринку 
– фондовий ринок. У ринковій економіці ефективно функціонуючий ринок цінних паперів 
дозволяє мобілізувати ринковими методами вільні грошові кошти фізичних та юридичних 
осіб і направити їх в найбільш конкурентоспроможні галузі, вирішуючи цим самим низку 
важливих соціально-економічних програм.  

У той же час для більшості економічних суб’єктів ринок цінних паперів дає 
можливість вирішити проблему ресурсної бази. Так, враховуючи досвід світових банків, 
вітчизняні банки мають можливість збільшувати власну капіталізацію шляхом емісії цінних 
паперів.  

Доцільно зазначити, що комерційні банки на ринку цінних паперів можуть 
виступати не лише у ролі емітентів, але бути інвесторами, а також надавати 
посередницькі, консалтингові та інші послуги своїм клієнтам. Виступаючи як  
інвестори, банки стають посередниками з залучення на ринок цінних паперів грошових 
коштів фізичних та  юридичних осіб, що є додатковим джерелом отримання доходів. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Значна кількість праць вітчизняних 
науковців присвячена розробці підходів щодо підвищення ефективності функціонування 
ринку цінних паперів на основі вивчення зарубіжного досвіду. Серед науковців, чиї праці 
присвячені вирішенню проблем та ефективності функціонування ринку цінних паперів 
необхідно відзначити: В. Д. Базилевича, В. В. Крилову, В. І. Міщенка, С. В. Науменкову, В. І. 
Чужикова та інших [1, c. 239–241; 2, c. 115–128; 3, c. 291–315].  

Однак, незважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених цій проблемі, 
сучасний стан економічного розвитку вимагає нових підходів до визначення ролі 
банківських установ на фондовому ринку. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. На сьогодні для 
України залишаються проблемними питання щодо формування організаційного та 
функціонального механізму ефективної діяльності фондового ринку в Україні.  

Постановка завдання. Мета статті – провести аналіз ролі комерційних банків на 
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ринку цінних паперів та визначити основні аспекти розвитку в сучасних умовах. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Становлення ринку цінних паперів в 

Україні розпочалося у 1991 році з прийняттям Закону України «Про цінні папери і 
фондову біржу» (пізніше поновлено Законом України «Про цінні папери та фондовий 
ринок») [4]. Таким чином, в Україні на законодавчому рівні затверджено  
механізм функціонування ринку цінних паперів, а також визначено професійних 
учасників, що беруть активну участь у створенні вітчизняного фінансового сектору 
економіки. 

Найбільш важливим кроком стосовно визначення правових засад здійснення 
державного регулювання ринку цінних паперів було утворення у 1995 році Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Указу Президента України.  
У Законі України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» визначено завдання 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, її функції, повноваження, права, 
відповідальність та відносини з іншими державними органами з питань регулювання  
та контролю на ринку цінних паперів [5]. Наступним кроком у регулюванні  
фондового ринку України було створення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (НКЦПФР) відповідно до Указу Президента України №1063/2011 від 
23.11.2011 року. 

Отже, в Україні було створено необхідне правове поле для діяльності ринку цінних 
паперів як одне з необхідних елементів інфраструктури. У такий спосіб було визначено 
одного з основних учасників ринку цінних паперів та наділено його повноваженнями щодо 
видачі ліцензій іншим учасникам на здійснення окремих видів діяльності. До таких 
професійних учасників ринку цінних паперів належать такі: біржі, компанії з управління 
активами, торговці, емітенти, зберігачі, реєстратори та депозитарії. Станом на 01.08.2012 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано 1590 ліцензій 
учасникам на здійснення професійної діяльності, з них [6]: 
− 685 ліцензій на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами; 
− 381 ліцензії на провадження депозитарної діяльності зберігачів цінних паперів; 
− 156 ліцензій на провадження діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних 

паперів; 
− 354 ліцензій на провадження діяльності з управління активами інвестиційних 

інвесторів; 
− 10 ліцензій на провадження діяльності з організації торгівлі на ринку цінних  

паперів; 
− 2 ліцензії на провадження розрахунково-клірингової діяльності; 
− 2 ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів. 

Ураховуючи можливість суміщення певних видів професійної діяльності 
окремими професійними учасниками ринку цінних паперів, їх кількість на 01.08.2012 
становить 1158 (в тому числі: 381 учасника є торговці–зберігачі, серед яких 116 банки, 
в тому числі 32 учасників є торговці-зберігачі-реєстратори серед яких 16 банків;  
17 учасники є зберігачі-реєстратори; 2 депозитарія мають ліцензію на розрахунково-
клірингову діяльність) [6]. 

Протягом січня – липня 2012 року Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку зареєстровано 138 випусків акцій на суму 28,87 млрд. грн. Порівнюючи з 
аналогічним періодом 2011 року обсяг зареєстрованих випусків акцій зменшився на  
11,99 млрд. грн [6]. 

Серед лідерів за випуском акцій були такі банківські установи: ПАТ «ТММ Банк», 
ПАТ «Авант-банк», ПАТ «Діві-банк», ПАТ «Енергобанк» та ПАТ «АКБ «Імексбанк», 
 ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», ПАТ «Універсалбанк», ПАТ «Державний 
ощадний банк України», ПАТ АБ «Брокбізнесбанк», АКБ соціального розвитку 
«Укрсоцбанк», АКБ «Чорноморський банк розвитку та реконструкції», ПАТ Комерційний 
банк «Приватбанк». Протягом січня – липня 2012 року кількість випусків акцій  
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банків, з метою збільшення статутного капіталу, становив 28 випусків на суму 
 22,72 млрд. грн. [6]. 

Активну участь комерційні банки брали також у випуску облігацій, їх загальна сума 
майже дорівнює обсягу емісії підприємствами.  

Таблиця 1 
Обсяг випуску облігацій в Україні за період з січня по липень 2012 року, млн. грн. 

(складено автором за матеріалами [6]) 
  

Місяць Підприємства 
(крім банків) Банки 

Загальний 
обсяг 

зареєстрованих 
випусків 

Кількість 
випусків 

Січень 452,84 1 000,00 1 452,84 16 
Лютий 843,67 3 500,00 4 343,67 13 
Березень 590,55 0 590,55 13 
Квітень 659,18 0 659,18 13 
Травень 4 844,52 0 4 844,52 15 
Червень 453,44 3 500,00 3 953,44 11 
Липень 670,54 270,00 940,54 29 
Усього 8 514,74 8 270,00 16 784,74 110 

 
Якщо порівнювати дані аналогічного періоду 2011 року, обсяг зареєстрованих 

випусків облігацій підприємств зменшився на 1,577 млрд. грн. З початку року Комісією 
зареєстровано 17 випусків опціонів на суму 1,21 млн. грн, що порівняно з даними  
за аналогічний період 2011 року більше на 1,12 млн. грн. Протягом січня – липня  
2012 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано  
5 випусків облігацій місцевих позик Київською міською Радою на суму 3,50 млрд. грн., 
що порівняно з даними за аналогічний період 2011 року більше на 3,10 млрд. грн.  
[6].  

Протягом зазначеного періоду Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку зареєстровано випуск облігацій місцевих позик Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим на суму 400,00 млн. грн. Згідно з Законом України «Про 
цінні папери та фондовий ринок» професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на 
фондовому ринку провадиться торговцями цінними паперами – господарськими 
товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності,  
а також банками.  

Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами поєднує: брокерську 
діяльність; дилерську діяльність; андеррайтинг; діяльність з управління цінними 
паперами.  

До показників, що визначають ефективність діяльності фондового ринку слід 
віднести індекси. В Україні одним із найбільш відомих є індекс ПАТ «Фондова біржа 
ПФТС»Так, станом на 08.08.2012 індекс ПАТ «Фондова біржа ПФТС» становив  
398,06 пунктів (+0,03%), обсяг торгів на біржі становив 1786,83 млн. грн. Лідером росту є 
акції Дніпроенерго (DNEN) +2,00%. Серед акцій, що спричинили падіння слід виділити 
такі: Укрсоцбанк (USCB) -2,91%; Алчевський металургійний комбінат (ALMK) -2,47%; 
Азовсталь (AZST) -2,08%; Авдіївський коксохімічний завод (AVDK) -1,84%; 
Донбасенерго (DOEN) -1,25%; Центренерго (CEEN) -0,85%. Індекс ПАТ «Українська 
біржа» на становив 1076,44 пунктів(-1,70%), обсяг торгів на біржі становив  
69,93 млн. грн. У той же час стосовно світових індексів на аналогічну дату мала місце 
наступна ситуація [7]. 
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Таблиця 2 
Фінансові індекси провідних країн світу станом на 08.09.2012 року  

(складено автором за матеріалами [6; 7]) 
 

 Країна Індекс Значення 
індексу, п. 

Зміна 
індексу, % 

1 
США 

 
Dow Jones 30 Industrials 13 175,64 +0,05 

2 
Франція 
 

CAC 40 3 438,26 -0,43 

3 
Німеччина 
 

DAX 6 966,15 -0,03 

4 
Гонконг 
 

Hang Seng 20 065,52 -0,04 

5 
Японія 
 

Nikkei 225 8 881,16 +0,88 

6 
США 
 

Nasdaq composite 3 011,25 -0,15 

7 США 
 

S&P 500 
1 402,22 +0,06 

8 Росія 
 

ММВБ 
1 449,49 -0,09 

9 Росія 
 

РТС 
1 444,79 -0,04 

10 Китай 
 

Shanghai Composite 
2 160,99 +0,16 

 
Отже, аналізуючи дані табл. 2 можна стверджувати, що економічна ситуація у світі 

характеризується нестабільністю. Більшість фінансових індексів характеризується 
зниженням, при цьому має місце й ситуація коли різні індекси однієї й тієї ж країни 
мають протилежні тенденції. Серед основних причин зниження фінансових індексів 
економісти виділяють такі: 
1. Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's понизило прогноз по кредитному 

рейтингу Греції зі «стабільного» на «негативний» оскільки вона вже не може 
відповідати за своїми зобов’язаннями та потребує додаткову фінансову допомогу. 

2. За даними Міністерства економіки і технологій країни обсяг промислового 
виробництва в Німеччині в червні 2012 р. порівняно з попереднім місяцем знизився на 
0,9% з урахуванням сезонних коливань. При цьому аналітики очікували, що в 
місячному обчисленні показник знизиться на 0,8% [7]. 

3. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг 
дефолту Німеччини на максимальному рівні «ААА», прогноз «стабільний». Про це 
повідомляє "Росія–24". Експерти Fitch відзначають, що підтвердження рейтингу 
відображає довгострокову стабільність німецької економіки, а також позитивні 
показники останніх двох років. ФРН–єдина країна світу, де безробіттяв I півріччі 2012 
р. була нижче рівня докризового 2007 р. Рівень ліквідності зараз знаходиться на 
прийнятному рівні [7]. 

4. Головне митне управління Франції у звіті опублікувало, що негативне сальдо 
торгового балансу Франції в червні 2012 р. з урахуванням сезонних коливань 
знизилося до попереднього місяця і склало 5,99 млрд. євро. Аналітики очікували 
значення показника на рівні 5 млрд. євро. Банк Франції в оприлюдненому 
щомісячному бюлетені прогнозує, що економіка Франції скоротиться на 0,1% в III 
кварталі 2012 р. Згідно з матеріалами французького Центробанку, ділова активність як 
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у промисловості, так і в секторі послуг ослабла до позначки в 90 пунктів у липні  
2012 р. проти 91 пункту в червні ц.р. Банк Франції дає такий прогноз по динаміці ВВП 
французького, виходячи з даних за індексом ділової активності (MIBA), що 
розраховується щомісяця [7]. 

5. Банк Англії скоротив прогноз зростання британської економіки в середньостроковій 
перспективі оскільки прогнозується, що фінансова криза буде тривалішою, ніж 
очікувалося. Згідно зі звітом Банку Англії, в найближчі два роки зростання економіки 
Великої Британії складе близько 2% на рік, а не 2,67%, як прогнозувалося всього три 
місяці тому [7].  

6. У доповіді Міністерства праці США міститься інформація, що показник 
продуктивності праці в США (без урахування сільського господарства, де сильний 
фактор сезонності) в II кварталі 2012 р., за попередніми даними, з урахуванням 
сезонних коливань і в перерахунку на річні темпи підвищився на 1,6% порівняно з 
попереднім кварталом. Але при цьому подальші прогнози щодо поглиблення 
фінансової кризи залишаються доволі песимістичними [7]. 

При цьому потрібно зазначити, що фінансові індекси повністю відображають 
економічні умови, які склалися в країні та світі в цілому. Проаналізуємо це на прикладі 
зміни фінансового індексу ПФТС в Україні за останні роки (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка індексу ПФТС та загального обсягу торгів в Україні 2005–2012 рр.[8] 
 

Отже, можна стверджувати, що комерційні банки на ринку цінних паперів виступають 
не тільки як фінансові, але і як торговельні посередники, виконуючи функції брокера. При 
цьому для банків даний вид діяльності не є винятковим, а лише доповнює їх основну 
діяльність, порівняно з деякими іншими учасниками надає банкам певні переваги, оскільки 
діяльність банків як повноцінних фінансових посередників дозволяє їм отримувати з надання 
посередницьких брокерських послуг вигоди, недоступні звичайним брокерам. До таких 
переваг можна віднести такі: 
1. Емісія цінних паперів дозволяє банку збільшувати ресурсну базу, а також дотримуватися 

вимог, встановлених Національним банком України. 
2. Має місце позитивний ефект масштабу, оскільки частина постійних витрат, що мають 

місце у комерційному банку, розподіляється між всіма видами діяльності банку, що 
робить власне брокерську діяльність більш прибуткової. 

3. Комерційні банки володіють своєю власною клієнтською базою. Отже, якщо у клієнта 
виникає необхідність щодо отримання певних послуг, які стосуються цінних паперів, з 
більшою ймовірністю він звернеться до власного банку ніж до незнайомого брокера. Така 
перевага є особливо актуальною враховуючи значну конкуренцію на ринку фінансових 
послуг. 
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4. Комерційні банки мають ексклюзивні канали інформації в особі банків-контрагентів, 
представників емітентів-клієнтів банку, що сприяє зниженню фінансових ризиків при 
здійсненні брокерської діяльності. 

5. Наявні у комерційних банків, у порівнянні з іншими учасниками відносно дешеві 
кредитні ресурси, залучені в рамках здійснення основної діяльності, дають переваги у 
визначенні ставок маржинального кредитування. 

6. Характер основного виду діяльності дозволяє створювати комплексні послуги на базі 
брокерського обслуговування (включаючи в пакет послуг більш дешеве, ніж у 
конкурентів розрахунково-касове обслуговування та інше). 

7. Універсальність більшої кількості банків України свідчить про надання ними 
різноманітних послуг для клієнтів,що дає можливість бути їм більш привабливими за 
рахунок того, що певні послуги є більш конкурентоздатними. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Необхідно відзначити, що 
комерційні банки на ринку цінних паперів можуть виступати як у ролі емітентів, так і у 
якості інвесторів, а також надавати посередницькі, консалтингові та інші послуги своїм 
клієнтам. Емісійна діяльність дозволяє банкам вирішувати питання власної капіталізації, 
дотримання вимог Національного банку України та покращувати грошовий обіг у країні. 
Якщо банки виконують роль інвесторів, вони залучають на фондовий ринок грошові 
кошти юридичних та фізичних осіб, що дає змогу направляти необхідні ресурси у 
пріоритетні галузі економіки та вирішувати низьку соціальних питань. При цьому 
операції комерційних банків на ринку цінних паперів стають одним із стабільних джерел 
їх доходів.  

Отже, в Україні є всі перспективи для подальшого розвитку діяльності банків на 
ринку цінних паперів. Для цього необхідно: на законодавчому рівні задекларувати деякі 
положення, що регулюють діяльність банків на фондовому ринку; розширити 
повноваження банків шляхом можливості використання більшої кількості інструментів; 
зорієнтувати діяльність комерційних банків на вирішення соціально-економічних завдань 
країни; сприяти можливості виходу національних банків на міжнародні ринки 
фінансового капіталу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНИХ 
ЗМІН НА КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 
У статті розглянуто питання проведення 
організаційно-структурних змін на кому-
нальних підприємствах, систематизовано 
принципи діяльності комунальних під-
приємств в умовах нестабільності і ризику. 
Визначено стратегічні цілі, ключові 
завдання та заходи щодо реалізації 
інноваційних змін на комунальних 
підприємствах. 

In the article the questions of leadthrough 
organizationally-structural changes on 
communal enterprises are considered, the 
principles to activity of communal enterprises 
in the conditions of instability and risks are 
systematized. Strategic aims and key tasks and 
measures on realization of innovative 
management communal enterprises are 
selected. 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Реформування економіки сучасної 
України потребує вирішення комплексу задач, серед яких особливе місце займають 
проблеми підвищення ефективності підприємств, підпорядкованих органам місцевої влади, 
що надають життєво необхідні послуги. Тому необхідно розглядати дві її взаємопов’язані 
складові: створення інституціональних основ діяльності економіки, а також суб’єктів 
ринкових відносин, здатних працювати у відповідних умовах господарювання за певними 
принципами. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Останнім часом з’явилися праці 
вітчизняних вчених-економістів, господарників, фахівців у галузі управління і регулювання 
економіки, присвячені ринковим трансформаціям її комунального сектора. Серед них слід 
відзначити розробки М. Д. Миронової, Н. І. Олійника, Г. М. Семчука, В.А. Сідзікаускаса,  
М. В. Фігурки та інших.  

Виділення невирішених раніш частин загальної проблеми. Водночас, далеко не всі 
питання знайшли своє концептуальне цілісне відображення, що не дозволяє поставити аналіз 
механізмів управління та проведення певних змін на адекватну теоретичну основу і сприяти 
широкомасштабним ринковим перетворенням в галузі. 

Постановка завдання. Метою статті є систематизація принципів діяльності 
комунальних підприємств в умовах нестабільності і ризику, визначення стратегічних цілей, 
ключових завдань і заходів щодо реалізації організаційно-структурних змін на комунальних 
підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні умови інноваційного розвитку 
економіки України, прискорення змін та ускладнення зовнішнього середовища, зростання 
рівня конкуренції, насичення ринку високотехнологічною продукцією зумовлюють велике 
значення для комунальних підприємств підтримки стабільності їхньої роботи й забезпечення 
певного економічного зростання, на чому наполягає М. Д. Миронова [1, c.135]. 

Підприємство спроможне досягнути успіху в конкурентній боротьбі лише шляхом 
реалізації стратегії розвитку, постійно здійснюючи інноваційні процеси у всіх сферах своєї 
життєдіяльності.  

Разом з тим, будь-яке підприємство перебуває в процесі безперервних змін, тому що в 
противному випадку його здатність до виживання в динамічній обстановці ставиться під 
загрозу. Такі зміни в одних випадках відбуваються цілеспрямовано на базі систематично 
розроблювальних концепцій запланованих удосконалень, в інших – носять неформальний й 
адаптивний характер, коли підприємство оперативно пристосовується до середовища 
модифікацією своєї поведінці.  
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Для вибору оптимального варіанту стратегії розвитку і впровадження  
змін з урахуванням праць М. В. Фігурки [2, c.135] та Я. П. Павленко [3, c.166] 
систематизовані принципи діяльності комунальних підприємств в умовах нестабільності і 
ризику.  

До них можна віднести: 
− принцип системного підходу і комплексності вирішуваних завдань;  
− принцип орієнтації на інноваційний розвиток;  
− принцип конкурентоспроможності;  
− принцип реінжинірингу (безперервного розвитку);  
− принцип узгодження пропускної спроможності комунальних підприємств і швидкості 

вступу в систему заявок;  
− принцип раціонального поєднання універсальності і специфічності управлінських 

рішень.  
Принцип системного підходу і комплексності вирішуваних завдань  

означає, що проектування системи управління на комунальних підприємствах  
повинне ґрунтуватися на системному аналізі процесів впровадження управлінських 
інновацій.  

Використання системного аналізу в практиці управління на комунальних 
підприємствах передбачає визначення цілей, аналізу структури системи управління і 
комплексу проблем, вирішення яких необхідне для досягнення відповідності результатів 
діяльності господарюючого суб’єкта цілям і критеріям відповідно із змінами зовнішнього і 
внутрішнього середовища підприємств. 

Принцип орієнтації на інноваційний розвиток означає, що в умовах  
швидких коливань параметрів зовнішнього середовища система управління комунальними 
підприємствами повинна забезпечувати інноваційне рішення якісно нових  
завдань, сприяючих підвищенню ефективності діяльності і його подальшому  
розвитку, а практиці це приводить до необхідності орієнтуватися на інноваційному шляху 
розвитку. 

Принцип конкурентоспроможності означає, що в умовах глобальної зміни  умов 
необхідно орієнтуватися на безперервне виробництво комунальних послуг, відповідних 
встановленим нормативам і параметрам якості. 

Принцип реінжинірингу (безперервного розвитку) інноваційної системи управління 
розглядає комунальні підприємства як систему, що адаптується до умов зовнішнього 
середовища, що змінюються.  

Принцип узгодження пропускної спроможності і швидкості вступу в систему заявок 
розглядає комунальні підприємства як систему масового обслуговування і швидкості вступу 
в систему заявок на надання відповідних послуг.  

Цей принцип відповідає вимозі виконання умов організації діяльності комунальних 
підприємств як системи масового обслуговування так, щоб попередити перевантаження або 
простою основних елементів системи. 

Принцип раціонального поєднання універсальності і специфічності управлінських 
рішень означає, що для забезпечення стійкої діяльності і стратегічного розвитку 
комунальних підприємств необхідно здійснювати постійне коректування їх цілей, завдань і 
методів управління.  

Розглянуті принципи класифікації управлінських інновацій, адаптовані  
до комунальної сфери, залежно від їх напрямів і носіїв, рівнів управління  
матеріально-технічними і трудовими ресурсами, дозволяють обґрунтувати нові  
завдання і стратегічні заходи, направлені на підвищення інвестиційної привабливості 
комплексу. 

Виходячи з вище перелічених принципів, можна виділити стратегічні цілі і  
ключові завдання і заходи щодо реалізації інноваційного управління підприємствами  
(рис. 1). 
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Принципи 
системного 
підходу і 

конкуренто-
спроможності 

комплексності 
вирішуваних 

завдань 

орієнтації на 
інноваційний 
розвиток 

реінжи-
нирінгу 

узгодження 
пропускної 

спроможності 
підприємства  
і швидкості 
вступу в 
систему 
заявок 

раціонального 
поєднання 
універсаль-
ності і 

специфічності 
управлінських 

рішень 
 

  

 
  

Цілі 
1. Забезпечення довгострокової стабільної діяльності, підвищення якості життя населення 
шляхом поліпшення житлових умов, збереження житлового фонду й підвищення рівня 
комунального обслуговування громадян відповідно до діючих стандартів якості. 

2. Забезпечення безперервного потоку якісних комунальних послуг.  
3. Ефективне управління ризиками. 
4. Раціональне поєднання централізації і децентралізації управління. 

  

 
  

Ключові завдання 
Формування 
системи 

комунальних 
послуг, 

відповідної 
нормам і 
стандартам 
якості 

Формування 
системи 
заходів з 

врахуванням 
прогнозів 
соціально-

економічного 
розвитку 

підприємства 

Визначення 
необхідних 

інноваційних і 
інвестиційних 
ресурсів і 

технологій, а 
також джерел їх 
забезпечення 

Корегування 
цілей і завдань 
відповідно до 

змін 
зовнішнього і 
внутрішнього 
середовища 
підприємства 

Моніторинг 
ефективності 
діяльності і 
координація 
роботи всіх 
підрозділів 
підприємства 

Сучасні 
методи 
мотивації 

і 
стимулюв

ання 
персоналу 

  

 
  

Заходи 
1. Вибір управлінських інновацій з метою адаптації господарської системи в умовах 

невизначеності.   
2. Вдосконалення структури управління підприємства з метою створення конкурентних 

переваг. 
3. Формування і розвиток кадрового потенціалу підприємства. 
4. Створення комплексу комунальних послуг, відповідних сучасним нормативам і 

стандартам якості  
5. Інформатизація процесів і результатів на основі впровадження сучасних систем 

зв’язку і інформації в системі управління. 
6. Формування суб’єктних для суб’єкта стосунків в плоскості виробник-споживач 

комунальних послуг.  
7. Мінімізація впливу адміністративно-бюрократичних бар’єрів 

 
Рис. 1. Принципи, цілі і завдання реалізації інноваційних змін в управлінні комунальними 

підприємствами 
 
На думку О. Костусєва інноваційна зміна у діяльності комунальних  

підприємств повинна проходити на основі формування нових організаційних  
структур і глибоких змін у змісті і методах управління [4, с.37]. Обґрунтування  
вибору інноваційних управлінських рішень і організаційних змін при реалізації  
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інноваційної стратегії функціонування і розвитку комунальних підприємств  
повинне відповідати теоретичному і емпіричному рівням дослідження.  

Класифікація управлінських інновацій виробляється по основних рівнях системи 
управління господарюючого суб’єкта. При цьому, на думку Г. М. Семчука  
тип адаптації суб’єкта господарювання до змін зовнішнього середовища визначається 
характеристиками відповідної інноваційної стратегії управління, яка виступає  
як регулювальник суб’єктно-об’єктних взаємодій у виробничо-господарських операціях  
[5, с.13]. 

Зазвичай управлінські інновації класифікуються по трьох напрямах: 
− вдосконалення системи управління і організаційної структури підприємства;  
− механізація і автоматизація праці;  
− підвищення кваліфікації фахівців. 

На погляд М. Д. Миронової [6] , якнайповнішою є класифікація управлінських 
інновацій на основі специфічних підстав функцій управління і управлінських інновацій, що 
відображають особливості, в результаті яких відбувається розвиток системи управління 
комунальним підприємством.  

Дослідження формування інфраструктурного забезпечення системи  
інноваційного управління на комунальних підприємствах дозволило виявити наступні 
концептуальні напрями її вдосконалення на основі впровадження управлінських інновацій 
(рис. 2): 
− цілі діяльності господарюючого суб’єкта;  
− стратегія інноваційного управління підприємства;  
− трудові ресурси, персонал;  
− система моніторингу і діагностика результатів діяльності підприємства.  

До варіативних елементів системи інноваційного управління на комунальних 
підприємствах можна віднести:  
− якість і номенклатура житлово-комунальних послуг; 
− сучасні технології; 
− технічні новини; 
− ринок.  

До часто використовуваних моделей, які дозволять вирішити поставлені завдання на 
комунальних підприємствах, можна віднести моделі, засновані на теорії ігор, теорії систем 
масового обслуговування тощо.  

Крім того, підвищення іміджу і ділової репутації комунального підприємства важливі 
як для споживачів послуг комунальних підприємств, так і для інвесторів, партнерів, 
зацікавлених сторін тощо. 

Сьогодні однією з найголовніших проблем реформування комунальних підприємств є 
проведення реструктуризації так званих локальних монополістів (водопостачання та 
водовідведення, теплопостачання, ін.). 

В сучасних умовах існування комунального господарства необхідно забезпечити 
рентабельність комунальних підприємств, створити конкурентне середовище на ринку 
послуг комунального господарства, стимулювання технічної модернізації та 
енергоефективності. 

Доцільно роглянути структуру і склад комунальних підприємств м. Одеси.  
Станом на 01.01.2011 р. у м. Одесі функціонувало 64 комунальних підприємства  

(табл. 1). З них тільки 57 підприємств ведуть господарську діяльність,  
25 підприємств є госпрозрахункові, 14 підприємств отримують менше  
50% коштів з міського бюджету, а 11 – отримують більше 50% коштів з міського  
бюджету.  

Підприємства, що одержують менше 50% коштів з місцевого бюджету, мають 
фінансову підтримку з боку державного бюджету, яка вагається від 1,64%  
до 21,38%. 
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Підприємства, що одержують більше 50% коштів з місцевого бюджету, фінансової 
підтримки з боку державного бюджету не мають. Максимальні відрахування з бюджету 
доводяться на такі підприємства, як КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне 
підприємство» (97,00%), КП «Сервісний центр» (91,04%), КП Редакція газети «Одеський 
вісник» (87,44%) і КП «Агентство програм розвитку Одеси» ( 86,11%). 

Таблиця 1  
Структура комунальних підприємств м. Одеси, од. 

№ 
n/n 

Показники 
  

Значення показників 
станом на 

01.01.2011р. 
  1 Наявність зареєстрованих підприємств на початок року, з 

них: 
64 

2 Створено 4 
3 Не ведуть господарську діяльність 3 
4 Ліквідовано 11 
5 Не ведуть господарську діяльність 7 
6 Припинили свою діяльність 4 
7 Не ведуть активну фінансову діяльність 50 
8 Госпрозрахункові підприємства 25 
9 Підприємства, які отримують менше 50% коштів з міського 

бюджету 
14 

10 Підприємства, які отримують більше 50% коштів з міського 
бюджету 

11 

 
Питання про проведення організаційних змін на комунальних підприємствах 

пов'язане з тому, що одеські комунальні підприємства за перше півріччя 2011 р. не виконали 
план по наповненню бюджету. Згідно із звітом по виконанню муніципальної казни, який 
опублікований на офіційному сайті міської ради, до бюджету не поступило 610 тисяч 
гривень.  

Підходи до проведення організаційних змін для підприємства принципово залежать 
від конкретної ситуації, в якій вона перебуває. Зокрема, це стосується того, яким чином 
керівництво як органу місцевого самоврядування, так і підприємства сприймає різні ринкові 
можливості, які сильні сторони потенціалу підприємства є намір задіювати, які традиції у 
сфері стратегічних рішень існують в органах місцевого самоврядування й на підприємстві та 
ін. Фактично можна сказати, що скільки існує комунальних підприємств, стільки ж існує 
конкретних стратегій проведення організаційних змін. Проте це ніяк не означає, що 
неможливо провести якусь типологізацію змін. 

У процесі визначення змін комунального підприємства керівництво стикається з трьома 
основними питаннями, пов’язаними із становищем підприємства на ринку:  
− який напрям діяльності припинити;  
− який напрям діяльності продовжити;  
− до якого напряму діяльності перейти. 

При цьому увага концентрується на тому: 
− які послуги комунальне підприємство надає і які послуги не надає за певним 
спрямуванням; 
− що головне і що менш важливе в діяльності, яку здійснює комунальне підприємство. 

У відповідність з умовами фінансування комунальних підприємств можна виділити 3 
типи підприємств для яких можна сформулювати відповідні стратегії (табл. 2). 

Для госпрозрахункових підприємств, які не фінансуються за рахунок засобів міського 
бюджету, необхідно оптимізувати показники їх діяльності, розробити методику аналізу 
ефективності фінансово-господарський діяльності, яка дозволить виявити недоліки в роботі, 
проблемні питання тощо. 
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Таблиця 2  
Підходи до проведення організаційних змін на комунальних підприємствах 

№ Підприємства  Підходи  
1 Госпрозрахункові підприємства Впровадження інноваційних змін 
2 Підприємства, які отримують менше 50% 

коштів з міського бюджету 
Оптимізація портфеля видів діяльності 

3 Підприємства, які отримують більше 50% 
коштів з міського бюджету 

Оптимізація об'ємів виконуваних робіт 

 
Для комунальних підприємств, які отримують менше 50% коштів з міського  

бюджету, необхідно оптимізувати портфель видів діяльності або виробити процедуру  
злиття підприємств з метою скорочення витрат на управлінський апарат.  

Для комунальних підприємств, які отримують більше 50% коштів  
з міського бюджету, необхідно оптимізувати обсяг виконаних робіт, систему ціноутворення 
на основі вивчення ринку і пошуку альтернативних пропозицій на вигідних для міста 
умовах. 

Висновки і перспективи подальших розробок. У процесі адаптації комунальних 
підприємств до змінних умов на основі управлінських інновацій формуються  
стратегії інноваційного управління підприємством, певний тип організаційних структур,  
для яких характерні динамічна рівновага між процесами, що протікають в середовищі  
і системі. 

Ці процеси відображають здатність системи управління своєчасно перебудовуватися, 
гнучко і адекватно реагувати на динаміку умов діяльності, що змінюються, за допомогою 
інноваційних управлінських дій. Тому подальші розробки повинні бути направлені  
на підвищення якості і переліку послуг, а також на мінімізацію ризиків несприятливих  
подій. Це висуває необхідність здійснення системних організаційних змін,  
що зачіпають структури організаційних, ресурсних і кадрових підсистем комунальних 
підприємств. 
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СУТНІСТЬ ОБЛІКУ ЗАСТАВНИХ ОПЕРАЦІЙ: ІСНУЮЧА 
ПРАКТИКА ТА ДЕЯКІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 
 
Розглянуто трактування поняття 
«застава» та його відмінність від поняття 
«задаток». Описано юридичні аспекти 
договорів застави та існуючу практику 
обліку заставних операцій. Визначені 
проблеми бухгалтерського обліку 
операцій з застави та запропоновані 
шляхи їх вирішення. 

The interpretation of concept «mortgage» is 
considered and its difference from a concept 
«advance» is determined. The legal aspects of 
mortgaged agreements and nowadays practice 
of record-keeping of mortgaged operations are 
described. Problems of record-keeping of 
operations from a mortgage are determined 
and ways of their decision are offered. 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Застава є досить поширеним і широко 
вживаним способом забезпечення виконання зобов’язань у цивільно-господарському 
обороті. У зв’язку зі вступом в силу 1 січня 2004 року ГКУ правове регулювання операцій з 
застави зазнало певних зміни. У ГК правовому регулюванню застави була присвячена тільки 
одна стаття 181, яка визначала заставу як право кредитора(заставодержателя) отримати 
задоволення з вартості закладеного майна переважно перед іншими кредиторами при 
невиконанні боржником (заставником) забезпеченого заставою зобов’язання. У ст.572 ГКУ у 
визначенні поняття запоруки в основному відтворені положення ГК. Проте, на відміну від 
норм «радянського» кодексу, новий Кодекс значно розширив поле правового регулювання 
інституту застави. За таких умов виникає необхідність у дослідженні цього об’єкта 
бухгалтерського обліку, удосконалення методики обліку операцій з застави. Об’єктом 
дослідження виступають обліково-аналітичні процедури заставних операцій на підприємстві.  

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Цей погляд забезпечення  для 
виконання зобов’язань у сучасних умовах господарювання зустрічається часто. Вивченню 
особливостей заставних операцій присвятили свої дослідження A. M. Абашина,  
М. І. Брагинський, С. А. Бредіхина, А. О. Дьячкова, Б. Д. Завідова, А. А. Маковський,  
Н. Г. Пікузо, Н. Г. Сафронова, JI. B. Сотникова, І. А. Сиротіна, І. К. Талье,  
А. А. Шапошникова таке ін. Відображення бухгалтерського управлінського обліку знайшли своє 
розкриття в наукових працях Н. А. Блудової, М. А. Бахрушиної, Н. П. Кондракова,  
С. А. Николаєвої, С. П. Палія, Я. В. Соколова.  

Виділення невирішених частин загальної проблеми. Питання обліку операцій 
відображення задатку на сьогодні є недостатньо вивченими та потребують всебічних та 
глибоких досліджень. Вітчизняна практика операцій із заставою недостатньо підготовлена до 
вирішення нових проблем, у тому числі заставних стосунків з підприємствами. Таким чином, 
актуальність теми статті обумовлена об'єктивним розвитком заставних стосунків в 
суспільстві, що, у свою чергу, вимагає поглиблених досліджень з питання обліку заставних 
операцій та їх удосконалення. 

Постановка завдання. Мета статті – визначення ролі та вивчення методологічних 
основ проведення операцій з застави активів. 

Викладення основного матеріалу дослідження.  
У статті автори спробували обґрунтувати рекомендації щодо вдосконалення 

бухгалтерського обліку заставних операцій. Б. Юровський [1] аналізує у своїй статті такі 
поняття, як аванси і попередня оплата, завдаток і застава приводе їх розмежовування. 
Природу забезпечення зобов’язання, шляхом надання активів в задаток і заставу, розглянуто 
у табл. 1, де дана порівняльна характеристика цих понять. 
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Таблиця 1 
Порівняльна характеристика застави і завдатку 

 

Критерії Застава Завдаток 

Правове 
регулювання 

ГКУ ст. 572-593 
Закон про заставу ГКУ ст.546, 548, 570 

Визначення 
 

Через заставу кредитор має право в разі 
невиконання боржником зобов’язання, 
забезпеченого заставою, отримати 
задоволення за рахунок закладеного 
майна переважно перед іншими 
кредиторами цього боржника, якщо інше 
не встановлене законом 

Це «грошова сума або рухоме 
майно, що видається кредиторові 
боржника в рахунок тих, що 
належать з нього за договором 
платежів. На підтвердження 
зобов’язання і в забезпечення його 
виконання»  

Функції 
 

1. Платіж 
2. Забезпечення 

1. Платіж 
2. Підтвердження 
3. Забезпечення  лише грошового 
зобов’язання 

Предмет 
забезпечення 

1. Майно і майнові права 
2. Іпотека 

1. Грошові кошти 
2. Рухоме майно (запаси, основні 
засоби, коштовні товари) 

Застава визнається одним із видів забезпечення виконання зобов’язань. Під заставою 
розуміють правовідношення, через яке кредитор (заставоодержувач) має право в разі 
невиконання боржником зобов’язання отримати задоволення з вартості закладеного майна.  

Заставою може бути забезпечена дійсна (яке на момент оформлення договору застави 
вже існує) і майбутня (за умови, що є угода сторін про розмір забезпечення заставою) вимога, 
яка витікає з договору позики (при видачі банківських позик), договорів купівлі-продажу, 
оренди, перевезення вантажів. таке інше. Предметом застави можуть стати: майно і майнові 
права, які, відповідно до законодавства України, можуть бути відчужені заставником і на яких 
може бути обернене стягнення. Статтею 4 Закону про заставу визначений перелік майна і 
майнових прав, які не можуть бути предметом застави. До таких предметів  відносяться гроші. 

 

 
 
 

Рис. 1. Класифікація предметів застави на підставі джерела [1] 

Класифікація предметів застави 

Іпотека 
(ст. 5 Закону про іпотеку) 

Товари в обігу або 
у переробці 

(ст.40—43 Закону про заставу) 

Застава рухомого майна 
(ст.44—48 Закону про заставу) 

Майнові права 
(ст.49—52 Закону про заставу) 

Цінні папери 
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На рис. 1 наведено класифікація предметів, які можуть бути предметом застави.  
У предметі застави є операція по забезпеченню застави рухомим майном, яке переходить до 
заставодержателя у володіння без переходу права власності. 

Бухгалтерський облік заставних операцій насамперед залежить від юридичних 
особливостей передачі активів у заставу [2]. 
1. Перш за все, розрізняють два окремі види застави – іпотека і застава (ст.575 ГКУ) [3]. 

− Іпотека – застава нерухомого майна, яке залишається у володінні заставоодержувача 
або третьої особи. 

− Застава – залог рухомого майна, яке передається у володіння заставотримувача або по 
його наказу, – у володіння третій особі.  

2. Застава самостійно не існує. Заставою можуть забезпечуватися зобов’язання, які витікають з 
інших договорів (позики, кредиту, купівлі-продажу, оренди, перевезення вантажів та ін.).  

3. Предметом застави може бути будь-яке майно (зокрема: річ, цінні папери, майнові права), 
яке може бути відчужене заставником і на яке може бути обернене стягнення (за деякими 
виключеннями, приведеними в ст.576 ГКУ). Це означає, що не можна передавати в заставу 
майно, що не належить заставникові на праві власності. 

4. Сторонами договору застави є заставодавця і заставоодержувач. Ними можуть бути як 
фізичні, так і юридичні особи (ст.11 Закону про заставу [4]). Причому боржник і 
заставодавець може не збігатися в одній особі, оскільки заставодавець може виступати як 
сам боржник, так і третя особа (майновий поручитель) (ст.583 ГКУ). Основна вимога – 
заставодавець має бути власником речі або майнових прав або особою, якій передали річ 
або майнове право з правом їх застави. 

5. Відповідно до ст.582 ГКУ, у випадках, передбачених договором або законом, предмет 
застави має бути оцінений. А законом встановлена обов’язкова оцінка при передачі під 
заставу лише державного і комунального майна.  

6. Оскільки предмет застави може бути в заставі достатньо довго, необхідно визначити права 
заставодавця і заставоодержувача відносно предмету застави (як, втім, і обмеження таких 
прав). Якщо інше не встановлене договором, власник майна, яке заставлене, зобов’язаний 
приймати заходи щодо збереження предмету застави і зберігати цей предмет належним чином 
(ст.587 ГКУ). З цієї вимоги витікають обов’язки власника предмету застави. Заставодавець, 
який володіє закладеним майном, в разі втрати, пошкодження або знищення такого майна з 
його вини, зобов’язаний замінити або відновити предмет залога. Якщо подібне станеться з 
вини заставодавця, йому доведеться відшкодувати заставникові заподіяні збитки. 

7. Хоча заставодавець і набуває права застави на майно, яке є предметом застави, він не 
набуває тим самим права розпоряджуватися таким майном (в той же час інше може бути 
установлено договором або законом) (ст. 17 Закону про заставу). Право застави передбачає, 
що заставодержатель може лише обмежувати власника закладеного майна в праві 
розпорядження таким майном.  

Класичний облік заставних операцій приведений в табл. 2 [5]. 
Таблиця 2 

Бухгалтерський облік операцій застави 
№ з/п Зміст господарської операції Дебет Кредит 

Облік у заставодавця 
Оприбутковані придбані товари:  

− вартість товарів без ПДВ  281 631 1. 

− податковий кредит по ПДВ  641 631 
Переданий в заставу об’єкт нерухомості: 
− відбита первинна вартість об’єкту основних 
засобів  

10 «Основні засоби  
в заставі» 10 2. 

− відбито надане забезпечення  05  -  
Облік у заставоодержуавача 

3. Відбито отримане забезпечення 06  
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Таким чином, передаючи основні засоби у заставу, вони враховуються на рахунку  
10 «Основні засоби у заставі» у заставодавця, по ним нараховується знос (якщо вони не виведені з 
експлуатації), вони збільшують перший розділ активу балансу і враховуються в розрахунку різних 
показників економічного аналізу необоротних активів. На думку автора, такі засоби не повинні 
враховуватися у складі основних засобів або інших груп активів, також вони у момент передачі в 
заставу не приносять підприємству дохід до моменту їх відчуження.  

У дисертаційній роботі Н. Г. Пікузо [6] удосконалює облік заставних операцій у 
ломбарді. Ми повністю огоджуємося з автором, який для обліку цієї операції використовує 
окремий балансовий рахунок обліку. 

Існуюча практика обліку заставних операцій не  відображає в системі обліку її 
економічну сутність. Передача основних засобів, запасів, товарів у заставу на умовах 
зворотності вимагає вдосконалення бухгалтерського облік заставних операцій і підвищення 
надійності облікової інформації. На нашу думку, перший крок удосконалення цієї операції 
полягає в необхідності накопичення інформації на окремому балансовому рахунку обліку. 

Наприклад, можна використовувати рахунок 379, назвавши його «Фінансові 
вкладення», з окремим субрахунком «Надані позики, забезпечені рухомим майном», по 
дебету якого буде відбита операція по передачі активів підприємства в заставу: 

Дт 379 «Фінансові вкладення»;  
Кт 10 «Основні засоби»;  
Кт 28 «Товари» [7].  
Висновки і перспективи подальших розробок. Для вирішення питань пов’язаних з 

бухгалтерським обліком операцій застави та проведення економічного аналізу підприємств, 
які надають свої активи у заставу необхідно: 
1. Розробити раціональну схему документообігу для обліку заставних операцій на 

підприємствах, оскільки від цього залежить правдиве відображення та удосконалення 
системи управління активами. 

2. Удосконалити облік заставних операцій, що надасть можливість здійснити аналіз 
структури та динаміку наявності та руху цих предметів застави. 

3. Додати до облікової політики підприємств нові механізми обліку різних видів операцій 
застави майна. 

4. У результаті проведеного дослідження виникає необхідність класифікації операцій 
застави та розробки форм внутрішньої звітності.  
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РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 
 

У статті проаналізовано основні чинники, 
що вагомо впливають на формування 
конкурентоспроможності нашої країни. 
Проведено порівняльний аналіз показників 
розвитку економік України, Грузії та 
Польщі на основі виявлення залежностей 
між дійсними індексами глобальної 
конкурентоспроможності та людського 
розвитку цих країн у 2011–2012 роках. 

Basic factors that influence on forming of 
competitiveness of country are analysed in the 
article. The comparative analysis of indexes of 
development of economies of Ukraine, 
Georgia and Poland is conducted on the basis 
of exposure of dependences between the 
indexes of global competitiveness and human 
development of these countries in 2011–2012. 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Поняття конкурентоспроможності 
стало однією із невід’ємних характеристик, за допомогою яких порівнюють здатність 
країн пристосовуватися до участі в міжнародних економічних відносинах. У цей час 
існують декілька інституцій, що займаються дослідженнями конкурентоспроможності 
як окремого економічного суб’єкта, так і галузі чи економіки країни загалом. Найбільш 
відомі рейтинги публікуються щорічно Всесвітнім економічним форумом (World 
Economic Forum) та Міжнародним інститутом розвитку менеджменту (International 
Institute for Management Development) у рапортах «The Global Competitiveness Report» та 
«The World Economic Yearbook» відповідно.  

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Серед наукових праць, у яких 
досліджуються теоретичні основи конкуренції, її сучасні форми, міжнародне 
конкурентне середовище, аналізуються причини та умови формування конкурентних 
переваг, а також проблеми забезпечення високої конкурентоспроможності окремих 
країн та пошуку ними новітніх форм її досягнення, необхідно виділити дослідження 
таких українських учених, як  Я. Базилюка, О. Білоруса, Б. Губського, Д. Лук’яненка, 
Ю. Пахомова, А. Поручника та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Використовуючи 
методику визначення конкурентоспроможності країни, актуальним є проведення 
порівняльного аналізу показників розвитку економік України, Грузії та Польщі на основі 
виявлення залежностей між індексами глобальної конкурентоспроможності та людського 
розвитку цих країн у 2011–2012 роках. 

Постановка завдання. Метою статті є систематизація теоретичних поглядів на 
дослідження конкурентоспроможності економіки країни, а також аналіз методик, що 
використовуються для порівняння конкурентних позицій країн у світовій економіці в умовах 
глобалізаційних процесів з використанням індексів глобальної конкурентоспроможності та 
людського розвитку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних умовах розвитку світової 
економічної системи не існує єдиного визначеного підходу до розкриття сутності 
конкурентоспроможності. Хронологія досліджень змісту цього поняття розпочинається 
з 1964 року, а саме Б. Белласа вважав, що країна є більш чи менш 
конкурентоспроможна, якщо в результаті зміни відношення «вартість-ціна» («cost-and-
price development») чи інших чинників, її потенціал до продажу на закордонних та 
власних ринках підвищився чи знизився [1]. 
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У 1983 році експерти з Європейської економічної спільноти, аналізуючи 
конкурентоспроможність країн ЄЕС, зазначали, що за дефініцію 
конкурентоспроможності необхідно визнати можливість країн справлятися із 
міжнародною конкуренцією, а мірою конкурентоспроможності, принаймні, у первинній 
оцінці, повинно бути сприйняття  промислових товарів на закордонних ринках [1]. 

У «The Global Competitiveness Report 2009–2010» експерти Всесвітнього 
економічного форуму під конкурентоспроможністю розуміють набір інституцій, заходів і 
факторів, що визначають рівень продуктивності кожної країни [2]. 

Однією із найбільш визначних праць з вивчення конкурентоспроможності є модель 
Портера, яку часто називають «ромбом Портера». Здійснений науковцем аналіз на 
мікрорівні ґрунтувався на  результатах, одержаних у дослідженнях, проведених у 
Великобританії, Данії, Італії, Південній Кореї, США, Швейцарії, Швеції, Японії, 
Сінгапурі та інших країнах, що мають визначені конкурентні переваги на світовому 
ринку. Портер зацікавився з’ясуванням причин переваг цих країн на ринку і дійшов 
висновку, що існують чотири детермінанти, які лежать в основі цих переваг, – параметри 
факторів виробництва (наявність капіталу та робочої сили, технічна, інформаційна, 
наукова, технологічна та інша інфраструктури тощо), характер попиту на внутрішньому 
ринку (платоспроможність, стійкість тощо), наявність споріднених галузей (у тому числі 
наявність виробничих зв’язків), стратегія фірм, їхня структура та 
конкурентоспроможність (способи виробництва та управління виробництвом тощо). 
Окрім того, Портер ще виділив два фактори, а саме: політику уряду та непередбачувані 
події, які безпосередньо впливають на усі інші чинники. Портер також зазначав, що вплив 
уряду може бути як негативним, так і сприятливим, тобто це вказує на важливість 
розуміння владою своїх повноважень та важливості прийнятих рішень. Усі детермінанти 
є між собою тісно пов’язані та не можуть суттєво впливати на рівень 
конкурентоспроможності самостійно. Проте багато економістів критично оцінюють 
модель Портера, що пояснюється неврахуванням впливу транснаціональних корпорацій, 
концентрацією аналізу лише на мікрорівні, і, відповідно, неможливістю здійснення 
аналізу на світовому рівні тощ.[3, с.4].  

На основі теоретичних напрацювань у напрямі дослідження конкурентоспроможності 
доцільно дослідити методику, що використовується Міжнародним інститутом розвитку 
менеджменту, який з 1989 року займається дослідженням конкурентоспроможності країн, 
проте до 1996 р. займався цим у співпраці із Всесвітнім економічним форумом, однак тепер 
ці дві інституції формують два різних рапорти [4]. 

Аналіз кожної країни базується на дослідженні 331 чинника, що об’єднують у 
чотири категорії – стан економіки, ефективність державного управління, стан ділової 
сфери та інфраструктура. Кожна із категорій має однакову вагу та включає п’ять 
факторів. Наприклад, до категорії “стан економіки” відносять такі фактори, як обсяг 
(тобто ВВП, ВНП, видатки домогосподарств та уряду, зростання реального ВВП та ВВП 
на особу тощо), міжнародну торгівлю (поточний баланс, експорт та імпорт країни, 
обмінні курси тощо), міжнародні інвестиції (прямі та непрямі, баланс тощо), зайнятість 
(кількість зайнятих, рівень безробіття тощо) та ціни (інфляція, вартість оренди житла та 
офісних приміщень тощо). Таким чином, при визначенні рівня конкурентоспроможності 
враховують 20 (4 х 5) різних індикаторів із чотирьох основних аспектів економічного 
життя країни [5]. 

В останньому випуску «The World Competitiveness Yearbook 2011» Україна займає  
57 позицію (51,454) із 59 країн, для яких фахівцями Інституту проведено аналіз. На 
позицію вище знаходиться Греція (51,882), а нижче перебуває Хорватія (49,402). Згідно із 
результатами досліджень, на першому місці за конкурентоспроможністю перебувають дві 
країни – Гонконг (100,000) та США (100,000), що у 2010 році займали відповідно другу і 
третю позицію, а на третьому місці – Сінгапур, що у 2010 році очолював таблицю. До 
десятки країн із найвищими показниками конкурентоспроможності у 2011 році належать 
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Швеція, Швейцарія, Тайвань, Канада, Катар, Австралія та Німеччина [5].  
Серед основних причин, які зумовлюють низький рівень конкурентоспроможності 

економіки України, експерти виділяють: 
1. Незацікавленість інвесторів у зв’язку з нестабільністю законодавства та 

невизначеністю зовнішньоекономічного вектора розвитку країни. 
2. Низький рівень застосування досягнень науки і техніки, що пов’язано не в 

останню чергу із так званим «brain-drain», тобто з міграцією освіченого та кваліфікованого 
населення до високорозвинених країн. 

3. Необхідність структурних змін та проведення ґрунтовних реформ в усіх 
сферах. 

Дослідження, проведені Всесвітнім економічним форумом, ґрунтуються  на аналізі  
12 чинників, що забезпечують конкурентні переваги країн, серед яких виділено  
інституційне середовище, інфраструктуру, стабільність макроекономічного середовища,  
охорону здоров’я та початкову освіта,  вищу освіту на подальше навчання, ефективність 
ринку праці, розвиток фінансового сектора, технологічну готовність, розмір ринку, розвиток 
бізнесу, інновації [6]. 

За результатами використання запропонованої методики індекс глобальної 
конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index, GCI) України за період  
2011–2012 років становить 4,0 (82 позиція із 142), у 2009-2010 рр. цей показник був на рівні 
4,0 (82 позиція із 133), а у 2010-2011 рр. – 3,9 (89 позиція із 139), що свідчить про 
домінування несприятливих тенденцій в розвитку протягом останніх років.  

Оскільки Україна перебуває на перехідній позиції між першим та другим  
рівнями (перший рівень – це економіки тих країн, що перебувають на базовому рівні; 
 другий рівень – економіки, розвиток яких в багатьох аспектах ґрунтується на факторах, що 
підвищують ефективність бізнес-сфери; третій рівень – економіки, що ґрунтуються на 
інноваційних факторах та тих факторах, що удосконалюють бізнес), пропорції впливу 
факторів на конкурентоспроможність України розподілені наступним чином:  
40% – фактори, що виражають базові вимоги, 50% – фактори підсилення ефективності та 
10% – інноваційні фактори (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Індекс глобальної конкурентоспроможності України [6] 
На рис. 2 зображено отримані результати аналізу факторів, що формують 

конкурентоспроможність економіки Польщі. 
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Рис. 2. Індекс глобальної конкурентоспроможності Польщі [6] 
 
Отже, Польща перебуває на 41 позиції і за усіма дванадцятьма показниками 

випереджає Україну. Це дає передумови для пошуку причин такого відриву між двома 
сусідніми країнами, а також це спонукає до вибору Україною західного вектора 
економічного розвитку, адже розрив між Україною та її головним західним партнером 
невеликий, і це ще раз вказує на необхідність переходу на європейський шлях 
перетворень.  

На основі цих даних проведено аналіз залежності індексу глобальної 
конкурентоспроможності та валового національного доходу на особу. Графічно 
результати дослідження цієї залежності для України, Польщі та Грузії зображено у 
відповідній послідовності на рис. 3–5: 

 

 
 

Рис. 3. Зв’язок індексу глобальної конкурентоспроможності з валовим національним 
доходом на особу для України [2] 
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Рис. 4. Зв’язок індексу глобальної конкурентоспроможності з валовим національним 

доходом на особу для Польщі [2]  

 
Рис. 5. Зв’язок індексу глобальної конкурентоспроможності з валовим національним 

доходом на особу для Грузії [2] 
 

З метою проведення порівняльної оцінки динаміки залежності індексу глобальної 
конкурентоспроможності у розрізі аналізованих країн побудовано рисунок 6.  

 
Рис. 6. Динаміка індексів глобальної конкурентоспроможності України, Польщі 

та Грузії [6] 
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Для дослідження якості життя у країнах часто використовується значення індексу 
людського розвитку. Провівши аналіз залежності індексів глобальної 
конкурентоспроможності та людського потенціалу, можна зробити висновок, що 
між цими двома показниками існує достатньо міцний зв’язок. Для України цю  
залежність подано на рис. 7.  

 

 
 

Рис. 7. Динаміка залежності індексів глобальної конкурентоспроможності та  
людського розвитку України [6; 7; 8] 

 
Залежність цих двох індексів для Польщі зображено на рис. 8. 
 

 
 

Рис. 8. Динаміка залежності індексів глобальної конкурентоспроможності та  
людського розвитку Польщі [6; 7; 8] 

 
Графічне зображення залежності індексів глобальної конкурентоспроможності та 

людського розвитку у Грузії (рис. 9) свідчить про істотну залежність між двома 
індексами, і лише у 2007–2009 роках простежується негативна тенденція, що зумовлена 
значною мірою впливом наслідків світової фінансово-економічної кризи. 
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Рис. 9. Динаміка залежності індексів глобальної конкурентоспроможності та  
людського розвитку Грузії [6; 7; 8] 

 
Отже, у результаті проведених досліджень встановлено, що між індексами глобальної 

конкурентоспроможності та людського розвитку існує зв’язок.  
На рисунку 10 зображено порівняльну динаміку індексів людського розвитку 

аналізованих країн – Грузія за цим показником випередила Україну у 2009 році і надалі 
утримує цю перевагу. 

 

 
 

Рис. 10. Динаміка індексів людського розвитку України, Польщі та Грузії [6] 
 
Проведений нами як історичний, так і причинно-наслідковий аналіз 

конкурентоспроможності дозволив визначити, що економіка України володіє  
потенціалом щодо посилення позицій, проте все таки існує ще багато бар’єрів, які  
необхідно подолати на шляху до підвищення рівня конкурентних переваг на  
світовому ринку. Згідно із дослідженнями Всесвітнього економічного форуму,  
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найбільшими перешкодами для України у питаннях ведення бізнесу є корупція,  
недосконале податкове законодавство, бюрократія, інфляція, політична нестабільність  
тощо.  

Висновки і перспективи подальших розробок. Отже, поняття 
конкурентоспроможності країни відіграє стратегічно важливе значення  
у функціонуванні економік усіх країн. Протягом останніх років світова  
економіка перейшла на якісно новий рівень розвитку, що спричинило і якісно  
новий рівень конкурентної боротьби – не шляхом використання  
дискримінаційних методів, а, власне, розвитку економічно обґрунтованих  
переваг окремих країн. Кожна із інституцій, що вивчає причини різного  
рівня конкурентоспроможності країн, використовує низку показників, за  
допомогою яких визначаються найбільш конкурентні економіки світу, що  
зумовлює відповідну зацікавленість інвесторів у тій чи іншій економіці.  
Лише комплексний підхід до дослідження процесу формування та підвищення  
рівня конкурентоспроможності дає можливість чи то окремій галузі, чи  
цілій національній економіці зміцнити свої позиції у світовій економічній  
системі. 

На сучасному етапі розвитку наша країна володіє значним  
економічним потенціалом, однак існує багато факторів та процесів, які знижують  
та послаблюють її позиції на міжнародному рівні. Необхідно розробити  
стратегію підвищення конкурентних позицій із врахуванням найкращого  
світового досвіду і реалізувати ці реформи у найкоротші терміни. Це  
забезпечить зростання добробуту громадян та визнання країни як сильного  
конкурента на світових фінансових та товарних ринках у найближчій  
перспективі.  

Список використаної літератури 

1. Dariusz Burawski. Pojęcie konkurencyjności gospodarki w analizach ekonomicznych / 
Burawski D. [Електронний ресурс]: Uniwersytet Wrocławski. NKE. – Режим доступу: 
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34707/006.pdf. 

2. Global Competitiveness Report 2009–2010 [Електронний ресурс]: WEF. – Pежим 
доступу: https://members.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf. 

3. Porter M. E. Competitive strategy [Lane. from English. A. Oliynyk, R. Skilskyy] /  
M. E. Porter. – K.: Fundamentals, 1997. – 390 p. 

4. Institute of Management Development: рейтинг конкурентоспособности стран  
мира в 2011 году. [Электронный ресурс].– Режим доступа: 
http://gtmarket.ru/news/state/2011/05/19/2918. 

5. The World Competitiveness Yearbook 2011 [Електронний ресурс]: IMD. –  
Режим доступу : http://www.imd.org/research/publications/wcy/wcy_book.cfm. 

6. The Global Competitiveness Report 2011–2012. [Електронний ресурс]: WEF. –  
Режим доступу : http://reports.weforum.org/global-competitiveness-2011–2012. 

7. Human Development Report 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011. 

8. 12 столпов конкурентоспособности стран // Стратегии [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.strategy.com.ua/Articles/Content?Id=1359. 

 
 
 
 
 
 

Прийнято до друку 31.08.2012 



Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 4 (47) 

© БЕЛЬТЮКОВ Є.А., ТОЛМАЧОВА О.В., 2012 142 

УДК 65.012.1.001.76             Бельтюков Є.А., Толмачова О.В. 
 
 

ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ НИЗЬКОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ 
СПРИЙНЯТЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
 

У статті розглянуто та обґрунтовано 
рішення питань подолання низької 
інноваційної сприйнятливості промислових 
підприємств та національної економіки в 
цілому. Визначено найбільш вагомі  
фактори, що перешкоджають впровадженню 
інновацій. Розглянуто можливі шляхи 
підвищення інноваційної сприйнятливості. 

The article examines and justifies solutions  
of the main issues for overcoming the  
low innovative susceptibility of industry  
and the national economy as a whole. The 
most significant barriers to innovation  
are identified. The possible ways of increasing 
the innovation susceptibility are considered by 
the authors. 

 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасний розвиток економіки 

характеризується значною конкурентною боротьбою суб’єктів господарювання різних 
галузей. Такі умови вимагають переходу до нових, більш ефективних методів управління, 
що, у свою чергу залежить від ряду чинників. Одним із найвагоміших є інноваційний 
розвиток. Саме інновації дають змогу підприємствам займати лідируючі позиції на ринку, 
збільшувати прибуток, вести гідну конкурентну боротьбу. 

Визначення внутрішньо-організаційних бар’єрів, які стримують упровадження 
інновацій, пошук шляхів їх подолання, необхідні передумови розвитку ефективних і 
сучасних підприємств, економіки нашої держави в цілому [1, c.49].  

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Вивченню і дослідженню проблем 
інноваційної діяльності в Україні присвячуються праці багатьох науковців. Дослідження 
основних проблем розвитку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств знайшли своє 
відображення в роботах таких вітчизняних вчених, як Б. А. Малицький, Л. І. Федулова,  
В. І. Дубницький, Н. С. Краснокутська, О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан,  
П. Г. Перерва, О. Е. Кузьмин, М. І. Звєряков, Б. В. Буркинський, А. І. Ковалев, А. І. Яковлев, 
С. Д. Ільєнкова, Ю. Р. Самігулліна, І. В. Космидайло та інші.  

Все більше вчених проявляють інтерес до проблем розвитку інноваційної діяльності в 
Україні, а результати їхніх розробок зумовлюють необхідність розширення та поглиблення 
наукових досліджень у цій області. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз результатів 
наукових досліджень показує, що пошук шляхів подолання перешкод інноваційного розвитку 
та створення сприятливих умов для здійснення інноваційної діяльності є перспективним, 
особливо зараз, коли Україна проголосила курс на інвестиційно-інноваційний розвиток  
[2, c.106].  

Таким чином, можна констатувати, що проблема сприйняття інновацій дійсно має 
місце та грає важливу роль в діяльності підприємств.  

Постановка завдання. Метою статті є аналіз бар’єрів та перешкод впровадження й 
сприйнятливості інновацій та визначення  шляхів їх подолання.  

Необхідно визначити причини низької інноваційної сприйнятливості підприємств 
України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Стан інноваційної діяльності в Україні 
більшість експертів-науковців визначають як кризовий і такий, що не відповідає сучасному 
рівню інноваційних процесів у промислово розвинених країнах, а стабільне скорочення 
реальних обсягів фінансуванні науково-технічної стратегії не дають реального підґрунтя для 
переходу до інноваційної моделі розвитку [3, c.21]. 
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Стримування інноваційної діяльності промислових підприємств України пояснюється 
обмеженістю джерел її фінансування, що пов’язано з фінансово-економічною нестабільністю 
в державі та кризовим станом більшості підприємств, які змушені реалізовувати інноваційні 
процеси за рахунок власних коштів. Відсутність власних коштів у підприємств для 
фінансування інновацій доповнюється іншими чинниками високими кредитними ставками та 
неспроможністю отримання довготермінових кредитів, теперішнім масовим банкрутством 
банків. Величезною перешкодою на шляху розвитку інноваційної діяльності в Україні є 
безпосередньо законодавча база. Вагомим недоліком законодавства України є 
некоординованість законодавчих актів між собою та їх невідповідність економічній ситуації в 
країні [4]. При цьому недостатньо уваги приділяється проблемам впровадження інновацій.  

Шляхом до створення конкурентоспроможної економіки є активне використання 
наявної науково-технологічної бази у промисловості, тобто тісний зв’язок між науковими 
досягненнями та впровадженням створених нових технологій у виробництві.  

Важливим фактором ефективності науково-технічної та інноваційної діяльності 
прийнято вважати ступінь сприйнятливості, а саме, – затребуваності суспільством, в цілому, і 
конкретними споживачами зокрема, продуктів і результатів, що отримуються у сфері 
інноваційної діяльності [5].  

Під інноваційною сприйнятливістю економічної системи розуміється її здатність до: 
1) цілеспрямованого і раціонального використання ресурсів інноваційної діяльності з метою 

задоволення потреб суб’єктів ринку; 
2) своєчасного і ефективного створення організаційно-економічних механізмів, націлених на 

скорочення життєвого циклу створення інновацій, покращення результатів їхньої 
комерціалізації; 

4) створення гнучкої організаційної структури регіональної економічної системи; 
5) формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності на основі нововведень; 
6) створення інноваційної культури органів влади; 
7) використання і розвитку творчої ініціативи персоналу підприємств; 
8) трансферту передового досвіду і потенціалу фахівців в рамках міжфірмових угод і 

альянсів [6].  
При проведенні аналізу сучасного стану наукових досліджень, присвячених вивченню 

інноваційної сприйнятливості економіки, доцільно виявити особливості її формування в 
умовах різних економічних систем, звернувшись до історичного минулого України, оскільки 
потенціал, що склався за попередні десятиліття, ще довго буде визначати характер взаємин і 
мотиви поведінки суб’єктів економіки. 

За останні десятиліття суспільство активно впливало на стан науково-технічного 
комплексу та взаємовідносини з промисловістю, визнаючи внесок освіти і науки в розвиток 
матеріально-технічного виробництва (і перш за все оборонного комплексу), що знаходить 
своє підтвердження в таких фактах. 

По-перше, професія наукового та вузівського працівника мала високий соціальний 
статус; праця фахівців з науковими ступенями та званнями за інших рівних умов оплачувався 
істотно вище, створювалися умови для безперервного підвищення кваліфікації та сильні 
стимули до праці. Продовжувалося зростання загального числа і питомої ваги, зайнятих 
переважно розумовою працею, при відповідному скороченні цих показників у осіб зайнятих 
переважно фізичною працею. Причому серед зайнятих розумовою працею найбільшу питому 
вагу в становили інженерно-технічні фахівці, а також науковці та викладачі. У теперішній 
час, в результаті переходу до ринкових неконтрольованих форм управління, загублені 
престиж, переваги, соціальна значимість та умови оплати інтелектуальної праці. 
Престижною стала робота фінансиста, банкіра, а не творця нововведень. 

По-друге, виходячи з принципів суспільно-економічної та політичної доцільності 
держава використовувала добровільно-примусовий механізм впровадження досягнень 
науково-технічного прогресу. Широке застосування одержала термінологія "впровадження" 
досягнень науково-технічного прогресу, що передбачає подолання опору господарського 
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середовища, найчастіше позаекономічними, адміністративно-насильницькими методами, і 
насправді, ця термінологія відповідала реальному стану взаємовідносин науки і виробництва 
[5]. Тому широке розповсюдження отримала точка зору, що в умовах планової економіки 
підприємства-виробники мали мало стимулів для здійснення і розвитку інноваційної 
діяльності, оскільки вони не були повністю незалежними господарськими суб’єктами 
економіки і їхні поведінка жорстко регламентувалася плановими завданнями з центру, а не 
запитом споживачів. Тобто, з одного боку, підприємство не тільки було обмежено в 
можливостях удосконалювати продукцію, утілюючи в ній останні досягнення науки і 
техніки, але і в більшості своїй чинило опір насильницькому впровадженню науково-
технічного прогресу, не дивлячись на всі урядові ухвали і завдання по освоєнню зразків нової 
техніки.  

Як бачимо, проблема впровадження інновацій приховується також і в самих людях, які 
звикли чітко виконувати свої функції та працювати за правилами. У сучасних умовах 
українським компаніям необхідно переходити на шлях інноваційного розвитку, генерувати та 
впроваджувати нові інновації [1, c.48]. 

В умовах відсутності ринкової конкуренції не стурбоване загрозою втрати споживача 
підприємство зосереджувало свою увагу на питаннях поточної діяльності а не проблемам 
стратегічного розвитку. Через пріоритет чинників концентрації і спеціалізації більшість 
підприємств були великими, що означало високу технічну оснащеність, складність 
організаційної структури, різноманіття технологічних процесів і асортименту продукції, 
високу кваліфікацію кадрів і в цілому досить високий рівень виробничої культури. Оскільки 
крупні підприємства обережно відносяться до радикальних інновацій і порівняно рідко 
виступають їхніми ініціаторами, віддаючи перевагу передбаченому прогресу, то на цій цілком 
раціональній лінії поведінки вони формують свою науково-технічну політику. Разом з тим 
роль малих і середніх підприємств була меншою, а методи стимулювання праці і підвищення 
творчої активності були єдиними для всіх типів підприємств і майже не містили відмінностей 
в їхні здійсненні.  

Однак перехід до нових умов господарювання призвів до практичного знищення 
заводського і в значній мірі галузевого сектора науки. 

Ймовірно тільки з великою обережністю можна було говорити про наявність 
інноваційної сприйнятливості. Оскільки в умовах тотального дефіциту і відсутності вибору 
покупець вимушений набувати будь-якого товару, то вітчизняну новинку із «знаком якості» і 
чудову споживчу продукцію, кінець кінцем, придбати було вкрай важко. Відношення до 
нових товарів більшою мірою визначалося питаннями престижу і соціального статусу, а не 
питаннями економічної, ергономічної, технічної доцільності. Не дивлячись на високий 
освітній рівень в суспільстві, доступність широким масам культурних цінностей і ідеологічне 
виховання, можна говорити про низьку культуру споживання в суспільстві.  

Якщо стимули до праці культивувалися і підтримувалися адміністративними і 
економічними методами, то стимули до споживання практично знижувалися: пропагуючи 
теорію розумних потреб, в суспільстві забезпечувалася доступність лише обмежених 
першочергових споживчих цінностей. Таким чином, відсутність ринкового конкурентного 
механізму генерування інновацій, незабезпеченість органічного поєднання процесів науково-
технічного і соціально-економічного розвитку, абстрактне сприйняття споживчими масами 
впливу науково-технічної сфери на стан споживчого ринку з'явилися чинниками, що 
зумовили низьку інноваційну культуру радянського суспільства. Саме тому здійснювані у 
вітчизняній економіці перетворення, крім формування ринкового механізму регулювання 
попиту-пропозиції, покликані також здійснити перехід суб'єктів економіки від планової до 
ринкової системи мотивації інноваційної поведінки [6].  

Ступінь сприйнятливості інновацій багато в чому визначається тим, наскільки 
високий освітній рівень їх творців і споживачів, а також рівень отримуваних ними доходів, 
причому саме показники диференціації доходів залежно від рівня освіти є узагальнюючим 
індикатором стану освітнього потенціалу як складової потенціалу інноваційного. На рівні 
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організації освітній потенціал робить вплив на сприйнятливість до інновацій через 
зацікавленість справ в організації, через відношення до змін, які завжди супроводжують 
будь-які інновації, через розуміння суті і необхідності інновацій конкретного вигляду і ролі 
працівника в їхні творчого виконання. Можна зробити висновок, що людина є 
першоджерелом всіх змін.  

Підтримуючи цю позицію, розглянемо групу бар’єрів, що є визначальною у 
несприйнятливості до інновацій вітчизняної економічної системи, та не дозволяє ефективно 
комерціалізувати результати наукових досліджень. Це бар’єри, що характеризують 
недостатню компетентність суб’єктів інноваційної діяльності: 

1. Неусвідомлення визначальної ролі інтелектуальної власності в розвитку економіки 
першими особами (урядовцями, керівниками наукових організацій і промислових 
підприємств).  

2. Неусвідомлення переважною більшістю науковців важливості комерціалізації і 
невміння комерціалізувати результати своїх досліджень. 

3. Похилий вік більшої частини науковців вищої кваліфікації (60–85 років).  
4. Переорієнтація значної кількості талановитих науковців на виконання замовлень 

іноземних наукових центрів і компаній.  
5. Погіршення якісного складу науковців, які працюють в академіях і університетах.  
6. Низька ефективність системи підготовки наукових кадрів. 
7. Порушення порядку впровадження НДР: науковці зазвичай спочатку отримують 

результати НДР, потім шукають шляхи для їх використання, а не навпаки. 
8. Недостатнє володіння науковцями знаннями і уміннями для реалізації інноваційних 

проектів. 
9. Зміна за останнє десятиріччя співвідношення між фахівцями інженерного і 

гуманітарного профілю від 80:20 до 20:80. 
10. Нерозуміння науковцями, кому і навіщо потрібні результати їх досліджень  

[7, c.88]. 
Існують принаймні, три причини цього. По-перше, багато науковців знаходяться ще у 

полоні минулих тенденцій, коли держава перебирала на себе питання комерціалізації 
наукових досліджень і тому вони мають досить поверхове уявлення про складний і 
ризикований шлях між результатами наукових досліджень і отриманням прибутку від їх 
використання. По-друге, багато талановитих науковців в сучасних ринкових умовах 
переорієнтувалися на роботу з закордонними компаніями, або, не маючи можливості 
реалізувати свої розробки у власному інституті, здійснюють їх у приватному секторі. По-
третє, навчальні програми підготовки магістрів, а також програми підготовки кандидатів і 
докторів наук не дають майбутнім науковцям та інноваційним менеджерам необхідних знань 
для комерціалізації результатів наукових досліджень [8, c.13]. 

Враховуючи ситуацію, що склалася, аналіз попиту на науково-технічну продукцію 
набуває першорядне значення. Аналіз попиту на нововведення проводиться в наступних 
напрямках: 

1) аналіз потреби в нововведенні, що випускається і (або) реалізується, або в новій 
послузі;  

2) аналіз попиту на нововведення і пов'язані з ним послуги і вплив на них різних 
факторів; 

3) аналіз впливу попиту на результати діяльності підприємства; 
4) визначення максимальної можливості збуту й обґрунтування плану збуту з 

урахуванням рішення перших трьох завдань, а також виробничих можливостей фірми  
[9, c.256].  

Сталий економічний розвиток може бути досягнуто лише завдяки активізації 
інноваційної діяльності та ефективного використання інноваційного потенціалу країни. 
Актуальність інноваційного розвитку продиктована не тільки зовнішніми викликами, а й 
внутрішніми потребами, а саме, необхідністю забезпечення економічно збалансованого 
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розвитку. Крім того, саме від інноваційної активності суб'єктів економічної діяльності 
залежить стратегічна конкурентоспроможність України у світовій економіці. А при високому 
рівні інноваційної сприйнятливості національної економіки в цілому, інноваційна складова 
української економіки почне розвиватися, і, як наслідок, буде забезпечений приплив капіталу, 
з'явиться необхідний досвід для реалізації інноваційних проектів і навчання кадрів в цьому 
напрямку, що дозволить забезпечити досягнення мети, поставленої в Стратегії інноваційного 
розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів [10] «забезпечити в 
зазначений термін (до 2020 року) підвищення впливу інновацій на економічне зростання 
України в 1,5–2 рази у порівнянні з  теперішнім часом» [11, c.103].  

Це означає, що необхідно створити такі умови для діяльності компаній і держави, які 
схиляли б їх: 
– до закупівлі постіндустріальних технологій; 
– до придбання новітньої техніки; 
– до скорочення робочих місць, що використовують некваліфіковану робочу силу; 
– до нарощування нематеріальних активів і т.д. 

Не варто недооцінювати роль органів управління у формуванні інноваційної 
сприйнятливості і реалізації самої ідеї інноваційного розвитку в діяльності підприємств і 
суспільній свідомості, що може бути проявлена по ряду наступних напрямів. По-перше, 
активна пропаганда і популяризація ідеї пріоритету інноваційності представниками органів 
влади і управління в засобах масової інформації. По-друге, патронаж урядовими органами 
самих різних публічних заходів, яким-небудь чином пов'язаних з інноваційною діяльністю 
(виставки, презентації, конференції і семінари). По-третє, оточення підвищеною увагою і 
створення високого суспільного статусу для підприємців і організацій, що здійснюють 
інвестиції в інноваційні процеси в промисловості. По-четверте, розробкою заходів 
законодавчого характеру, які зокрема сприяють зниженню податкового тягаря для 
підприємств і організацій, що здійснюють інноваційну діяльність. По-п’яте, чітке 
проголошення пріоритетності в бюджетному фінансуванні проектів по розвитку науково-
освітньої і загальногосподарської інфраструктури, які містять інноваційні рішення. 

Також стимулювання інноваційності промислових підприємств можливо, якщо: 
1. Існують значні за розмірами венчурні фонди, створені спеціально для інвестування коштів 
у створення дослідно-експериментальних виробництв. 
2. Банкам цілеспрямовано і на постійній основі виділяються кошти для кредитування на 
пільгових умовах (2-4% річних) малого та середнього бізнесу за умови, що малий і середній 
бізнес буде розвивати інноваційне виробництво. 
3. Податки, зібрані з малого та середнього бізнесу, залишаються в розпорядженні місцевих 
бюджетів. Це створює систему зацікавленості місцевої влади у розвитку малого та 
середнього бізнесу на підконтрольній їм території. 
4. Існує сприятлива податкова система для виробничих підприємств. 
5. Держава створює, підтримує і передає в управління побудовані технопарки, бізнес-
інкубатори та інші інноваційно-виробничі комплекси, в яких формується інфраструктура, 
необхідна для виникнення там експериментальних виробництв. 
6. Держава здійснює ефективну політику кадрового відбору людей, залучених до процесу 
впровадження інновацій та розвитку економіки [12, c.28]. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Національна економіка тримає курс 
на інноваційний розвиток. Проте фактично даний курс не реалізовується. Його реалізація  не 
можлива, поки не будуть детально вивчені та подолані усі перешкоди на цьому шляху. І перш 
за все потребує особливої уваги проблема  інноваційної сприйнятливості підприємств та 
держави в цілому.  

Проведені дослідження дають можливість зробити наступні висновки. Формування 
сприйнятливої до інновацій економіки є першочерговим завданням і одним з пріоритетних 
напрямків. Україна має величезний потенціал для реалізації пріоритетних напрямів та 
переходу на інноваційний шлях розвитку. Однак, можна створювати величезний 
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інноваційний потенціал, спрямовувати гігантські ресурси на стимулювання інноваційної 
активності, але при низькій інноваційній сприйнятливості національної економіки, 
отриманий результат зовсім не виправдає наявні очікування.  

Для цього необхідно формувати систему заходів, спрямованих на забезпечення 
інноваційної сприйнятливості економічної системи, що відбиває здатність національної 
економіки сприймати інновації. Ця система повинна передбачати цілу групу заходів, 
пов’язаних із:  
1. законодавчою підтримкою і створенням типових елементів механізму регулювання 

інноваційної діяльності;  
2. інформуванням громадськості через пропаганду, наукові конференції;  
3. людським чинником, в якому закладений головний потенціал і, одночасно, головна 

небезпека при формуванні інноваційної сприйнятливості. 
Таким чином, потребують подальшого вивчення та дослідження фактори, що 

стримують інноваційну сприйнятливість. Перелік заходів її підвищення необхідно 
доповнювати з врахуванням змін, що відбуваються у національній економіці. 
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ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІЗИНГОВОГО 
ПРОЦЕСУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
 
З метою забезпечення належного рівня 
повноти відображення та своєчасності 
реалізації інтересів вітчизняних суб’єктів 
лізингових угод проведено огляд типових 
форм первинних бухгалтерських 
документів, які обслуговують основні 
етапи реалізації лізингового процесу. 
Обгрунтовано місце первинного 
відображення фактів господарського життя 
в системі бухгалтерського обліку.  
 
 

Survey of typical forms of source accounting 
documemts, which service major stages of 
implemention of the leasing process with the 
purpose of providing the appropriate level of 
completeness of reflection and timeliness of 
carrying out interests of national parties of 
leasing agreements, are performed in the 
article. The place of primary accountiny of 
economic facts in the record-keeping system 
are grounded 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Одним із основних завдань організації 
облікового відображення лізингових та орендних операцій в Україні є створення належних 
умов для ефективної роботи спеціалістів бухгалтерської служби та удосконалення 
документування таких операцій. Оформлений належним чином первинний документ у 
бухгалтерському обліку є основною й обов’язковою умовою для подальшого відображення 
різноманітних фактів та підставою для формування оборотів на рахунках бухгалтерського 
обліку. Правильно визначений вид того чи іншого документа, його юридичне обґрунтування, 
повнота реквізитів, що мають повністю відображати зміст і специфіку господарського 
процесу чи явища, – виступають запорукою якісних, чітких, повних, своєчасних записів на 
рахунках бухгалтерського обліку. Тому вивчення специфічних особливостей 
документального оформлення лізингових операцій на всіх етапах здійснення лізингового 
процесу є актуальним напрямом дослідження. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. З’ясуванню проблемних аспектів 
документування лізингових операцій присвячені праці В. Г. Андрійчука, М. Т. Білухи,  
Ф. Ф. Бутинця, В. Д. Газмана, О. М. Голованова, В. А. Горемикіна, А. П. Грінько,  
М. Я. Дем’яненка, В. П. Завгороднього, О. В. Кабатової, Г. Г. Кірейцева, М. В. Кужельного, 
В. Г. Лінника, А. О. Левковича, В. І. Міщенка, М. Ф. Огійчука, В. Ф. Палія, В. В. Сопка,  
Л. К. Сука, Т. Е. Унковської та інших учених. В Україні протягом 1991–2012 рр. на здобуття 
наукових ступенів кандидата і доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 (08.06.04) 
«Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» з питань 
орендної та лізингової діяльності захищено 9 робіт: С. М. Лайчук (2002 р.), Т. А. Бондар 
(2004 р.), А. В. Янчев (2004 р.), Л. М. Братчук (2005 р.), О. В. Годованець (2005 р.),  
О. М. Колеснікова (2005 р.), О. М. Розмислов (2005 р.), Т. І. Хомуляк (2008 р.), Н. О. Лобода 
(2010 р.) у яких прямо чи опосередковано порушуються та вирішуються питання належного 
документального забезпечення процесу облікового відображення такої діяльності. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Теоретичні 
положення праць вітчизняних і зарубіжних учених, а також практика діяльності суб’єктів 
лізингових угод свідчать, що документування лізингових операцій вимагає подальшого 
удосконалення з метою забезпечення ефективного управління лізинговою діяльністю 
вітчизняних суб’єктів господарювання. 

Постановка завдання. Мета статті – обґрунтування місця первинного відображення фактів 
господарського життя в системі бухгалтерського обліку з метою забезпечення управління операціями 
на основних етапах здійснення лізингової угоди усіх учасників лізингових правовідносин. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Лізингова діяльність є одним із найбільш 
затребуваних бізнес-процесів у вітчизняних умовах господарювання підприємств та 
підприємців. Найголовнішим при цьому виступає розуміння необхідності чіткого розмежування 
прав і зобов’язань кожної зі сторін лізингового процесу. Адже суб’єкти господарювання, які 
беруть участь в лізингових операціях, мають різні права володіння об’єктом лізингу: у продавця 
(виробника) – перехід права власності при продажу майна; у лізингодавця (лізингової  
компанії) – право власності й розпорядження; у лізингоотримувача – право володіння і 
користування майном. Облікове відображення лізингової операції у різних суб’єктів даних 
правовідносин також різне: у продавця – доходи і витрати від виробництва, наприклад, 
обладнання; у лізингодавця – доходи від обладнання, яке надане в лізинг; у лізингоотримувача – 
доходи і витрати від користування обладнанням, яке було отримане в лізинг. При цьому від 
оптимального складу й повноти охоплення операцій в первинних документах та налагодженого 
графіку документообігу залежить не лише якість бухгалтерського обліку, а й ефективність 
прийняття тих чи інших управлінських рішень. В оформленні лізингових операцій автори 
виділяють, як правило, такі два етапи:  

1) перший – юридичний – оформлюються всі документи, які необхідно підготувати до 
укладання договору лізингу;  

2) другий – бухгалтерський – оформлення та укладання договору, а також документів, які 
створюють сприятливі умови для успішного виконання договору лізингу.  

На цьому етапі здійснюється процес закріплення лізингової угоди в три- і двосторонніх 
договорах [1, с.29–34]. 

Окремі автори, виходячи з того, що комерційні лізингові кампанії, створені банками, і 
спеціалізовані відділи комерційних банків становлять найпотужнішу групу лізингових 
кампаній, які активно функціонують на ринку лізингу в Україні [2, с.186], виділяють дещо 
інші етапи лізингового процесу, спираючись на інтереси банківського сектору економіки. 
Процедура підготовки та реалізації лізингових положень банком включає такі етапи:  
1) підготовка та обґрунтування договору лізингу (прийом замовлення на лізингові послуги 
від клієнта; визначення орієнтовної вартості лізингу; аналіз документів, що характеризують 
фінансовий стан клієнта на час подання замовлення; аналіз бізнес-плану, поданого клієнтом; 
визначення потенційних можливостей клієнта щодо виконання платіжних зобов’язань за 
лізингом; складання замовлення-наряду, що подається продавцеві лізингодавцем; прийняття 
рішення про надання лізингових послуг); 2) юридичне оформлення договору лізингу, якщо 
прийнято рішення про його надання (підготовка та укладання договору про надання кредиту 
для фінансування договору лізингу (за необхідності); підготовка та укладання договору 
купівлі-продажу з фірмою-виробником; підготовка та укладання договору лізингу; 
підготовка та укладання договору страхування майна – об’єкта лізингу; розробка плану 
реалізації договору лізингу). 

Отже, лізингова діяльність реалізується за допомогою сукупності взаємозалежних дій 
основних суб’єктів лізингу з організації та реалізації договору лізингу, які забезпечують 
досягнення економічного ефекту кожному суб’єктові. Умовно лізингову діяльність на рівні 
суб’єктів господарювання можна представити у вигляді чотирьох взаємозалежних етапів, які 
послідовно змінюють один одного: підготовчий, організаційний (договірний), методичний 
(експлуатаційний) та завершальний. Кожен із виділених етапів лізингового процесу 
обслуговується системою документального оформлення, за що безпосередню відповідальність 
несе бухгалтерська служба суб’єктів лізингових відносин. Схематично документальне 
забезпечення лізингового процесу на кожній зі стадій представлено на рис. 1. Початок першого 
етапу лізингового процесу характеризується з’ясуванням потенційним лізингоотримувачем 
потреби в необхідному майні: визначає для яких цілей необхідне майно, якого типу, його 
технічні характеристики, на який період часу, його вартість, хто продавець (виробник),  
умови поставки. Далі іде вибір лізингодавця. Здійснюючи вибір лізингової кампанії, майбутній 
лізингоотримувач повинен враховувати: відкритість лізингової кампанії (засновники, партнери, 
клієнтська база, джерела фінансування та їх надійність, договори лізингу, що були реалізовані). 
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ЛІЗИНГООТРИМУВАЧ 
ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ  

(лізингова компанія) 

− дослідження ринку лізингових послуг; 
− аналіз та оцінка фінансового стану 
лізингоотримувача 

− визначення потреби в майні; 
− порівняльного лізингу з альтернативними 
методами інвестування; 

− вибір продавця та лізингодавця 

Замовлення на надання лізингових послуг 

Стандартний пакет документів 

− перевірка документів та експертиза 
лізингового проекту, прогнозування ризику

Замовлення-наряд (технічні завдання до нього)

− сповіщення про стан готовності до 
виконання замовлення-наряду 

Підтвердження про отримання  
замовлення-наряду 

Замовлення на кредит в комерційному банку 

− поставка об’єкта лізингу; 
− отримання оплати за поставку 

Узгодження умов та укладання  
договору купівлі-продажу 

Узгодження умов та укладання  
договору лізингу 

− оприбуткування об’єкта лізингу; 
− отримання технічної документації 

Акт прийняття-передачі лізингового майна (ф. № ОЗ-1, НА-1), Інвентарна 
картка обліку (ф. № ОЗ-06, НА-ере2), Акт переходу права власності на майно

Рахунок, накладна, ВКО, ПКО, 
виписка банку, платіжне доручення

− оплата за об’єкт лізингу; 
− можливе отримання позики в банку

Гарантії продавців (угода) Гарантії (угода про технічне обслуговування) 

Договір про технічне 
обслуговування 

переданого в лізинг майна

Договір страхування 
ризику невиплати 
лізингових платежів 

 

Договір страхування 
об’єкта лізингу 

− фінансовий контроль та моніторинг 
виконання умов договору лізингу; 

− контроль за своєчасністю та повнотою 
отримання лізингових платежів 

− експлуатація об’єкта лізингу; 
− збереження лізингового майна; 
− нарахування амортизації та сплата 
лізингових платежів 

ВКО, ПКО, виписка банку, платіжне доручення, Розрахунок 
амортизації основних засобів (ОЗ-14, 15, 16), розрахунок бухгалтерії
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 Закінчення або пролонгація договору лізингу: 

- повернення майна; - перехід права власності на майно; - викуп за погодженою ціною 

Акт прийняття-передачі лізингового майна (ф. № ОЗ-1, НА-1), Інвентарна картка обліку (ф. № ОЗ-
06, НА-2), Акт переходу права власності на майно, платіжне доручення, ВКО, виписка банку 

ПРОДАВЕЦЬ 
 

 

Рис.1. Документальне забезпечення основних етапів лізингового процесу 
 

Проводиться оцінка надійності лізингової кампанії та умови надання майна в лізинг 
(на які строки укладаються договори, мінімальна й максимальна вартість договору лізингу, 
розмір додаткового забезпечення, офіційні документи для надання, строки їхнього розгляду, 
гарантії дотримання конфіденційності тощо). Особливої уваги вимагають фінансові умови: 
обов’язковість авансового платежу, періодичність лізингових платежів, розподіл платежів за 
періодами (зростають, зменшуються, незмінні), момент виплати, розмір комісійної 
винагороди й база нарахування. Маючи дану інформацію з огляду на власне майнове та 
фінансове становище, суб’єкт господарювання повинен попередньо визначити, на яких 
умовах готовий укласти договір лізингу з лізинговою кампанією та провести порівняльний 
аналіз можливих методів фінансування реальних інвестицій у власну господарську 
діяльність і зупинити вибір на економічно ефективному. Визначивши лізинг як найкращий 
спосіб рішення придбання реального матеріального активу, потенційний лізингоотримувач 
уточнює свій вибір об’єкта лізингу та майбутнього продавця. У випадку, якщо 
лізингоотримувач не в змозі самостійно здійснити вибір, то вирішити завдання вибору може 
лізингова кампанія.  

Для лізингодавця підготовчий етап лізингового процесу характеризується більш 
складною організаційною роботою. Лізингодавець проводить рекламну кампанію, що 
розкриває економічні переваги лізингу для потенційних контрагентів, досліджує ринок 
лізингових послуг, вивчає попит на певні види майна та ціни на супутні послуги, визначає 
ліквідність майна, досліджує ринок майна, що було в експлуатації. Лізингові кампанії 
створюють власну інформаційну базу на різні об’єкти лізингу, маючи на меті пошук 
потенційних лізингоотримувачів. На важливість вивчення кредитоспроможності 
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лізингоотримувача й прогнозування ризику несплати лізингових платежів у процесі лізингової 
діяльності звертає увагу А. В. Череп. На думку автора, «важливою є об’єктивна оцінка 
спроможності лізингоодержувача успішно продавати продукцію, що випускатиметься на 
лізинговому майні, й отримувати кошти для сплати лізингових платежів» [3]. Разом з тим, 
варто погодитися з О. М. Лук’яновою [4, с.129], що визначальна роль належить 
лізингоотримувачу, саме він виступає ініціатором укладання договору лізингу.  

Після ретельного вивчення всіх умов і особливостей майбутнього договору  
лізингу майбутній лізингоотримувач виконує вимоги обраного лізингодавця. Здійснюється 
первинна робота з підготовки та обґрунтуванню юридичних документів. Оформляються 
замовлення про надання лізингових послуг лізингоотримувача лізинговій компанії, 
необхідне для проведення попереднього аналізу можливостей фінансування договору 
лізингу (на основі замовлення лізингова кампанія зробить попередній розрахунок лізингових 
платежів, що лізингоотримувач може використати при складанні фінансової частини бізнес-
плану). 

Замовлення складається в довільній формі, але обов’язково має містити:  
назву підприємства, технічні характеристики, кількість лізингового майна, його економічні 
параметри, назву підприємства-виробника (постачальника) об’єктів лізингу, пропозиції щодо 
сплати та тощо.  

Одночасно із замовленням або після прийняття рішення про його розгляд 
лізингодавцем потенційний лізингоотримувач представляє всі документи, які вимагає 
лізингодавець. Стандартний комплект включає в себе такий набір документів: 
− нотаріально завірені копії установчих документів підприємства; 
− свідоцтво про реєстрацію підприємства (нотаріально завірена копія); 
− нотаріально завірену картку із зразками підписів та відбиткою печатки підприємства; 
− копії бухгалтерського балансу пдприємства за останній звітний період та один-два 

попередні роки; 
− копії нотаріально завірених договорів з постачальниками сировини, робіт, послуг, 

споживачами виготовленої продукції; 
− довідка державної податкової інспекції про взяття на облік. 
− декларація про прибуток підприємства на останню звітну дату. 
− економічне обґрунтування та аналіз ефективності лізингової операції (бізнес-план); 
− сертифікати на виготовлену продукцію; 
− гарантійне забезпечення лізинової операції; 
− висновки аудиторів. 

За необхідності лізингодавець може вимагати й іншу додаткову інформацію. 
Після отримання лізингодавцем всіх необхідних документів починається як їх 

перевірка, так і всебічна експертиза ефективності лізингового проекту, прогнозування 
ризиків невиконання лізингоотримувачем платіжних зобов’язань, що, у випадку 
необхідності, можуть бути доручені незалежним експертам.  

У результаті аналізу лізингодавець приймає рішення щодо доцільності продовження 
співробітництва або надає мотивовану відмову. 

Прийнявши позитивне рішення про участь в договорі лізингу, лізингодавець на 
підставі замовлення лізингоотримувача направляє замовлення-наряд продавцеві на поставку 
об’єкта лізингу. Замовлення-наряд – це документ, що інформує продавця про одержання 
лізингодавцем замовлення від лізингоотримувача, у якому вказуються реквізити замовника, 
характеристики майна, строки виготовлення, його вартість.  

Продавець, отримавши замовлення-наряд, повідомляє про це лізингодавця та 
сповіщає про стан готовності до його виконання. У замовленні-наряді, крім юридичної 
адреси і банківських реквізитів лізингодавця, зазначається вид майна з усіма необхідними 
параметрами: його ціна, обсяг і строк виконання робіт, джерела й порядок фінансування 
робіт, умови поставки та інші необхідні умови. До замовлення-наряду додається технічне 
завдання й інші документи, які визначають умови виконання робіт.  
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На другому етапі лізингового процесу проводиться юридичний висновок двох 
основних договорів:  
− договору купівлі-продажу між продавцем і лізинговою кампанією на погоджених умовах 

виробництва, доставки і оплати об’єкта лізингу (комплектність, строки й місце поставки, 
гарантійні зобов’язання, порядок приймання й ін.), досягнутих між лізингоотримувачем і 
продавцем, при цьому лізингоотримувач юридично не бере участь у договорі купівлі-
продажу;  

− договору лізингу між лізингодавцем і лізингоотримувачем.  
Основні вимоги щодо укладання та виконання договорів купівлі-продажу встановлені 

Господарським кодексом України. Умови договорів купівлі-продажу мають викладатися 
сторонами відповідно до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення комерційних термінів 
«Інкотермс» [5, с.252]. Загальна кількість поставлених активів, їх асортимент, номенклатура за 
видами, групами, марками, типами, розмірами, визначається специфікацією за згодою сторін. 

Після доставки обладнання користувачу продавець виставляє відповідно до умов 
договору купівлі-продажу рахунок у двох примірниках із зазначенням своїх реквізитів. 

Одним із найбільш важливих документів при здійсненні лізингових операцій є 
договір лізингу. Лізинговий договір (контракт) укладається між лізингодавцем та 
лізингоотримувачем про надання лізингоотримувачу у користування (для експлуатації) 
об’єкта лізингу, опис якого додається до лізингового договору у якості його невід’ємної 
частини. Договір лізингу вступає в силу з дати підписання акту приймання обладнання як 
об’єкта договору в експлуатацію і діє протягом встановленого в ньому строку.  

Поряд із зазначеними договорами юридично оформляються й інші необхідні 
документи: акт приймання-передача лізингового майна, що свідчить про його поставку, 
монтаж і введення в експлуатацію; договір страхування об’єкта лізингу, договір страхування 
ризику невиплати лізингових платежів; угода між лізингодавцем і продавцем (гарантії 
постачальників), відповідно до якого продавець зобов’язаний виконати певні дії, що 
нівелюють фінансові втрати лізингової кампанії, пов’язані з невиплатою лізингових 
платежів; угода про технічне обслуговування тощо. 

На можливість укладання кредитного договору між лізинговою компанією і банком 
про надання позики та договору про технічне обслуговування переданого в лізинг майна 
вказує С. М. Шулепова [6, с.58]. 

При передачі обладнання у власність лізингоотримувачу оформляється акт 
приймання-передачі лізингового майна, який засвідчує фактичне прийняття об’єкта договору 
лізингу, його монтаж і введення в експлуатацію без претензій до виробника (постачальника). 
В акті засвідчується, що поставлене майно відповідає всім вимогам, зазначеним у 
замовленні-наряді, повністю укомплектоване та готове до використання. З моменту 
підписання акту приймання лізингоотримувачу переходять права покупця (крім права 
власності) і всі ризики. Акт підписується всіма сторонами, які беруть участь у лізинговій 
операції: виробником (постачальником), лізингодавцем і лізингоотримувачем. Підписуючи 
акт прийняття, лізингоотримувач засвідчує належну поставку майна відповідно до вимог 
договору купівлі-продажу. 

Для оформлення приймання-передачі окремих об’єктів основних засобів складається 
акт (накладна) приймання-передачі основних засобів (форма № ОЗ-1) у двох примірниках. 
Один примірник акту з доданою технічною документацією, що відноситься до даного 
об’єкта, слід передавати лізингоотримувачу; другий примірник – лізингодавцю. Оскільки цей 
документ є уніфікованим, на зворотному боці можна передбачити додаткову інформацію 
щодо лізингових операцій. Перелік цих відомостей кожне підприємство може визначити 
самостійно, виходячи з особливостей лізингової операції, що ним проводиться. Разом з тим, 
до них слід включати таку інформацію: дата, номер, строк початку та закінчення договору 
лізингу; дата і номер договору купівлі-продажу; особа, у якої обліковується майно, надане в 
лізинг. Вивчення практики бухгалтерського обліку у лізингоотримувачів показує, що на 
підставі акту приймання-передачі основних засобів (форма № ОЗ-1) на кожний об’єкт 
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відкривається інвентарна картка обліку основних засобів (форма № ОЗ-6) та проводяться 
записи на рахунках бухгалтерського обліку. 

Митне оформлення об’єктів міжнародного лізингу, які вивозяться за межі митної 
території України за відповідними договорами, здійснюється на підставі вантажно-митної 
декларації відповідно до митного режиму [1, с.58–60]. 

Одним із перспективних напрямів розвитку лізингової діяльності є практика 
забезпечення науково-дослідних та дослідно-конструкторського та наукового супроводу 
лізингових операцій. При цьому лізингові компанії мають декілька пропозицій до 
виробничих підприємств: від простого надання устаткування до участі у розробках і 
створенні нематеріальних активах. Як зазначає О. В. Радіонов [7, с.41–42], лізинговим 
кампаніям вигідно стимулювати лізинг нематеріальних активів, включаючи до обов’язкових 
платежів 1–2% від вартості лізингової операції для забезпечення наукового супроводу. 
Результати роботи виробника нематеріальних активів можуть подаватися таким чином: 
продукцією у вигляді окремих удосконалень; продукцією у вигляді дослідного устаткування; 
патентів, програм; дослідно-конструкторської документації; товарних зразків; інших 
результатів НДДКР. У зв’язку з цим бухгалтерському персоналу лізингової кампанії слід 
звернути особливу увагу на повноту та достовірність інформації, що містить в наступному 
пакеті первинних документів: НА-1 «Акт введення в господарський оборот об’єкта права 
інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів», НА-2 «Інвентарна картка обліку 
об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів», 
НА-4 «Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі 
нематеріальних активів», патенти, ліцензії тощо. 

У випадку укладання договору фінансового лізингу важливим є оформлення акту 
переходу права власності на майно. У даному документі повністю відображається 
інформація про надходження відображеного в обліку майна. В обов’язковому порядку 
відображається графік нарахованих лізингових платежів та остаточний розрахунок за 
платежами. На підставі цієї інформації лізингодавець приймає рішення щодо передачі права 
власності на об’єкт, який був в лізингу, лізингоодержувачу. Необхідність документа на 
підприємстві полягає у наданні повноцінної інформації для прийняття рішення при 
передаванні майна у власність покупця після остаточного розрахунку [8, с.218]. 

Регістрами аналітичного обліку наданих в лізинг об’єктів слугує копія інвентарної 
картки цього об’єкта, про які згадувалося вище (ОЗ-6 та НА-2) Інвентарна картка 
заповнюється лізингодавцем для списання з балансу об’єкта лізингу. Лізингоотримувач 
заповнює Інвентарну картку з метою подальшого нарахування амортизації та оприбуткування 
основного засобу на баланс після закінчення строку, зазначеного у договорі лізингу. Крім того, 
витяг з інвентарної книги повинен бути доданий бухгалтерією лізингодавця для 
лізингоодержувача до Акта приймання-передачі отриманих в лізинг об’єктів. 

Після підписання акту приймання майна в експлуатацію лізингодавець зобов’язаний 
виконати одну із основних функцій в лізингових відносинах – перерахувати кошти 
постачальнику (виробнику) в розмірі загальної суми вартості поставленого майна згідно з 
договором купівлі-продажу. 

На третьому, експлуатаційному, етапі лізингового процесу здійснюється експлуатація 
об’єкта лізингу безпосередньо лізингоотримувачем.  

Лізингоотримувач забезпечує збереження лізингового майна, виконує роботи з 
утримання його в робочому стані, здійснює нарахування амортизаційних відрахувань, 
виплату лізингових платежів. При цьому складаються наступні первинні документи: 
видатковий касовий ордер, прибутковий касовий ордер, виписка банку, платіжне доручення, 
рахунок, які фіксують інформацію про сплату та надходження лізингових платежів; 
розрахунки амортизації (ОЗ-14; 15; 16) – при нарахуванні амортизації; розрахунки 
бухгалтерії, довідки бухгалтерії – при списанні доходів і витрат від здійснення лізингових 
операцій на фінансові результати, при нарахуванні належної до сплати орендної плати, 
відсотків тощо. 
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Лізингодавець на даному етапі залишає за собою контроль за виконанням умов 
договору та отриманням належних лізингових платежів задля досягнення економічних 
показників реалізації інвестиційного проекту.  

Після закінчення строку договору лізингу, виконанні всіх умов і виплати лізингових 
платежів у повному обсязі, починається завершальний етап лізингового процесу – 
оформлення відносин щодо подальшого використання устаткування: повернення майна 
лізингодавцю (Акт прийняття-передачі лізингового майна (ф. № ОЗ-1; НА-1), Інвентарна 
картка обліку (ф. № ОЗ-06; НА-2); викуп за залишковою або іншою погодженою 
(справедливою) вартістю (платіжне доручення, ВКО, виписка банку); перехід права 
власності на майно лізингоотримувачу (Акт переходу права власності на майно); пролонгація 
договору лізингу, або укладання нового договору. У такий спосіб досягається позитивний 
ефект кожному суб’єктові: продавець одержує повну оплату майна; лізингодавець одержує 
лізингові платежі, що покривають витрати і які забезпечують необхідну норму прибутковості 
та ризикову премію; лізингоотримувач здобуває необхідне майно за допомогою менш 
витратного методу фінансування.  

Висновки і перспективи подальших розробок. Важливим моментом здійснення 
лізингових операцій є їх документування. Від повноти, достовірності й вчасності 
оформлення як договору лізингу, так і первинних бухгалтерських документів, залежить 
рівень забезпеченості реалізації прав сторін договору та ефективності дії механізму 
проведення лізингової угоди та її економічної доцільності.  

Належне забезпечення документального супроводу лізингової діяльності в основному 
залежить від правильності розуміння змісту основних етапів лізингового процесу, що 
обумовлено складністю таких трьохсторонніх майнових відносин, особливостями й умовами 
лізингових угод. У зв’язку з цим у публікації представлено основні етапи лізингового 
процесу та зазначено необхідний та достатній перелік первинної документації кожного з них, 
що дозволить потенційному лізингоотримувачу, лізинговій компанії та підприємству-
виробнику (продавцю) мати чітке уявлення про механізм проведення лізингової угоди та 
визначити її економічну доцільність, а також можливий економічний ефект. 

Перспективами подальших досліджень виступає розгляд питання електронного 
документування лізингових та орендних операцій з використанням інформаційно-
комп’ютерного забезпечення облікового процесу на підприємстві. 
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АНАЛІЗ ОПТИМАЛЬНОСТІ СТРУКТУРИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 
АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
 
У статті обґрунтовано комплексний підхід 
до методики аналізу оптимізації структури 
власного капіталу акціонерних товариств 
(на основі одночасної максимізації 
зростання рентабельності власного капіталу 
та мінімізації середньозваженої вартості 
капіталу), що забезпечує достовірність, 
повноту й ефективність оцінки 
фінансового-майнового стану підприємства 
на перспективу. 
 

The complex approach to methods of analysis 
of optimization of owners' equity structure of 
joint-stock companies (on the basis of 
simultaneous maximization of increase of 
owners' equity profitability and minimization 
of weighted average cost of capital), which 
provides reliability, completeness and 
efficiency of evaluation of financial and 
property state of a company for the future, are 
grounded in the article. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. За умов трансформаційних процесів  

в економічних відносинах вітчизняних суб’єктів господарювання, істотного розширення 
прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності, значно зростає роль своєчасного 
та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їх ліквідності, платоспроможності 
та фінансової стійкості, пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності. 

Спроби застосування вітчизняними аналітиками в практичній діяльності закордонних 
моделей оцінки фінансового стану корпорацій без врахування вітчизняних умов 
господарювання, нормативних актів з питань оцінки фінансового стану підприємствами 
різних галузей економіки без врахування особливостей здійснення фінансово-господарської 
діяльності, а також діючих в Україні нормативних документів, що містять значну кількість 
недоліків, можуть призвести до прийняття фінансовими менеджерами та представниками 
контролюючих органів помилкових управлінських рішень. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. У сучасній економічній літературі 
питанням організації, методики аналізу власного капіталу, оцінки фінансової стійкості 
підприємства приділяється все більша увага. Питання теорії та практики організації, 
методики аналізу власного капіталу й визначення фінансової стійкості підприємства 
досліджують як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Зокрема, це питання розглядали у своїх 
працях: М. С. Абрютіна, М. І. Баканов, І. Т. Балабанов, М. А. Болюх, Ю. Ф. Брігхем,  
О. Д. Василик, Т. Вашневський, А. І. Гінзбург, Р. В. Домбровський, Т. Дудич,  
О. М. Загородна, С. В. Зарожевський, О. П. Зуділін, В. М. Івахненко, К. В. Ізмайлова,  
А. В. Калина, Т. С. Клєбанова, Т. Кізюкевич, В. В. Ковальов, М. І. Ковальчук, М. Я. Коробов, 
Т. Д. Костенко, М. Н. Крейніна, Л. А. Лахтіонова, В. О. Мец, Н. В. Мисак, Є. В. Мних,  
В. М. Опарін, П. Я. Попович, М. Стельмах, Я. Степнєвські, В. В. Тищенко, І. Д. Фаріон,  
А. Д. Шеремет, С. І. Шкарабан та інші. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на 
значний науковий вклад дослідників у цій сфері, серед питань організації і методики аналізу 
формування та змін складових власного капіталу підприємств залишаються невирішеними 
окремі положення, що вимагає подальших досліджень та пошук нових підходів і напрямів з 
удосконалення існуючих. Пріоритетними напрями досліджень в аналітичній сфері є розвиток 
методик економічного аналізу оцінки фінансового стану підприємств, що будуються на 
обґрунтованих організаційних засадах. Це зумовлено неспроможністю правильної оцінки 
стану справ на підприємствах через неадекватність західних методик розрахунку фінансових 
коефіцієнтів, несистематизованість напрямів аналізу фінансового стану підприємств. 
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Постановка завдання. Мета статті – вивчення підходів до аналізу оптимальності 
структури власного капіталу акціонерних товариств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз літературних джерел з оцінки 
фінансової стійкості підприємств та формування на цій основі оптимального балансу між 
власним та залученим капіталом свідчить про існування певних протиріч і неоднозначності у 
визначенні фінансових показників для проведення рейтингової оцінки діяльності 
підприємств. Різні методики мають різний набір коефіцієнтів. Отже, існує необхідність 
дослідження сукупності показників, запропонованих різними авторами, для побудови 
методики аналізу формування оптимального балансу між власним та залученим капіталом, а 
також отримання найбільш повної та достовірної інформації про фінансово-майновий стан 
підприємства, фінансову стійкість зокрема. 

Велика кількість методик, що пропонуються у літературі, містять, в основному, 
набори аналітичних коефіцієнтів, що говорить про те, що до теперішнього часу немає 
універсальної методики оцінки фінансової стійкості підприємств. Проаналізувавши 
навчальну літературу з економічного та фінансового аналізу [1; 2; 3, с.160–350; 4; 5; 6; 7; 8; 
9; 10], можна зробити висновки, що на сьогоднішній день серед провідних вчених і 
науковців немає єдності щодо застосування коефіцієнтів фінансової стійкості. Крім того, 
немає єдності також щодо найменування цих коефіцієнтів. Автори наводять однаковий 
розрахунок показників, при цьому по-різному інтерпретуючи їх назву, для більшості авторів 
необхідними є лише 6 показників, щоб охарактеризувати фінансову стійкість підприємства: 
коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт маневреності власного капіталу, коефіцієнт 
довгострокового залучення позикового капіталу, коефіцієнт співвідношення залученого і 
власного капіталу, коефіцієнт фінансової незалежності та коефіцієнт забезпеченості 
власними оборотними засобами. Проте такі автори як, М. А. Болюх та М .І. Горбатюк [3, 
с.160–350], вважають необхідним визначати не лише загальноприйняті показники, щоб 
охарактеризувати фінансову стійкість підприємства, але і додаткові, з метою отримання 
найбільш повної та достовірної інформації про фінансовий стан підприємства: необхідно 
визначати також і показники стійкості економічного зростання, коефіцієнт чистої виручки, 
коефіцієнт нагромадження амортизації та загальний коефіцієнт покриття. 

В цілому використання в Україні фінансових коефіцієнтів має свої недоліки. По-
перше, багато коефіцієнтів було взято із західної літератури без будь-яких коментарів або 
мінімальної інтерпретації до специфіки функціонування українських підприємств у 
нестійкому економічному та політичному середовищі. По-друге, на відміну від західної 
практики, якій відомі десятки аналітичних коефіцієнтів, хоч при проведенні реального 
аналізу їх відбирають, орієнтуючись на певне коло користувачів, вітчизняні аналітики 
найчастіше пропонують практикам розраховувати усі можливі коефіцієнти “гуртом”, що 
нерідко призводить до множинності розрахунків та відсутності розуміння мети подібних 
розрахунків [11]. 

Критиці підлягають і коефіцієнти. На переконання М. Л. Котляра, недоліком 
застосування аналізу за допомогою коефіцієнтів є складність щодо остаточного висновку про 
стан підприємства, оскільки загальна картина за показниками часто неоднорідна [11]. Так, 
якщо за одним параметром підприємство має досить непоганий стан, то за іншими може 
вражати своїми поганими показниками. Цей фактор посилює суб’єктивність думки самого 
аналітика, тобто його схильність вважати певний параметр більше або менше важливим. 
Хоча даний фактор може бути і позитивним з тієї точки зору, що не кожен аналітик зможе 
провести якісний аналіз та взяти на себе відповідальність за правильність зроблених 
висновків, наданих рекомендацій і, як наслідок, це призведе до зростання ролі та 
професійних наукових працівників фінансових служб підприємств та зовнішніх аналітиків. 

Перевагами ж застосування відносних показників для оцінки фінансової стійкості 
підприємства М. Л. Котляр вважає його методологічну прозорість, тобто обчислення 
коефіцієнтів не потребує спеціальних математичних знань, і будь-яка особа, що достатньою 
мірою володіє економічною термінологією, здатна зрозуміти значення показників.  
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Але, необхідно зауважити, що методика розрахунку того чи іншого показника повинна бути 
пристосована до існуючих форм фінансової звітності або містити посилання на точне 
джерело даних. В цьому випадку процес розрахунку коефіцієнтів буде легким, прозорим і 
забезпечить порівнянність результатів, а керівництво підприємства зможе своєчасно 
одержувати оперативну інформацію, що дасть змогу виявити слабкі місця ще на ранніх 
етапах та вчасно вжити всіх потрібних заходів. 

Узагальнивши все вищесказане, можна зробити висновок, що аналіз фінансової 
стійкості може включати будь-яку кількість показників від чотирьох до двадцяти, це 
залежить від потреб користувачів такої інформації. Проте, на думку автора, аналіз буде 
тільки тоді доцільним та ефективним, коли він здійснюється на основі аналітичних 
показників діяльності підприємства, охоплює всі сфери його функціонування, з метою 
забезпечення виявлення всіх факторів, що мають вплив на таку діяльність. 

Проведений огляд літературних джерел засвідчив відсутність єдиної методики оцінки 
фінансової стійкості підприємства. У зв’язку з цим пропонується удосконалена методика 
оптимізації структури капіталу (рис. 1). 
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Рис. 1. Порядок проведення аналізу оптимальності структури власного капіталу  

акціонерного товариства 
 

Для аналізу складу і структури власного і залученого капіталу необхідно оцінити 
зміну величини власного та залученого капіталу, зміну розміру питомої ваги кожної 
складової та їх впливу на побудову оптимального балансу між власним та залученим 
капіталом. Аналіз динаміки передбачає розрахунок абсолютних відхилень величини як 
власного і залученого капіталу, так і окремих його складових. У процесі подальшого 
дослідження необхідно проаналізувати зміни за кожною статтею власного та залученого 
капіталу, враховуючи, що аналіз і склад структури пасивів підприємства повинен бути 
спрямований не на констатацію процесів, що відбуваються, а на вивчення можливостей 
підприємства ефективно працювати за рахунок власних джерел, покриваючи при цьому свою 
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поточну та довгострокову заборгованість не втрачаючи запасу фінансової стійкості. 
Оцінка змін, що відбулися в структурі джерел, може бути різною з позиції інвесторів і 

з позиції підприємства. Для інвесторів ситуація більш надійна, якщо частина власного 
капіталу у клієнта більше 50 %, що виключає високий фінансовий ризик. Підприємства, як 
правило, зацікавлені у наявності залучених коштів. Отримавши позикові кошти під менший 
відсоток, ніж рентабельність підприємства, можна розширити обсяги виробництва, 
підвищити прибутковість власного капіталу.  

Залучення позикових коштів в оборот підприємства – нормальне явище, що сприяє 
тимчасовому покращенню фінансового стану за умови, якщо кошти не заморожуються на 
тривалий час в обороті та своєчасно повертаються. В іншому випадку може виникнути 
прострочена кредиторська заборгованість, що призводить до виплати штрафів, застосування 
санкцій і погіршення фінансового стану. Використання зобов’язань впливає як на ступінь 
ризику, так і на дохід підприємства. 

Дослідження структури пасиву балансу дозволяє встановити одну з можливих причин 
фінансової стійкості (нестійкості) підприємства. Так збільшення частки власного капіталу за 
рахунок будь-якого із джерел сприяє посиленню фінансової стійкості підприємства. При 
цьому наявність нерозподіленого прибутку може розглядатися як джерело поповнення 
оборотних засобів і зниження рівня поточної кредиторської заборгованості. 

Особлива роль аналізу структури капіталу при оцінці фінансової стійкості зумовлена 
його функціями: статутний та додатковий капітал підприємства дає змогу організовувати 
процес виробництва продукції, застосовувати прогресивні технології, висококваліфіковану 
робочу силу, посилити власні позиції на ринку. Крім того, розмір власного капіталу 
забезпечує довіру партнерів підприємства (як інших підприємств, так і банків), що визначає 
можливість отримати від них фінансові вкладення у разі необхідності для усунення дій 
несприятливих факторів. Якщо обсяг власного капіталу невеликий, то кредитори мають 
певний підприємницький ризик. Власний капітал відіграє роль «буферу», захищає 
підприємство від банкрутства.  

Фінансова залежність чи співвідношення між власним капіталом підприємства і його 
зобов’язаннями – це ключ до фінансової стабільності і надійності підприємства, з одного 
боку, і до інтенсивності використання капіталу та рентабельності в цілому – з іншого. Чим 
активніше використовує підприємство залучений капітал, тим більше у акціонерів 
потенційних можливостей отримати прибуток. Одночасно зростає і ризик невиконання всіх 
зобов’язань, взятих підприємством при залученні цього капіталу. 

Ефективність процесу формування, розподілу, використання фінансових ресурсів на 
підприємстві, рівень його фінансової стійкості, здатність виконувати свої зобов’язання 
неможливо визначити без проведення ретроспективного аналізу ефективності управління 
капіталом. Для більшої об’єктивності досліджень обмежимо коло досліджуваних 
підприємств рамками окремої галузі промисловості (для прикладу кондитерської). 

Для початку на основі даних фінансової звітності 8-ми вітчизняних акціонерних 
товариств кондитерської галузі промисловості за 2009–2010 рр. проведемо аналіз структури 
та динаміки складових власного капіталу таких підприємств (АТ «Рівненська кондитерська 
фабрика», АТ «Донецький булочно-кондитерський комбінат», АТ «Київська кондитерська 
фабрика Рошен», ВАТ «Полтавакондитер», ВАТ «Кондитерська фабрика А.В.К.», 
ВАТ «Вінницька кондитерська фабрика», ЗАТ «Одесакондитер», ЗАТ «Торговий дім 
Люксембурзький»). 

Отже, на основі аналізу структури та динаміки складових власного капіталу 
акціонерних товариств кондитерської галузі промисловості за 2009–2010 рр. встановлено, що 
частка статутного капіталу є надзвичайно малою у фінансуванні діяльності підприємств (від 
0,02 % до 34,76 % відносно валюти балансу). На 6 підприємствах з 8-ми у 2010 р. у 
порівнянні з 2009 р. спостерігалося зменшення питомої ваги статутного капіталу відносно 
валюти балансу, що напряму залежить від розвитку економіки та фондового ринку, а також 
ефективності господарської діяльності вітчизняних підприємств. Підприємствам необхідно 
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значно збільшувати розмір статутного капіталу, оскільки це підвищує їх стійкість на ринку, 
довіру зі сторони кредиторів, можливості росту та відіграє важливе значення в прибутковій 
господарській діяльності акціонерного товариства. 

Частка додаткового капіталу як у структурі власного капіталу, так і у величині валюти 
балансу, на більшості підприємств є незначною (в середньому 1-2 %). Проте на деяких 
акціонерних товариствах вона є набагато більшою. Так, на ЗАТ «Торговий дім 
Люксембурзький» питома вага у валюті балансу даної складової власного капіталу складає 
28-36 %, на ВАТ «Кондитерська фабрика А.В.К.» досягає 50 %, і перевищує даний показник 
на ЗАТ «Одесакондитер». 

Додатковий капітал вітчизняних акціонерних товариств представлений в основному 
сумою дооцінки основних засобів, в балансах підприємств в статті «Інший додатковий 
капітал» розміщені величезні суми, котрі в декілька разів перевищують статутний капітал (на 
АТ «Донецький булочно-кондитерський комбінат», ВАТ «Кондитерська фабрика А.В.К.», 
ЗАТ «Одесакондитер», ЗАТ «Торговий дім Люксембурзький»).  

Акціонерні товариства не прагнуть переводити суми додаткового капіталу до 
статутного, оскільки побоюються отримати збитки у майбутньому, а додатковий капітал у 
такому випадку виступає захисним бар’єром, який можна використати будь-коли і без 
жодних обмежень на покриття збитків від розміщення акцій. Необхідно законодавчо 
закріпити нормативне значення додаткового капіталу в розмірі 20 % від статутного капіталу 
акціонерних товариств. Зменшення додаткового капіталу повинно відбуватися за 
поступового зростання розмірів статутного, резервного капіталів та нерозподіленого 
прибутку. 

Станом на 31.12.2010 р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
було зареєстровано випуск акцій на суму 393,15 млрд. грн. Станом на 31.12.2009 р. 
аналогічний показник становив 101,7 млрд. грн. Проаналізувавши динаміку обсягів емісій 
акцій, зроблено висновок, що піки зростання активності на первинному ринку акцій 
співпадають у часі зі зростанням величини додаткового капіталу. Це означає, що причинами 
збільшення даного елементу власного капіталу у 2009–2010 рр. в тому числі була й 
фінансова діяльність, а не лише дооцінка та індексація основних засобів акціонерних 
товариств. 

Величина резервного капіталу в структурі власного капіталу та валюти балансу усіх 
акціонерних товариств, крім ВАТ «Вінницька кондитерська фабрика», залишалася 
незначною (в структурі власного капіталу – від 0,01 % до 7,77 %, в структурі валюти 
балансу – від 0,01 % до 6,037 %), що є негативним, адже є ризик непокриття можливих 
збитків товариств та недостатнього забезпечення фінансування розвитку підприємств. 

Оптимальне значення на рівні 15 % в структурі власного капіталу спостерігається 
лише на ВАТ «Вінницька кондитерська фабрика», хоча у 2010 р. в порівнянні з 2009 р. 
спостерігається значне зменшення питомої ваги резервного капіталу (від 24,85 % до 
14,05 %). 

У зв’язку з цим пропозицією до оптимізації структури власного капіталу акціонерних 
товариств в частині такої важливої його складової як резервний капітал, є пришвидшення 
темпів нарощення резервного капіталу, адже його приріст характеризує готовність 
підприємства до ризику, з яким пов’язана підприємницька діяльність суб’єкта 
господарювання. Крім того, це забезпечить збільшення акціонерної власності, створить 
можливості виплати дивідендів за привілейованими акціями, навіть за відсутності прибутку, 
забезпечить покриття непередбачених витрат і збитків без ризику втрати фінансової 
стійкості товариства. 

Вирішення даного завдання, перш за все, залежить від прибутковості діяльності 
товариства, оскільки резервний капітал формується щорічними відрахуваннями з чистого 
прибутку. Виходячи з наведених аналітичних даних, підприємства не зацікавлені у 
нарощуванні резервного капіталу. При цьому чинним законодавством не передбачено санкції 
до порушників вимог щодо нормативної величини даного капіталу. В той же час, допоки не 
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сформована мінімальна величина резервного капіталу, підприємство не може 
використовувати його для фінансування своєї діяльності, а лише для покриття збитків.  
У результаті отриманий чистий прибуток залишають у формі нерозподіленого прибутку. 

Значна питома вага нерозподіленого прибутку в структурі власного капіталу та 
валюти балансу спостерігається лише в АТ «Донецький булочно-кондитерський комбінат» 
та ВАТ «Полтавакондитер». Низька прибутковість діяльності акціонерних товариств, що 
підтверджена незначною питомою вагою нерозподіленого прибутку як в структурі валюти 
балансу, так і у власному капіталі на більшості досліджуваних підприємств спричинила 
нераціональну структуру власного капіталу. В результаті цього товариства обмежені у 
фінансуванні розвитку власними джерелами, виплаті дивідендів, відрахувань до резервного 
та інших фондів товариства. Усе це негативно впливає на ринкову капіталізацію фондового 
ринку України вцілому. 

Проведений аналіз складових власного капіталу акціонерних товариств кондитерської 
галузі показав результати диспропорційності формування структури власного капіталу. 
Такий стан ускладнює розрахунки з бюджетом, постачальниками, кредиторами, що не 
сприяє стабілізації обсягів діяльності, ефективному використанню виробничих потужностей, 
призводить до низьких інвестиційних можливостей вітчизняних акціонерних товариств, 
незначних темпів зростання їх прибутковості та інвестиційної привабливості. У зв’язку з цим 
такі диспропорції в структурі власного капіталу є причиною низької ринкової капіталізації 
українського фондового ринку, його низької активності та ліквідності на світовому ринку 
цінних паперів (за класифікацією Standard & Poor’s, вітчизняний ринок цінних паперів 
віднесено до групи граничних (незначних) ринків (Frontier markets). Ринкова капіталізація 
найбільших українських компаній залишається низькою, пропозиція фінансових 
інструментів для інвестицій дуже обмежена. Якщо в США за останні 10 років у середньому в 
місяць відбувалося 48 виходів нових компаній на ринок, то в Україні за всю історію ринку 
практично не було широкомасштабних публічних розміщень акцій. 

Для забезпеченості комплексності проведення аналізу недостатнім є оцінка динаміки 
та структури власного капіталу досліджуваних підприємств, потребує детальнішого 
дослідження фінансової стійкості підприємств за низкою основних 10 показників 
(незалежності, фінансової стійкості, маневреності власного капіталу, забезпеченості 
власними оборотними засобами, концентрації залученого капіталу, структури 
довгострокових вкладень, довгострокового залучення позикових коштів, структури 
залученого капіталу, фінансового левериджу і коефіцієнта фінансування). 

Досягають оптимального значення коефіцієнти фінансової незалежності (>0,5) та 
фінансової стійкості (>1,0) на трьох підприємствах з 8-ми проаналізованих 
(ВАТ «Кондитерська фабрика А.В.К.», ЗАТ «Одесакондитер», ВАТ «Полтавакондитер»), що 
засвідчує низьку платоспроможність в часі більшості підприємств за умови порушення 
рівноваги між власними та залученими коштами. Поряд з цим, позитивним є зменшення 
залежності підприємств від зовнішніх джерел фінансування (збільшення коефіцієнту 
фінансової незалежності та стійкості) на АТ «Рівненська кондитерська фабрика», 
АТ «Донецький булочно-кондитерський комбінат» та ВАТ «Вінницька кондитерська 
фабрика», що підтверджує високий рівень платоспроможності підприємств у часі. На даних 
трьох підприємствах частка залученого капіталу в загальній величині валюти балансу 
підприємств досягає оптимального значення (<0,5).  

Аналізуючи показники маневреності власного капіталу та забезпеченості власними 
оборотними коштами, зроблено висновок про досягнення оптимального ступеня мобільності 
використання власних коштів лише на трьох підприємствах (ЗАТ «Одесакондитер», 
ВАТ «Полтавакондитер», ЗАТ «Торговий дім Люксембурзький»). На решті підприємств 
незначна частина оборотних активів фінансується за рахунок власних оборотних коштів, що 
є досить негативним явищем в господарській діяльності підприємств. 

Оптимальне значення коефіцієнтів концентрації залученого капіталу, структури 
довготермінових вкладень (<0,3), довгострокового залучення позикових коштів (<0,3) та 
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структури залученого капіталу (<0,4) досягнуто лише на ВАТ «Вінницька кондитерська 
фабрика» та ВАТ «Полтавакондитер», що вказує на незначну частку довгострокових позик в 
загальному обсязі джерел формування майна акціонерних товариств. 

Співвідношення залученого капіталу до власного є оптимальним (<1) лише на 
ВАТ «Кондитерська фабрика А.В.К.», ЗАТ «Одесакондитер», ВАТ «Полтавакондитер». На 
решті підприємств даний показник не досягає рекомендованого оптимального значення, що 
вказує на неспроможність підприємств покрити свої зобов’язання власними коштами і 
відповідно свідчить про високий рівень ризиковості ефективного функціонування таких 
товариств на перспективу. 

Відповідно до запропонованої методики наступним етапом аналізу фінансової 
стійкості акціонерних товариств виступає визначення типу їх фінансової стійкості. 
Розрахунки за досліджуваними підприємствами показали, що абсолютну стійкість 
фінансового стану за 2010 р. продемонстрували 3 підприємства з 8-ми 
(ЗАТ «Одесакондитер», ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький», ВАТ «Полтавакондитер»), 
нормальну стійкість фінансового стану – 1 підприємство (АТ “Донецький булочно-
кондитерський комбінат»), нестійкий фінансовий стан притаманний для найбільшої кількості 
акціонерних товариств – 4 (АТ «Рівненська кондитерська фабрика», ВАТ «Кондитерська 
фабрика А.В.К.», Публічне АТ «Київська кондитерська фабрика Рошен», ВАТ «Вінницька 
кондитерська фабрика»). 

Із розрахунків видно, що на сьогоднішній день для переважної більшості підприємств 
актуальним питанням виступає оптимізація структури капіталу. Це таке співвідношення між 
власним і позиковим капіталом, при якому забезпечується найефективніша пропорційність 
між дохідністю та фінансовою стійкістю підприємства. 

Такі автори, як Є. Брігхем, А. Гроппелі, Е. Нікбахт, М. Крейніна, Є. Стоянова  
[12; 13; 14], визначають оптимальну структуру капіталу як певне співвідношення власного та 
позичкового капіталу, яке призводить до максимізації вартості акцій підприємств. Тобто 
критерієм оптимальності структури капіталу ці дослідники вважають максимальну ціну 
акцій товариств. 

Інша частина вчених як критерій оптимізації співвідношення власного та позикового 
капіталів виділяє вартість підприємств вцілому. До цієї групи можна віднести В. Ковальова, 
Дж.Г. Сігела, О. Терещенка, Дж.К. Шима та ін. [15, с.12–130]. На їх думку, метою 
оптимізації структури капіталу підприємства є формування оптимального співвідношення 
різних джерел фінансування діяльності підприємства, при якому максимізується вартість 
самого підприємства. 

Ще один критерій оптимальної структури капіталу – співвідношення рентабельності 
власного капіталу та фінансової стійкості підприємства – виділяється такими дослідниками, 
як І. Бланк, Л. Коваленко, Н. Невмержицька, О. Павловська, Н. Притуляк, П. Ремньова  
[16, с.50–55; 17]. Оптимальна структура капіталу – таке співвідношення власних і позикових 
коштів, при якому забезпечується найбільш ефективна пропорційність між коефіцієнтом 
фінансової рентабельності та фінансової стійкості підприємства. 

Отже, єдиного підходу до визначення оптимальної структури капіталу не існує. Дуже 
низька частка залученого капіталу фактично означає, що компанія не використовує 
додаткове джерело фінансування (що збільшує вартість капіталу і необхідну норму 
прибутковості майбутніх інвестицій). З іншого боку, значна частина залучених джерел в 
структурі капіталу підвищує достовірність настання стану неплатоспроможності і, 
відповідно, збільшує ризики для інвестора, який також підвищує необхідну норму 
прибутковості. 

Якщо у 80–90-ті рр. ХХ ст. в розвинених країнах світу досить високою вважали 
частку позикового капіталу на рівні 40–50 %, то в останньому десятилітті прийнятним є 
відповідний показник на рівні 60–70 %.  

При цьому більшість зарубіжних економістів стверджує, що залучені ресурси є 
дешевшими і тому вигіднішими, в порівнянні з власними. У вітчизняній же практиці 
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зворотня картина. Теперішні ставки за кредитні ресурси є надто високими, їх неможливо 
порівняти із західними. Крім того, акціонери не можуть претендувати на такі високі ставки 
дивідендних виплат, як за кордоном. До того ж, за словами Я. Д. Крупки [18], нарахування 
цих виплат здійснюється за залишковим принципом, за ставками, встановленими до 
фактичної суми чистого прибутку. В умовах низької рентабельності і ставки дивідендів 
будуть низькими, тоді як ставки плати за кредит не залежать від результатів діяльності. 
Оцінюючи власні й залучені ресурси, треба мати на увазі ще й те, що позиковий капітал є 
більш ризиковим, ніж власний. 

Водночас, найбільш поширеною і економічно обґрунтованою є стратегія 
диверсифікації джерел фінансування, що підвищує гнучкість підприємства у мінливому 
економічному середовищі [19, с.207–208]. 

Отже, у світовій практиці визначилися певні основні шляхи оптимізації структури 
капіталу. 

1. Метод оптимізації структури капіталу за критерієм максимізації рівня 
прогнозованої фінансової рентабельності. Цей метод ґрунтується на багатоваріантних 
розрахунках рівня фінансової рентабельності при різній структурі капіталу. Остання 
відображається через такий показник, як ефект фінансового важеля (левериджу). 

Фінансовий леверидж – це використання підприємством позикового капіталу, яке 
впливає на зміну дохідності власного капіталу і дає йому можливість одержати додатковий 
прибуток на власний капітал. На думку В. В. Ковальова [20, с.515–514], фінансовий 
леверидж – це стратегічна характеристика економічного потенціалу підприємства. 

Ефект фінансового левериджу може бути як додатною величиною, так і від’ємною. 
Крім того, цей ефект виникає завдяки використанню не лише платного кредиту, але і 
безоплатних позикових ресурсів (кредиторської заборгованості). Чим вищою є частка 
останніх в загальній сумі позикових коштів, тим вищим є значення ефекту фінансового 
левериджу. 

Позитивний ефект фінансового левериджу виникає у тих випадках, коли позиковий 
капітал, який отримано під фіксований відсоток, використовується підприємством у процесі 
діяльності таким чином, що приносить більш високий прибуток, ніж фінансові витрати, тобто 
дохідність сукупного капіталу вища за середньозважену ціну позикових ресурсів [21, с.162]. 

Є. С. Стоянова  сформулювала два важливих правила: 
1. Якщо нова позика приносить підприємству підвищення рівня ефекту фінансового 

важеля, то така позика вигідна. Але при цьому необхідно найуважнішим чином слідкувати за 
станом диференціалу: при нарощенні плеча фінансового важеля банкір схильний 
компенсувати зростання свого ризику підвищенням ціни свого кредиту. 

2. Ризик кредитора виражається величиною диференціала (різниця між економічною 
рентабельністю активів та середньою розрахунковою ставкою відсотку по позикових 
коштах): чим більше диференціал, тим менше ризик; чим менше диференціал, тим більше 
ризик. 

Головним висновком цих правил є те, що розумний фінансовий менеджер не буде 
збільшувати будь-якою ціною плече фінансового важеля, а буде регулювати його в 
залежності від диференціалу. 

Таким чином, у викладених правилах, за підходом Є. С. Стоянової, сформульовані 
головні критерії формування раціональної структури капіталу підприємства на основі 
вказаних критеріїв, але суто індивідуально. 

Вивчення методик оцінки ефекту фінансового левериджу дає змогу сказати, що 
знання механізму впливу позикового капіталу на рівень прибутковості власного капіталу і 
рівень фінансового ризику дозволяє цілеспрямовано управляти як вартістю, так і структурою 
капіталу підприємства. 

2. Метод оптимізації структури капіталу за критерієм мінімізації вартості. Метод 
ґрунтується на попередній оцінці власного та позикового капіталів за різних умов їх 
формування, обслуговування та здійснення багатоваріантних розрахунків середньозваженої 
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вартості капіталу і, таким чином, пошуку найбільш реальної ринкової вартості підприємства. 
Модель мінімізації середньозваженої вартості власного капіталу має  

такий вигляд: 

min
1

→= ∑
=

n

i
іі ВЧCВВК

,      (1) 
де СВВК – середньозважена вартість власного капіталу товариства; Чі – частка і-ої 

складової власного капіталу в його загальному обсязі, %; Ці – вартість і-ої складової 
капіталу; і- індекс складової власного капіталу (статутний капітал, додатковий, резервний, 
неоплачений капітал, нерозподілені прибутки (непокриті збитки), (і=1,...n)). 

За кордоном цей метод підлягає значній критиці. Вважається, що ціна капіталу не 
залежить від його структури, і тому її неможливо оптимізувати. За такою концепцією ціна 
капіталу завжди буде вирівнюватися шляхом перерозподілу ресурсів, які отримують 
підприємства від фізичних осіб через операції на фондовому ринку [18, с.126]. При цьому 
мають бути дотримані наступні вимоги: наявний ефективний ринок, відсутність однаковий 
розмір відсотків для фізичних та юридичних осіб, можливість ідентифікації підприємства за 
однаковими ступенями ризику. Дотримання цих обмежень у вітчизняній практиці є поки що 
неможливим. 

3. Метод оптимізації структури капіталу за критерієм фінансових ризиків. Він 
пов’язаний із процесом диференційованого вибору джерел фінансування різних складових 
частин активів підприємства: необоротний актив, оборотний актив (з поділом на постійну й 
змінну частини). 

В основі кожного з вищезазначених методів лежить лише один конкретний показник. 
З урахуванням нинішніх підходів до оптимізації структури капіталу підприємств доцільно 
проводити комплексні заходи щодо оптимізації, які містять збалансування декількох 
критеріїв. На думку автора, найбільш раціональним щодо досягнення оптимальності 
співвідношення структурних елементів капіталу підприємства може бути метод, який 
ґрунтується на одночасній максимізації зростання рентабельності власного капіталу та 
мінімізації середньозваженої вартості капіталу, тому необхідно розрахувати таку структуру 
капіталу, при якій середньозважена вартість капіталу та величина фінансового левериджу 
будуть найоптимальнішими. 

Так, метод оптимізації цільової структури капіталу за критерієм максимізації рівня 
прогнозованої фінансової рентабельності (рентабельності власного капіталу) дає можливість 
розрахунково знайти лише оптимальну величину ефекту фінансового важеля. Якщо 
використовувати тільки його, то другий аспект достатності власних коштів для нормального 
функціонування підприємства – його платоспроможність – може бути недопустимо 
заниженим. Тобто оптимально великий рівень ефекту фінансового важеля визначає 
зростання рентабельності власного капіталу і в той же час, як правило, призводить до 
погіршення фінансового стану підприємства. А саме – до порушення умов 
платоспроможності та, як наслідок, до нестачі власних грошових коштів у підприємства. 

Формування оптимальної структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості 
також може призвести до втрати підприємством своєї фінансової стійкості. Адже, як 
правило, вартість капіталу підприємства є вищою, ніж позикового, і звичайно, політика 
формування фінансових ресурсів буде акцентована переважно на використання залучених 
коштів. 

Але загальна рекомендація більшості науковців зводиться до того, що 100 %-ий 
позиковий капітал і виключно власне фінансування є неоптимальними стратегіями 
управління, тому необхідно розрахувати таку структуру капіталу, при якій середньозважена 
вартість капіталу та величина фінансового левериджу будуть найоптимальнішими. 

Шляхом побудови комплексної моделі необхідно визначити оптимальну структуру 
фінансових ресурсів на прикладі одного з досліджуваних підприємств за показниками його 
діяльності у 2010 р. – ЗАТ «Торговий дім “Люксембурзький» (табл. 1). При розрахунку 
використано умовне значення ставки відсотка за кредит, яке дорівнює 20 %. 
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Таблиця 1 
Розрахунок оптимальноcті структури капіталу за критерієм мінімізації її 

середньозваженої вартості та максимізації ефекту фінансового левериджу 
Частка позикового капіталу Показники 

30 % 50 % 80 % 
1 2 3 4 

1. Капітал, 
разом, тис. грн 

52539 52539 52539 

2. Власний 
капітал, тис. грн 

36777 26269 10507 

3. Позиковий 
капітал, тис. грн 

15761 26269 42031 

4. Прибуток до 
сплати відсотків 
і податку, 
валовий 
прибуток 
(варіанти), 
тис. грн 

13000 15000 20000 13000 15000 20000 13000 15000 20000 

5. Відсотки за 
позики (20 % х 
р. 3), % 

3152,34 3152,34 3152,34 5253,9 5253,9 5253,9 8406,24 8406,24 
8406,2

4 

6. Прибуток  
(р.4-р.5), тис. грн 

9847,66 11847,66 16847,66 7746,1 9746,1 14746,1 4593,76 6593,76 
11593,

76 
7. Податок на при-
буток (23 % х р. 6), 
тис. грн 

2264,96 2724,96 3874,96 1781,60 2241,6 3391,6 1056,56 1516,56 2666,5
6 

8. Чистий 
прибуток (р. 6-р. 
7), тис. грн 

7582,7 9122,7 12972,7 5964,5 7504,5 11354,5 3537,2 5077,2 8927,2 

9. Рентабельність 
власного 
капіталу  
(р. 8-р. 2), % 

0,206 0,248 0,353 0,227 0,286 0,432 0,337 0,483 0,85 

10. Рівень фінан-
сового важеля 1,33 1,68 2,85 

статутний 
капітал 

додатково 
вкладений 
капітал 

інший 
додатковий 
капітал 

резервний 
капітал 

нерозподілений 
прибуток 

неоплачений 
капітал 

вилучений 
капітал 

11. Питома вага 
складових у 
загальній сумі 
власного 
капіталу, % 

7,47 0 90,20 1,87 0,44 0 0,02 

 
У результаті розрахунків можна зазначити, що найкращим варіантом співвідношення 

між власним і позиковим капіталом підприємства за критерієм максимізації фінансового 
левериджу є 3-й варіант, де частка власного капіталу становить 20 %, а позикового – 80 %. 
Це свідчить про те, що чим вища питома вага позикових коштів в загальній сумі капіталу, 
тим більший рівень прибутку він отримує на власний капітал. Проте за іншим критерієм – 
мінімізації середньозваженої вартості капіталу – найнижче значення даного показника 
притаманне для 1-го варіанту, коли співвідношення власного та позикового капіталу складає 
70 : 30. Тому за такої ситуації оптимальною структурою капіталу є 2-й варіант, коли 
співвідношення власного та позикового капіталу складає 50 : 50. 

Рекомендованими напрямами структуризації власного капіталу є наступні: 
збільшення розміру статутного капіталу, зростання величини резервного капіталу 
(оптимально – більше 15 %), використання додаткового капіталу (рекомендоване значення – 
менше 20 %) та нарощування нерозподіленого прибутку. Для цього вітчизняним 
акціонерним товариствам, зокрема і ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький», необхідно 
здійснити систему заходів для забезпечення оптимізації структури власного капіталу: 
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спрямування значних розмірів додаткового капіталу на збільшення статутного капіталу, що в 
свою чергу сприятиме диверсифікації господарської діяльності підприємств, а отже і їх 
прибутковості; створення фондів і резервів, зокрема, дивідендного резерву для реалізації 
стабільної дивідендної політики, яка буде сприяти зростанню ринкової вартості товариства. 

Метод оптимізації структури капіталу за критерієм максимізації рівня прогнозованої 
фінансової рентабельності передбачає використання механізму фінансового левериджу. 
Розрахунок рівня фінансового важеля показав наступні результати: 

33,1
%)10013000)1300020000((

%100206,0)206,0353,0(
%)30(/ =

×÷−
×÷−

=кпРФВ
 

68,1
%)10013000)1300020000((

%100227,0)227,0432,0(
%)50(/ =

×÷−
×÷−

=кпРФВ
 

85,2
%)10013000)1300020000((

%100337,0)337,085,0(
%)80(/ =

×÷−
×÷−

=кпРФВ
 

Щодо методик оцінки ефекту фінансового левериджу, то існують різні підходи до їх 
розробки. Найбільш розповсюдженими є “американська” та “європейська” методики. Будемо 
керуватися розробками європейської методики Є.С. Стоянової [22], за якими ефект 
фінансового левериджу розраховують за формулою (1): 

ВК
ПКхСКхСЕФВ вврапп )()1( −−=

, %,    (2) 
де Cпп – ставка податку на прибуток; Квра – коефіцієнт валової рентабельності активів, 

%; Св – ставка відсотку за кредит, що сплачується підприємством за використання 
залученого капіталу, %; ПК – середня сума позикового капіталу; ВК – середня сума власного 
капіталу. 

Отже, застосування механізму фінансового левериджу дає змогу визначити 
оптимальну структуру капіталу, яка забезпечує максимальний рівень фінансової 
рентабельності. 

При цьому єдиного підходу до розрахунку коефіцієнта валової рентабельності активів 
не існує. Так, І.О. Бланк вважає, що вона визначається, як «...відношення валового прибутку 
до середньої вартості активів» [16, с.436]. Відповідно до іншого підходу, який підтримує  
І. Й. Яремко, коефіцієнт валової рентабельності активів розраховується як відношення 
чистого прибутку до середньої вартості активів. За даним підходом проведено розрахунки 
рентабельності активів по ЗАТ «Торговий дім “Люксембурзький». 

На рівень динаміки показників рентабельності впливає вся сукупність виробничо-
господарських факторів: рівень організації виробництва та управління; структура капіталу та 
його джерела; ступінь використання виробничих ресурсів; обсяг, якісь і структура продукції; 
витрати на виробництво і собівартість продукції; прибуток за видами діяльності та напрями 
його використання [23, с.250]. 

В умовах існування варіативності методів обчислення рентабельності власного 
капіталу обґрунтовано переваги застосування для акціонерних товариств кореляційно-
регресійної моделі, яка передбачає дію шести основних факторів: х1 – показник 
рентабельності реалізації (р. 050 ф. 2 / р. 035 ф. 2); х2 – коефіцієнт фінансової залежності 
(р. 640 ф. 1 / р. 380+430+630 ф. 1); х3 – частка поточних зобов’язань у валюті балансу (р. 620 
ф. 1 / р. 640 ф. 1); х4 – коефіцієнт поточної платоспроможності (р. 260 ф. 1/ р. 620 ф. 1); х5 – 
коефіцієнт оборотності поточних активів (р. 035 ф. 2 / р. 260 ф. 1); х6 – коефіцієнт 
реінвестування чистого прибутку (р. 350 ф. 1 / р. 050 ф. 2).  

Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз дає змогу оцінити міру впливу на 
досліджуваний результативний показник кожного із введених у модель факторів при 
фіксованому положенні на середньому рівні інших факторів Важливою умовою є відсутність 
функціонального зв’язку між факторами. 

Згідно з методикою кореляційно-регресійного аналізу оцінка параметрів моделі 
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максимізації рентабельності власного капіталу здійснювалася на основі методу найменших 
квадратів. Апробована модель в практику діяльності ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» 
за 2010 р. має наступний вигляд: 

У = -55,83 - 0,5·х1+1,84·х2+1·х3+11,56·х5       (3) 
Найменший вплив на рентабельність власного капіталу згідно з розрахунками 

здійснюють показники поточної платоспроможності та реінвестування чистого прибутку, а 
найбільший – коефіцієнт оборотності поточних активів: при його збільшенні на 1 % 
рентабельність власного капіталу зросте на 11,46 %. Варіація показника рентабельності 
власного капіталу на 67,7% визначається варіацією факторів, відображених в моделі. 
Обчислене фактичне значення F-критерію Фішера (9,22) значно перевищує його критичне 
значення (2,66), таким чином, із ймовірністю 0,95 можна стверджувати про наявність 
істотного зв’язку між залежною і пояснювальними змінними. Рівень середньої відносної 
похибки прогнозу складає 3,264 %, що показує високу якість прогнозу. Аналіз β - 
коефіцієнтів показав, що на рентабельність власного капіталу найбільший вплив із шести 
досліджуваних факторів, з врахуванням їх варіації, мала оборотність поточних активів. Це 
також підтвердив аналіз часткових коефіцієнтів еластичності. 

На заключних етапах аналізу порівнюються витрати з вигодами від оптимізації 
структури власного капіталу акціонерного товариства за допомогою математичних 
розрахунків і приймається рішення про необхідність здійснення оптимізації структури 
власного капіталу товариства. 

Використання запропонованої структурно-логічної моделі аналізу оптимізації 
структури власного капіталу акціонерного товариства дозволяє отримати детальну 
інформацію про фінансову стійкість підприємства, зробити відповідні висновки про наявні 
та потенційні можливості підвищення його фінансової стабільності, а також розробити 
стратегію уникнення кризових ситуацій та скласти в загальній формі прогноз господарсько-
фінансового стану підприємства. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Функціонування системи 
стратегічного управління власним капіталом підприємства ускладнене відсутністю 
регламентованої чинним законодавством методики аналізу оптимізації структури власного 
капіталу акціонерного товариства. Для подолання даного недоліку запропоновано комплекс 
організаційних процедур проведення такого аналізу (завдання, фактори формування 
оптимальної структури капіталу, об’єкти та суб’єкти, інформаційна база) та порядок 
проведення аналізу оптимізації структури власного капіталу акціонерного товариства.  

Методика аналізу оптимальності структури власного капіталу побудована на 
поєднанні ретроспективного та перспективного аналізу фінансової стійкості підприємств, 
одночасній максимізації зростання рентабельності власного капіталу та мінімізації 
середньозваженої вартості капіталу. При цьому максимізацію рентабельності власного 
капіталу запропоновано прогнозувати з використанням шестифакторної кореляційно-
регресійної моделі. Застосування вдосконаленої методики аналізу оптимізації структури 
власного капіталу акціонерного товариства забезпечує отримання найбільш повної та 
достовірної інформації про фінансово-майновий стан підприємства і спрогнозувати можливі 
напрями оптимізації структури капіталу задля підвищення показників розвитку 
підприємства. 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПРИКЛАДІ 
ПІДПРИЄМСТВ ВИНОГРАДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ 

 
 
У статті розглянуто та обґрунтовано 
необхідність використання концепції 
стратегічного управління в сучасних 
умовах, зокрема стратегічного управління 
витратами та визначено критерії розробки 
конкурентної стратегії 
сільськогосподарського підприємства з 
використанням матриці аутсорсингу. 

In the article a necessity is examined and 
grounded for the modern terms of the use of 
conception of strategic management, in 
particular strategic management and criteria of 
development the competition strategy of 
agricultural enterprise charges with the use of 
the autsoursing’s matrix are determined.

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сільськогосподарське виробництво є 
одним iз найбiльш ризикованих видiв пiдприємницької дiяльностi. Ризиковiсть аграрного 
бiзнесу визначає ряд факторiв, таких як: сезоннiсть виробництва, залежнiсть вiд погодних та 
клiматичних умов, тривалий перiод обороту капiталу, велика складнiсть змiни асортименту 
продукцiї та технологiї, ряд iнших причин. Великi ризики зазнає сiльськогосподарське 
виробництво в умовах трансформацiї економіки. Аграрнi реформи та становлення ринкових 
взаємовiдносин, змiна форм власностi та форм господарювання значно збiльшують ступiнь 
невизначеностi соцiально-економiчних процесiв в сiльському господарствi i, вiдповiдно, 
пiдсилюють вплив ризикiв на аграрний бiзнес. Зростає вплив макроекономiчних рiшень на 
дiяльнiсть кожного сiльськогосподарського виробника. Саме невизначеність чинників 
зовнішнього середовища і динамічність ринків України зумовлюють значну актуальність 
використання концепції стратегічного управління, зокрема стратегічного управління 
витратами. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Аналіз досліджень присвячених 
зазначеній проблемі (В. Говіндараджан, Дж. Шанк, К. Друрі, М. Портер, С. Я. Голов,  
Д. В. Хлєбніков та ін.), дозволяє зробити висновок, що процес використання сучасних 
підходів до управління витратами в системі стратегічного управління повинен мати 
методичний характер. Резерви до нарощування результативності визначаються сполученням 
технологічних можливостей та особливостей ринкової поведінки видів економічної 
діяльності щодо задоволення потреб споживачів [1, с.438]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Традиційна система 
управління витратами не завжди дає позитивні результати. Крім того, питання стратегічного 
управління витратами на сільськогосподарських підприємствах недостатньо розроблені і 
досліджені. 

Постановка завдання. Мета статті полягає у визначенні критеріїв розробки 
конкурентної стратегії сільськогосподарського підприємства з використанням матриці 
аутсорсингу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Виноградарство i виноробство є одними 
з стратегiчних галузей АПК України, якi забезпечують виробництво i споживання винограду 
i винопродукцiї, значнi надходження в державний бюджет. Однак в останнi роки в їх 
розвитку спостерiгається ряд негативних тенденцiй. Насамперед це стосується 
виноградарства як базової галузi виноградарсько-виноробного комплексу. Негативнi змiни 
характеризуються деградацiєю розсадництва, недостатнiм i повiльним вiдтворення 
виноградних плантацiй, значним розкорчовуванням iснуючих виноградних площ, 
недостатнiм розповсюдженням нових високопродуктивних сортiв i клонiв, вiдставанням 
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технологiй вирощування винограду, скороченням його валових зборів. Незадовiльними 
залишаються матерiально-технiчна база галузi, впровадження iнновацiй, фiнансове i 
кредитне забезпечення. Потребує адаптацiї до ринкових умов господарювання 
iнфраструктура виноградарства [2]. 

Все це справедливо і для підприємств виноградарської галузі Одеського регіону.  
Крім того, у галузi присутня велика конкуренція. Багато сільськогосподарських підприємств 
займаються вирощуванням та продажем винограду та виноматериалу.  

Тому питання стратегічного управління витратами, як визначного для підтримання 
конкурентоспроможності аграрних підприємств, є актуальним. 

Одним із розповсюджених способів ухвалення управлінських рішень щодо 
ефективності витрат є використання матриці аутсорсингу, розробленої Д. В. Хлєбніковим на 
основі «матриці BCG» [3]. 

Матриця аутсорсингу – це метод рознесення по дев’яти основних квадратах матриці 
3х3 об’єкта , що розглядається (яким може бути як окремо виробництво, так і підрозділ, вид 
робіт, ресурси і навіть окремий фахівець). У цьому випадку аутсорсинг може 
використовуватися як спосіб зниження операційних витрат. 

Оскільки основною метою аутсорсингу є зниження витрат компанії за рахунок 
ліквідації нерентабельних бізнес – елементів, то можна розглянути матрицю аутсорсингу у 
розрізі конкурентоздатності окремих підприємств з метою визначення конкурентної стратегії 
підприємства, як окремого бізнес-елемента. 

Щодо критеріїв, за якими будуть проводитися дослідження, проведемо такі паралелі: 
стратегічну важливість [3] ототожнимо із часткою ринку, що займає кожне підприємство 
серед обраної множини підприємств-конкурентів, а критерій порівняння з вимогами ринку 
[3] замінимо на рівень ефективності витрат. Таким чином, оцінка при аналізі буде мати такий 
вигляд: 
− частка ринку – відносна частка ринку, яку займає кожне підприємство, що визначається  
як співвідношення чистого доходу підприємства до  загальної суми продаж усіх  
підприємств-конкурентів; 

− оцінку рівня ефективності витрат підприємств відображають такі види нерівностей:  
Ів › Іпр, Ів =Іпр, Ів ‹ Іпр, де Ів – індес собівартості реалізованої продукції, Іпр – індекс  
обсягів продажу, які визначаються формулами: 

 

Ів =                    (1) 
 

Іпр =                  (2) 
 

де В1, Во – собівартість реалізованої продукції у звітному і попередньому періодах, тис.грн., 
Р1, Ро – чистий дохід від реалізації у звітному  і попередньому періодах, тис.грн. 

Нерівність Ів › Іпр відповідає доцільності застосування стратегії низьких витрат, 
оскільки простежується тенденція зниження ціни для збереження 
конкурентоспроможності на ринку. Рівність  Ів = Іпр визначає можливість застосування 
стратегії фокусування, що базується на обслуговуванні визначеного сегменту ринку,  
сталий стан справ, на якому дозволяє підтримувати витрати на постійному рівні. Ситуація 
Ів ‹ Іпр передбачає використання стратегії диференціації, яка використовує націнки за 
надання унікальних товарів з метою покриття додаткових витрат диференціації. 

При використанні зазначених оцінок матриця аутсорсингу набуває  
вигляду (рис. 1). 

Розглянемо питання використання матриці щодо розробки конкурентної стратегії 
сільськогосподарських підприємств на прикладі підприємств – конкурентів у галузі 
виноградарства Одеського регіону (використано дані річних звітів акціонерних  
товариств [4]). 
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Рис. 1. Матриця аутсорсингу 
 

У результаті аналізу (табл. 1) отримуємо вихідні дані для розташування на полях 
матриці аутсорсингу (табл. 2). Далі підприємства були розташовані на полях матриці 
аутсорсингу (рис. 2), на основі чого можуть бути прийняті такі рішення. 

ЗАТ «Ізмаїльський винзавод» має високу частку ринку , але індекс витрат випереджає 
зростання продаж. Оскільки підприємство займає значний сегмент даної галузі регіону, 
витрати на виробництво низькі через значні масштаби виробництва. У такому випадку 
підприємству слід дотримуватися обраної політики і підтримувати витрати на тому ж рівні. 
Якщо ціни на ринку будуть стабільні, підприємство зможе маневрувати витратами з метою 
підвищення прибутку. Пропонується використовувати стратегію мінімізації витрат. 

ВАТ «Октябрський» має високу частку ринку і відповідність індексу продаж та 
індексу витрат. Впродовж тривалого часу відношення витрат і цін  на продукцію імовірно не 
змінюється, що свідчить про доцільність використання стратегії фокусування. Проте висока 
частка ринку потребує від керівництва ретельного моніторингу ринку, якщо воно хоче 
зберегти існуючий стан речей, оскільки велика загроза появи конкурентів, спроможних 
захопити значний шматок ринку. Захистити себе від конкурентів можна, обравши стратегію 
фокусування на витратах з метою підтримання конкурентоспроможності. 

ВАТ «Чорноморська перлина» має високу частку ринку і високу ефективність витрат, 
про що свідчить перевищення індексу продаж над індексом витрат. Можна сказати , що 
підприємство пропонує «унікальний» продукт на дуже значному сегменті ринку. Але існує 
ймовірність надання переваги споживачами конкурентам, які виробляють продукцію тих 
самих сортів винограду. Підприємство зайняло тверду позицію виробника унікального 
продукту у даній галузі і може активно впроваджувати  стратегію диференціації [5, с.89], але 
існує ймовірність надання переваги споживачами конкурентам, які виробляють продукцію 
тих самих сортів винограду. 

ВАТ «Шампань України»  має середню частку ринку і баланс між витратами та 
реалізацією. Підприємство господарює на ринку на рівні з основним конкурентом. У такому 
випадку воно може підвищувати ціни і стежити за реакцією споживачів, а може захищати 
існуючий продукт завдяки зниженню витрат. Доцільно організувати рекламу. Підійде 
стратегія диференціації. 
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ПАТ «Южний» має середню частку ринку, поєднану зі значним рівнем витрат на 
виробництво. Необхідно розвивати активи, технологічну базу. Це потрібно для того, щоб 
підприємство за рахунок інвестицій розвивалося і, якщо буде збережено його стратегічну 
важливість, могло перейти до кращого положення на ринку. Враховуючи зниження обсягів 
реалізації, слід або скорочувати сегмент, або ретельно слідкувати за якістю продукції, 
підтримувати високотехнологічність виробництва, використовувати стратегію диференціації, 
щоб окрім основної продукції мати збалансований господарський портфель. 

ВАТ «Комсомолець» має середню частку ринку та порівняно низькі витрати. 
Підприємству слід активно використовувати стратегію лідерства у витратах, щоб охопити 
більшу частку ринку галузі і здобути прихильність більшої кількості споживачів. Проте 
доцільно пам’ятати про збереження якості продукту на високому рівні. Товариство може 
реалізовувати продукцію за такою ж ціною, що й конкуренти, але отримувати більший 
прибуток за рахунок низьких витрат та завоювання більшої частки ринку. У такому випадку 
є ймовірність переходу підприємства до поля 3. 

Поле 7. Низька частка ринку порівняно з конкурентами та високі витрати. Таке 
підприємство (у нашому дослідженні  в це поле не потрапило жодне підприємство) або 
реалізовує продукцію за цінами, необґрунтовано вищими за середні, або намагається 
реалізувати продукт, який знаходиться на останній стадії життєвого циклу. У такому разі 
слід або виводити продукт з ринку, або впровадити політику низьких витрат та зниження цін. 

ПАТ «Долинка» має низьку частку ринку, однакову динаміку витрат та обсягів 
реалізації. Підприємство захопило невеликий сегмент на ринку галузі та здобуло добру 
репутацію у споживачів, що треба активно підтримувати шляхом маркетингових методів. 
Пропонується стратегія фокусування , але є загроза переходу до поля 7. 

ВАТ «Правда» має низьку частку ринку , але порівняно низькі витрати. Підприємство 
може активно впроваджувати стратегію диференціації на даному ринку, отримуючи 
прибутки за рахунок встановлення преміальної ціни. Доцільно провести аналіз 
довгострокового розвитку на предмет можливості інвестицій в оновлення діяльності 
підприємства, розширення ринків збуту. 

Висновки і перспективи подальших розробок.  Таким чином, визначені критерії 
розробки конкурентної стратегії сільськогосподарського підприємства на основі 
використання матриці аутсорсингу дозволять поповнити традиційну систему управління 
витратами. У результаті розробки стратегічних альтернатив формалізуються та уточнюються 
стратегічні цілі підприємства, деталізуються якісні, а також кількісні цільові параметри, яких 
кожне підприємство бажає досягти.  

З метою удосконалення методів стратегічного аналізу витрат на базі матриці 
аутсорсингу в подальшому треба детальніше  розробити критерії порівняння з вимогами 
ринку. 
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ  
ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ 

 
 
Автором проведено аналіз ринку продуктів 
дитячого харчування, що дозволило 
визначити основні чинники, які впливають 
на рівень попиту покупців на ці продукти. 
У статті розглянуто основні проблеми,  
які негативно впливають на становище 
економічної безпеки підприємств дитячого 
харчування.  

The author analyzes the market of baby  
food products that allows identifying the  
main factors affecting on the level of demand 
of buyers on these products. The main 
problems negatively affecting on the economic 
security companies of baby food are 
determined. 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Перехід до ринкових відносин 
господарювання,що супроводжується швидким зростанням кількості підприємств та появою 
нових методів їх управління, посиленням впливу зовнішнього середовища на діяльність 
підприємств та загостренням конкуренції між ними, істотно змінив умови діяльності 
підприємств та зумовив виникнення нових проблем, які потребують ефективного  
вирішення. 

В умовах жорсткого державного регулювання діяльності вітчизняних виробників та 
дистриб’юторів продукції українських виробників при формуванні ринку дитячого 
харчування України відбувається обмеження рівня рентабельності та торгівельної націнки. 
Це стримує товарорух продуктів дитячого харчування, а, отже, і розвиток індустрії дитячого 
харчування, оскільки власники супермаркетів та спеціалізованих дитячих магазинів не 
зацікавлені в реалізації вітчизняних продуктів дитячого харчування у зв’язку з обмеженнями 
на встановлення рівні торгівельної націнки, в той час коли на імпортні продукти торгівельні 
заклади мають право самостійно на власний розсуд встановлювати розміри націнок та 
отримувати більший прибуток. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Проблеми та перспективи розвитку 
вітчизняних підприємств дитячого харчування детально досліджувалися у працях  
О. В. Скорука.  

Для вирішення проблеми забезпечення дітей повноцінними продуктами харчування 
відповідної якості, стимулювання вітчизняного виробництва протягом останніх 16 років 
прийнято низку законодавчо-нормативних актів. Однак, ці нормативно-правові документи не 
стимулюють розвиток промисловості дитячого харчування,що негативно впливає на 
діяльність вітчизняних підприємств.  

Для підтримання вітчизняного виробництва діє норма Податкового кодексу 
України(розділ III «Податок на прибуток підприємств»), яка передбачає звільнення від 
оподаткування прибутку, отриманого від продажу на митній території України продуктів 
дитячого харчування власного виробництва. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. При вирішенні 
проблеми виробництва дитячого харчування на державному рівні у 1996 році впроваджена 
Національна програма «Діти України». Згідно з цим нормативно-правовим документом 
висувалися завдання щодо модернізації наявних виробничих потужностей та освоєння нових 
технологій виробництва продуктів дитячого харчування. Проте частина заходів через 
відсутність їх належного фінансування залишалася нереалізованою. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На діяльність підприємств дитячого 
харчування впливає несвоєчасна виплата коштів з державного бюджету за екологічно чисту 
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сировину, механізм виплати яких визначений Порядком використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті для розвитку тваринництва, який затверджений Постановою  
Кабінету Міністрів України від 18.03.2009 року № 282. Згідно з цим Порядком бюджетні 
кошти спрямовуються для надання сільськогосподарським підприємствам дотацій за 
екологічно чисте молоко власного виробництва, продане молокопереробним підприємствам 
для виготовлення продуктів дитячого харчування на молочній основі. 

Бюджетна дотація надається тим сільськогосподарським підприємствам, які 
здійснюють господарську діяльність на території, якій надано статус спеціальної сировинної 
зони для виробництва сільськогосподарської продукції, що відповідає санітарно-гігієнічним 
вимогам до виготовлення продуктів дитячого харчування та мають відповідний сертифікат 
якості. Перелік молокопереробних підприємств надає Міністерство аграрної політики та 
продовольства. 

Найпоширенішим видом харчової продукції для дітей у 2011 році було молоко 
оброблене рідке. Воно займало понад 50% від загального обсягу виробництва. Майже рівні 
частки склали продукти кисломолочні для дитячого харчування та дитяче харчування на 
молочній основі сухе (14% та 12%).Соки дитячі та сир кисломолочний і вироби з нього 
охопили відповідно майже 8% та 7% ринку. Найменші частки на ринку займають дитячі 
плодоовочеві та фруктові консерви(4,8%)  та дитяче харчування на борошняній основі 
(1,3%). Це дає можливість зробити висновок про недостатні обсяги виробництва цієї 
продукції для задоволення потреб споживачів-дітей.  

Аналіз співвідношення власного виробництва і споживання показав, що Україна 
впродовж останніх років не забезпечує внутрішнє споживання дитячих харчових продуктів 
за рахунок власного виробництва,задовольняючи потреби українських дітей у продуктах 
харчування лише на 45–65%. 

Тенденції,що склалися в імпорті харчових продуктів для дітей, показали, що імпорт 
щорічно зростав у середньому на 30%, і у 2009 році спостережено падіння обсягів імпорту 
порівняно з попереднім роком на 37% [1, с195–197]. Таке скорочення обсягів імпорту 
відбулося в основному за рахунок зменшення ввезення овочів гомогенізованих (75,2%), 
гомогенізованих готових продуктів (65,1%) та гомогенізованих складених харчових 
продуктів (45,4%). 

Найбільшими імпортерами дитячих продуктів харчування на українському ринку є 
виробники таких відомих світових марок: Nutricia (Нідерланди), Nestle (Швейцарія), Heinz 
(Німеччина), HiPP (Німеччина, Австрія), DrogaKolinskaTMBeby (Словенія), 
HeinzRemediaLTD (Ізраїль), Semper (Швеція), Humana (Німеччина), Hame (Чехія), Frutek 
(Словенія), Bebivita (Угорщина), FrieslandFoods (Нідерланди), НЭННИ (Нова Зеландія). 
Дослідники вказують ,що 80 % існуючих на ринку продуктів харчування для дітей належать 
зарубіжним виробникам.  

Відбувається активне виходження на український ринок продуктів дитячого 
харчування російськими виробниками: ЗАТ «Московський комбінат дитячого харчування», 
ВАТ «Завод дитячих молочних продуктів», ВАТ «Лебедянський»,  
ВАТ «Дитяче харчування Істра-Нутриція», ЗАТ «Хайнц-Георгієвськ», ВАТ «Мінусинський 
харчовий комбінат», ЗАТ «М’ясокомбінат Тихорецький»; білоруські виробники: 
«Оршанський м’ясоконсервний комбінат», ВАТ «Малоритський консервоовочесушильний 
комбінат». 

У 2011 році російські виробники були лідерами за обсягом імпорту дитячого 
харчування і їхня частка на ринку імпортної продукції склала 26,3%. 

Найбільшу частку серед імпортної продукції (55–72%) займають продукти дитячого 
харчування, розфасовані для роздрібної торгівлі (сухі адаптовані суміші і каші на молочній 
та без молочній основі). Основними лідерами-імпортерами цієї товарної групи у  
2011 році [1, c.195–197] були виробники таких країн, як Російська Федерація (29,4%  
всього імпорту), Нідерланди (18,6%), Швейцарія (16,2%), Словенія(12,3%),  
Німеччина (10,0%). 
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Серед імпортних продуктів дитячого харчування вагому частку займають фруктові та 
овочеві пюре (16–31%). Лідерами на ринку цих харчових продуктів у 2011 році були 
виробники Російської Федерації (27,4%), Чехії(18,5%), Польщі (14,6%), Угорщини (13,6%), 
Чілі (9,6%). 

Ринок дитячих м’ясних,овочево-м’ясних та рибних консервів повністю належить 
імпортним виробникам,частка якого у загальному імпорті продуктів дитячого харчування 
коливалася протягом 2006–2011 рр. в межах 11–14%.У 2011 році найбільшу частку займали 
виробники Чехії (34,4%), Угорщини(15,0%), Швеції(12,5%), Німеччини (9,3%), Фінляндії 
(9,1%). 

В асортиментному портфелі імпортної продукції дитячого харчування можна 
виділити також злакові каші із суміші вівсяних, пшеничних, ячмінних пластівців NordiC 
(Фінляндія), Bruggen (Німеччина), сухі гомогенізовані супчики Heinz (Хайнц-Георгієвськ, 
Російська Федерація); дитяче печиво з різними смаками Heinz (Італія), HiPP (Швейцарія), 
Чіпа-екстрамалишок (Російська Федерація); чайні трав’яні напої (ромашковий, липовий, 
фенхелевий тощо) Beby, Bebivita, Milupa AG, Humana, Fridrichsdorf (Німеччина); дитяча вода 
Вінні (Російська Федерація), Humana, HiPP(Австрія); йогурти та сирок з фруктовими 
наповнювачами HiPP, Агуша (Російська Федерація). 

Доцільно визначити, що частина імпортної продукції небезпечна для здоров’я 
споживачів, оскільки не завжди відповідає високій якості. Це пояснюється тим, що вона 
підлягає перевірці лише на етапі ввезення на територію України або безпосередньому 
продажу споживачам.  

За оцінками фахівців, значна частина дитячих продуктів харчування ввозиться 
нелегально й напівлегально, що свідчить про відсутність належного контролю навіть на етапі 
їх ввезення. За словами учасників ринку, всього 4–5 компаній, що постачають продукцію 
преміум-класу, ввозять її легально, інші-по сіреньких тунелях. 

Крім того, значна кількість дитячого харчування за посередництвом благодійних 
фондів та релігійних організацій ввозиться як гуманітарна допомога, що не завжди гарантує 
високу якість продукції і прозорість поставок. 

Отже, безконтрольне потрапляння на український ринок неякісних товарів для дітей 
завдає шкоди здоров’ю ще не сформованому організму через вміст у вказаній продукції 
ароматизаторів, емульгаторів, консервантів, барвників та інших заборонених компонентів.У 
той же час всі етапи процесу виготовлення вітчизняних продуктів-від виробництва сировини 
та її переробки до безпосереднього отримання готової продукції і пакування-проходять 
жорсткий контроль якості. 

Аналіз експорту продуктів дитячого харчування, свідчить про те, що його обсяги у 
2011 році знизилися майже на 1/3 у натуральному вираженні порівняно з 2010 роком та на 
5,1% в грошовому вираженні [1, c.195–197]. Таке скорочення відбулося в основному за 
рахунок зменшення експорту гомогенізованих складених харчових продуктів – 100%, 
гомогенізованих готових продуктів – 52,6% та овочів гомогенізованих – 43,5%. У 2011 році 
найбільше вітчизняної продукції експортувалося в Молдову (85,8%), Білорусь (6,9%) та 
Російську Федерацію (4,6%)[1, c.195–197]. 

В товарній структурі експорту перевага надається продуктам дитячого харчування, 
розфасованим для роздрібної торгівлі (зокрема сухим молочним сумішам та кашам на 
молочній і безмолочній основі – 70,3%) та гомогенізованим готовим продуктам (29,6%). 
Зниження обсягів експорту продуктів дитячого харчування обумовлені відсутністю його 
виробництва в достатній кількості.  

Вважається, що вітчизняним підприємствам необхідно впроваджувати нові технології 
та відновлювати виробництво цих продуктів,що дозволить їм не тільки задовольняти 
потреби українських споживачів, а й розширити експортні можливості та зміцнити свої 
позиції на міжнародному ринку. 

Проведений аналіз стану ринку вітчизняних продуктів харчування для дітей дозволяє 
стверджувати про вузький асортимент цих продуктів,що обмежує можливості задоволення 
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потреб дітей у продуктах харчування. Споживачам пропонується не більше  150 товарних 
позицій, в той час, коли іноземні виробники пропонують близько 550. Вимоги споживачів та 
конкуренція з боку іноземних виробників вимагають від вітчизняних виробників 
розширювати асортиментний ряд конкурентоспроможної продукції. 

Ринок дитячого харчування можна умовно поділити на такі сегменти:ринок продуктів 
харчування для дітей віком від народження до одного року та ринок продуктів харчування 
для дітей віком від одного до трьох років;ринок дитячих сумішей початкових,ринок дитячих 
сумішей для подальшого годування,ринок продуктів прикорму,ринок напоїв та бутильованої 
води. 

Для дослідження ринку продуктів харчування для дітей виділяємо такі 
сегменти:ринок сухих молочних сумішей та каш;ринок рідких і пастоподібних молочних та 
кисломолочних продуктів; ринок соків, плодоовочевих і фруктових консервів; ринок чайних, 
фіточайних напоїв та питної води. Виготовляють продукти дитячого харчування близько  
18 спеціалізованих підприємств. 

Ринок сухих молочних сумішей та каш для дітей представлений продукцією таких 
виробників-монополістів ПАТ «Балтський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» 
(ТМ «Детолакт») та ПАТ «Хорольский молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» 
(ТМ «Малютка», ТМ «Малыш», ТМ «Малышка»). Операторами на цьому сегменті ринку 
також є: 
− ТОВ «Південний консервний завод дитячого харчування» (виготовляє дитячі 

швидкорозчинні каші ТМ «Карапуз»); 
− ТОВ Дніпропетровська продовольча компанія «Вайз» (виготовляє безмолочні каші 

швидкого приготування ТМ «НЯМ-НЯМ»).  
Сухі молочні суміші – один із технологічно складних продуктів дитячого харчування. 

І хоча в Україні спостерігається нарощення виробництва цієї продукції протягом 2000-2010 
років на 19 %,проте її обсяги задовольнили потреби дітей у 2010 році тільки на 10%. 

Перехідний період найпотужніших виробників дитячого харчування виявився 
несприятливим. Для ВАТ “Балтський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів”, 
який 7 років простоював,лише у 1999 році відновив випуск адаптованої суміші “Детолакт”. 
Підприємства підвищують обсяги виробництва традиційних видів продукції та 
налагоджують випуск нових видів,які відповідають вимогам повноцінного та раціонального 
харчування. Перспективними планами розвитку є розширення асортименту дитячих 
швидкорозчинних каш в асортименті до 10 видів з фруктовими та овочевими 
наповнювачами.  

У 1998–1999 рр. ПАТ «Хорольский молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» 
був модернізований, що дало можливість підприємству виготовляти широкий асортимент 
молочних та безмолочних каш «Малыш»  та «Малышка», збагачені білком, кальцієм, 
фосфором, залізом. Найбільшу кількість сухих молочних дитячих продуктів – 14067 тонн – 
було виготовлено у 1990 році. 

Виробництво кисломолочних продуктів і рідких та пастоподібних молочних 
продуктів здійснюється у Дніпропетровській області (ПАТ «Комбінат Придніпровський» –
дитяче вітамінізоване молоко, вершки, кефір ТМ «Злагода»), Одеській області (Балтське 
ТОВ «Аттіс-Т» – дитяче молоко ТМ  «Ласуня»), Вінницькій області (ТОВ «Люстдорф» – 
молоко дитяче ТМ «На здоровье», молоко вітамінізоване, збагачене кальцієм, і молочні напої 
ТМ «Тотоша», Київській області (ПАТ «Вімм-Біль-Данн Україна» – молоко дитяче  
ТМ «Агула») та м. Києві (ТОВ «Фірма Фавор»; ПАТ «Галактон» – молоко, кисломолочні 
продукти та пасти сиркові з наповнювачами ТМ «Тема»; ПАТ «Завод дитячого харчування 
Салюс» – рідкі молочні та кисломолочні суміші, молоко, кефір, напій кефірний та біойогурти 
ТМ «Вітамінна абетка», кисломолочні продукти «Наріне» та «Лактіум»). Зазнавши значних 
коливань протягом 90-х років минулого століття, з 2000 року виробництво на цьому сегменті 
ринку почало зростати. Так, обсяг виробництва рідкого молока, кисломолочних продуктів і 
рідких та пастоподібних молочних продуктів у 2012 році виріс відносно 2000 року в  
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4,5 рази. Протягом останніх років спостерігається постійне розширення асортименту рідких 
та пастоподібних молочних і кисломолочних продуктів. 

Ринок соків, плодоовочевих та фруктових консервів зазнав змін. Згідно з офіційною 
статистикою, найбільший обсяг продукції склав 76561 тонн у 2006 році. За останні роки 
обсяг виробництва плодоовочевих і фруктових консервів та соків коливається в межах  
6000–2000 тонн, що становить лише 20,2% від обсягу виробництва 2007 року. Продукція 
ринку чайних, фіточайних напоїв та питної води виготовляється австрійсько-українським 
підприємством «Хіпп-Ужгород» ГмбХ (с. Кібляри Ужгородського району Закарпатської 
області), яка має в Карпатах свої плантації лікарських рослин. 

Виробництво питної дитячої негазованої води в Україні здійснюють ТОВ «AКВА-
ЕКО» – «ЕКОНяня» (м. Трускавець, Львівська область), ТОВ «Еконія» – ТМ «Малятко» та 
ТМ «Аквуля» (м. Золотоноша Черкаської області), ТОВ «Ріо-кола» –ТМ «Bebivita»,  
ТМ «Агула», ТМ «Remedia» (м. Ужгород). І хоча ТОВ «Еконія» працює на ринку з  
лютого 2009 року, проте воно завоювало свого споживача та продовжує активно 
розвиватися. У найближчому майбутньому підприємство планує першим освоїти ринок 
м’ясних, рибних та овочево-м’ясних консервів для дітей, що дозволить витіснити з 
українського ринку зарубіжних товаровиробників і поступово завоювати ринки інших  
країн. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Проведений аналіз ринку продуктів 
дитячого харчування дозволив визначити основні чинники,які впливають на рівень попиту 
покупців на ці продукти харчування: чисельність народжених немовлят, якість та ціна 
продукції, різноманітність асортименту наявних на ринку товарів, рівень доходу покупців-
батьків, довіра до торгової марки,обсяг внутрішнього виробництва продукції та обсяг 
імпорту. 

Проведене дослідження ситуації на ринку продуктів дитячого харчування дає 
можливість виділити основні проблеми, які негативно впливають на діяльність вітчизняних 
підприємств, а ,отже, і на стан економічної безпеки:  
− посилення інтервенції з боку іноземних виробників;  
− неефективна система державного регулювання, яка передбачає несвоєчасну виплату 

дотацій за екологічно чисту сировину; 
− обмеження рентабельності виробництва і продажу продукції;  
− загальна нестабільність національної економіки; 
− дефіцит екологічно чистої сировини тощо. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В 

УМОВАХ СУЧАСНОГО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

У статті здійснено аналіз сучасного стану 
ринку послуг поштового зв’язку України. 
Досліджено поштовий зв’язок як елемент 
національної економіки України. Визначено 
перспективи подальшого розвитку 
поштового зв’язку України в умовах 
сучасного конкурентного середовища. 

The article analyzes the current state of the 
postal service in Ukraine. Postal Service as 
part of the national economy of Ukraine is 
investigated. The prospects of further 
development of postal services in Ukraine 
today’s competitive environment are 
determined. 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Світовий поштовий простір 
розвивається у відповідності, як до нормативно-правових документів ВПС, так і з 
урахуванням особливостей кожної країни. Розвиток поштового зв’язку кожної окремої 
країни визначається геополітичними та економічними особливостями регіону. Пошта надає 
низку різноманітних послуг, серед яких важливе місце займають соціально-значущі послуги, 
які надаються переважно національнім оператором поштового зв’язку (НОПЗ) України. 
Недержавні оператори віддають перевагу найбільш прибутковим послугам та роботі у 
крупних містах. Це призводить до дисбалансу у розвитку ринку послуг поштового зв’язку за 
географічним розташуванням та їх рівнем прибутковості, так і за переліком надаваних 
послуг по регіонах. Тому виявлення основних тенденцій та перспектив  розвитку ринку 
послуг поштового зв’язку, його структури та стану розвитку конкуренції є однією з 
актуальних задач сьогодення. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Питанням визначення наукових та 
прикладних засад подальшого сталого розвитку поштового зв’язку присвячено праці 
багатьох вітчизняних та закордонних учених, а також державні нормативно-правові 
документи. Так, у працях Т. А. Кузовкова, С. М. Скляренко, В. Г. Буряка [1, с.9; 2, с.3–5;  
3, с.420] визначено науково-методичні засади організаційно-економічного розвитку 
поштового зв’язку. У постанові КМ України розроблено економічну програму розвитку 
поштового зв’язку та визначені джерела її фінансування [4, с.1–2]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У той же час, не 
повною мірою вирішеною залишається проблема, що стосується визначення перспектив 
розвитку різних за формою власності операторів та ринку послуг поштового зв’язку загалом 
у взаємозв’язку та взаємовпливі.   

Постановка завдання. Метою статті є визначення перспектив розвитку ринку послуг 
поштового зв’язку та тенденцій розвинення НОПЗ в умовах конкуренції, що активно 
розвивається.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Поштовий зв’язок є тією основою, що 
забезпечує стійкий розвиток сучасного суспільства шляхом надання послуг національної 
пошти, фінансових та інших комерційних послуг, необхідних для повноцінного розвитку 
суспільства нового типу.  

До недавнього часу ринок послуг поштового зв’язку в Україні був повністю 
монополізованим НОПЗ. Споживачі не мали альтернативи при отриманні послуг поштового 
зв’язку, тобто ринок цих послуг являв собою «ринок одного продавця». Конкуренція на 
цьому ринку почала формуватися пізніше, ніж на ринку телекомунікаційних послуг, через 
більш низьку ефективність і високу трудомісткість технологічних процесів поштового 
зв’язку.  
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На цей час можна говорити про початок формування конкурентного ринку окремих 
послуг поштового зв’язку. Цей ринок має свої особливості, такі як виключне право 
національного оператора на видання, введення в обіг та організацію розповсюдження 
поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу; офіційне 
видання каталогів і цінників колекційних поштових марок та іншої філателістичної 
продукції; пересилання простих листів масою до 50 грамів та простих поштових карток. На 
НОПЗ також покладаються функції з надання універсальних послуг поштового зв’язку, тобто 
забезпечення на всій території країни доступу населення до послуг поштового зв’язку 
встановленого рівня якості за  соціально доступними тарифами, що регулюються державою. 
 На ринку послуг поштового зв’язку крім НОПЗ діють кілька операторів поштового 
зв’язку, яким Національною комісією з регулювання зв’язку (НКРЗ) видані відповідні 
ліцензії на надання послуг з пересилання поштових відправлень і поштових переказів. На 
ринку послуг поштового зв’язку працює понад 50 українських та міжнародних недержавних 
операторів. Загальна мережа становить понад 1500 об’єктів надання послуг у 170 містах 
України. Розглядаючи розміщення об’єктів недержавних операторів поштового зв’язку за 
регіонами України, можна побачити, що всі вони розташовані в обласних центрах (60%) чи у 
крупних районних центрах (40%). У селах не існує жодного об’єкта недержавних операторів 
поштового зв’язку. Найбільша концентрація об’єктів припадає на Дніпропетровську (124), 
Донецьку (127), Київську області (148) та АР Крим (128 об’єктів відповідно). Найменша 
кількість – у Тернопільській області (24 об’єкти). Також, за даними НКРЗ, на поштовому 
ринку працюють понад 300 інших суб'єктів господарювання, які надають найбільш 
прибуткові види послуг без ліцензії, що призводить до зменшення обсягу доходів НОПЗ. 

Наявність та розвиток недержавних операторів призводить до поступового 
скорочення частки НОПЗ на ринку традиційних послуг поштового зв’язку з на 2–2,5% 
щорічно, що характерно для поштових ринків багатьох європейських країн. Щодо частки 
НОПЗ на ринку фінансових послуг чи послуг кур’єрської доставки, то тут спостерігається 
більш стрімке скорочення ступеню присутності НОПЗ на цьому сегменті ринку. У табл. 1 
наведені дані про кількість споживання населенням і підприємствами деяких найбільш 
розповсюджених послуг за офіційними статистичними даними [5] та даними НОПЗ [6].  

Таблиця 1 
Обсяги споживання деяких послуг поштового зв’язку 

Показник 2008 р. 2009 р. 2010 р. 
Письмова кореспонденція, млн. од. 390 301 311 
в т.ч. НОПЗ (млн. од. /%) 386/98,9% 296/98,3% 299/96,1% 
Посилки, млн. од. 17,8 15,4 17,5 
в т.ч. НОПЗ (млн. од. /%) 17,4/97,7% 15,0/97,4% 16,9/96,5% 
Грошові перекази, млн. од. 160 142 149 
в т.ч. НОПЗ (млн. од. /%) 25,3/15,8% 22,1/15,5% 22,2/14,9% 

Періодичні видання, млн. од. 1273 1203 1088 

в т.ч. НОПЗ (млн. од. /%) 195/15,3% 245/20,3% 271/24,9 

 
Статистичні дані, наведені в табл. 1, дозволяють стверджувати, що поштовий зв’язок 

в Україні характеризується скороченням обсягів  письмової кореспонденції. Так, обсяги 
письмової кореспонденції у 2010 р. скоротилися порівняно з 2008 р. на 20%. При цьому 
частка НОПЗ у цьому ринковому сегменті також скоротилася з 98,9 до 96,1%, тобто 
практично на 3%. Це свідчить про поступове втручання на цей ринок конкуруючих 
операторів.  

У сфері пересилання посилок спостерігається нестійке становище, в середньому за 
три роки обсяги посилок залишилися на рівні 17,5 млн. на рік. Але слід відзначити, що 
частка НОПЗ на цьому ринковому сегменті скоротилася на 1,2%. 
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Обсяги грошових переказів за аналізовані роки скоротилися на 8%, при цьому частка 
НОПЗ на цьому сегменті за 2009–2010 р. практично стабільно та дорівнює 22,2%. Незначна 
частка НОПЗ на цьому ринку пояснюється високим рівнем конкуренції та відтоком 
споживачів до банківських структур, які застосовують більш гнучку тарифну систему та 
доволі агресивну рекламу.  

Споживання друкованих періодичних видань у країні щороку скорочується досить 
швидкими темпами (практично на 5% на рік), що є природним явищем, пов’язаним із 
розповсюдженням електронних засобів масової інформації. Більшість видань мають сайти в 
Інтернеті, які повністю відбивають зміст друкованих видань. Тому частка населення, яка 
активно користується Інтернетом (а це, як визначалося вище 12 млн. осіб, що становить 
54,5% від економічно активного населення віком від 15 до 70 років) поступово переходить 
до користування саме Інтернет-виданнями, що зручніше та не потребує окремих витрат на 
придбання друкованого видання. Але, незважаючи на ці тенденції, частка НОПЗ на цьому 
сегменту ринку, за три роки зросла майже на 10% та становила чверть від ринку цих послуг. 

При дослідженні поштового зв’язку як елемента національної економіки України 
були проаналізовані деякі тенденції розвитку загальноекономічних і показників (табл. 2). 

Таблиця 2 
Деякі загальноекономічні показники розвитку економіки України 

Показник 2008 р. 2009 р. 2010 р. 
ВВП, млн. грн. 949864 798835 1094607 
Доходи галузі зв’язку, млн. грн. 46106 46284 47432,7 
у т.ч. поштового зв’язку, млн. грн. 2104 2637 2940,9 
Частка доходів поштового зв’язку в доходах галузі 
зв’язку, % 

4,5 5,7 6,2 

Доходи НОПЗ від надання послуг поштового зв’язку, 
млн. грн. 

1928,6 2417,5 2675,3 

Частка доходів НОПЗ від надання послуг поштового 
зв’язку в доходах галузі зв’язку, %  

4,2 5,2 5,6 

Частка доходів галузі зв’язку у ВВП, % 4,8 5,8 4,3 
Частка доходів НОПЗ від надання послуг поштового 
зв’язку у ВВП, % 

0,2 0,3 0,25 

 
На підставі аналізу вихідної статистичної інформації, наведеної в табл. 2, можна 

сказати, відзначається суттєве (на 39,8%) зростання доходів від надання послуг поштового 
зв’язку при загальному зростанні доходів галузі зв’язку на 3%. Як наслідок, частка доходів 
від послуг поштового зв’язку в доходах галузі зв'язку зросла на 1,7%, а частка доходів у ВВП 
складає 4,3%. При цьому суттєво зростає вплив НОПЗ на фінансові результати діяльності 
галузі. Так, часта доходів НОПЗ від надання послуг поштового зв’язку в доходах галузі 
зростає за три роки з 4,2 до 5,6%, а у ВВП становить 0,25%. Якщо порівняти дані таблиць 1 і 
2, то можна зробити висновок, що зростання частки доходів НОПЗ в доходах галузі 
пов’язане, в основному, із зростанням тарифів, а не з обсягами надаваних послуг.  

Аналізуючи тарифи НОПЗ, можна побачити, що тарифи на аналогічні послуги, які 
надають ці оператори, суттєво відрізняються. У табл. 3 наведено співвідношення тарифів на 
пересилання поштових відправлень (на прикладі маршруту Одеса – Київ) у найбільш 
крупних операторів [7, с.22]. 

Таблиця 3 
Співвідношення тарифів на пересилання поштових відправлень із кур’єрською 

доставкою (станом на 01.02.2012 р.) 
Тариф на пересилання відправлення із кур’єрською доставкою, (грн.) Оператор 

масою до 1 кг. масою до 5 кг. масою до10 кг. 
1 2 3 4 

Нова Пошта 45 65 75 
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Продовження табл. 3
1 2 3 4 

Автолюкс 115 115 116 
Міст Експрес 43 46,25 81,50 
Інтайм 52 77 87 
Делівері 79 99 102 
Укрпошта (НОПЗ) 46,01 47,99 55,97 

 
Дані табл. 3 свідчать, що за винятком оператора «Міст експрес», НОПЗ має 

пріоритетні позицій в тарифної політиці за цим видом послуг, тобто має конкурентні 
переваги в тарифній політиці.  

Проте терміни пересилання у НОПЗ відрізняється у бік перевищення, тому 
більшість споживачів цих послуг (які є переважно юридичними особами, для яких 
швидкість має велике значення) віддають перевагу саме недержавним операторам, 
незважаючи на високі тарифи. Це призводить до відтоку споживачів від НОПЗ, що 
негативно відбивається на її фінансових результатах, призводячи до поступового 
зниження рівня рентабельності (за результатами 2011 р. рентабельність скоротилась до 
позначки 0,5%).  

Для визначення перспектив подальшого розвитку НОПЗ та ринку послуг поштового 
зв’язку в цілому було здійснено прогнозування розвитку ринку послуг поштового зв’язку, яке 
являє собою важливу задачу для визначення напрямів розвитку операторів в умовах сучасного 
конкурентного середовища.  

Прогнозування основних показників діяльності ринку послуг поштового зв’язку має 
важливе значення для розробки стратегії функціонування кожного оператора на ринку послуг 
зв'язку і всього ринку в цілому. Проблема прогнозування є складовою частиною більш 
загальної проблеми аналізу об’єкта дослідження в загальному комплексі ринкових перетворень 
України. У табл. 4 наведено динаміку та представлено результати прогнозу економічних 
показників НОПЗ.  

Таблиця 4  
 

Динаміка та прогноз економічних показників НОПЗ 
 

Період ретроспекції Період проспекції Найменування 
показників 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Доходи без ПДВ, 
млн. грн. 

2507,8 3015,5 4116,1 4707,3 5125 5972 6665 7357 8050 8743 

Загальна сума 
витрат, млн. грн. 

2466,2 2983,5 4060,6 4640,5 5059,6 5509 5822 6099 6297,7 6500,0 

Прибуток від 
звичайної 
діяльності, млн. 
грн. 

41,52 32,26 55,54 66,78 65,43 73,01 81,24 92,48 95,71 99,94 

Рентабельність 
звичайної 
діяльності, % 

1,683 1,081 1,368 1,439 1,293 1,325 1,395 1,516 1,520 1,538 

Продуктивність 
праці 17987 21301 28535 30291 33889 38639 42718 46797 50876 54956 

 
Також у статті здійснено загальне прогнозування розвитку НОПЗ на ринку послуг 

зв’язку, результати якого представлено у таб. 5.  
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Таблиця 5 
Прогноз розвитку НОПЗ на ринку послуг зв’язку 

 
Період ретроспекції Період проспекції Найменування 

показників 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доходи галузі 
зв’язку, млн. грн. 

46106 46284 47432 47934 48597 49260 49924 50587 

у т.ч. поштового 
зв’язку, млн. грн. 

2104 2637 2940,9 3397,5 3815,9 4234,4 4652,8 5071,3 

Частка доходів 
поштового зв’язку 
в доходах галузі 
зв’язку, % 

4,5 5,7 6,2 7,17 8,02 8,87 9,72 10,57 

Частка доходів 
НОПЗ в доходах 
галузі зв’язку, % 

4,2 5,2 5,6 6,4 7,1 7,8 8,5 9,2 

Загальні доходи 
НОПЗ, млн. грн. 

4078,4 4707,3 5125,0 5683,5 6206,8 6730,1 7253,4 7776,7 

Частка загальних 
доходів НОПЗ у 
ВВП, % 

0,43 0,58 0,46 0,575 0,595 0,615 0,635 0,655 

 
Проведений аналіз динаміки та здійснення прогнозу економічних показників НОПЗ 

і розвитку НОПЗ на ринку послуг зв’язку засвідчили, що загальна тенденція розвитку 
аналізованого оператора є позитивною. Зокрема, можна зробити такі висновки: 

1. Прогноз розрахункових значень доходів НОПЗ показує чітку тенденцію 
зростання. Причому темп приросту зазначеного показника коливається у межах 11–12% 
за всі п’ять аналізованих років (з 2011 по 2015 рр.). 

2. При прогнозуванні економічних показників розвитку НОПЗ, а саме доходів без 
ПДВ; загальної суми витрат; собівартості 1 грн. доходів; прибутку від звичайної 
діяльності установлено, що: 
− доходи мають чітку тенденцію зростання; 
− витрати хоча і зростають, однак без випередження зростання доходів; 
− прибуток з роками зростає; 
− продуктивність праці робітників УДППЗ «Укрпошта» також з роками зростатиме, що 

пояснюється зростанням доходів за роками, а також деяким скороченням середньої 
чисельності робітників. 

Щодо рентабельності слід зазначити, що, незважаючи на її зниження у періоді 
ретроспекції (особливо в період з 2007 по 2010 р.) вона, за даними прогнозу, матиме 
позитивну динаміку зростання, що пояснюється чіткою тенденцією зростання у цьому 
періоді прибутку. 

3. На основі здійснення загального прогнозу розвитку галузі зв’язку з 
виокремленням НОПЗ, можна зробити наступні висновки: 
− доходи галузі зв’язку з роками зростатимуть, також матимуть чітку тенденцію 

зростання доходи поштового зв’язку; 
− частка доходів поштового зв’язку в доходах галузі зв’язку і частка доходів НОПЗ в 

доходах галузі зв’язку мають позитивну динаміку зростання; 
− частка загальних доходів НОПЗ у ВВП також зростатиме. 
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Таким чином, проаналізувавши вищевикладене, можна стверджувати, що НОПЗ 
очікує позитивний розвиток зі збільшенням сегмента ринку поштового зв’язку. Однак, в 
якості заходів для подальшого розвитку НОПЗ в умовах розвитку конкурентного 
середовища на ринку послуг поштового зв’язку, а також розбудови продуктивних 
відносин із споживачами, доцільно, на погляд автора, удаватися до таких заходів: 

1. Впровадження знижок на великі обсяги письмової кореспонденції (аналогічно 
існуючим знижкам на посилки для корпоративних клієнтів), а також перегляд існуючої 
системи знижок у бік лояльності для постійних партнерів.  

2. Суворий контроль за дотриманням термінів доставки поштових відправлень від 
відділення поштового зв’язку до споживача («остання миля»). Особливо це стосується 
сільської місцевості, де в ряді випадків своєчасна доставка залежить виключно від 
особистості листоноші. А якщо це невелике відділення з одним працівником, що працює 
на доставці, то випадки хвороби чи невиходу на роботу з інших причин призводять до 
суттєвих затримок доставки відправлень, що суттєво та негативно впливає на імідж 
відправника.  

3. Розробка заходів для підвищення якості доставки, схоронності упакування та 
вмісту відправлень. Також важливе значення має ввічливість контактного персоналу 
поштового відділення, оскільки споживач контактує не з представниками компанії-
продавця, а з операторами поштового зв’язку при отриманні пошти. Тому загальне 
враження про продукт складається також в процесі отримання відправлення.  

4. Впровадження в обласних та районних центрах відділень поштового зв’язку, які 
працюють цілодобово, що прискорить обробку та доставку відправлень.  

5. Запровадження повного до- та після продажного обслуговування для компаній-
партнерів, який полягає в укладанні договорів, приймання відправлень, контролю всіх 
робочих процесів та термінів, роботою з поверненими відправленнями тощо. 
Обов’язковим, на погляд автора, є формування звітів для партнерів про якісні показники 
та обсяги відправлень.  

Висновки і перспективи подальших розробок. Аналіз розвитку ринку послуг 
зв’язку України показав, що обсяг доходів, отриманий суб’єктами господарювання усіх 
форм власності від надання послуг зв’язку, перевищує минулорічні обсяги. Також 
виявлено, що недержавні оператори поштового зв’язку концентрують свою увагу на 
найбільш рентабельних послугах, насамперед, кур’єрському доставлянні відправлень та 
вантажів. НОПЗ має конкурентні переваги у тарифній політиці на послуги кур’єрської 
доставки, проте терміни пересилання в НОПЗ відрізняються у вищий бік, тому більшість 
споживачів цих послуг (які є переважно юридичними особами, для яких швидкість має 
велике значення) віддають перевагу саме недержавним операторам, незважаючи на високі 
тарифи. 

Проведене прогнозування розвитку ринку послуг поштового зв’язку, зокрема 
НОПЗ, показало загальні тенденції розвитку ринку, а саме:  
– прогноз розрахункових значень доходів показує чітку тенденцію зростання. У ході 

прогнозування розрахункових значень доходів у розрізі окремих видів послуг 
виявлено, що майже за всіма видами послуг доходи мають чітку динаміку зростання. 
Виключення складає лише торгівля. На наш погляд, доцільно було б звернути увагу на 
цю проблему, оскільки динамічний розвиток зазначеної послуги приноситиме 
підприємству стабільний приріст прибутку; 

– при прогнозуванні економічних показників розвитку НОПЗ встановлено, що витрати 
хоча і зростають, однак без випередження зростання доходів, тому прибуток з роками 
зростає. Рентабельність, незважаючи на її зниження у періоді ретроспекції  
(особливо у 2010 р.), за даними прогнозу матиме позитивну динаміку росту, що 
пояснюється чіткою тенденцією зростання у цьому періоді прибутку; 

– на основі здійснення загального прогнозу розвитку галузі зв’язку з виокремленням 
НОПЗ можна сказати, що доходи галузі зв’язку з роками зростатимуть, також 
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матимуть чітку тенденцію росту доходи поштового зв’язку. Частка доходів поштового 
зв’язку в доходах галузі зв’язку і частка доходів НОПЗ в доходах галузі зв’язку мають 
позитивну динаміку зростання, частка загальних доходів НОПЗ у ВВП також 
зростатиме. 

Загалом НОПЗ, за даними прогнозу, очікує позитивний розвиток зі збільшенням 
сегмента ринка поштового зв’язку. Однак для більш стабільного розвитку з 
установленням конкурентних переваг необхідно звернути увагу на проблемні питання та 
виділити пріоритетні стратегічні зони господарювання.  

Таким чином, як показав проведений аналіз, сьогодні для отримання додаткових 
доходів важливим для НОПЗ є розширення портфеля послуг та забезпечення бажаного 
задоволення споживачів у якісних послугах, що надасть можливість оператору бути біль 
конкурентоспроможним та зайняти пріоритетне місце на ринку поштових послуг 
України. 

У подальшій роботі планується розробка пропозицій щодо подальшого 
впровадження послуг поштового зв’язку на базі ІКТ. Це актуальний та перспективний 
напрямок розвитку з огляду на активний розвиток цих послуг в Україні та у світі. Окрім 
залучення додаткових доходів та сприянню росту рівня забезпечення населення 
сучасними інформаційними послугами, національний оператор у змозі вирішити низку 
пріоритетних задач, а саме підвищити рівень доступу населення до мережі Інтернет, 
оскільки на сьогодні ступінь проникнення Інтернет в Україні становить 17%  
(при середньосвітовому рівні 28,7%), а кількість персональних комп’ютерів становить 
усього 13,6 одиниць на 100 мешканців. Наявність у стаціонарних та пересувних 
поштових відділеннях засобів доступу в Інтернет та інших інформаційних джерел 
сприятиме росту доходів оператора, а також підвищенню іміджу як НОПЗ, та і  
держави взагалі.  
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ВПЛИВ РЕГІОНАЛЬНИХ ТОРГІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА 
СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ 

 
 
У статті доведено шкідливість 
стимулювання реалізації алкогольних 
напоїв у роздрібних торгових закладах, так 
як це збільшує їх споживання протягом 
тривалого періоду. Запропоновано 
комплекс заходів, які слід впровадити в 
нашій державі і які, на думку автора, 
можуть призвести до суттєвого зниження 
споживання алкогольних напоїв. 
 

It is proved the harmfulness of stimulation 
alcoholic beverages in retail establishments, as 
well as it increases their consumption over a 
long period. A range of measures to be 
introduced in our country and that we believe 
may lead to significant reduction of alcoholic 
beverages consumption are suggested. 
 
 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Надмірне споживання алкоголю є 

суспільною проблемою, яка щорічно призводить до загибелі двох з половиною мільйонів 
людей у всьому світі, особливо прикрим є те, що сотні тисяч із них – представники молодого 
покоління.  

Вживання спиртних напоїв є не тільки одним із основних факторів, що викликає 
велику кількість захворювань, а й причина травм та насильства до сторонніх членів 
суспільства. Так, в Австралії при проведенні дослідження про вплив осіб у стані 
алкогольного сп’яніння на суспільство було встановлено, що протягом одного року дві 
третини населення, тобто 10,5 мільйони жителів були жертвами такого впливу [1]. 

На жаль, рівень споживання алкоголю в Україні є одним із найвищих у світі  
(ми посідаємо 6-те місце серед 190 країн) [2], що спричиняє велику кількість соціально-
економічних проблем. Вони проявляються: у підвищенні захворюваності, а відповідно і 
смертності населення, що є одним із основних факторів розвитку демографічної кризи у 
нашій державі; зубожінні населення та його духовній деградації; погіршенні генофонду 
нації, що може суттєво вплинути на майбутні покоління. Тобто така ситуація, яка склалася в 
Україні із «надспоживанням» алкогольних напоїв, суперечить не тільки принципам сталого 
розвитку, які передбачають задоволення потреб сьогоднішніх та прийдешніх поколінь, а 
становить реальну загрозу національній безпеці держави.  

Тому автор вважає, що розробка теоретичних напрацювань, які при практичній 
реалізації сприятимуть зниженню споживання алкогольних напоїв населенням, є актуальною 
проблемою для вчених різних дисциплін, в тому числі і економістів. 

На думку автора, особливу роль у зниженні споживання алкоголю населенням 
регіонів може відіграти роздрібна торгівля, так як вона безпосередньо комунікує із 
споживачем, і від змісту цієї комунікації можуть змінюватися мотиви у людей споживати той 
чи інший продукт. 

Проте в науковій літературі дуже мало теоретичних напрацювань, у яких було 
розроблено шляхи реалізації соціальної відповідальності бізнесу у вирішенні даної проблеми 
і ще менше наукових праць, в яких обґрунтовані практичні інструменти, з допомогою яких 
сучасний рітейл міг би включитися у подолання даного соціального лиха без шкоди, а 
навпаки, із користю для свого бізнесу.  

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Великий вклад у дослідження 
проблеми надмірного споживання алкоголю та встановлення шляхів її вирішення внесли такі 
вчені, як: B. Allen, L. Anglin, R. Blomberg, R. Cowan, D. Eaton, T. Greenfield, L. Harrison,  
E. Gardiner, K. Herttua, P. Makela, P. Martikainen, L. Kraus, C. Metzner, D. Piontek, K. Lonnroth, 
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P. Makela, J. Moser, M. Roerecke, J. Rehm, R. Shults, А. В. Коротаев, Ю. В. Андрієнко,  
А. В. Немцов, Б. Савчук, Д. А. Халтурина.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В науковій літературі 
є недостатньо дослідженим питання шкідливості трейд-маркетингового впливу на рівень 
споживання алкогольних напоїв та негативних віддалених наслідків, які він спричиняє. 

Постановка завдання. Мета статті – вивчити результати трейд-маркетингової 
активності із стимулювання реалізації продажу алкогольних напоїв у роздрібних торгових 
закладах та запропонувати комплекс заходів, за допомогою яких можна знизити споживання 
алкогольних напоїв жителями регіонів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Алкоголь є безпосередньою причиною 
виникнення 60-ти захворювань та однією із причин, які сприяють розвитку 200 захворювань. 
Майже 4% усіх смертей у всьому світі пов’язані із споживанням алкогольних напоїв: це 
більша частка ніж та, яку займає СНІД та туберкульоз [2].  

Алкоголь спонукає виникнення ряду серйозних соціальних проблем, таких як 
насильство, жорстоке виховання дітей, зниження трудової дисципліни та погіршення 
працездатності персоналу [3; 4; 5]. При дослідженні ВООЗ п’ятирічної тенденцій щодо 
споживання алкогольних напоїв неповнолітніми, у 71% країн світу було встановлено 
зростання цього показника, у 4% його зниження, у 24% він залишався на тому ж рівні. При 
дослідженні зміни рівня споживання алкоголю серед 18–25-річної молоді дані показники 
виявилися не більш втішними. Так, у 80% країн було встановлено зростання споживання 
алкоголю, в 11% зменшення, у 18% змін зафіксовано не було. При досліджені ступеня 
впливу споживання алкоголю на розвиток різних захворювань було встановлено, що 
причиною 48,3% цирозів печінки, 30,3% раку печінки, 30,9% раку стравоходу, 21% 
дорожньо-транспортних пригод був саме алкоголь [2]. Не менш вражаючими від споживання 
алкоголю є економічні збитки. Так, при дослідженні негативного впливу на економічне 
становище держави споживання алкогольних напоїв було виявлено, що від 1,4 до 3,3% ВВП 
витрачається на подолання наслідків спричинених споживанням алкогольних напоїв [6]. 

Зрозуміло, що такі серйозні негативні соціально-економічні наслідки мотивували 
уряди держав та світове наукове співтовариство до розробки та впровадження програм, які 
були спрямовані проти цього соціального лиха. Проте, на жаль, вони були не завжди 
достатньо ефективними та не приносили ті результати, на які сподівалися організатори 
боротьби із надмірним споживанням алкогольних напоїв. Тому, на нашу думку, для 
підвищення ефективності антиалкогольних заходів слід скорегувати методологію вирішення 
даної проблеми, зокрема впровадити комплексний підхід, який би окрім традиційних 
інструментів, які використовуються суспільством у боротьбі із цією соціальною хворобою, 
включив інструменти, якими володіє бізнес, зокрема, роздрібні торгові організації. На думку 
автора, сприяння у вирішенні саме таких проблем є вищим проявом соціальної 
відповідальності комерційних організацій.  

Автор вважає, що одним із таких ефективних інструментів, за допомогою яких можна 
було би суттєво знизити споживання алкоголю населенням, є «соціальний трейд-маркетинг», 
тобто комплекс маркетингових заходів у роздрібному торговому закладі, який покликаний 
стимулювати споживачів до купівлі корисних продуктів та стримування купівлі шкідливих, 
що поліпшує якість та структуру споживання населення, і що є корисним для їхнього 
здоров’я. На відміну від звичайних трейд-маркетингових технологій, в основі яких лежать 
винятково економічні мотиви виробника та торгової організації, даний інструмент 
передбачає виконання бізнесом своєї соціальної функції без шкоди для власної економічної 
ефективності.  

Ключовим принципом цього інструменту є відмова від просування шкідливих та 
небезпечних для здоров’я людини продуктів та послуг, що сьогодні є нормою для традиційного 
трейд-маркетингу, та заміна їх у комунікаційній активності на нейтральні, а в ідеалі – на корисні 
для здоров’я продукти. При такому підході торговий заклад не втрачає у конкурентоздатності та 
ефективності функціонування, а суспільство отримує соціально-економічні вигоди у формі 
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поліпшення здоров’я населення, зниження захворюваності та смертності.  
Потрібно зауважити, що роздрібні торгові організації при реалізації своєї соціальної 

функції за допомогою вищенаведеної технології не тільки не втрачають в прибутковості, а 
навпаки, її підвищують за рахунок формування додаткової лояльності жителів регіону до себе 
та зростанні економічного становища споживачів. Адже фінансові ресурси, які вони повинні 
були тратити на медичне обслуговування, при виникненні різноманітних захворювань, 
спричинених споживанням шкідливих продуктів, вони можуть витрачати у торгових закладах. 

Так, для підтвердження небезпечності використання традиційних трейд-маркетингових 
технологій нами у 18 торгових закладах було проведено стимулювання продажу декількох 
видів горілки та пива, яке здійснювалося шляхом зниження цін на продукти на 10–15% 
протягом 14 днів із підтримкою активності акційними цінниками у торговому залі. 
Досліджувалась реалізація даних товарів 28 днів до початку акції, 14 днів під час її проведення 
та 28 після її закінчення.  

За результатами трейд-маркетингової активності було встановлено, що реалізація 
горілки М. К. в період акції зросла на 57,4%, необхідно також зауважити, що рівень продажу 
цього продукту на 12,4% залишився вищим також після завершення акції (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Сума реалізації М.К. 0,5 л 40%, грн. 
 

Доцільно також відмітити, що реалізація категорії «горілка» та її частка від загальної 
реалізації мережі (рис. 2, рис. 3), окрім того що зросла під час проведення акції, залишилася на 
тому ж рівні і після її завершення, що свідчить про зростання споживання алкогольних напоїв 
не тільки під час проведення трейд-маркетингової активності, а й після її завершення.  

 

 
 

Рис. 2. Частка реалізації категорії в загальній реалізації в мережі, % 

Сума реалізації М.К. 0,5 л 40% 

Частка реалізації категорії горілка в загальній  
реалізації в мережі
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Рис. 3. Сума реалізації категорії горілка, грн. 
 

Ці результати були підтверджені ще однією акцією, під час якої стимулювалися 
продажі горілки іншої торгової марки (Х.Д.). Так, під час акції продажі конкретного виду 
алкогольного напою зросли на 264,9% та залишилися вищими за продажі, які були 
зафіксовані до початку акції на 148,1%. 

Також було зафіксовано ріст реалізації категорії «горілка», як у абсолютній сумі з  
606 891 грн. до 653 075 грн., так і ріст її частки у загальній сумі продажів роздрібної мережі 
торгових закладів з 7,53% до 8,41%.  

Аналогічні результати були отримані при стимулюванні обсягів продажу пива. Так, 
було встановлено трьохразовий приріст реалізації позиції, яка піддавалася впливу трейд-
маркетингової активності (рис. 4) 

 

 
 

Рис. 4. Реалізація пива Т.Г, 0,5 л. 

Сума реалізації категорії горілка, грн. 

Реалізація пива Т.Г, 0,5 л. 
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Крім того, було відмічено не тільки зростання суми реалізації та частки категорії 
«пиво» безпосередньо під час акції, відмічався також її приріст після її закінчення  
(рис. 5; рис. 6). На думку автора, це було пов’язано із початком рекламної компанії по 
телебаченню, яка розпочалася саме в цей період.   

 

 
 

Рис. 5. Частка реалізації категорії «пиво» у загальній реалізації мережі, % 
 
 

 
 

Рис. 6. Сума реалізації категорії «пиво», грн. 
 

Таким чином із результатів вищенаведених акцій стає зрозумілим: стимулювання 
продажів напоїв, які містять алкоголь, викликає не тільки підвищення їх споживання під 
час проведення акції, але і тривалий час після закінчення акції, що у соціальному 
аспекті є неприйнятною ознакою. Відповідно до принципів «соціального трейд-
маркетингу», який передбачає стимулювання продажів корисних та стримування 
реалізації шкідливих продуктів, а алкоголь відноситься саме до останньої групи, автор 
пропонує: 

Частка реалізації категорії «пиво» у загальній  
реалізації мережі, % 

Сума реалізації категорії «пиво», грн. 
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− роздрібним торговим організаціям відмовитися проводити будь-яку трейд-
маркетингову активність, результатом якої може стати підвищення реалізації 
алкогольних напоїв, та замінити її просуванням продуктів та напоїв, які приносили б 
користь здоров’ю споживачів, або принаймні не завдавали йому шкоди; 

− у місцях продажу алкогольних напоїв торговим організаціям розмістити інформацію, 
яка інформувала б споживачів про шкідливість надмірного споживання  
алкоголю; 

− на законодавчому рівні запровадити заборону усіх видів реклами, не тільки 
алкогольних напоїв, а й торгових марок, під якими здійснюється їх виробництво та 
реалізація; 

− запровадити використання виробниками уніфікованої пляшки та етикетки, щоб 
виключити елемент емоції при купівлі алкогольних напоїв. Адже продавати продукт, 
який призводить до деградації нації у пляшці, яка зроблена у формі козака, – це є не 
просто зневага до історії  українського народу, а знущання над ним; 

− на етикетці обов’язково запровадити надпис, який би містив інформацію про шкідливість 
алкоголю для здоров’я людини. 

Окрім вищенаведених заходів, які необхідно реалізувати не з метою виключення 
маркетингової складової у просуванні алкогольних напоїв, а навпаки, включення її як 
протидію та ефективну технологію, яка може суттєво знизити споживання алкогольних 
напоїв, органам влади та місцевого самоврядування слід реалізувати програму, яка б 
включала наступні кроки: 
1. Обмежити кількість торгових закладів, які мали б право торгувати алкогольними 

напоями. Даний інструмент у світі довів свою ефективність у зниженні споживання 
алкогольних напоїв та на сьогодні є впровадженим у багатьох країнах на різних 
континентах. 

2. Обмежити години та дні, у які дозволено реалізація алкоголю. Ця технологія із зниження 
споживання алкоголю набула ще більшого поширення у світі, аніж попередня, і є 
надзвичайно ефективною у боротьбі із надмірним споживанням алкоголю.  

3. Із ціллю зниження кількості дорожньо-транспортних пригод заборонити продаж 
алкоголю на АЗС; 

4. Поступово підвищувати акцизи на алкогольні напої, що буде призводити до підвищення 
цін на них у роздрібних торгових закладах. За даними світового досвіду [7], це 
спричинить зниження випадкового споживання алкоголю населенням, в тому числі  
молоддю, так і зменшить кількість людей хворих на алкоголізм. Цей інструмент за 
результатами досліджень науковців є ефективним лише  при наявності відповідного 
контролю за нелегальним виробництвом та торгівлею алкогольними напоями [8]; 

5. Запровадити принцип «випадкового контролю» на вміст алкоголю в організмі водіїв та 
посилити штрафні санкції за перевищення його кількості вище норми.  

Реалізація цих заходів, на думку автора, може суттєво знизити споживання 
алкогольних напоїв, що в свою чергу призведе до поліпшення здоров’я населення та його 
соціально-економічного становища.  

Досвід боротьби за зниження споживання алкогольних напоїв у Радянському Союзі в 
1984–1987 рр. показує, що скорочення споживання на 27%, яке тоді було досягнуто, 
призвело до падіння смертності на 12% серед чоловіків і на 7% серед жінок. Смертність від 
алкогольних отруєнь знизилася на 56%. Смертність серед чоловіків від нещасних випадків і 
насильства знизилася на 36%, від пневмонії на 40%, від інших захворювань дихальної 
системи на 20%, від інфекційних захворювань на 20%, а від серцево-судинних захворювань 
на 9%. Після згортання антиалкогольної кампанії показники смертності, особливо чоловічої, 
різко зросли [9].  

Висновки і перспективи подальших розробок. За результатами дослідження було 
встановлено, що надмірне споживання алкогольних напоїв має згубні соціально-економічні 
наслідки для населення, які проявляються у погіршені здоров’я, підвищені захворюваності та 
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в економічному зубожінні людей. Особливо погана ситуація склалася в Україні, яка посідає 
шосте місце за рівнем споживання алкоголю на одного жителя, та в якій 37,4% чоловіків та 
17,1% жінок зловживають алкоголем. Така катастрофічна ситуація потребує негайних 
заходів, які знизили б рівень споживання алкогольних напоїв у нашій державі.  

На думку автора, для подолання даного соціального «лиха» слід використати світовий 
досвід боротьби із надмірним споживанням алкоголю, зокрема: зменшення кількості 
торгових закладів, які реалізують алкогольні напої, обмеження годин та днів їх роботи, 
заборона реалізації алкоголю на автозаправних станціях, введення «випадкового контролю» 
на вміст алкоголю в організмі водіїв, підвищення санкцій за керування у нетверезому стані, 
підвищення ціни на алкогольні напої по мірі росту матеріального становища населення із 
одночасним посиленням контролю за нелегальним виробництвом алкогольних напоїв, на 
законодавчому рівні заборону будь-якого маркетингового просування напоїв, що містять 
алкоголь, – і, навпаки, інформування населення про його шкідливість, та стимулювання і 
популяризація здорового способу життя. 

Автор вважає, що важливу роль у даному процесі можуть відіграти роздрібні торгові 
організації, які реалізуючи свою соціальну функцію, можуть замінити традиційні підходи до 
стимулювання продажу товарів, які передбачають виключно комерційні цілі, на соціально-
комерційні, які, окрім економічної складової, будуть включати і соціальну. Тому 
дослідження стимулів, які спонукали б регіональні торгівельні організації до виконання своєї 
соціальної функції, потребує подальшого вивчення. 
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ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  
 
 
У статті досліджуються історичні та 
економічні передумови стандартизації 
бухгалтерського обліку на національному, 
регіональному й міжнародному рівнях. 
Багаторічна еволюція бухгалтерського 
обліку свідчить, що тенденція до 
стандартизації облікової діяльності є 
об'єктивною закономірністю розвитку 
бухгалтерського обліку і має історичне 
коріння. 

This article investigates the historical and 
economic background of accounting standards 
at the national, regional and international 
levels. The centuries – long evolution of 
accounting shows that the trend toward 
standardization of accounting is an objective 
law of development of accounting and has 
historical roots. 
 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Інтернаціоналізація економік зумовила 
актуальність міжнародної стандартизації бухгалтерського обліку, яка зазнала різні історичні 
етапи у своєму розвитку: від стандартизації обліку в окремій країні до міжнародної 
стандартизації в умовах глобальної економіки. У той же час теоретичні й методичні розробки в 
області зазначених  проблем не є вичерпними. Не сформована цілісна концепція стандартизації 
та гармонізації фінансової звітності підприємств. Не визначена єдина термінологія з даного 
питання. Не однакові думки з приводу перспектив зближення принципів і правил формування 
фінансової звітності в процесі міжнародної стандартизації облікової діяльності.  

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Проблемі стандартізації обліку та 
фінансової звітності стали об’єктом пильної уваги багатьох українських і закордонних 
учених. Основи теорії та методології міжнародного обліку викладені в працях С. Ф Голова, 
С. Я. Зубільович, В. Н. Костюченко, Г. Г. Кірейцева, Л. Г. Ловінської, Н. А. Остап’юк,  
М. С. Пушкар, Я. В. Соколів, В. В. Сопко, В. П. Суйц, Л. В. Чижевська, М. Г. Чумаченка,  
В. Г. Швець, В. О. Шевчук, М. М. Шигун та багато інших. Серед зарубіжних авторів можна 
виділити: Д. Александер, X. Андерсон, О. Амат, Д. Блейк, М. Ван Бреда, А. Бріттон,  
X. Гернон, С. Грей, X. Ван Грюнінг, К. Друрі, Е. Іоріссен, Д. Колдуелл, М. Коен,  
М. Р. Метьюс, Г. Міік, Г. Мюллер, Б. Нідлз, К. Ноубс, М. Х. Б. Перера, Л. Х. Радебо,  
А. Франчек, Е. Хендріксен, Ф. Д. С. Чой та інші. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Тематика 
стандартизації є дискусійним питанням. Багато авторів ототожнюють з поняттям 
«Стандартизація обліку» схожі поняття - наприклад, «гармонізація» і «конвергенція».  
У статті зроблена спроба виділення процесу стандартизації в окремий процес, передуючий 
подальшій гармонізації та конвергенції, також досліджені історичні етапи стандартизації. 

Постановка завдання. Мета статті – розгляд історичних етапів стандартизації, 
простежити як розвиток організаційно-правової структури бухгалтерського обліку вплинув 
на появу бухгалтерських стандартів на національному рівні, довести, що стандартизація 
бухгалтерського обліку на міжнародному рівні була  зумовлена історичною необхідністю і 
безпосередньо пов’язана з глобалізацією економік країн світу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інтернаціоналізація економік викликала 
потребу в зіставленні даних фінансової звітності, що отримуються корпорацією в різних 
країнах, і зрештою зумовила актуальність міжнародної стандартизації національних систем 
бухгалтерського обліку. Тематика стандартизації є дискусійним питанням в багатьох  країнах 
світу. На думку М. Метьюса і М. Перері – стандартизація – обмежений набір альтернативних 
методів для підтримки гнучкості бухгалтерського обліку [1, c.565]. М. Г. Чумаченко 
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розглядає стандартизацію як запровадження єдиної термінології з метою спрощення взаємин 
між різними учасниками економічного життя, а також унеможливлення двозначної 
інтерпретації та непорозуміння  щодо двох ідентичних явищ господарської практики [2, c.9].  

Економічний словник трактує стандартизацію як процес встановлення і застосування 
стандартів. На думку С. Ф. Голова стандартизація бухгалтерського обліку є однією з форм 
його гармонізації [3, c.8].  

На думку автора стандартизація – це перший етап становлення міжнародного 
фінансового (глобального) обліку, а наступними вже є гармонізація та конвергенція. Ці процеси 
можна простежити, досліджуючи історичні етапи стандартизації. Необхідність в обліку 
державних прибутків і витрат у вигляді збору податків, витрат казни на будівництво, військових 
витрат і так далі з’явилася разом з виникненням цивілізації вже в стародавньому світі.  

Вважається, що перша спроба систематизації правил бухгалтерського обліку була 
здійснена в XV ст. Лукою Пачолі. Його книга «Трактат про рахунки і записи» (1494 р.) 
містила розділ про подвійну бухгалтерію, сенс облікових записів, порядок складання 
бухгалтерського балансу [4, с.26]. Книга була першою публікацією на цю тему, і більшість 
учених погоджуються з думкою, що саме вона поклала початок бухгалтерському обліку. 
Історичні передумови поширення системи подвійного запису на бухгалтерських рахунках у 
різних країнах світу пов’язані з розвитком приватної власності, торгівлі, кредиту й капіталу 
як продуктивно використовуваного багатства. 

Проте, до XIX ст. не було законодавчої регламентації системи бухгалтерського обліку 
на національному рівні, хоча спроби регулювання державою окремих областей 
бухгалтерського обліку зустрічаються вже в XVII ст. [5, с.38]. Наприклад, у Франції в 1673 р. 
був прийнятий Комерційний кодекс Кольбера, який містив розділ, де прописувалися правила 
ведення бухгалтерської документації, але такі законодавчі дії ще довго не виходили за межі 
цієї країни. У Великобританії до кінця XVIII ст. застосовувалося декілька систем 
бухгалтерського обліку, заснованих на різних, багато в чому несхожих правилах. 

Передумовою початку процесу стандартизації бухгалтерського обліку на 
національному рівні стала промислова революція XIX ст. Концентрація праці й капіталу, 
масове виробництво товарів для широких ринків позначилися в законодавчих нормах, що 
стосувалися, зокрема, практики бухгалтерського обліку. Поширення акціонерної форми 
підприємств спричинило появу інвесторів, мало знайомих з діяльністю підприємств, і 
найманій адміністрації, яка повинна була періодично звітувати перед власниками, формуючи 
для цього звітну інформацію, зрозумілу для власників і порівнянну із звітною інформацією 
інших компаній. Початок законодавству в царині бухгалтерського обліку поклали «Закон про 
реєстрацію акціонерних товариств», прийнятий у Великобританії в 1844 р., і «Закон про 
банкрутство», прийнятий там же в 1861 р. [1, c.312]. Згідно з якими були потрібні належне 
ведення бухгалтерських рахунків, складання і перевірка бухгалтерського балансу, 
застосування однакових норм до усіх боржників. У XIX ст. з’являється перша організація 
професійних бухгалтерів – Суспільство бухгалтерів, зареєстроване в 1854 р. в Едінбургу 
(Шотландія). Незабаром аналогічні організації були створені в Англії (у 1870 р. в Лондоні), у 
США (у 1887 р. в Нью-Йорку) та в інших західних країнах. 

Законодавчі акти, що регламентують бухгалтерський облік, поява у низці країн 
організацій бухгалтерів, що претендували на законодавче визнання свого професійного 
статусу, поклали конструктивний початок процесу стандартизації бухгалтерського обліку на 
національному рівні. 

Таким чином, історично потреба стандартизації системи фінансової інформації у світі 
склалася у кінці XIX – початку XX ст. Це було пов’язано з декількома причинами: 
− розвитком фондового ринку і його подальшим крахом у США в 1929 р. і Велика депресія, 

після того, – були наслідком неадекватного віддзеркалення фінансового положення 
компаній у звітності; 

− стрімке поширення технологій, що дозволяли понизити собівартість за рахунок 
скорочення масштабів виробництва і, як наслідок, виникнення потреби в інвестуванні 



Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 4 (47) 

 195

капіталу в галузі, створюючи й використовуючи такі технології; 
− необхідність надання достовірної інформації про фінансовий стан діяльності компаній; 
− вихід великих компаній на зовнішні ринки викликав необхідність у розробці єдиних 

правил формування звітності, зрозумілих інвесторам з різних країн. 
Очевидно, що поява бухгалтерської науки була результатом попиту на неї 

господарської практики. Тоді ж прийняті правила на практиці виявили протиріччя, тим 
самим, стимулюючи творчий процес розвитку облікової теорії. Різні підходи до досліджень і 
безліч практичних ситуацій зумовили різні точки зору на теорію і практику бухгалтерського 
обліку. Конкуруючи один з одним, різні концепції доповнювали і продовжують доповнювати 
один одного. Глобалізація економіки вимагала єдиної, послідовної теорії, за допомогою якої 
можна було б оцінювати безліч існуючих на практиці процедур. 

При всьому різноманітті переконань теоретичні розробки в області бухгалтерського 
обліку сприяли виробленню загальної концепції бухгалтерського обліку і єдиних принципів 
його побудови в рамках конкретної облікової школи. Це позитивно позначилося на процесі 
стандартизації бухгалтерського обліку. Нагальна потреба в одноманітності фінансової 
інформації про діяльність різних компаній визріла в суспільстві на початку XX ст., а 
використання наукових концепцій дозволило її реалізацію. 

Стандартизація обліку припускає наявність законодавчих актів, що відповідають 
стандартам обов’язковим для різних підприємств. Наступним етапом, що закріпив появу 
бухгалтерських стандартів на національному рівні, був розвиток організаційно-правової 
структури бухгалтерського обліку.  

Основні закони, що регламентували бухгалтерський облік до 80-х років XX ст., 
наприклад у Великобританії: 
− перший закон про діяльність компаній, що передбачає аудиторську перевірку  

балансового звіту – 1844 р.; 
− поступове розширення   обсягу відомостей фінансової звітності при  достатній свободі 

вибору самих компаній щодо більшості питань бухгалтерського обліку –  
1929, 1948, 1967 рр.; 

− вироблення національних стандартів  бухгалтерського обліку – 1969 р.;   
− приведення бухгалтерського обліку у відповідність з Директивами ЄС – 1985, 1989 рр. –  

і до нині; 
у США:    

− надало звання присяжного бухгалтера членам Американської асоціації громадських   
бухгалтерів – 1899 р.;  

− проект Американської асоціації  присяжних бухгалтерів з уніфікації бухгалтерського 
обліку – 1917 р.; 

− введення в дію перших уніфікованих форм звітності – 1929 р.;  
− Тимчасове положення щодо стандартів бухгалтерського обліку – 1936 р.;  
− продовження розробки бухгалтерських стандартів – 1939, 1941, 1948, 1952 рр.; 
− активізація дій з регулювання і стандартизації бухгалтерського обліку, консолідація 

англо-американської системи 1953 – 1969 рр.; 
− створення Ради зі стандартів  фінансового обліку (FASB), розробка загальноприйнятих 

принципів бухгалтерського обліку (GAAP), що стверджуються урядовою Комісією з 
цінних паперів і біржових операцій (SEC), – 1974 р.;  

− до теперішнього часу – продовження вдосконалення стандартів GAAP – 70-ті рр. XX ст.; 
− укладено Меморандум про взаєморозуміння між РМСБУ та Ради із стандартів США – 

2002 р. (Норволк); 
в Україні: 

− Положення про державний промисловий  податок – 1899 р.;  
− Постанова СНК «Про освіту і склад народного Комісаріату державного контролю» – 1917 р.; 
− організація Центрального управління народногосподарського обліку Союзу РСР при  
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Державній плановій комісії Союзу РСР 1931 р.; 
− затвердження єдиного Плану рахунків, що відбиває потреби соціалістичної економіки, – 

1940 р.; 
− Постанова Ради Міністрів СРСР «Про заходи по усуненню серйозних недоліків в  організації 

бухгалтерського обліку і посиленню його ролі в народному господарстві» – 1964 р.; 
− Указ Президента «Про перехід України до загальноприйнятої в міжнародній практиці 

системи обліку і статистики» – 1992 р.; 
− Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в України» – 1999 р.  
− прийняття Плану рахунків бухгалтерського обліку, Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку 2000 р.; 
− Указ Президента «Про заходь щодо розвитку корпоративного управління в АТ», які 

зокрема передбачали запровадження міжнародних стандартів та сертифікацію 
бухгалтерів АТ –  2002 р.;  

− План першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльності, яким передбачено заходи 
щодо запровадження МСФЗ. – 2006 р. 

Приведена інформація  відбиває динаміку розвитку законодавчих актів в області 
бухгалтерського обліку в низці країн – можна побачити певні закономірності в розвитку 
законодавства щодо бухгалтерського обліку. 

Авторитетні регламентації в області стандартизації облікової діяльності, розширення 
сфери законодавчих норм поступово зумовлювали скорочення індивідуального трактування 
фактів господарського життя у фінансовій звітності різними підприємствами країн. До 70-х рр. XX 
ст. в економічно розвинених країнах вже діяли національні стандарти бухгалтерського обліку, що 
стали обов’язковими на рівні країни в результаті прийняття відповідних законодавчих актів. 
Національні стандарти бухгалтерського обліку обумовлюють стандартизацію обліку на рівні 
однієї країни. Наступним етапом стала його стандартизація на міжнародному рівні. 

Стандартизація бухгалтерського обліку на міжнародному рівні була продиктована 
історичною необхідністю і безпосередньо пов’язана з глобалізацією економік країн світу. 
Глобалізація економік, що почалася в другій половині XX ст., призвела до появи нових 
світових ринків капіталів, збільшенні обсягів іноземних інвестицій, експортних постачань 
товарів і послуг, операцій на міжнародному кредитному ринку, посиленні ролі 
транснаціональних корпорацій (ТНК) і так далі. Ці процеси особливо інтенсивно 
формуються в 60–80-х рр. XX ст. і дають початок розробці міжнародних стандартів 
фінансової звітності. Наразі процес міжнародної стандартизації бухгалтерського обліку 
паралельно здійснюється на двох рівнях: регіональному і міжнародному. 

Стандартизація на регіональному рівні є виробленням загальних принципів і 
стандартів обліку, застосування яких обов’язково для країн, що належать до цього регіону. 
Така стандартизація доцільна, якщо здійснюється в регіональній структурі, тобто в рамках 
країн з близькими соціально-економічними і політичними умовами. Нині існує декілька  
регіональних облікових систем: Європейської економічної спільноти; США і Канади; 
південноамериканських держав; Організації африканської єдності та інші. 

У рамках кожного регіону існує низка регіональних організацій, що займаються 
проблемами стандартизації обліку в регіоні. До них належать, наприклад: 
− Європейська Спільнота (European Union); 
− Союз європейських бухгалтерів (Union of European Accountants – UEC); 
− Міжамериканська асоціація бухгалтерів (Inter - American Accounting Association – IAA); 
− Північноамериканська асоціація вільної торгівлі (North American Free Trade Association – 

NAFTA); 
− Конфедерація бухгалтерів країн Азії і Тихоокеанського регіону (Confederation of Asian 

and Pacific Accountants – CAPA); 
− Африканська бухгалтерська рада (African Accounting Council – AAC) та інші. 

Європейська Спільнота (ЄС) була першою регіональною організацією, заснованою 
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Римською Угодою 25 березня 1957 р. Для забезпечення повної свободи руху товарів і 
робочої сили між країнами-учасницями. Однією з цілей ЄС є створення єдиного середовища 
для підприємницької діяльності шляхом стандартизації законодавства про компанії і 
оподаткування, а також створення спільного ринку капіталу. Для стандартизації 
бухгалтерського обліку у своїх країнах ЄС випустило спеціальні Директиви, що мають 
статус закону й обов’язкові для виконання фірмами європейських країн – членів ЄС. 
Найбільш важливі з них в області обліку: 4-а Директива «Про уніфікацію форм звітності і 
правил аудирования» (1978 р., з подальшими змінами) і 7-а Директива «Про принципи 
складання консолідованої звітності» (1983 р., з подальшими змінами). 4-а Директива вимагає 
достовірної і правдивої інформації про положення компаній, визначає склад і структуру 
фінансової звітності, містить правила оцінки статей балансу і звіту про прибутки і збитки, 
визначає умови публікації фінансової звітності, розкриває правила аудиторської перевірки 
звітності. 7-а Директива розглядає питання складання звітності групи компаній, діючих 
спільно, при різних способах об’єднання компаній. 

Прийняття Директив Європейської Спільноти – спроба вирішення проблеми 
стандартизації бухгалтерського обліку в країнах з різними бухгалтерськими традиціями. У її 
основі лежить деякий політичний компроміс: Директиви припускають досить широкий 
діапазон варіантів складання звітності, що дозволяються, у національному варіанті кожна 
Директива може дещо видозмінитися щодо форми й методів її застосування. Оцінюючи роль 
4-ої і 7-ої Директив, можна відзначити, що завдяки їх виданню країни Європейської 
Спільноти добилися певної міри гармонізації своїх систем бухгалтерського обліку і звітності, 
у той же час на практиці здолані далеко не всі відмінності й до теперішнього часу 
зберігається ще немало неврегульованих проблем. 

Паралельно з процесом стандартизації бухгалтерського обліку на регіональному рівні 
відбувається процес створення міжнародної системи бухгалтерського обліку, яка базується на 
загальних облікових принципах і виробляє єдині стандарти фінансового обліку й звітності для 
порівнянності діяльності підприємств усіх країн світу. До 1 квітня 2001 р. ці стандарти мали 
англійську абревіатуру IAS (International Accounting Standards). З 1 квітня 2001 р. International 
Financial Reporting Standards (IFRS) – Міжнародні стандарти фінансової звітності. 

МСФО створюються в результаті роботи на міжнародному рівні, в яку залучені 
численні міжнародні організації, основними з яких є : 
− Комітет з міжнародних бухгалтерських стандартів (КМСФО, або IASC – International 

Accounting Standards Committee); 
− Міжнародна організація комісій з цінних паперів (МОКЦБ); 
− Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ); 
− Організація Об’єднаних Націй (ООН); 
− Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЭСР). 

Основну роботу щодо розробки МСФО веде Комітет з міжнародних бухгалтерських 
стандартів – International Accounting Standards Committee (IASC), який був заснований  
29 червня в 1973 р. в Лондоні в результаті угоди між професійними бухгалтерськими 
організаціями Австралії, Великобританії, Німеччини, Голландії, Ірландії, Канади, США, 
Мексики, Франції і Японії. З 1983 р. членами КМСФО стали всі професійні бухгалтерські 
організації – члени Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ).  

Консультативна рада зі стандартів це низка економічно розвинених країн з усіх 
континентів: Всесвітня федерація бухгалтерів, Всесвітній банк, Міжнародна організація 
комісій з цінних паперів і деякі інші міжнародні організації. До завдань Консультативної 
ради зі стандартів належить визначення пріоритетних напрямів розробки МСФО, 
дослідження наслідків дії прийнятих стандартів, надання консультаційних послуг членам 
Правління і довіреним особам. 

До процесу стандартизації облікових стандартів залучені й інші міжнародні організації: 
Міжнародна організація комісій з цінних паперів (МОКЦБ) представлена найбільшими 
організаціями, що регулюють обіг цінних паперів у всьому світі. Метою її діяльності є 
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координація правил роботи фондових бірж на загальносвітовому рівні. Одним із основних 
чинників досягнення цієї мети є міжнародна стандартизація бухгалтерського обліку і звітності. З 
1987 р. КМСФО І МОКЦБ беруть участь у спільних розробках МСФО; Міжнародна федерація 
бухгалтерів (МФБ) заснована в 1977 р. Її діяльність спрямована на розробку міжнародних 
стандартів аудиту, етики, освіти, підготовку фахівців у області бухгалтерського обліку і їх 
надання в КМСФО; Організація Об’єднаних Націй (ООН) завдяки роботі своєї Комісії з 
транснаціональних корпорацій залучена до збору й аналізу інформації про міжнародну 
діяльність ТНК, займається аналізом проблем їх бухгалтерського обліку і звітності; Організація 
економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) займається питаннями управління 
багатонаціональними корпораціями, зокрема, порушує питання їх фінансової звітності. 

Важливо відмітити, що непорушною позицією КМСФО є ненав’язування своєї волі 
усьому міжнародному співтовариству. Його мета – створення зразка, який легко наслідувати, 
стандартизація національних систем обліку й звітності, що забезпечує високу якість 
бухгалтерської (фінансовою) звітності підприємств і в першу чергу ТНК, вплив яких на 
світову економіку стає все більш і більш відчутним. Слід зазначити, що жодна економічно 
розвинена країна наразі не застосовує безпосередньо МСФО, а користується своїми, 
національними стандартами. Повною мірою міжнародними стандартами керуються тільки 
ТНК, які через відомі обставини не можуть застосовувати національні методи обліку окремої 
країни. Проте, вплив МСФО зростає, про що свідчить і той факт, що фондові біржі всього 
світу вимагають від лістингових фірм, представлення звітності відповідно до МСФО. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Стандартизація бухгалтерського 
фінансового обліку є закономірністю і основою його еволюції. Законодавчі акти, що 
регламентують бухгалтерський облік, поява у низці країн організацій бухгалтерів, що 
претендували на законодавче визнання свого професійного статусу, поклали конструктивний 
початок процесу стандартизації бухгалтерського обліку на національному рівні. Наступним 
етапом, що закріпив появу бухгалтерських стандартів на національному рівні, був розвиток 
організаційно-правової структури бухгалтерського обліку. Національні стандарти 
бухгалтерського обліку обумовлюють стандартизацію обліку на рівні однієї країни. 
Наступним етапом стала його стандартизація на міжнародному рівні. Стандартизація 
бухгалтерського обліку на міжнародному рівні була зумовлена історичною необхідністю і 
безпосередньо пов’язана з глобалізацією економік країн світу. Наразі, процес міжнародної 
стандартизації бухгалтерського обліку паралельно здійснюється на двох рівнях: 
регіональному (директиви Європейського  Союзу)  і міжнародному (розробка МСФО). 
Розробка єдиних норм і правил – стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності,  
спочатку на регіональному, потім на міжнародному рівні – є першим етапом становлення 
міжнародного фінансового обліку, а наступними етапами є гармонізація та конвергенція.  
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МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ОБСЯГІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІД 
ВІДНОСНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВТОМОБІЛЬНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ ХК «АВТОКРАЗ» 
 
 
У статті розглянуто залежність обсягів 
реалізації від відносної 
конкурентоспроможності автомобільної 
продукції. За допомогою економіко-
математичних методів отримано модель 
лінійної регресії, зміни обсягу продажу 
продукції залежно від коефіцієнту відносної 
конкурентоспроможності продукції. 
Зазначене дає змогу виявити прогнозування 
обсягів реалізації автомобілів для 
беззбитковості підприємства. 

The article deals with the study of dependency 
of realization output on relative 
competitiveness of automobile industry. By 
means of economic and mathematical methods 
it has been obtained the model of linear 
regression  and changes of production sales 
output  dependently on relative production 
competitiveness coefficient that makes it 
possible to determine the prediction of 
automobiles realization output for make-out of 
enterprise. 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Для підприємств автомобілебудівної 
галузі необхідно бути постійно обізнаними про те, що роблять їх конкуренти, знайти шляхи 
до конкуренції на зовнішньому ринку, відповідаючи або покращуючи продукцію 
конкурентів. Конкурентоспроможність є поняття відносне, тісно пов’язане з ринком, часом, 
споживачем. Фактор часу відображає плинність конкурентоспроможності для підприємств 
машинобудівної промисловості. Методика моделювання результатів збутової діяльності 
підприємства залежно від рівня конкурентоспроможності продукції та стану зовнішнього 
середовища підприємства дає можливість визначати прогнозні показники обсягів 
виробництва і збуту продукції залежно від ступенів впливу конкурентоспроможності 
продукції, залежних і незалежних зовнішніх ризиків. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Питанням, пов’язаним з оцінкою 
конкурентоспроможності промислової продукції, присвячена значна кількість наукових 
праць як у світовій економічній літературі, так і в роботах вітчизняних вчених-економістів. 
Актуальні аспекти досліджуваної проблеми розкриваються у наукових працях З. С. Варналія, 
А. Е. Воронкової, Н .П. Гончарової, Л. Є. Довгань, І. З. Должанського, О. Л. Загорянської,  
Л. М. Кобиляцького, О. Є. Кузьміна, В. Є. Новицького, І. О. Піддубного, П. Г. Перерви,  
В. Г. Шинкаренко та інших. Серед авторів з інших країн СНД конкурентні відносини 
досліджували Г. Г. Азгальдов, Г. Л. Азоєв, В. Д. Андріанов, А. А. Воронов, Є. А. Горбашко, 
Б. І. Гусаков, С. Д. Ільєнкова, І. М. Ліфіц, В. М. Мішин, А. М. Романов, С. Г. Светуньков,  
Х. А. Фасхієв, Р. А. Фатхутдінов, А. Ю. Юданов.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У працях учених 
розглянуто основні питання формалізації конкурентоспроможності продукції, розроблено 
методичні основи управління та оцінки конкурентоспроможності. Проте, для більшості 
праць характерною є відсутність комплексного підходу до вирішення задач управління та 
оцінки конкурентоспроможності складної промислової продукції на світовому ринку, її 
потенціальних можливостей щодо набуття більш ефективних конкурентних переваг. 

Постановка завдання. Метою статті є виявлення прогнозних показників обсягу 
реалізації продукції на основі моделювання їх залежності від відносної 
конкурентоспроможності автомобільної продукції.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Випуск вантажних автомобілів КрАЗ на 
Кременчуцькому автомобільному заводі до 1991 р. складав понад 30 000 од. на рік, тоді як за 



Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 4 (47) 

 200 

1999 р. цей показник склав 798 од. За цей час підприємство втратило важливі ринки збуту 
продукції, у тому числі російський ринок. Так, на початок 2003 р., із 30 технічних центрів, 
що займалися продажем та ремонтом автомобілів КрАЗ у Російській Федерації, не 
залишилося жодного. У цей же період, у Росії були прийняті нові стандарти, у відповідності 
з якими дизельні двигуни автомобілів КрАЗ не задовольняли вимогам Євро-2 з екологічної 
безпеки. За даних умов ХК «АвтоКрАЗ» вимушена долати існуючі перешкоди та швидко 
реагувати на зміни турбулентного зовнішнього середовища.  

У 2009 році холдингова компанія «АвтоКрАЗ», працюючи в умовах глобальної 
фінансової кризи, реалізувала споживачам 654 одиниці автомобільної техніки, що склало  
20 % від об’єму реалізації автомобілів, передбачених планом (рис. 1). На Україні падіння 
обсягів продажу автомобілів відбулося на фоні різкого скорочення вантажних перевезень та 
обсягів будівництва. 

Рис. 1. Динаміка реалізації автомобілів КрАЗ у 1991–2009 рр., од. 
 

В умовах сприятливої кон’юнктури зовнішніх ринків та зростаючого попиту на 
автомобільну продукцію, на перше місце виходить рівень абсолютної конкурентоспроможності 
автомобілів КрАЗ, що дозволяє конкурувати з автомобілями світових аналогів шляхом: 
1. Завдяки технічним характеристикам отримати перемогу в закупівельних тендерах, що 

проводяться вітчизняними або іноземними, державними або комерційними структурами. 
2. Перейти від разових до серійних постачань автомобілів КрАЗ за умов задоволеності 

споживачів функціональністю та надійністю автомобільної продукції, та, як результат, їх 
готовності здійснити повторну закупівлю автомобілів КрАЗ та запасних частин до них. 

3. Завоювати довіру серед клієнтів та створити імідж високоякісної продукції з подовженим 
терміном гарантійного обслуговування та гарантійного пробігу до 100 000 км. 

4. Скоротити витрати споживачів на ремонт та обслуговування автомобілів КрАЗ за рахунок 
зниження кількості дефектів, підвищити економічність використання продукції. 

5. Створити підґрунтя для подальшого розвитку високотехнологічної продукції у порівнянні з 
конкурентами, отримати додатковий попит на автомобілі КрАЗ у майбутньому. 

В умовах фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. увагу привертає той факт, що 
жодна з вищеназваних причин падіння обсягів продажів автомобілів КрАЗ у цей період 
напряму не пов’язана із рівнем абсолютної конкурентоспроможності продукції у порівнянні 
з конкурентами. При цьому, одночасно, планування реалізації автомобілів КрАЗ на рік 
відбувається без урахування розвитку її конкурентоспроможності. Це говорить про 
складність визначення залежності між рівнем конкурентоспроможності та обсягом продаж. 

Щорічний обсяг продажу автомобілів КрАЗ може бути розрахований таким чином: 
     T = Z * Y       (1) 

де T – обсяг продаж автомобілів КрАЗ за певний період (місяць, квартал, рік), од.; 
Y – коефіцієнт впливу конкурентоспроможності продукції на обсяг продаж; 
Z – виробнича потужність підприємства за певний період (місяць, рік), од. 
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Виробнича потужність ХК «АвтоКрАЗ» становить близько 6 000 од. на рік, або  
1500 од. на квартал, або 500 од. автомобілів на місяць. Отже, значення параметру Z  
також є відомим.  

Як показують дослідження, зміна обсягів продажів автомобілів КрАЗ у 2007–2009 рр. 
була обумовлена переважно макроекономічним становищем на ринках України та СНД, а 
саме наявністю зовнішніх ризиків на традиційних ринках збуту вантажних автомобілів КрАЗ 
(табл. 1). Найважливіший показник надійності партнера був незначним або майже відсутнім. 
Закономірним є те, що рецесія на основних ринках збуту України та СНД внаслідок світової 
економічної кризи призвела до зниження обсягів продажу у 2009 р. до мінімуму, а вітчизняні 
дилери ХК «АвтоКрАЗ» відмовилися від виконання взятих зобов’язань [1]. І тільки завдяки 
торговельним партнерам ХК «АвтоКрАЗ» у далекому зарубіжжі вдалося покращити 
ситуацію.  

Тепер можливим є визначення значення коефіцієнту впливу конкурентоспроможності 
продукції Y на обсяг продажів автомобілів КрАЗ за формулою (1). 

Таблиця 1 
Аналіз зміни обсягів продажу вантажних автомобілів КрАЗ поквартально у 2007–2009 рр. 

 
№ з/п T Z Y, % 

1 842 1500 56,13 
2 1050 1500 70,00 
3 1144 1500 76,27 
4 1264 1500 84,27 
5 944 1500 62,93 
6 862 1500 57,47 
7 982 1500 65,47 
8 629 1500 41,93 
9 140 1500 9,33 

10 172 1500 11,47 
11 113 1500 7,53 
12 229 1500 15,27 

 
Оскільки завдання полягає у встановленні взаємозалежності між зміною обсягів 

продажу автомобілів КрАЗ та рівнем міжнародної конкурентоспроможності продукції, то в 
основі розрахунків використовується відносна конкурентоспроможність продукції. Це 
обумовлено тим, що реалізація продукції відбувається переважно під впливом факторів та 
ризиків зовнішнього бізнес-середовища. При цьому виробництво продукції без її реалізації є 
економічно недоцільним, тому що призводить не тільки до збільшення продукції на складах, 
але й до неліквідності і збитковості промислового виробництва загалом. Також візьмемо  
до уваги те, що реалізація продукції в країнах далекого зарубіжжя залежить, у першу чергу, 
від надійності партнера, що презентує та просуває продукцію, особливо під час виходу  
на новий ринок.  

Таким чином, для розрахунку відносної конкурентоспроможності kE  за формулою 

(1+α2) / (1+R) для продукції типу B (MEDIUM) за рівнем абсолютної 
конкурентоспроможності, приймемо за умову, що значення відсотку продажу автомобілів 
відповідного рівня абсолютної конкурентоспроможності α2  на зовнішньому ринку 
усереднено дорівнює 50% (табл. 2). Для України цей показник коливається на рівні 65–70%. 
Проте показник α2 змінюється у кожній іноземній країні, а географія продажу автомобілів 
КрАЗ є доволі широкою. Крім того, у цьому випадку підприємство може розраховувати на 
мінімальну лояльність споживачів продукції типу B (MEDIUM), де показник kE  

розраховується за формулою 1,5 / (1+R). 
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За умови нестабільної зміни турбулентного зовнішнього середовища, а також різних 
наслідків, що спричинила економічна криза для економік багатьох країн світу, дуже важко 
визначити значення інтегрального показника зовнішніх ризиків R. Відзначимо тільки, що 
автомобілі КрАЗ мають найбільший попит на ринках країн, що розвиваються, із середнім 
рівнем платоспроможності споживачів (Україна, Росія, Казахстан, Узбекистан, Грузія тощо). 
У той же час, економіки цих країн найбільш відчули наслідки світової економічної  
рецесії [2].  

Таблиця 2 
Оцінка зміни відносної конкурентоспроможності автомобілів КрАЗ у 2007–2009 рр. 

Імовірність вияву i-фактора ризику 

квартал 2007р. квартал 2008р. квартал 2009р. 
№ 

фактору 
Значи-
мість 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 10,34 2 1 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 16,29 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 2,46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 24,51 1 1 1 1 0 0 0 1 2 2 2 2 

5 13,26 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 1 

6 11,49 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 2,25 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 

8 8,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 2,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

10 8,37 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 1 

Значення R 0,72 0,62 0,52 0,38 0,73 0,86 0,86 1,11 1,59 1,61 1,61 1,40 

Значення Ek 0,87 0,93 0,99 1,08 0,87 0,81 0,81 0,71 0,58 0,57 0,57 0,63 
 

Ціновий фактор завжди був одним з найважливіших у конкурентній боротьбі, а у 
2008–2009 рр. ціна на автомобілі КрАЗ зросла майже на 20%. ХК «АвтоКрАЗ» уникла 
кредитного ризику у 2008 р. завдяки лізинговим та форфейтинговим операціям з продажу 
автомобілів із розстрочкою платежу. У 2009 р. навпаки відбулося значне погіршення доступу 
до кредитних ресурсів, які є основним джерелом фінансування лізингових операцій, падіння 
платоспроможності підприємств та призупинення інвестиційних проектів. 

На рис. 2 представлено зміну коефіцієнту впливу конкурентоспроможності автомобілів 
КрАЗ на обсяг продажів Y в залежності від значення відносної конкурентоспроможності 
автомобілів КрАЗ Ek, що у результаті утворює на кореляційному полі множину точок (Ek, Y). 

 
Рис. 2. Встановлення взаємозалежності між коефіцієнтами Y та Ek 

Відносна конкурентоспроможність, Ek 

К
ое
фі
ці
єн
т 
вп
ли
ву

 
ко
нк
ур
ен
то
сп
ро
мо

ж
но
ст
і, 

Y
 



Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 4 (47) 

 203

Найбільш широко в економічному аналізі застосовуються методи парної і множинної 
кореляції. За допомогою цих методів є можливим визначення не функціональної, а 
стохастичної причинно-наслідкової залежності між економічними явищами, тобто вивчення 
дії факторів, що мають тенденційний вплив на об’єкт дослідження. Щільність зв’язку 
вимірюється значеннями коефіцієнта кореляції, що коливається в діапазоні від нуля до 
одиниці. Коли значення коефіцієнта кореляції перевищує 0,5, то зв’язки між факторами та 
узагальнюючим показником об’єкта дослідження вважаються досить щільними, що дає 
змогу з достатньою долею вірогідності вимірювати їхній вплив. Для цього передусім 
необхідно побудувати факторну економіко-математичну модель [3, с.106]. 

Необхідно зазначити, що побудова якісного рівняння регресії, який би відповідав 
емпіричним даним і цілям досліджень, є досить складним процесом. Його можна поділити на 
три етапи: вибір форми рівняння регресії; визначення параметрів обраного рівняння; аналіз 
якості рівняння та перевірка адекватності рівняння емпіричним даним, удосконалення 
рівняння. У випадку парної регресії вибір формули звичайно здійснюється за графічним 
зображенням реальних статистичних даних у вигляді точок на діаграмі розсіювання  
[4 с.34; 5 с.152]. 

На рис. 2 взаємозв’язок між коефіцієнтами Y та Ek близький до логарифмічної 
залежності, що досить добре узгоджується з емпіричними точками та описується функцією: 

 

y = a + b*Ln(Ek)       (2) 
 

Для визначення оцінок a та b – параметрів рівняння логарифмічної залежності (2) 
використовується найпоширеніший метод найменших квадратів (МНК), у відповідності з 
яким: 
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Zbya •−=)                                                           (4)      

  
        Z = Ln(Ek)                                                            (5)                   

де n – обсяг вибірки (n=12), y , Z – середні арифметичні відповідних значень змінних 
(табл. 3). 

Таблиця 3 
Розрахункові значення для визначення параметрів a та b за методом МНК 

Z = Ln (Ek) iy  ii yz •  2
iz  

-0,14 0,56 -0,08 0,02
-0,07 0,70 -0,05 0,01
-0,01 0,76 -0,01 0,00
0,08 0,84 0,06 0,01
-0,14 0,63 -0,09 0,02
-0,21 0,57 -0,12 0,04
-0,21 0,65 -0,14 0,04
-0,34 0,42 -0,14 0,12
-0,54 0,09 -0,05 0,30
-0,56 0,11 -0,06 0,32
-0,56 0,08 -0,04 0,32
-0,46 0,15 -0,07 0,21

∑ =        -3,18     5,58                    -0,79 1,4 
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b
)

 = (12*(-0,79) – (-3,18)*5,58)/(12*1,4 – (-3,18)2) =(-9,48 + 17,74)/(16,8 – 10,11) = 
8,26/6,69= 1,23, 

a
)

 = (5,58 / 12) – 1,23 * (-3,18 / 12) = 0,465 + 0,326 = 0,79. 
У результаті логарифмічна залежність Y та Ek буде мати такий вигляд: 
 

Y = 0,79 + 1,23* Ln(Ek)                                              (6)     
  

Для перевірки коректності побудови моделі визначають: стандартну похибку 
рівняння, коефіцієнт детермінації та коефіцієнт множинної кореляції, стандартну похибку 
параметрів. Критерієм оптимальності моделі можна прийняти величину дисперсії 
залишків: 

∑
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де  iY
)

– розрахункове значення iY , отримане для Ek по моделі з визначеними 

параметрами a, b. 
Статистичну значущість параметру b

)
для парної регресії перевіряємо за допомогою t-

критерію Стьюдента, де розрахункове значення t-критерію для оцінки b
)
визначається як: 
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При цьому табличне значення крt  знаходимо за таблицею t-розподілу Стьюдента для 

ймовірності α = 0,05 (5%) та числа ступенів свободи k = n – 2 = 12 – 2 = 10, .228,2)10;05,0( =t      

Для оцінки якості отриманої моделі вводиться коефіцієнт детермінації R2, що показує, 
яка частина руху залежної змінної описується даним регресійним рівнянням, і обчислюється як: 
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На значення коефіцієнта детермінації впливає значна кількість факторів, що 
врахована в моделі. Уведення в модель кожної нової змінної збільшує значення коефіцієнту 
детермінації.  

Коефіцієнт множинної кореляції R визначає міру зв’язку залежної змінної з усіма 
незалежними факторами і є коренем квадратним з відповідного коефіцієнта детермінації  
R2 (табл. 4). 

У цілому стандартна похибка рівняння, коефіцієнт детермінації та множинної 
кореляції є характеристиками, за якими перевіряється правильність вибору незалежних 
змінних моделі. При порівнянні регресійних рівнянь з різною кількістю незалежних змінних 
вирішальними критеріями залишаються стандартна похибка рівняння (найменша) та 
коефіцієнт детермінації (якомога ближчий до одиниці і з більшим числом ступенів свободи) 
[4, с. 26]. 

Таблиця 4 
Розрахункові значення для проведення статистичної верифікації моделі 

iY
)

 iY - iY
)

 ( iY - iY
)

)2 
iY - iY  ( iY - iY )2 

1 2 3 4 5 
0,62 -0,06 0,00 0,10 0,01
0,70 0,00 0,00 0,24 0,06
0,78 -0,01 0,00 0,30 0,09
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Продовження табл. 4 

 
З метою перевірки адекватності отриманої моделі обчислимо: 

− середньоквадратичну похибку дисперсії залишків (чим менша стандартна похибка 
Sзал, тим краще функція регресії відповідає дослідним даним): Sзал = )212/(02,0 − = 

0,045; 

− t-статистику Стьюдента: tb = ( ) 045,0
)18,3(4,11212

23,1
2
•

−−•
 = 20,5, оскільки  

bt  > )10;05,0(таблt , можна зробити висновок, що параметр b значимо відрізняється  

від 0; 
− коефіцієнт детермінації, тобто перевіримо загальний вплив незалежних змінних на 

залежну змінну: R2 = 1 – 0,02 / 0,89 = 0,97753. Оскільки коефіцієнт детермінації 
наближається до 1, варіація залежної змінної y значною мірою визначається 
варіацією незалежних змінних; 

− вибірковий коефіцієнт множинної кореляції R= 97753,0 = 0,9887 досить великий, 

тому існує тісний лінійний зв’язок усіх незалежних факторів Ek із залежною 
змінною y. 
Для перевірки адекватності отриманої моделі експериментальним даним 

застосовуємо F-критерій Фішера з m та n-m-1 ступенями свободи. За отриманими в моделі 
значеннями коефіцієнта детермінації R2 обчислюють експериментальне значення  
F-статистики: 

m

mn

R

R
Fексп

1

1 2

2 −−
•

−
=                                                (10) 

 
)110())0,977531(0,97753( •−=експF = 435,038 

 
Табличне значення F-статистики F (m, n-m-1, α) знаходимо за таблицею F-

розподілу для значущості α = 0,05 (5%) та числа ступенів свободи k1 = m = 1, k2 = n–(m+1) 
= 12 – 2 = 10:  

F (1; 10; 0,05) = 4,96. Оскільки експF > F (1; 10; 0,05), нульова гіпотеза відхиляється, 

тобто коефіцієнти регресії є значущими, що свідчить про адекватність побудованої 
моделі (6).  

Підставивши у рівняння (1) модель коефіцієнту впливу конкурентоспроможності 
продукції на обсяг продаж (6), отримаємо наступне значення обсягу продажу продукції 
Ti: 

 

Ti = Z* (0,79 + 1,23* Ln(Ek))                                          (11) 
 

1 2 3 4 5
0,88 -0,04 0,00 0,38 0,14
0,62 0,01 0,00 0,16 0,03
0,53 0,04 0,00 0,11 0,01
0,53 0,12 0,02 0,19 0,04
0,37 0,05 0,00 -0,05 0,00
0,12 -0,03 0,00 -0,37 0,14
0,10 0,02 0,00 -0,35 0,12
0,10 -0,02 0,00 -0,39 0,15
0,22 -0,07 0,00 -0,31 0,10

∑ = 5,57 0,00                0,02 0,00 0,89 
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Наступним кроком є визначення обмежень, що накладає рівняння (11) на значення 
аргументу Ek. Для цього спочатку відзначимо, що параметр Y у рівнянні (1) мав наступні 
критичні значення, що дозволяли змінити функцію Ti від 0 до Z, а саме:  
− мінімальне значення Y: 0;  
− максимальне значення Y: 1. 

Для визначення обмежень параметру Ek необхідно розв’язати два наступних 
рівняння: 
− мінімальне значення Ek: 

Y = 0,79 + 1,23* Ln(Ek) = 0                                                      (12) 
Ln(Ek) = - 0,79 / 1,23 

Ln(Ek) = - 0,64 
Ek = 64,0−e = 0,5273 

− максимальне значення Ek: 
Y = 0,79 + 1,23* Ln(Ek) = 1 

Ln(Ek) = 0,21 / 1,23 
Ln(Ek) = 0,17 

Ek = 17,0e  = 1,1853                                                       (13)                   
 

За формулою (11), у випадку, якщо значення аргументу Ek опускається нижче 
мінімального значення, то функція Ti набуває від’ємного значення і втрачає економічну 
доцільність; коли ж інтегральний коефіцієнт відносної конкурентоспроможності продукції Ek 
перевищує обмеження максимального значення 1,1853, то можливий обсяг виробництва 
перевищує виробничі потужності підприємства та вказує на втрачені ринкові можливості.  

Якщо виробнича потужність ХК «АвтоКрАЗ» складає 6000 од. на рік, беззбитковість 
виробництва – 2160 од. на рік, то річний обсяг продажу продукції Ti буде наступним: 

 

  Ti = 6000 * 0,79  + 6000 *1,23 * Ln(Ek)      (14) 
Ti = 4740  + 7380 * Ln(Ek) 

 

де мінімальне значення аргументу Ek становить 0,5273, а незмінне максимальне є 
1,1853.   

Для аналізу та прогнозування залежної змінної T(Ek) у табл. 5 розглянемо фактичні та 
розрахункові значення обсягу продажу продукції Ti, що змінювалась протягом 2007–2009 рр. 
(табл. 5). 

Таблиця 5 
Фактичні та розрахункові значення обсягу продажу Ti поквартально за 2007–2009 рр. 

 

i Ek Ti, од. iT
)

, од. ii TT
)

−  

1 0,87 842 928 -86
2 0,93 1050 1051 -1
3 0,99 1144 1166 -22
4 1,08 1264 1327 -63
5 0,87 944 928 16
6 0,81 862 796 66
7 0,81 982 796 186
8 0,71 629 553 76
9 0,58 140 180 -40

10 0,57 172 148 24
11 0,57 113 148 -35
12 0,63 229 333 -104

∑ = 9,42      8371 8355 16 
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Нанесемо на кореляційне поле TOTi множину точок (T; Ti) та (T; iT
)

) (рис. 3) та 
зможемо візуально порівняти наскільки точно знайдена модель лінійної регресії відповідає 
фактичним значенням поквартальної зміни обсягу продажу продукції Ti  
протягом 2007–2009 рр. 
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Рис. 3. Порівняльний аналіз фактичних і розрахункових значень функції T(Ek) у часі T 

 
Висновки і перспективи подальших розробок. Отже, тенденція зміни функції T(Ek) 

подібна до розрахункових значень функції )( kET
)

, що доводить практичну значущість 

отриманої моделі лінійної регресії зміни обсягу продажу продукції Ti залежно від 
коефіцієнту відносної конкурентоспроможності продукції Ek.   

Еластичність обсягу продажу продукції Ti щодо зміни коефіцієнту відносної 
конкурентоспроможності Ek визначається частковим коефіцієнтом еластичності 

k

I
E

TE : 

)( k

k

k

i

E
T
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E

dE
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E

k

I
)

)

⋅=                                                    (15) 

Підставивши рівняння (14) отримаємо наступне значення коефіцієнту еластичності:  

)Ln(E *7380 +4740

7380

)Ln(E *7380 + 4740

7380

kk

=⋅= k

kE
T

E

E
E

k

I
 

Тоді при зміні Ek для висхідних даних в інтервалі 19,153,0 ≤≤ kE  коефіцієнт 
еластичності буде змінюватися в межах 53,43623,1 ≤≤ E . Таким чином, збільшення 

значення параметру kE  на 1% викликає збільшення значення показника )( kET
)

у середньому 

на 1,23%. У подальшому цей метод пропонується використовувати при розрахунку 
міжнародної конкурентоспроможності для всієї машинобудівної промисловості.  

 
Список використаної літератури 

1. Криза збила темпи виробництва КрАЗу [Електронний ресурс] // Економічна правда. – 
2009. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua. 

2. Межгосударственный статистический комитет СНГ [Електронний ресурс]. –  
Режим доступу: www.cisstat.com.  

3. Економічний аналіз / [М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток, С. А. Заросило,  
В. М. Івахненко]. – К.: КНЕУ, 2003. – 555 с. 

4. Лещинський О. Л. Економетрія: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] /  
О. Л. Лещинський, В. В. Рязанцева, О. О. Юнькова. – К.: МАУП, 2003. – 208 с. 

5. Наконечний С. І. /Економетрія: [підруч.]. – Вид. 2-ге, допов. та перероб. /  
С. І. Наконений, Т. О. Терещенко, Т. П. Романюк. – К.: КНЕУ, 2000. – 296 с. 

Прийнято до друку 25.04.2012 



Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 4 (47) 

© ЛЕВЧЕНКО Ю.Г., 2012 208 

УДК 330.341.2                                                                                    Левченко Ю.Г. 
 
 

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
 
У статті визначено основні підходи до 
оцінки інноваційного потенціалу, 
розроблено підхід до оцінювання рівня 
інноваційного потенціалу підприємства, 
який базується на поєднанні кількісного  
та якісного вимірювання наявних  
ресурсів, які використовуються або можуть 
використовуватися в процесі інноваційної 
діяльності.  

The article outlines the main approaches to  
the estimation of innovative potential,  
the approach to the evaluation of the 
innovation capacity of enterprises, which  
is based on a combination of quantitative  
and qualitative measurement of available 
resources that are used or can be used in the 
process of innovation. 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Проблема визначення рівня 
інноваційного потенціалу залишається в центрі уваги економістів і керівників підприємств.  
В Україні відсутній комплексний підхід до розроблення показників оцінки рівня 
інноваційного потенціалу. У процесі активізації інноваційної діяльності виникають складні 
економічні проблеми, розв’язування яких неможливо обмежити застосуванням 
загальновідомої методології економічного аналізу.  

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Аналіз праць науковців, які вивчали 
проблеми оцінювання інноваційного потенціалу підприємств, Г. П. Азов, Ю. М. Бажал,  
Л. І. Білоусова, В. В. Вітлінський, С. М. Ілляшенко, О. Є. Кузьмін, Н. Н. Молчанов,  
Р. А. Фатхудинов, І. В. Федулова, показав, що зазвичай його оцінюють на засадах 
використання одного з трьох підходів: перший передбачає оцінювання інноваційного 
потенціалу в розрізі груп інноваційних ресурсів; другий зводиться до обчислення 
ефективності вкладення коштів у реалізацію інноваційних проектів; третій підхід базується 
на концепції маркетингу, тобто передбачає оцінювання реалізації інноваційного потенціалу 
через призму задоволення ринкового попиту на конкретний вид інноваційної продукції. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Відсутність чіткої 
системи показників, їх багатозначність, різноплановість у практиці розробки показників не 
задовольняють вимоги сьогодення. Потрібні нові методики, які дають змогу не тільки 
визначити систему показників ефективності, а й будуть гарантом успішної реалізації 
вибраної інноваційної стратегії розвитку підприємства. 

Постановка завдання. Метою статті є розробка комплексного підходу до оцінки 
інноваційного потенціалу, яка надає можливості виявити фактори і резерви його підвищення, 
ураховуючи при цьому особливості діяльності підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На практиці оцінка інноваційного 
потенціалу – це досить складна і багатоаспектна задача, що вимагає значних затрат часових і 
трудових ресурсів. Підходи дослідників до оцінки інноваційного потенціалу досить 
різноманітні та різнобічні, що проявляється в меті та напрямках оцінювання, методах, 
засобах та глибині оцінки, в виборі результуючого показника.  

Оскільки оцінка інноваційного потенціалу підприємства може проводитися як для 
внутрішніх, так і для зовнішніх потреб, то й інтерпретація результатів, співставлення їх з 
очікуваними даними будуть індивідуальними для кожного контрагенту. 

Система показників для комплексної оцінки інноваційного потенціалу підприємства 
повинна відповідати таким вимогам [1, c.56–59; 2, c.219–227]:  
− враховувати показники, що характеризують інноваційний потенціал за всіма складовими;  
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− має бути узгоджена з існуючою на підприємстві звітністю;  
− витрати на збір та обробку інформації згідно обраної системи показників повинні бути 
мінімальними.  

Отже, на думку автора, визначення інноваційного потенціалу підприємства потрібно 
оцінювати за допомогою кількісних показників (обчислюються чисельно за допомогою 
вимірювань або обчислень) та якісних показників (в основу яких покладена рейтингова 
оцінка). 

Системи кількісних показників інноваційного потенціалу підприємства за різними його 
складовими представлена в табл. 1.  

При оцінці управлінського блоку доцільно використовувати такі показники [3, c.104–114;  
4, c.84–89; 5, c.210–214; 6, c.142–148]:  
− обсяг виробленої продукції; 
− обсяг виробленої інноваційної продукції; 
− загальна кількість інноваційних проектів (нових видів продукції) за рік;  
− чистий прибуток; 
− прибуток від інноваційної діяльності; 
− рівень рентабельності інноваційної діяльності; 
− частка прибутку від інноваційної діяльності; 
− частка витрат на інноваційну діяльність; 
− частка витрат на персонал, що займається інноваційною діяльністю. 

Рентабельність інноваційної діяльності, показує який прибуток підприємство отримує з  
1-ої вкладеної гривні в інновації та розраховується за такою формулою: 

     
,100×=

ІД

ІД
ІД В

П
R

     (1) 
де  ПІД – прибуток від інноваційної діяльності; 

ВІД – витрати на інноваційну діяльність. 
Частка прибутку від інноваційної діяльності показує, яку частину від чистого прибутку 

підприємства становить прибуток отриманий від реалізації інноваційної продукції, процесів, 
послуг. 

 

     П
ПП ІП

ni =       (2) 

 
де  ПІП – прибуток від реалізації інноваційної продукції, процесів, послуг 

П – чистий прибуток підприємства. 
Частка витрат на інноваційну діяльність показує, скільки коштів від загальної суми 

витрачається на розвиток нових продуктів.  
Для цілей зростання всього підприємства цей показник повинен плануватися на 

достатньому рівні й відповідати структурі інноваційного портфелю, встановлюючи необхідне 
співвідношення між різними напрямками інвестицій.  

Він розраховується як: 
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де  ВН – витрати, вкладені в нові продукти до дійсного моменту часу протягом 

періоду інноваційних змін;  
ВЗ – загальні витрати на інноваційну діяльність до дійсного моменту часу 

протягом періоду інноваційних змін. 



Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 4 (47) 

 210 

                                                                                                                                               Таблиця 1  
Кількісні показники оцінки інноваційного потенціалу підприємства 

№ 
п/п 

Показники 

1.  

Управлінський  блок: 
обсяг виробленої продукції, тис. грн  
обсяг виробленої інноваційної продукції, тис. грн 
чистий прибуток, тис. грн. 
прибуток від інноваційної діяльності, тис. грн 
рентабельність інноваційної діяльності 
частка прибутку від інноваційної діяльності 
частка витрат на інноваційну діяльність 
інноваційний прибуток на одного працівника, тис. грн/люд. 
частка витрат на персонал, що займається інноваційною діяльністю 
загальна кількість інноваційних проектів (нових видів продукції) за рік, од. 

2.  

Ресурсний блок: 
– матеріально-технічний ресурси: 
питома вага в структурі основних засобів дослідно-конструкторського, експериментального 
та лабораторного обладнання 
питома вага інноваційних основних засобів 
коефіцієнт загального зношення основних засобів; коефіцієнт загального зношення 
дослідно-конструкторського, експериментального та лабораторного обладнання 

 

– інформаційні ресурси: 
кількість запатентованих винаходів, промислових зразків, корисних моделей 
кількість зареєстрованих товарних знаків 
питома вага винаходів, промислових зразків, корисних моделей в нематеріальних активах 
підприємства 
кількість використаних раціоналізаторських пропозицій 
коефіцієнт доступу до глобальної інформаційної мережі Internet,  
коефіцієнт використання глобальної інформаційної мережі Internet, 
– фінансові ресурси: 
коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів 
коефіцієнт фінансової незалежності 
коефіцієнт платоспроможності 

 
 
 
 
 
 
 
 

– трудові ресурси: 
кількість працівників, що займаються інноваційною діяльність, чол.. 
частка інноваторів серед працівників, що здійснюють інноваційну діяльність 
коефіцієнт персоналу зайнятого в НДДКР 
наявність партнерських та особистих  зв’язків з  НДІ, вищими навчальними закладами, в т.ч. 
закордонними 
досвід стратегічного управління 
досвід управління інноваціями 

3.  

Організаційний блок: 
наявність власних науково-дослідних або конструкторських відділів 
наявність відділу головного технолога 
наявність лабораторії контролю якості продукції 
наявність відділу маркетингу або маркетолога, який займається виключно новою продукцією  
наявність інноваційного відділу 
коефіцієнт комп’ютерної підготовки керівників 
питома вага серед організаційно-управлінського персоналу фахівців з вищою  спеціальною 
менеджерською освітою 

4.   Функціональний блок: 
коефіцієнт оновлення продукції 
коефіцієнт освоєння нової продукції 
коефіцієнт освоєння нової техніки 
коефіцієнт оновлення нової технології 
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Інноваційний прибуток на одного працівника є своєрідним критерієм продуктивності праці 
людей, які займаються інноваційною діяльністю.  

Цей показник також дає уяву про ефективність розміщення додаткових ресурсів: 
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де  ПІД – прибуток від інноваційної діяльності, 
ЧВП
ІНЧ  – загальне число працівників, повністю зайнятих інноваційною 

діяльністю. 
Частка витрат на персонал, що займається інноваційною діяльністю показує скільки 

припадає витрат на персонал, що займається інноваційною діяльністю та розраховується за 
наступною формулою: 

     ,
ФЗп
ФЗпІДС ВПІД =     (5) 

де ФЗпІД – розмір фонду заробітної плати працівників, що займаються інноваційною 
діяльністю;  

ФЗп – розмір фонду заробітної плати 
Ефективність ресурсного блоку відображається наступними показниками: питома вага в 

структурі основних засобів дослідно-конструкторського, експериментального та лабораторного 
обладнання, коефіцієнт загального зношення дослідно-конструкторського, експериментального 
та лабораторного обладнання, коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів, 
коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт платоспроможності, кількість запатентованих 
винаходів, кількість промислових зразків, коефіцієнт доступу до глобальної інформаційної 
мережі Internet, коефіцієнт використання глобальної інформаційної мережі Internet, кількість 
корисних моделей; кількість зареєстрованих товарних знаків; питома вага винаходів, 
промислових зразків, корисних моделей в нематеріальних активах підприємства; кількість 
використаних раціоналізаторських пропозицій. 

Питома вага в структурі основних засобів дослідно-конструкторського, 
експериментального та лабораторного обладнання, розраховується за формулою: 

     ,
ОЗ

ДКЕЛООЗ =Δ      (6) 

де ДКЕЛО – дослідно-конструкторське, експериментальне та лабораторне 
обладнання;  

ОЗ – вартість основних засобів підприємства; 
Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів показує величину позикових 

коштів (цільове фінансування + довгострокові зобов’язання + поточні зобов’язання + доходи 
майбутніх періодів) у власному капіталі та розраховується за формулою: 

    ,
 

капіталВласний
коштиПозиковіКспів =      (7) 

Коефіцієнт фінансової незалежності, характеризує частку власного капіталу в загальній 
сумі заборгованості підприємства та розраховується за формулою: 

      ,
балансу Валюта
 

..
капіталВласнийнезалКфін =     (8) 

Коефіцієнт платоспроможності, характеризує здатність підприємства своєчасно і 
повністю виконувати свої платіжні зобов’язання та розраховується за формулою: 

     ,
 

язобовязаннПоточні
коштиГрошовіКплат =     (9) 

Коефіцієнт доступу до глобальної інформаційної мережі Internet. Визначається як 
відношення кількості первинних структурних підрозділів (відділів, бюро, наукових груп, 
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проектів і т.п.), що мають безпосередній доступ до глобальної інформаційної мережі INTERNET 
до загальної кількості первинних структурних підрозділів. 

Коефіцієнт використання глобальної інформаційної мережі Internet. Визначається як 
відношення числа співробітників організаційно-управлінського персоналу, що використовують 
у своїй роботі дані, отримані з даної мережі, до загальної кількості працівників організаційно-
управлінського персоналу. 

Організаційний блок характеризує організаційну структуру і культуру підприємства. До 
нього можна віднести слідуючи характеристики: кількість власних науково-дослідних або 
конструкторських відділів, наявність відділу головного технолога, наявність лабораторії 
контролю якості продукції, наявність відділу маркетингу нової продукції; наявність 
інноваційного відділу, коефіцієнт комп’ютерної підготовки керівників, визначається як 
відношення кількості керівників, що вільно володіють персональним комп’ютером і 
використовують у своїй роботі прогресивні інформаційні технології до загальної кількості 
керівників. 

До функціонального блоку можна віднести показники, які відображають здатність до 
інноваційного виробництва: коефіцієнт персоналу зайнятого у НДДКР; коефіцієнт оновлення 
продукції; коефіцієнт освоєння нової продукції; коефіцієнт освоєння нової техніки, коефіцієнт 
оновлення технології. 

Коефіцієнт персоналу зайнятого в НДДКР, характеризує професійно-кадровий склад 
підприємства. Він показує частку персоналу, зайнятого безпосередньо розробкою нових 
продуктів і технологій, виробничим та інженерним проектуванням, іншими видами 
технологічної підготовки виробництва для випуску нових продуктів або впровадження нових 
послуг, відносно середньоспискового складу всіх постійних і тимчасових працівників 
підприємства. Даний коефіцієнт визначається за формулою: 

      ,
п

пр Ч
ЧК НДДКР=      (10) 

де ЧНДДКР  –  кількість зайнятих у сфері НДДКР, осіб; 
 Чn  –  загальна чисельність працівників підприємства, осіб. 

Коефіцієнт оновлення продукції відображає частку нової продукції у загальному обсязі 
продажу продукції підприємства. На основі даного показника можна зробити висновок про 
доцільність фінансування інноваційної діяльності, оскільки нова продукція, як правило, є 
конкурентоспроможною і проблем з її збутом, як правило немає, при умові, що ефективно 
працює маркетингова служба. Визначається за наступною формулою: 

      ,
ЗОП

ВНП
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де КОП – коефіцієнт оновлення продукції;  
 ОВНП – кількість видів нової продукції, од.;  
 ОЗОП – загальна кількість товарної продукції, од. 
 Коефіцієнт освоєння нової продукції дає можливість оцінити здатність підприємства до 
впровадження інноваційної продукції або продукції, яка набула технологічних змін. 
Визначається за формулою: 

      З

НП
ОНП ВР

ВРК =
     (12)

 

де ВРНП – виручка від реалізації нової або удосконаленої продукції та продукції, 
виготовленої за допомогою нових або удосконалених технологій, грн.;  
 ВРЗ – загальна виручка від реалізації всієї продукції підприємства, грн. 
 Коефіцієнт освоєння нової техніки показує спроможність підприємства до освоєння 
устаткування новітніх виробничо-технологічних ліній. Визначається співвідношення  
нових введених за останні три роки в експлуатацію новітніх основних виробничо- 
технологічних засобів порівняно з іншими основними засобами, включаючи будівлі, споруди, 
транспорт. Розраховується за формулою: 
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      ,
ОЗ
ОЗК Н

НТ =       (13) 

де ОЗН – вартість нововведених  новітніх основних засобів, грн. 

 ОЗ  – середньорічна вартість виробничих засобів підприємства, грн. 
 Коефіцієнт оновлення технології відображає частку вартості нових технологій у 
загальному обсязі вартості технологій, розраховують за формулою: 

     ,
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де КОТ – коефіцієнт оновлення технології;  
NНТ – кількість впроваджених нових технологічних процесів;  
ΣТП – сумарна кількість технологічних процесів. 
Наведені вище показники мають тісний зв’язок між усіма блоками, через це їх розділення 

має умовний характер. Вони характеризують наявність ресурсів, необхідних для роботи 
підприємства, а також ефективність їх використання, тому бути скориговані відповідно до виду 
діяльності підприємства.  

Якісні показники оцінки інноваційного потенціалу визначаються експертним методом за 
допомогою розробленої анкети, яка представлена в табл. 2. 

Запропонований перелік критеріїв у табл. 2 дозволяє оцінити стан інноваційного 
потенціалу підприємства без використання будь-яких допоміжних матеріалів за допомогою 
експертних методів. Для зручності обробки отриманої інформації розроблено анкету (див. 
табл. 2). Питання розподілені на блоки (Ay) згідно зі структурними елементами 
підприємства. Окремий блок складається з кількох складових (Bi), а кожний критерій може 
бути розподілений на декілька елементів (Dj). 

У анкеті експерти (5-7 фахівців) проставляють свої оцінки за 5-бальною шкалою: 
5 – дуже гарний стан, класифікується як дуже сильна сторона інноваційного потенціалу; 
4 – гарний стан – сильна сторона; 
3 – середній стан, потребує деяких незначних змін; 
2 – поганий стан, потребує серйозних змін – класифікується як слабка сторона 

інноваційного потенцілу; 
1 – дуже поганий стан, потребує радикальних перетворень – дуже слабка сторона. 

Таблиця 2 
Якісна (експертна) оцінка стану інноваційного потенціалу  

Рівні стану компонентів 

У
мо

вн
е 

по
зн
ач
ен

ня
 № 

 КОМПОНЕНТИ БЛОКІВ 

С
ла
бк
і 

ст
ор
он
и  

С
ил
ьн
і 

ст
ор
он
и 

1 2 3 4 5 6 
1. УПРАВЛІНСЬКИЙ БЛОК (A1) 

B1 1.1 Управління персоналом 1   2 3 4   5 
B2 1.2 Управління знаннями працівників 1   2 3 4   5 
B3 1.3 Управління інтелектуальним капіталом 1   2 3 4   5 

A1 Підсумкова оцінка стану управлінського блоку 1   2 3 4   5 

2. РЕСУРСНИЙ БЛОК (A2) 
B4 2.1 Матеріально-технічні ресурси 1   2 3 4   5 
D1 1) Сировина, матеріали, паливо та енергія, комплектуючі 1   2 3 4   5 
D2 2) Площі та робочі місця 1   2 3 4   5 
D3 3) Устаткування та інструменти 1   2 3 4   5 
B5 2.2 Кадрові ресурси 1   2 3 4   5 
D4 1) Професійна кваліфікація 1   2 3 4   5 
D5 2) Рівень знань 1   2 3 4   5 
B6 2.3 Нематеріальні ресурси 1   2 3 4   5 
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Продовження табл. 2 

1 2 3 4 5 6 

D6 1) Інтелектуальний капітал 1   2 3 4   5 
D7 2) Інтелектуальна власність 1   2 3 4   5 
B7 2.4 Інформаційні ресурси 1   2 3 4   5 
D8 1) Науково-технічний доробок; науково-технічна інформація 1   2 3 4   5 
D9 2) Економічна інформація 1   2 3 4   5 
D10 3) Комерційна інформація 1   2 3 4   5 
B8 2.5 Фінансові ресурси 1   2 3 4   5 
D11 1) Можливість фінансування з власних коштів 1   2 3 4   5 
D12 2) Забезпеченість обіговими коштами 1   2 3 4   5 
D13 3) Забезпеченість коштами на задоволення потреб працівників 1   2 3 4   5 
A2 Підсумкова оцінка стану ресурсного блоку 1   2 3 4   5 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ БЛОК (A3) 
B9 3.1 Організаційна структура 1   2 3   4   5 
D14 1) Конфігурація: ланки, діапазон і рівні керування 1   2 3   4   

5 
D15 2) Функції: склад та якість розподілу праці  1   2 3   4   

5 
D16 3) Якість внутрішніх та зовнішніх вертикальних та 

горизонтальних, прямих та зворотних зв’язків 
1   2 3   4   

5 
D17 4) Відносини: розподіл прав та відповідальності по ланкам 1   2 3   4   

5 
B10 3.2 Технологія процесів за всіма функціями та проектами 1   2 3   4   

5 
D18 1) Прогресивність технологій та методів (high-tech), що 

використовуються 
1   2 3   4   

5 
D19 2) Рівень автоматизації  1   2 3   4   

5 
B11 3.3 Корпоративна культура 1   2 3   4   

5 
D20 1) Комунікаційна система та мова спілкування 1   2 3   4   

5 
D21 2) Традиції, досвід та впевненість у можливостях організації  1   2 3   4   

5 
D22 3) Трудова етика та мотивація 1   2 3   4   

5 
A3 Підсумкова оцінка стану організаційного блоку 1   2 3   4   

5 
4. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ БЛОК (A4) 

B12 4.1 НДДКР, дослідно-експериментальні та випробувальні 
роботи 

1   2 3  4   5 

B13 4.2 Виробництво: головне та допоміжне 1   2 3 4   5 
B14 4.3 Маркетинг та збут (продаж) 1   2 3 4   5 
B15 4.4 Сервісні роботи для споживачів 1   2 3 4   5 
A4 Підсумкова оцінка стану функціонального блоку 1   2 3 4   5 

ПІДСУМОК ПО БЛОКАХ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
A1  Стан управлінського блоку 1   2 3 4   5 
A2  Стан ресурсного блоку 1   2 3 4   5 
A3  Стан організаційного блоку 1   2 3 4   5 
A4  Стан функціонального блоку 1   2 3 4   5 
P Підсумкова оцінка стану інноваційного потенціалу    
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Підсумкова оцінка стану інноваційного потенціалу (P) розраховується за формулами: 

∑= X

Cx
Dj , (15) 

де Cx – оцінка, виставлена експертом; 
 Х – кількість експертів; 

∑=
j

Dj
Bi , (16) 

де j – кількість елементів в одній складовій; 

∑= і
ВіАу , (17) 

де i – кількість елементів у блоці; 

,∑= у
АуР  (18) 

де y – кількість блоків. 
 
Висновки і перспективи подальших розробок. Єдиного підходу оцінки рівня 

інноваційного потенціалу підприємства немає і не може бути, оскільки досить 
різноманітними є специфіка, масштаби інноваційної діяльності, галузі господарювання, 
розміри підприємств тощо. Тому підхід до оцінки інноваційного потенціалу підприємства 
має бути індивідуальним, найбільш оптимальним для відповідної галузі, для конкретного 
підприємства. 

Запропонована методика оцінки рівня інноваційного потенціалу дозволяє здійснити 
ефективний моніторинг інноваційних процесів на підприємстві через їх кількісне та якісне 
виміряння та дозволяє інвесторам та керівникам підприємств приймати обґрунтовані 
рішення. 

Оцінивши рівень наявного інноваційного потенціалу, визначивши приховані резерви, 
виявивши сильні та слабкі сторони в інноваційній діяльності підприємства, доцільно 
привести у відповідність внутрішні та зовнішні інноваційні можливості, наявні та потенційні 
здатності підприємства, оптимізувати інноваційну ресурсну базу у відповідності з 
інноваційно-стратегічними акцентами підприємства і т.д. Інноваційний потенціал має стати 
постійним об’єктом управління на підприємстві, що передбачає цілеспрямований вплив на 
нього з метою підвищення ефективності інноваційної діяльності суб’єкта господарювання. 
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ФОРМУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ ВНУТРІШНЬОГО 
КОНТРОЛЮ 

 
 

Розглянуто результати пошуку шляхів до 
формування критеріїв оцінювання 
внутрішнього контролю. Обґрунтовано 
доцільність використання матричного 
підходу до визначення ступеню реалізації 
принципів і критеріїв оцінки якості. 
Розроблено детальний перелік науково 
обґрунтованих та реальних до застосування 
критеріїв оцінювання внутрішнього 
економічного контролю. 

The results of search of ways to forming  
of criteria of evaluation of internal control  
are considered. Expedience of the use of  
the matrix going near determination of  
degree of realization of principles and criteria 
of estimation of quality is grounded.  
The detailed list of the criteria of evaluation  
of internal economic control scientifically 
grounded and real criteria to application is  
developed.

 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Функціонування підприємства завжди 

супроводжується появою відхилень у різних сферах його діяльності. Це цілком природні 
явища, яких, однак, необхідно уникати та, які повинні бути відкориговані.  

Якщо відхилення стають занадто великими, може утворитись так звана втрата 
управління, коли цілі підприємства та управління ним стають недосяжними. Ефективною є 
така система, яка спроможна надати на її виході дані не лише стосовно минулого чи 
теперішнього стану, а й виявити тенденції у функціонуванні (стані, русі) підконтрольного 
об’єкта ще до того, як з’являться відхилення, порушення. Отже, інформація про необхідність 
корекції об’єкта створюється на виході процесу контролю.   

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. У наукових публікаціях 
просліджуються спроби квантифікувати якість стану систем обліку та контролю [1–8]. За 
часів сьогодення продовжуються дослідження здебільшого у сфері оцінки якості 
аудиторських послуг [1, с.10–120; 2; 3]. Позначується ця проблема і в роботах з 
внутрішнього контролю. Однак детальні розробки критеріїв оцінки практично відсутні. Так, 
наприклад, у публікації під заголовком «Критерії якості аудиту» стверджується лише, що 
аудит може вважатися якісним, якщо у процесі його проведення додержувалися вимоги 
закону про аудиторську діяльність, ліцензійні вимоги і умови та норми професійної етики 
тощо [2].  

Пояснюється таке становище неабиякою складністю проблеми. Необхідно мати на 
увазі особливості об’єкта дослідження. Справа у тому, що стосовно внутрішнього контролю 
можна застосувати декілька оцінок: оцінка ефективності системи контролю; оцінка якості 
контрольних  процесів; оцінка якості інформації, одержаної в результаті контролю. Кожна з 
оцінок може розглядатися як цілком самостійна, при цьому буде отримана характеристика 
різних аспектів. Альтернативний варіант – інтеграція оцінок якості процесу та інформації в 
загальну оцінку ефективності системи.  

Ряд методик, варіантів, підходів до оцінювання розглядався нами не хаотично, а у 
певному порядку. Моніторинг наукових розробок наводить на думку про можливість 
дослідження як ефективності внутрішнього контролю, так і його якості. 

Найближчим за тематикою та методами до нашого дослідження виявився вибір 
критеріїв за трьома відправними моментами: використання лише тих критеріїв, що 
характеризують якість структури, орієнтованої на реалізацію програм постійного та 
періодичного характеру; перевага в методиці оцінювання якісних критеріїв, які 
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характеризують здатність оцінюваної структури до адаптації відносно цілей підприємства; 
застосування – з урахуванням розуміння високої долі умовності, – кількісних оцінок якісних 
характеристик для порівняння  подібних структур споріднених підприємств [3].  

У нашому розумінні усі три положення мають сенс і можуть слугувати відправними 
моментами при оцінюванні якості контролю. Однак обґрунтування підходу до визначення 
критеріїв ефективності організації оперативного контролю через зв’язування критеріїв 
ефективності управління та принципів організації контролю не може бути прийнятним для 
оцінки його якості. Автори стверджують, що принципи системної упорядкованості 
організації контролю, його наближення до об’єкта, ієрархічності, делегування повноважень і 
відповідальності, взаємодія контролю з іншими функціями управління та інші тією чи іншою 
мірою взаємозалежні та взаємозв’язані. У взаємозв’язку знаходяться і критерії ефективності 
системи оперативного управління. З урахуванням вказаних обставин пропонується 
застосувати матричний підхід до ув’язки критеріїв та принципів [3].  

У проаналізованій роботі чітко проявляється ототожнення контролю і системи 
управління. Подібна позиція просліджується також в інших публікаціях, коли за критерії 
якості контролю приймаються: критерій якості здійснення машинної технології; критерій 
раціонального розподілу між виконавцями; цільова орієнтація результатів на вирішення соціально-
економічних задач; критерій прогресивності; перспективність отриманих результатів; критерії 
якості виконання та оформлення документів; критерій програмної організації роботи; критерій 
додержання терміну виконання етапів роботи і роботи в цілому; наявність системи морального і 
матеріального стимулювання; показники використання методів та засобів наукової організації 
праці; рівень виконання вимог щодо результатів роботи; наукова обґрунтованість результатів 
роботи; узгодженість та взаємоув’язаність рішень; надійність і практична реалізація рішень [7, с.162]. 
Автори прийняли помилкову точку зору, називаючи критеріями якості оперативного контролю вимоги, 
що не сумісні ні з яким контролем через їхню притаманність іншим функціям. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Окремі автори 
називають стратегічну спрямованість характеристикою контролю, вказують на існування 
стратегічного контролю [3; 4]. Це свідчить про нерозуміння його призначення та сутності, 
про ідентифікацію контролю та управління. Безумовно, ефективність управління залежить 
від якості контролю. Однак між управлінням і контролем не може бути знаку рівняння. 
Контроль є однією з підсистем у системі управління. Тому про системну упорядкованість 
контролю мова може йти лише з огляду саме на “систему контролю”, а не на “систему 
управління”. У протилежному випадку оцінка якості контролю буде зведена до визначення її 
умовної величини в оцінці ефективності управління. Останнє означатиме, що контроль – це 
нібито те ж саме управління, але погіршене на певний коефіцієнт значимості. Подібний прояв 
умовності вже має місце при оцінюванні ефективності управління через економічні показники 
діяльності підприємства із застосуванням коефіцієнтів значущості, через плутанину в 
тлумаченні понять і застосуванні таких термінів, як оцінка і процес оцінювання, через 
фетишизацію окремих методів оцінювання таки, наприклад, як метод нечітких множин, 
котрий є, власне, формалізацією експертної оцінки [8, с.187; 9, с.64]. 

Загальна проблема полягає у відсутності концепції внутрішнього економічного 
контролю, зокрема у відсутності достатньої теоретичної обґрунтованості та механізму визначення 
об’єктивної оцінки його якості.  

Постановка завдання. Метою статті є  поглиблення підходів до оцінювання  якості 
внутрішнього економічного контролю підприємства на основі аналізу існуючих методик.  

Досягнення поставленої мети можливе шляхом критичного перегляду існуючих 
положень; визначення правильності їх застосування стосовно досліджуваного об’єкта; 
обґрунтування змістовного навантаження категорій «якість контролю» та «ефективність 
контролю»; розробки принципів, критеріїв та показників оцінювання внутрішнього 
економічного контролю. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Уявлення про якість контролю, на нашу 
думку, повинно базуватися на теренах системного підходу, тобто на дослідженні 
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внутрішнього контролю як системи, яка має як загальносистемні, так і свої, лише їй 
притаманні принципи організації та функціонування, а також свої, тільки їй властиві критерії 
оцінки. Розмежування категорій «система контролю» та «система управління» дає змогу  
обґрунтовано використати матричний підхід та скласти матрицю, яка вкаже на ступінь 
реалізації принципів організації та функціонування системи внутрішнього економічного 
контролю за певним добором критеріїв оцінювання  його якості.        

Критерії повинні бути придатними для оцінки якості з позицій влаштування системи за 
її основними принципами. Тож головним методологічним постулатом при вирішенні 
проблеми вибору критеріїв для оцінювання якості внутрішнього економічного контролю є їх 
органічний зв’язок із принципами. Система контролю за нашим припущенням формується на 
принципах: загальносистемні принципи внутрішнього контролю (відповідність загальним 
закономірностям побудови систем; адаптивність системи контролю; принцип достатності 
контролю); принципи створення структури системи контролю (принцип системної 
впорядкованості; відповідність загальній логіці організації управління; оптимальне 
співвідношення централізованої  і децентралізованої форм організації контролю); принципи 
функціонування системи контролю (пріоритетність превентивного контролю; пріоритетність 
контролю  критичних точок; безперервність контролю в часі; спадкоємність складових 
контролю в просторі і в часі). 

Виділення критеріїв за розробленими принципами орієнтоване на оцінку саме тих 
сторін системи, які визначають її успішність і сприяння досягненню загальносистемних 
цілей управління підприємством. Систематизацію критеріїв якості контролю доцільно провести 
шляхом їх розподілу на  групи за наступними аспектами оцінювання: цільові критерії якості 
(критерії загальносистемної якості); критерії якості ресурсного забезпечення; критерії 
організаційної  якості;  критерії якості функціонування системи внутрішнього економічного 
контролю; критерії ефективності. Зауважимо, що простіше  розробити  методику оцінки 
ефективності на базі визначення одних тільки витрат на систему та результатів від її 
функціонування, але  то буде вельми одностороння оцінка. Вона, так само, як і усі методики 
визначення ефективності не враховуватиме суб’єктивних факторів здійснення внутрішнього  
контролю, що безпосередньо впливають на достовірність, своєчасність. Тобто знову 
отримаємо умовні показники, які дають опосередковану характеристику. Тому доцільним є 
розгляд, передусім, критеріїв визначення якості внутрішнього контролю, як досконалості 
системи у її статичному стані та динаміці функціонування, а вже потім – критеріїв 
ефективності.  

Цільові загальносистемні критерії якості утворюють головну, визначальну групу 
показників,  що характеризують якісний рівень контролю, оскільки вони виражають його 
відповідність цільовій настанові згідно з принципами побудови систем. Критерії оцінки 
враховують: відповідність системи контролю структурі управління підприємством;  
орієнтованість системи контролю на розвиток його об’єктів; орієнтованість системи 
контролю на сприяння досягненню основних цілей управління підприємством. 

Дотримання принципів створення структури системи контролю (принцип системної 
впорядкованості; відповідність загальній логіці організації управління; оптимальне 
співвідношення централізованої і децентралізованої форм організації контролю) видається 
можливим визначити за критеріями: узгодженість елементів системи контролю; адекватність 
досягнутого рівня внутрішнього контролю його значимості в управлінні підприємством; 
здатність до адаптації у змінах в системі управління підприємством.  

Принципи, згідно з якими повинна функціонувати система контролю (пріоритетність 
превентивного контролю; пріоритетність контролю критичних точок; безперервність 
контролю в часі; спадкоємність складових контролю в просторі і в часі) передбачують її 
оцінку за критеріями: дотримання суб’єктом контролю його функцій за сферами фінансово-
господарської діяльності (інвестиції, фінанси, матеріально-технічне забезпечення, виробнича 
діяльність, фінансово-збутова діяльність); досягнення головної,  загальносистемних та 
функціональних цілей; досягнення цілей превентивного,  поточного та наступного контролю.  
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Цільові критерії показують, чи існує внутрішній контроль як система; виражають, 
якою мірою досягнутий її основний цільовий орієнтир. На практиці головна мета контролю 
як виду доцільної і цілеспрямованої діяльності проявляється, з одного боку, через надання 
управлінню контрольної інформації та розробку коригуючих заходів для усунення виявлених 
недоліків. З іншого боку, основна кінцева мета внутрішнього економічного контролю 
складається у сприянні досягненню господарських, соціально-економічних цілей, рішенні 
проблем розвитку шляхом впровадження відповідної політики внутрішнього контролю, а 
також виконання заходів, розроблених  за його результатами. Цільові критерії залежать від рівня 
розвитку управління підприємством та відбивають потенціал системи внутрішнього економічного 
контролю в її статиці та динаміці.  

Такий двоїстий характер цілей визначає розподіл цільових критеріїв якості на дві 
групи. В першу групу входять критерії якості, що характеризують загальносистемну  
досконалість системи контролю з позицій дотримання і виконання вимог  щодо організації 
системи та її орієнтації на функціонування у відповідності з потребами управління. Це – 
критерії загальносистемної цільової орієнтації, інтегральним показником яких може 
виступати ступінь відповідності характеристикам і основним принципам системи. Критеріями, за 
якими визначається ступінь відповідності згідно із загальносистемною цільовою 
орієнтацією, є: забезпечення структурної відповідності систем контролю, підприємства, 
управління; сприяння розвиткові об’єктів контролю; цільова спрямованість системи 
контролю на орієнтири підприємства; забезпечення адекватності змін у цільовій 
спрямованості системи внутрішнього контролю та управління підприємством; забезпечення 
цільової орієнтації системи контролю на задоволення потреб управління;  цільова 
спрямованість системи контролю на своєчасність орієнтації системи управління; цільова 
спрямованість системи контролю на успішний розвиток підприємства та управління; 
підвищення значимості внутрішнього контролю в системі управління; забезпечення 
узгодженості елементів системи контролю; цільова спрямованість  системи на дотримання 
суб’єктом контролю його функцій. 

До другої групи увійдуть критерії якості цільової орієнтації та прояву принципів 
системи при її функціонуванні – критерії функціональної цільової орієнтації. Основні, 
визначальні критерії функціональної цільової якості характеризують зв’язок із суб’єктами 
контролю та відбивають наявність достатньо чітко сформульованих зовнішніх та внутрішніх 
(внутрішньосистемних)  цільових установок контролю  і можуть бути сформульовані як 
рівень виконання вимог зовнішніх та внутрішніх суб’єктів цілестворення.  

Доцільно розглянути критерії якості ресурсного забезпечення. Хоча показники якості 
ресурсного забезпечення скісно впливають на якість контролю, все ж вони мають 
немаловажне значення при оцінюванні. Тож доцільним виявляється розгляд: кадрового, 
методичного, технічного  та фінансового забезпечення системи  контролю.  

Критерій досконалості кадрового забезпечення покликаний установити, наскільки склад 
працівників по посадах, спеціальностях відповідає цільовому призначенню, характеру й обсягу 
контрольної діяльності. Застосування цього критерію має на увазі аналіз складу працівників, що 
беруть участь у здійсненні контролю на підприємстві, з виділенням категорій керівників, 
виконавців контрольних процедур у відділах та підрозділах, працівників інформаційних служб. 
Наступна група – критерії  якісного рівня працівників, котра  відіграє визначальну роль при 
здійсненні контролю та його оцінюванні. Критерій рівня кваліфікації працівників 
характеризується первинною  освітою з урахуванням її профілю та подальшого підвищення 
освітнього рівня, стажем роботи за спеціальністю та індивідуальних здібностях фахівців. 
Мотиваційний критерій характеризує кадровий склад системи внутрішнього економічного 
контролю з моральних, соціально-психологічних позицій, відбиває цільову настанову і мотиви 
діяльності, свідоме прагнення до якісного здійснення контрольних процедур.  

Критерії методичного забезпечення покликані характеризувати різні сторони якості 
застосовуваних методів здійснення контролю (критерій відповідності) та дотримання  вимог 
інструктивно-методичних матеріалів. Критерій відповідності визначає, якою мірою 
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використовується спектр наявних в теорії та відомих із практики методів контролю  та чи є 
передбачені до застосовування методи адекватними виду і змістові здійснюваного контролю. 
Наявність затверджених керівництвом підприємства  стандартів, нормативів  щодо методично-
технологічного виконання контрольних процедур є показником якості за аналогічним критерієм.  

Критерії забезпечення системи контролю технічними ресурсами мають дві сторони 
визначення: забезпечення, що характеризують повноту і якісний рівень використовуваних 
ресурсів. Це породжує  два показники: повнота технічного забезпечення та якісний рівень засобів 
технічного забезпечення.  

Основним критерієм фінансового забезпечення варто вважати фонд заробітної   плати, 
виділений для співробітників контрольної служби. Як показник за критерієм фінансового 
забезпечення може виступати матеріальна незалежність. Встановлювати її зручно 
співставленням (вибірковим чи суцільним) заробітної плати контролерів та працівників інших 
підрозділів, зайнятих управлінською роботою. Незважаючи на чималу роль ресурсного 
забезпечення, його критерії, розглянуті самі по собі, не можуть вважатися представницькими, 
тому що вони не пов’язані безпосереднім чином з кінцевими показниками якості контролю та 
його результатів. 

Критерії якості організації контролю характеризують якість з позицій організації, що 
у цілому дає більш об’єктивне уявлення у порівнянні з ресурсною оцінкою. Вони 
відображають рівень організації процесів контролю і за змістом можуть бути розподілені на три 
підгрупи: критерії, що характеризують досконалість структури системи; досконалість 
узгодженості, координованості дій виконавців контрольних процедур; досконалість контрольного 
середовища.  

Критерії досконалості структури системи визначають, якою мірою внутрішній 
контроль відповідає потребам ефективного управління підприємством, наскільки складова  
сутність відповідає цільовому призначенню, характеру контрольної діяльності та її обсягу, 
чи утворена та чи дотримується структурна адекватність з  підприємством. Детальний 
розгляд системності здійснюється шляхом дослідження існуючої диференціації і інтеграції, 
децентралізації і централізації, що дає можливість отримати уявлення про зосередженість 
контролю з виділенням критичних точок у виробничих підрозділах (цехах, дільницях, 
відділеннях, дочірніх підприємствах) і центрах управління економічними процесами 
(управліннях, відділах, службах). Цілеспрямованість контролю, як показник досконалості 
його організації, продиктований тим, що «контроль – це постійний процес забезпечення 
організацією своїх цілей шляхом своєчасного виявлення проблем, які виникають  у  ході 
виробничо-господарської діяльності об’єктів управління, та змін зовнішнього середовища» 
[7, с.320].  

Критерії досконалості дій виконавців контрольних процедур характеризується їхньою 
узгодженістю та координованістю в межах як безпосередньо системи внутрішнього контролю, так і 
управління підприємством у цілому. Він тісно пов’язаний зі станом контрольного середовища.  
Показник даного критерію визначається наявністю необхідного методичного забезпечення у вигляді 
нормативів, стандартів;  досконалістю політики контролю всередині компанії; спроможністю до 
запобігання негативним проявам у фінансово-господарській діяльності; оптимальним розподілом 
відповідальності та повноважень; використанням контрольних процедур для затвердження 
господарських операцій; підзвітністю  виконавців контрольних процедур; доцільністю, своєчасністю 
та оперативністю їхнього реагування на відхилення у стані та русі підконтрольних об’єктів.   

Критерій досконалості контрольного середовища характеризується здатністю останнього 
задовольняти потреби управління стосовно функціонування та розвитку системи внутрішнього 
економічного контролю.  

У відповідності з цим  тлумаченням показник  визначається управлінською філософією 
керівництва, наявністю стратегії у сфері  формування системи як важливої складової бізнес-стратегії 
підприємства,  достатністю формалізації  фінансово-господарської діяльності та функціонування 
системи контролю,  структурною досконалістю та ресурсним забезпеченням.  За цим критерієм та 
його показником  встановлюється  власне наявність концепції внутрішнього контролю за 
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наступними її складовими: внутрішнє середовище підприємства, яке характеризується 
компетентністю управлінського персоналу та його відношенням до постановки внутрішнього 
контролю, стилем керівництва та прийняття рішень, делегуванням повноважень та прийняттям 
відповідальності, кадровою політикою та компетентністю співробітників; використання результатів 
контролю для визначення і управління ризиками, що постають перед підприємством у процесі 
досягнення його цілей; всебічний контроль за станом обліку, звітності, розподілу повноважень, прав 
та обов’язків у процесі доступу до активів;  санкціонування доступу до інформації, згідно з яким 
інформацією повинен користуватись лише той, хто має в ній потребу у відповідності з його 
обов’язками; дослідження безпосередньо системи внутрішнього контролю з метою визначення його 
якості та шляхів удосконалення.      

Необхідно деталізувати критерії якості функціонування. Оцінка якості контролю за 
критеріями, що характеризують систему контролю в її динаміці, досить специфічна, тому що 
віддзеркалює функціональний аспект – засоби контролю, використання  методів обробки 
інформації, комунікативні зв’язки.  Це свого роду критерії інформаційно-комунікаційної якості.  
Значною мірою вони залежать від якісного рівня ресурсного й організаційного забезпечення 
внутрішнього контролю. Досконалість застосування операційно-процедурної технології контролю, 
досконалість використання  методів обробки інформації щодо стану та руху підконтрольних 
об’єктів, комунікативна  досконалість  –  такий перелік основних показників функціональної  
якості. 

Критерій досконалості засобів контролю характеризує технологічну, процедурну якість 
його процесів. Показник досконалості технології контролю охоплює контрольні процедури та 
засоби контролю, котрі підтверджують: санкціоноване виконання господарських операцій; 
правильне їх відображення в обліку; санкціонований доступ до активів; відповідність наявних і 
відображених в обліку активів; і т.ін. 

Критерій досконалості  використання  методів обробки  інформації щодо стану та руху 
підконтрольних об’єктів характеризує якість забезпечення системи управління отриманими у 
результаті контролю даними  та обґрунтованість цих результатів  за допомогою арсеналу методів і 
засобів, що знаходяться на озброєнні сучасної економічної науки. Критерій обґрунтованості  
визначає  ступінь використання спектру наявних в теорії та відомих із практики методів 
контролю та адекватність застосовуваних методів виду і змістові здійснюваного контролю. 
Показниками, що витікають з даного критерію, є: обґрунтованість висновків; прогресивність 
методів збору, обробки та всебічного аналізу інформації;  доцільність кориґуючих заходів, що 
розробляються за результатами перевірок.  

Критерій  комунікативної  досконалості характеризує здатність системи до її  
самозбереження та розвитку шляхом впорядкованості інформаційних зв’язків. Необхідна для 
системи внутрішнього контролю  різноманітність інформаційних зв’язків дозволяє уникати 
потрясінь, які можуть привести до втрати стійкості, цілісності системи (наприклад, 
розтягнення системи внутрішнього контролю в окремі штучні концепції, як от: контролінг; 
управлінський контроль; тощо); дотримуватись розумної економії в витратах на організацію 
системи та проведення контрольних дій; утворити та дотримуватись структурної 
адекватності з підприємством; використовувати  новітні технології контролю, адаптувати та 
удосконалювати їх відповідно до галузі, масштабів, умов діяльності.  Показник даного 
критерію визначає повноту використання у системі контролю інформації про фінансово-
господарську діяльність та доцільність всебічного застосування його результатів для 
ефективного управління підприємством; наявність добре організованої системи  
комунікації між обліковими службами, підрозділами обробки інформації та управлінськими 
службами.   

Розглянемо основні критерії ефективності. Ефективність, як ступінь досконалості 
системних складових, виступає інтегрованою ознакою якості контролю та зумовлює 
наявність його характеристичних властивостей. Опираючись на існування першоджерела – 
власне системи контролю, можливе визначення її якості, а вже потім ефективності.  
Доцільність, надійність, своєчасність, вартість – це, по суті справи, основні характеристичні 
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властивості системи внутрішнього економічного контролю, які започатковують відповідні 
критерії та показники його ефективності.  

Ефективність, насамперед, визначається ступенем доцільності контролю, інакше 
кажучи, – ступенем цінності інформації, отриманої в результаті контролю. Доцільність 
контролю – вельми важливий критерій. Йому належить визначити рівень структурної 
досконалості системи у її динаміці, тобто якість організації контролю, наближеного до місця 
його здійснення.  

В нагоді стають показники всебічності та повноти контролю. Всебічність 
проявляється через охоплення контролем різних сторін діяльності підприємства.  Повнота 
означає інтерпретацію всебічності у просторі та за часом. Тобто, повнота показує наскільки 
всебічно та як всеохоплююче за часом (постійно чи одноразово) піддаються перевірці 
підконтрольні об’єкти.   

Доцільність характеризується також наявністю синергетичного ефекту завдяки тому, 
що система як сукупний об’єкт має властивості, не присутні  кожному із її складових 
елементів, якщо їх розглядати окремо та ізольовано один від одного. Об’єднання цих 
елементів в єдину систему, як свідчить досвід та стверджують вчені-економісти, призводить 
до появи додаткового, синергетичного ефекту, який породжується не окремим частинами 
системи, а їх взаємозв’язаними сумісними діями [8, с.119]. За цим критерієм 
характеризується рівень того позитивного додаткового результату, який отримує 
підприємство від функціонування контролю як організованої системи, а не окремих його 
елементів. Доцільність контролю характеризує його здатність сприяти розвиткові системи 
управління. Контролю повинно бути настільки мало, наскільки це можливо за умови всебічного 
охоплення фінансово-господарської діяльності; настільки багато, наскільки це потрібно для 
ефективного управління економічною системою. Контроль можна вважати доцільним, коли його 
результати не лише забезпечують потреби сьогодення у просторі, а й впливають на результати 
господарювання у часі.  

Надійність інформації, отриманої у процесі контрольної діяльності, визначає якість 
результату контролю з погляду реальності його практичного втілення в управління 
економічною системою і з урахуванням впливу на її функціонування  невизначеності і 
випадкових факторів. Для достовірного оцінювання надійності інформації необхідний 
заглиблений аналіз умов її реалізації, усієї сукупності факторів, що  впливають на практичне 
здійснення пропонованих коригуючих заходів, зони їхньої можливої зміни. Так, точність  
характеризує роботу засобів контролю, додержання процедурного зрізу його методики. Щоб 
забезпечити високу надійність варто передбачати доцільні обсяги контролю – більш суттєві 
вибірки (а там, де необхідно, – суцільний порядок перевірки);  відповідне ресурсне 
забезпечення.  

Критерій своєчасності характеризує інтервал часу проведення контролю, який 
адекватно відповідає об’єкту контролю. Своєчасність контролю визначається часом його 
проведення та надання інформації для прийняття рішень в управлінні підприємством. Цей 
критерій та його показник є вельми прозорими та очевидними як у їхньому визначенні, так і 
в застосуванні для потреб управління.  

Критерій вартості контролю окреслює дві основні складові: вартість засобів 
контролю; вартість усіх витрат на проведення контролю та обробку його результатів. Перша 
з них тісно пов’язана із критеріями та показниками  ресурсного забезпечення. Показник 
вартості засобів контролю досить прозорий та не викликає утруднень у його кількісному 
вимірові. Показник за другою складовою не є настільки ж простим через те, що  
однозначному обчислюванню піддаються  витрати на проведення контролю 
спеціалізованими службами. На відміну від цього, витрати на здійснення контрольних 
процедур, що входять до складу функціональних обов’язків управлінського персоналу,  
можуть бути визначені лише відносними показниками до загальної вартості управлінських 
робіт.  

Таким чином, бажання узагальнити вартість внутрішнього контролю призведе до 
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обчислення відносного показника. Останнє не має визначального сенсу, по-перше, через 
складність розрахунків; по-друге, – через перевагу величини витрат на утримання 
контрольного підрозділу. Виходячи з цього,  за даним критерієм доцільно визначати 
показники вартості засобів контролю та вартості функціонування в підприємстві контрольної 
служби. 

Висновки і перспективи подальших розробок. У статті зроблено наукове 
обґрунтування категорій «якість контролю» та «ефективність контролю»; відокремлено 
підходи щодо їх оцінювання.  

Дослідження показало доцільність використання матричного підходу щодо визначення 
ступеню реалізації принципів організації та функціонування системи внутрішнього 
економічного контролю за певним добором критеріїв оцінювання  його якості. Запропоновано 
детальний перелік науково обґрунтованих та реальних до застосування у практиці критеріїв 
оцінювання внутрішнього економічного контролю. 

Запропоновані критерії продовжують розвиток теоретичних основ економічного 
контролю, вказують шлях до визначення показників оцінки, визначають напрямки 
формування методів та схеми оцінювання якості внутрішнього економічного контролю 
підприємства.  

При формуванні  критеріїв якості необхідно конкретизувати завдання, сформульовані 
в цільових орієнтирах управління підприємством через застосування цілей розвитку системи 
внутрішнього економічного контролю.   

Критерії оцінки якості мають величезне практичне значення через те, що на їх основі 
розроблено низку показників, визначення яких втілює мету досягнення ефективності не лише 
контролю, але також управління конкретними підконтрольними об’єктами та підприємством 
у цілому.  
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ПОКАЗНИКИ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО  
УПРАВЛІННЯ ЗАТРАТАМИ 

 
 
У статті наведено систематизацію факторів 
впливу та показників їх оцінювання в 
системі стратегічного управління. Для 
прийняття ефективних управлінських 
рішень щодо затрат необхідно володіти 
достовірною інформацією про місця їх 
виникнення, центри відповідальності, 
розмір здійснених затрат, причини та 
винуватців відхилень планових затрат від 
фактичних.  
 

The systematization of factors of influence and 
indexes of their evaluation in the system of 
strategic management is given in the article. 
For acceptance of effective administrative 
decisions concerning to expenses it is 
necessary to own reliable information about 
the places of their origin, centers of 
responsibility, size of realizable expenses, 
reason and culprits of rejections of the planned 
expenses, from actual.  

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Стратегічні рішення визначають 

загальний напрям розвитку підприємства, його ефективність та життєстійкість 
запрогнозованих, непередбачених, а також взагалі невідомих на цей момент подій, які 
можуть впливати на нього. У формуванні стратегії управління затратами підприємства 
головне місце займають інформаційні аспекти, оскільки для прийняття ефективних 
управлінських рішень щодо затрат необхідно володіти достовірною інформацією про 
місця їх виникнення, центри відповдальності, розмір здійснених затрат, причини та 
винуватців відхилень планових затрат від фактичних. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Проблемі стратегічного 
управління затратами підприємства приділяється значна увага з боку зарубіжних і 
вітчизняних науковців та практиків, таких як І. Ансофф [1, с.6–12, 23–27],  
А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд [2, с.7, 15], Дж. Шанк, В. Говиндараджан  
[3, с.11–13, 21], В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко [4, с.9–12, 16], О. С. Віханський  
[5, с.18, 22], В. Г. Герасимчук [6, с.11–16, 19–23], О. Є. Кузьмін .[7, с.17], Б. М. Мізюк 
[8, с.14, 18] та інші. Але проблеми розвитку інформаційного забезпечення стратегічного 
управління затратами та адаптація міжнародного досвіду до сучасних умов  
української економіки не знайшли достатнього відображення у працях вітчизняних 
науковців.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на 
значні досягнення в теорії та практиці управління затратами, існує необхідність 
удосконалення інформаційного забезпечення та методології здійснення цього процесу, 
розроблення стратегічних аспектів управління затратами на підприємствах 
промисловості, зокрема в машинобудівній галузі України. 

Постановка завдання. Метою статті є систематизація факторів впливу та 
показників їх оцінювання в системі стратегічного управління. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз стану інформаційного 
забезпечення стратегічного управління затратами діяльності підприємств України та 
дослідження інформації зовнішнього та внутрішнього середовища показали, що 
загальний рівень стратегічного управління зокрема, управління затратами виробництва, 
є неефективним. Це зумовлено наслідками ігнорування нових концепцій та підходів до 
формування інформаційної бази для прийняття управлінських рішень. Встановлено, що 
до уваги не беруться  зовнішні фактори макросередовища, які впливають на діяльність 
підприємства. 
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Однак не існує єдиної універсальної стратегії для всіх суб’єктів господарської 
діяльності. На господарську діяльність кожного підприємства впливають різні чинники, які 
можуть діяти у різних комбінаціях та з різною інтенсивністю. Тому процес формування 
стратегії для кожного підприємства своєрідний, оскільки залежить від стану економіки, 
поведінки конкурентів, розвитку потенційних можливостей, характеристик виготовленої 
продукції, виконаних робіт, наданих послуг. 

Дослідження системи стратегічного управління вітчизняних підприємств показали її 
спрямованість на забезпечення ефективності виробничих процесів, на аналіз і використання 
факторів зниження затрат для покращення фінансових результатів діяльності та на 
максимізації створюваних споживчих цінностей. Проте така система недостатньо враховує 
вплив чинників зовнішнього ринкового середовища на рівень і поведінку затрат 
підприємства.  

У сучасних умовах, щоб успішно конкурувати на світовому ринку, необхідно на 
належному рівні підтримувати конкурентоспроможність підприємства.  

Для вирішення завдань збору, аналізу та поширення актуальної, своєчасної і точної 
інформації, яка отримується із зовнішнього середовища з метою використання її керівниками 
і фахівцями підприємства для вибору або своєчасного коригування стратегії розвитку, 
забезпечення стійкого розвитку підприємства за рахунок створення і підтримки 
конкурентних переваг, потрібна розробка системи показників по дослідженню інформації 
зовнішнього середовища. Підприємство не може впливати на ці чинники або його вплив є 
незначним. Це можна пояснити існуванням в економічних процесах елементів 
невизначеності [5, с.23]. 

Необхідно зазначити, що рівень впливу зовнішніх чинників залежить від 
особливостей підприємства, зокрема його галузевої структури, розмірів та територіального 
розміщення, а також від якості управління ними. У зв’язку з цим кожне підприємство має 
визначити, які саме з чинників зовнішнього впливу найістотніше впливають на його 
діяльність і якими методами здійснювати їх дослідження та впливати на них. Для врахування 
дії зовнішніх чинників на діяльність підприємства їх доцільно систематизувати за 
напрямами, які приведені в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Напрями оцінки дії зовнішніх чинників на підприємство 
 

 
Політичні 

 
Технологічні Соціокультурні Економічні 

Зміни положення 
України на світовій 

арені 

Державна  
промислова політика 

Зміни  
базових цінностей 

Динаміка змін  
в економіці 

Зміни  
владних структур 

Тенденції в сфері 
НДДКР 

Зміни рівня життя Зміни ставки НБУ 

Відносини  
з органами влади 

Нові  
технічні рішення 

Екологічні зміни Інфляційні процеси 

Зміни законодавства Нові продукти Демографічні зміни 
Основні  

зовнішні витрати 

Державне  
регулювання 

Нові технології 
Зміни структури  
доходів і витрат  

населення 

Економічні  
стратегічні альянси 

 

Форс-мажорні обставини 
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Економічні чинники займають провідне місце у стратегічному управлінні затратами. 
Для дослідження їх впливу на діяльність підприємства необхідна їх систематизація та вибір 
показників оцінювання (табл. 2). 

Таблиця 2 
Чинники, які характеризують зовнішнє середовище діяльності підприємства, та 

показники їхнього оцінювання 
Чинники Показники зовнішньої середи діяльності підприємства 

1.
 Ч
ин
ни
ки

, я
кі

 х
ар
ак
те
ри
зу
ю
ть

 
за
га
ль
но
ек
он
ом

іч
ни
й 
ро
зв
ит
ок

 
кр
аї
ни

 

Показники макроекономічного розвитку:  
– темп зростання ВНП; 
– обсяг емісії грошей; 
– грошові доходи населення; 
– депозити в банках; 
– індекс інфляції. 
Показники галузевого розвитку: 
– обсяг виготовленої (реалізованої) продукції, його динаміка; 
– загальна вартість активів підприємств, у т.ч. обігових активів; 
– власний капітал підприємства; 
– балансовий прибуток підприємств, у т.ч. за операційною діяльністю; 
– ставка податку на прибуток за основною діяльністю; 
– ставки ПДВ і акцизів на виготовлену продукцію підприємств галузі; 
– індекс цін на продукцію галузі за період. 

2.
 Ч
ин
ни
ки

, я
кі

 х
ар
ак
те
ри
зу
ю
ть

  
ко
н’
ю
нк
ту
ру

 р
ин
ку

 

Показники кон’юнктури товарного ринку: 
– обсяг і широта пропозиції на ринку; 
– котирувані ціни пропозиції і попиту на товари підприємств галузі; 
– обсяги і ціни операцій; 
– індекс динаміки цін на товари-аналоги; 
– рівень конкуренції на ринку готової продукції підприємства. 
Показники кон’юнктури ринку фондових інструментів: 
– види основних фондових інструментів (акцій, облігацій) біржового 

позабіржового фондового ринку; 
– котирувані ціни пропозиції і попиту основних видів фондових інструментів; 
– обсяги і ціни операцій за основними видами фондових інструментів; 
– зведений індекс динаміки цін на фондовому ринку. 
Показники кон’юнктури ринку грошових інструментів: 
– кредитна ставка окремих комерційних банків, диференційована за 

кредитними строками; 
– депозитна ставка окремих комерційних банків, диференційована за вкладами; 
– офіційний курс окремих валют, якими оперує підприємство в 

зовнішньоекономічній діяльності; 
– курс покупки-продажу аналогічних курсів валют комерційних банків. 

3.
 Ч
ин
ни
ки

 д
ія
ль
но
ст
і  

ко
нт
ра
ге
нт
ів

 і 
ко
нк
ур
ен
ті
в 

Показники діяльності постачальників: 
– ціни і якість товарів; 
– місцезнаходження; 
– розміри постачальників; 
– питома вага покупця в структурі продажу постачальника. 
Показники клієнтів і покупців: 
– розмір покупця (клієнта); 
– рівень їх інформованості; 
– важливість продукції для покупця. 
Показники нових підприємств-конкурентів: 
– сезонний попит на продукцію; 
– перешкоди до зниження затрат; 
– високі вихідні бар’єри;  
– розвиненість ринку, стабілізація чи зниження обсягів продажу всієї галузі 
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Інформаційна система повинна надавати інформацію про зовнішнє середовище 
підприємства і дані, необхідні для використання в стратегічному управлінні. Для 
врахування показників зовнішнього середовища в системі стратегічного управління 
затратами необхідно: вивчити стратегії, що розроблені підприємством, визначити 
потреби в інформації, здійснити пошук джерел для їх реалізації; здійснити збір 
інформації, побудувати оптимальні канали отримання даних, обрати потенційно значиму 
інформацію; сформувати бази даних; провести аналіз і систематизацію інформації, синтез 
інформації; розповсюдити інформацію з охопленням усіх зацікавлених керівних 
працівників і фахівців. В процесі функціонування такої інформаційної системи важливо 
забезпечити її адаптацію до змін стратегії підприємства. Зміна стратегії може спричинити 
необхідність перегляду потреб в інформації, механізмів збору інформації, 
використовуваних джерел інформації. Формування інформаційної бази стратегічного 
управління затратами включає визначення зовнішніх чинників діяльності підприємства 
(економічних, політичних, соціальних, міжнародних, законодавчо-регулюючих, форс-
мажорних), так і оцінки внутрішніх факторів, які діють на рівні самого підприємства.  

Вплив внутрішніх чинників підприємства можна визначити шляхом проведення 
аналізу показників його діяльності. У процесі аналізу необхідно визначити слабкі та 
сильні сторони підприємства, провести оцінку та прогноз внутрішніх характеристик та 
порівняти їх з параметрами підприємств-конкурентів, визначити конкурентні переваги, 
які в майбутньому забезпечать підприємству ефективне функціонування та розвиток  
на ринку в умовах динамічного та нестабільного оточення. Показники, що 
характеризують внутрішнє середовище в системі стратегічного управління затратами 
наведені в табл. 3. 

Таблиця 3 
Показники, що характеризують мікросередовище  

за сферами діяльності підприємства 
 

Сфери 
діяльності Показники мікросередовища 

Виробництво 

– обсяг, структура, темп виробництва; 
– асортиментна номенклатура виробництва, ступінь оновлювання; 
– затрати на сировину та матеріали; 
– затрати на амортизацію обладнання, ступінь її використання;  
– затрати на оновлення техніки; 
– затрати на координацію діяльності; 
– затрати на екологію виробництва; 

Розподіл 
та збут 

продукції 

– затрати на транспортування продукції, оцінка транспортних 
можливостей; 

– затрати на зберігання товарних запасів; 
– затрати на доопрацювання, розфасовку і упаковку товарів; 
– затрати на продаж за окремими товарами, типами покупців, 

посередниками та каналами збуту; 

Організаційна 
структура та 
менеджмент 

– затрати на організацію управління; 
– затрати на оплату праці співробітників; 
– вартість робочої сили, текучість кадрів, продуктивність праці; 
– затрати на підвищення кваліфікації управлінського складу та фірмової 

культури підприємства; 

Маркетинг 

– затрати на дослідження ринку, товарів, каналів збуту; 
– затрати на рекламу та ціноутворення; 
– затрати на інновації; 
– затрати на комунікації та інформацію; 
– затрати на маркетингові плани і програми; 
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Продовження табл. 3 

Фінанси 

– фінансова стійкість і платоспроможність; 
– прибутковість і рентабельність (за товарами, регіонами, каналами збуту, 

посередникам); 
– власні та позикові засоби та їх співвідношення 

 
Урахування у розробці стратегії підприємства зовнішніх показників та облік 

внутрішніх показників, впливає на кінцевий результат його діяльності. Визначені 
показники позитивно або негативно впливають на подальший розвиток підприємства. 
Чинники зовнішнього середовища можуть як сприяти можливостям розвитку 
підприємства, так і створювати певні загрози. Чинники внутрішнього середовища 
відображають переваги або недоліки (сильні або слабкі сторони) діяльності підприємства. 
Тому завданням стратегічного управління є створення стратегічного балансу як 
поєднання позитивних так і негативних чинників впливу на функціонування 
підприємства. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Використання запропонованої 
системи показників дасть змогу не тільки розробити стратегію управління затратами, але 
й сприятимете її адаптації при зміні умов функціонування. 

Ураховуючи викладене, перспективами подальших досліджень є вибір критеріїв 
оцінки ефективності стратегічного управління затратами на підприємстві та методів їх 
оцінки, заснованих на виявленні напрямів оптимізації затрат, а також формування 
комплексу моделей побудови і функціонування системи стратегічного управління на 
промисловому підприємстві. 
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ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ 

 
 
У статті розглянуто особливості бізнес-
планування в страхових компаніях. 
Виділено найважливіші аспекти, які 
необхідно брати за ключові при здійсненні 
бізнес-планування. Запропоновано шляхи 
вдосконалення окремих розділів бізнес-
плану страхової компанії.  

The features of business planning in insurance 
companies are considered. Important aspects 
that should be taken as the key in the 
implementation of business planning in 
insurance companies are highlight. The ways 
of individual sections improvement of the 
insurance company business plan are offered. 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Страхування є одним із засобів 
забезпечення безперервності господарської діяльності суб’єктів господарювання шляхом 
надання страхового захисту при настанні несприятливих подій. При цьому ефективність 
діяльності страхових компаній багато у чому залежить від того, наскільки якісно 
організовано процес бізнес-планування.  

Складність процесу бізнес-планування в страхових компаніях пов’язана з ризиковим 
характером діяльності, непередбачуваністю виникнення страхових випадків і розмірів 
пов’язаних з ними грошових виплат. Окрім того, діяльність вітчизняних страхових компаній 
ускладнюється нестабільними тенденціями розвитку страхового ринку, присутністю на 
ринку потужних іноземних страховиків. Тому особливої уваги потребує проблема побудови 
ефективного процесу бізнес-планування, що дозволить оптимізувати проведення страхової 
діяльності як для страховиків, так і для страхувальників. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Проблеми особливостей бізнес-
планування в страхових компаніях розглядалися в роботах цілого ряду зарубіжних і 
вітчизняних фахівців-теоретиків і практиків, таких як: В. Д. Базилевич, В. Д. Бігдаш,  
К. Г. Воблий, А. А. Гвозденко, С. С. Осадець, В. В. Шахов, Р. Т. Юлдашев та інш. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Бізнес-плани є 
основою ведення господарської діяльності майже кожного підприємства, оскільки 
дозволяють наочно й обґрунтовано продемонструвати, що проекти технічно здійснені, 
життєздатні, керовані, рентабельні та не завдають шкоди навколишньому середовищу, а крім 
того, проведення значної підготовчої роботи створює основу для розробки ефективного 
бізнес-плану відповідно до певних методичних підходів та вимог, що пред’являються 
зацікавленими організаціями. 

Однак деяким аспектам у процесі бізнес-планування в страхових компаніях 
приділяється неналежна увага. Це зумовлює банкрутство страховиків, а також незадовільні 
результати їх діяльності.  

Отже, особливої актуальності набувають питання щодо визначення особливостей 
бізнес-планування в страхових компаніях задля забезпечення їх стійкого та динамічного 
функціонування. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення особливостей процесів бізнес-
планування в страхових компаніях, які впливають на її фінансову стійкість та внесення 
пропозицій щодо вдосконалення окремих розділів бізнес-плану страховика. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Останнім часом спостерігається 
розвиток вітчизняного страхового ринку. Помітно зросло розуміння значущості 
страхування як важливого інструмента компенсації випадкової шкоди як у сфері 
виробничих відносин, так і в економічно активної частини населення країни, що бере 
участь у різних страхових програмах. Ефективність цього інструменту залежить від 
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якості організації бізнес-процесів у кожної працюючої на ринку страхової компанії, яка 
акумулює кошти страхувальників. 

 Станом на 31.12.2011 р. кількість страхових компаній становила 453, що на  
3 компанії менше, ніж на кінець 2010 року. У тому числі на 1 зменшилася кількість  
СК «Life» (до 66 компаній), та на 2 СК «non-Life» (до 387) (табл. 1). 

Таблиця 1  
Динаміка кількості страхових компаній України за період 2007–2011р. [1] 

 

На кінець року 
 
№ 

 
Показник 

2007 2008 2009 2010 2011 

1 
Загальна кількість страхових 
компаній, в т.ч. 

446 469 450 456 453 

1.1 non-Life 381 397 378 389 387 

1.2 Life 65 72 72 67 66 
 

Незважаючи на значну кількість компаній, фактично на страховому ринку основну 
частку страхових платежів – 90% – акумулюють ТОП-100 страховиків на ринку «non-lіfe» 
(25% від загального числа страхових компаній «non-lіfe») і 95% – ТОП-20 страховиків на 
ринку «lіfe» (28% від загального числа страхових компаній «lіfe»). 

Необхідно зазначити, що головною проблемою страхового ринку у роки кризи 
стала  поява хвилі банкрутств страховиків. Після стабілізації ситуації на фінансових 
ринках, на страховому ринку залишилися сильні бренди, які за сприятливої 
загальноекономічної ситуації швидко відновлюють темпи зростання ринку. З метою 
упередження появи нового витка  масових банкрутств, страховикам необхідно зосередити 
зусилля на створенні реальної планової основи для управління функціонуванням та 
розвитком бізнесу компанії. Це досягається шляхом розробки та безперервного 
оновлення бізнес-плану. 

Створення бізнес-плану – це поетапний процес розгортання стратегії до конкретних 
ініціатив та заходів.  

Головною перевагою бізнес-плану є те, що він має зведений та системний характер, 
що дозволяє погоджувати характеристики та фактори зовнішньої середи бізнесу із 
внутрішніми характеристиками та функціональними сферами діяльності самої компанії. 

Стратегічне планування, бізнес-планування й бюджетування є етапами при 
визначенні й обґрунтуванні цілей діяльності компанії й засобів їх досягнення. Вони повинні 
бути послідовними й взаємозалежними етапами управлінської діяльності у кожній компанії, 
яка прагне до досягнення своїх показників.  

Необхыдно зауважити, що управління в страхових організаціях має певну специфіку, 
яка виявляється у такому: 

1. Ймовірнісний характер настання страхових подій. Тому до рівня управління 
висуваються особливі вимоги: більш низький рівень ризикованості прийнятих управлінських 
рішень, високий ступінь достовірності прогнозу очікуваних результатів. Необхідно 
зазначити, що саме прогнозування фінансових результатів стає сьогодні невід’ємно-
важливою складовою управлінського процесу в страхуванні.   

2. Поворотності коштів, що полягає в первісному об’єднанні страхових внесків у 
страховий фонд і подальшій виплаті коштів страхувальникам. Велика різниця між 
отриманою сумою страхових внесків і сплаченою сумою страхового відшкодування у 
розрахунку на одну особу (страховий випадок) змушують страховика управляти страховими 
резервами з точки зору територіального фактора і з точки зору часового фактора, так званий 
територіальний і часовий розподіл збитку. 

3. Цільове використання створеного фонду. 
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4. Середній термін обігу страхових резервів становить від 1,5 років для деяких видів 
страхування до 10–20 років у страхуванні життя. Цей термін перебільшує строк обігу в усіх 
інших секторах економіки. Таке довгострокове володіння грошовими ресурсами надає 
широкі можливості для їх використання. Страховик стає серйозним потенційним інвестором 
на фінансовому ринку. Маючи у розпорядженні «довгі гроші», він володіє можливістю брати 
участь у крупно-масштабних проектах, у тому числі і державного значення. Тому від того 
наскільки ефективно будуть розміщені кошти страхового фонду, в певному сенсі, залежить і 
динаміка економічного розвитку країни.  

5. Тільки для страхування характерною є передача частини коштів, що поступають 
від клієнта, що зумовлює виникнення специфічних відносин між страховими компаніями, як 
з приводу перерозподілу премій, так і з приводу спільної сплати вимог. 

У процесі стратегічного управління фінансами страховика здійснюється пошук 
шляхів нагромадження капіталу і перерозподілу фінансових ресурсів у найбільш 
перспективні сфери бізнесу або у розширення масштабів діяльності компанії.  

Стратегія у контексті місії визначає тактичні цілі. Тактичні цілі є індивідуальними для 
кожного страховика. На тактичному рівні загальні цілі конкретизуються на більш короткий 
період – не більше п’яти років, та у відповідності до поставлених на їх основі завдань 
залучаються потрібні ресурси. 

Одним із найважливіших аспектів  в бізнес-плануванні є визначення цілі 
страхової компанії, адже кожен страховик орієнтує свою діяльність на майбутнє, 
прагнучи досягти певного стану. Під ціллю будемо розуміти необхідний кінцевий стан 
об’єкта управління.  

Керівництво страхової організації обирає сегмент страхового ринку, його 
інфраструктуру, встановлює обсяг страхового портфеля, забезпечує відповідну організаційну 
структуру і таким чином визначає її стратегічні цілі. 

Серед цілей організації особливе місце посідає місія організації, під якою слід 
розуміти чітко визначену причину її існування.  

Місія страхової організації є визначальним елементом щодо її стратегії та тактики. 
Формулювання місії передбачає вибір методів управління страховою компанією та, зокрема, 
її фінансовими ресурсами. 

Необхідно зазначити, що на відміну від підприємств та організацій інших галузей, 
одержання прибутку та максимізація добробуту власників страхової організації не 
повинні бути головною ціллю страхової компанії. Адже тоді задля досягнення 
поставленої цілі необхідно буде мінімізувати страхові виплати, проводити агресивну 
інвестиційну політику, диверсифікувати вкладення у найбільш прибуткові галузі, 
лобіювати як можна більшу кількість обов’язкових видів страхування, запроваджувати 
правові норми, що дозволяють уникнути відшкодування, створювати фінансові піраміди 
та фінансові схеми та ін. 

Тому формулювання місії страхової організації є надзвичайно важливим, а 
управлінські цілі повинні бути їй підпорядковані. 

На сьогодні багато українських страховиків це усвідомлюють і тому їх місії 
сформульовані так: «створити у кожного клієнта почуття захищеності і впевненості в 
майбутньому шляхом надання комплексних страхових послуг» (СК «Нова»), «поширення 
позитивного іміджу страхового ринку України шляхом виконання своїх зобов'язань перед 
клієнтами та партнерами, а також формування прозорої системи страхування, в основу якої 
закладені довіра, повага і надійність» (СК «Укрфінстрах»), «захист інтересів підприємств і 
добробуту клієнтів шляхом надання страхових продуктів, що є різноманітними і 
відповідають їх потребам» (СК «Фідель») тощо. 

Розробка основних напрямів розвитку страхової компанії здійснюється за допомогою 
розгорнутого SWOT-аналізу, який дозволяє визначити сильні та слабкі сторони компанії, а 
також можливості та загрози з боку зовнішнього середовища.  

Одним із перспективних напрямків розвитку страхової компанії є формування 
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стратегічного альянсу з банківською установою.  
Узгоджена система взаємодії банків та страхових компаній дозволяє отримати 

наступні переваги: 
− створення нових джерел надходження грошових ресурсів за допомогою створення крос-

продажів продуктів; 
− отримання лояльних клієнтів за допомогою можливості надання більш широкого спектру 

послуг в одному місці (клієнто-орієнтована політика ведення бізнесу); 
− досягнення нових можливостей за рахунок консолідації капіталу або своєї діяльності в 

тому числі і при виході на міжнародну діяльність; 
− пом’якшення впливу кризових явищ на діяльність компаній в результаті підвищення 

рівня фінансової стійкості компаній в умовах кризи.  
− посилення конкурентної позиції на ринку та усунення конкурентів;  
− підвищення бар’єра входження на ринок або на сегмент ринку для його потенційних 

учасників;  
− підвищення ефективності розміщення вільних коштів;  
− участь у прибутковому бізнесі;  
− використання існуючих управлінських навичок в іншому бізнесі;  
− диверсифікації ризиків;  
− розробка ефективного комплексу маркетингу, розрахованого на новий клієнтський 

сегмент, утворений на перетині банківських і страхових послуг;  
− зниження інформаційних і маркетингових витрат [2, с.106–113]. 

Зазначимо ще низку переваг, які є специфічними для об’єднання банків та 
страхових компаній: можливість створення спільного продукту з урахуванням всіх потреб 
клієнта, подібність технологій управління активами та оцінки ризиків; можливість 
об’єднання персоналу і технічних засобів, які використовуються для управління та оцінки 
ризиків (як відомо, програмні продукти, що використовуються для моделювання та 
прогнозування ризиків, а також утримання висококваліфікованого персоналу, що 
здійснює оцінку ризиків, є досить дорогими, тож об’єднання бізнесів може сприяти 
суттєвому скороченню таких витрат); зменшення трансакційних витрат по всьому циклу 
руху грошей від їх залучення до розміщення та диверсифікація фінансових ризиків; 
залучення стабільних довгострокових ресурсів для банків; можливість створення 
уніфікованої фінансової торгової марки [3]. 

На сьогодні в Україні існує три види спільної діяльності банків і страхових компаній: 
Assurbanking – надання банківських послуг через страхові компанії, Bankassurance – надання 
страхових послуг через банківські установи, а також надання банківських та страхових 
послуг через торгівельні мережі. 

Однією з основних послуг страхових компаній, якою зараз найбільш активно 
користуються банківські структури, є страхування майна, що передається підприємствами в 
заставу для забезпечення поворотності кредитів, що видаються. Крім того, спостерігається 
всезростаючий попит на страхування іпотечного і лізингового кредитування, проектного 
фінансування, а також цивільної відповідальності (при іпотечному, лізинговому кредитуванні і 
т.п.). Важливого значення останнім часом набуває страхування при видачі споживчих кредитів 
фізичним особам, з поширенням даного виду страхування як на предмет кредитування, так і на 
життя і працездатність позичальника. Тарифи на страхові послуги у різних компаній 
приблизно однакові і часто розрізнюються на соті частки відсотка. У зв’язку із цим на перший 
план вийдуть привабливість програми взаємодії з конкретною фінансовою структурою, а 
також грамотно побудована робота з різними управліннями і департаментами банку. 

Головною проблемою при налагодженні спільної роботи для страховиків на даному 
етапі розвитку є те, що банки сприймають страхові послуги як другорядні по відношенню до 
банківських. Але при відпрацюванні ефективного та взаємовигідного механізму співпраці, 
даний напрямок роботи є перспективним та пріоритетним для розвитку. 

Одним із найважливіших аспектів бізнес-планування є формування та розміщення 
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страхових резервів. Страхові резерви формуються для забезпечення фінансової стійкості та 
виконання обов’язків перед клієнтами. При недостатньому розмірі страхових резервів для 
покриття витрат по страхових виплатах використовується власний капітал страхової 
організації. При цьому страховик має обрати такий метод розрахунку резерву незароблених 
премій, який найбільш відповідає вимогам фінансової стійкості. Також необхідно 
зазначити на доцільності формування страховими компаніями резерву коливань 
збитковості, резерву катастроф, резерву попереджувальних заходів у складі страхових 
резервів. Хоча на сьогодні вітчизняні страховики ці резерви або не створюють, або 
створюють, але не в повному обсязі. 

Питання ефективного розміщення страхових резервів є актуальним для 
страховиків. Страхові компанії при управлінні страховими резервами повинні мати за 
мету формування збалансованого  страхового портфеля як основи свого стійкого 
становища на ринку. Інвестування ж є вкладенням коштів з достатньо великим ризиком, 
тому більшість страхових організацій розміщують страхові резерви в Україні переважно в 
банківських установах та в значно меншому розмірі в цінні папери та нерухомість. Однак 
резерви страхових організацій можуть бути надійним джерелом інвестицій у 
перспективні галузі виробничої та невиробничої сфер. Акції банків також є рентабельним 
вкладенням капіталу. 

Разом з тим, основною проблемою для страховиків залишається недостатність 
ліквідних фінансових інструментів для проведення ефективної політики інвестування 
коштів.  

Ще однією важливою особливістю бізнес-планування в страховій компанії, що 
визначає її фінансову стійкість і має бути врахована при створенні бізнес-плану, є страховий 
тариф. Адже він виступає джерелом створення страхового фонду для здійснення страхових 
виплат. Для всіх видів обов’язкового страхування тарифи встановлені державою і можуть 
змінитися тільки в межах знижки від страхової компанії. Страховий тариф повинен бути 
розрахований таким чином, щоб забезпечити виплату страхувальником відшкодування, 
відшкодувати витрати страховика та забезпечити прибутковість діяльності. При цьому існує 
взаємозалежність: розмір страхового тарифу визначає розмір створених страхових резервів. І 
навпаки, достатній розмір страхових резервів дозволяє провадити гнучку тарифну політику, 
знижувати страхові тарифи, залучати нових клієнтів. 

Тому тарифна політика страховика повинна бути спрямована на визначення 
оптимального розміру страхового тарифу. Оптимальним буде той розмір страхового тарифу, 
що приймає оптимальне значення. Тобто при визначенні оптимального розміру тарифної 
ставки необхідно, з одного боку, враховувати те, що він повинен бути достатнім для 
забезпечення виплат страхових відшкодувань. При цьому нижня границя розміру страхового 
тарифу визначається на основі математичних розрахунків. З іншого боку, він повинен бути 
доступний значному колу страхувальників і сприяти залученню нових, тобто розмір 
тарифної ставки виступає одним з елементів конкуренції на ринку страхових послуг. Демпінг 
при цьому не завжди пов’язаний з підвищенням ризику. Це може бути тимчасова політика, 
що спрямована на залучення нових клієнтів, і низькі тарифи можуть бути підкріплені 
значним фінансовим потенціалом. А встановлення завищеного страхового тарифу призведе 
до зменшення кількості клієнтів і як наслідок – до зниження конкурентоспроможності 
страховика. Слід при цьому зауважити, що головна частина тарифної ставки – нетто-ставка – 
призначена для виконання фінансових зобов’язань страховика і тому майже не підлягає 
змінам. Інша її частина – навантаження – призначена для фінансування адміністративно-
управлінських витрат, відрахувань на попереджувальні заходи, а також сюди може 
включатися частина прибутку, а отже, підлягає змінам. 

Встановлення тарифів є дуже складним процесом, адже ціна страхової послуги на 
ринку визначається грою попиту та пропозиції, а також урядовим регулюванням, рівнем 
оподаткування. 

На основі встановлених страхових тарифів з урахуванням накопиченого досвіду 
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консультантів і страховиків, які беруть участь у проекті, галузевих стандартів збитковості, 
частки ризиків, переданих у перестрахування і величини перестрахувальної комісії 
відбувається розрахунок обсягу страхових платежів. Оцінка матеріальних витрат 
проводиться на підставі аналізу витрат, які необхідно здійснити для забезпечення реалізації 
стратегії розвитку страхової компанії. Матеріальні витрати, так само як і витрати на оплату 
праці, розраховуються окремо для головного офісу та філій за наявності останніх. 
Обґрунтування і прогноз надходжень і виплат по страховій діяльності є суттєвою  частиною 
бізнес-плану страхової компанії. 

Ключовим моментом складання бізнес-плану страхової компанії є аналіз ризиків 
проекту. Метою даного аналізу є визначення ступеня чутливості головних фінансових 
показників страхової компанії до змін зовнішнього і внутрішнього середовища. В процесі 
своєї діяльності страхова компанія може зіткнутися із такими ризиками, пов’язаними зі 
зміною умов зовнішнього середовища, як ризик збільшення збитковості по пропонованих 
компанією видами страхових послуг, ризик введення додаткової регуляції і обмежень і 
т.ін. Що стосується змін у внутрішньому середовищі, існує ризик зменшення різних 
статей доходів і збільшення видатків страхової компанії. Як показують дослідження, 
найбільш значимими є ризики можливого збільшення витрат на оплату праці та падіння 
обсягів страхової премії та премії зібраної головними фахівцями. Разом із тим, слід 
особливо відзначити, що для кожного проекту існують специфічні ризики та специфічні 
методи, що дозволяють не допустити в процесі реалізації проекту виникнення кризових 
ситуацій [4]. 

Важливу роль в управлінні ризиком у страховій компанії відіграє перестрахування. 
З погляду страхувальників, участь їхніх страховиків у перестрахуванні забезпечує 

високу якість наданих страхових послуг, своєчасність і повноту відшкодування збитку. Воно 
сприяє підвищенню надійності страховика, а, отже, і довіри до нього його клієнтів і їхньої 
зацікавленості в підтримці із ним ділових взаємин.  

Важливим моментом для страхової компанії є встановлення розміру власного 
утримання за ризиком і відповідного розміру ризику, що передається в перестрахування. 
Вирішення цієї проблеми дозволить страховикам зменшувати витрати на перестрахування і 
збільшувати прибуток. 

Важливим аспектом бізнес-планування страхової компанії є складання 
організаційного плану.  

Під організаційною структурою будемо розуміти підрозділи та зв’язки, що існують 
між різними частинами організації для досягнення її мети. Менеджер страхової компанії є 
центральною ланкою, що реалізує функції управління. Одним із важливих завдань 
менеджера є організація трудового колективу. Він аналізує інформаційні потоки, розподіляє 
їх на сукупності, що керуються, а в їх рамках – на трудові задання. Виходячи з цих завдань 
формується організаційна  структура страхової компанії. Вона поділяється на сфери 
діяльності незалежно від здібностей працівників.  

Вирішуючи питання побудови організаційної структури страховика слід 
враховувати [5]: 
1. Структуру страхової організації, тобто її внутрішній склад. 
2. Розмір страхової  організації для визначення оптимальної кількості ланок у структурі. 
3. Вид страхування для чіткого розподілу функцій між працівниками. 

При цьому потрібно прагнути до більшої гнучкості структури. Визначивши необхідну 
структуру можна переходити до її впровадження. 

Як показує аналіз організаційної структури страхових компаній, у них не 
передбачений відділ інвестування страхових резервів. Розміщенням страхових резервів 
займається, як правило, фінансово-економічний департамент. Однак: 
− по-перше, коло питань, які повинні вирішуватися на рівні цього департаменту дуже 

великі та складні; 
− по-друге, слід зазначити, що функція із розміщення страхових резервів виконується 
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тільки на рівні головної компанії. У той же час відділення, значно краще володіють 
інформацією на місцевому рівні щодо можливостей інвестування, але позбавленні права 
вкладення; 

− по-третє, у більшості страхових компаній України, які мають філіальну організаційну 
структуру рішення щодо виплати страхового відшкодування також приймаються на рівні 
головної компанії. Така ситуація не зацікавлює філіали у розширенні страхової 
діяльності, розробці нових страхових послуг. 

Ураховуючи важливість питання організаційного забезпечення процесу формування 
та розміщення страхових резервів, вважаємо за потрібне створення відділу інвестування 
страхових резервів, а також передачі частки повноважень філіям щодо розміщення 
сформованих ними резервів незароблених премій. 

Також у межах організаційного плану необхідно виявити та описати зміни, які 
необхідно внести в існуючу організаційну структуру і кадрову політику, що проводиться в 
компанії. При цьому доцільним є розгляд цих питань окремо для головного офісу і для філій.  

Висновки і перспективи подальших розробок. Отже, враховуючи вищенаведене, 
можна зробити такі висновки. 

Місія страхової організації має бути пов’язана не з отриманням прибутку, а полягати 
у соціальному забезпеченні громадян, соціальному захисті. Відповідно до цього і повинне 
відбуватися бізнес-планування в страхових компаніях. Це передбачає, зокрема: 
− вибір перспективних напрямків розвитку страхової компанії із урахуванням можливостей 

та загроз  з боку зовнішнього середовища; 
− створення оптимального страхового резерву та розміщення коштів страхових резервів із 

дотриманням вимог прибутковості, безпечності, диверсифікованості та ліквідності. Задля 
цього пропонується створення резервів у  складі фінансово-економічного відділу таких 
підрозділів, як:  служба розрахунку страхових резервів та відділ інвестування страхових 
резервів; 

− вважається за потрібне передача частки повноважень філіям щодо розміщення 
сформованих ними резервів незароблених премій; 

− для забезпечення фінансової стійкості необхідна побудова зваженої тарифної політики 
шляхом встановлення доступного для великого кола страхувальників та стабільного 
протягом достатньо довгого часу страхового тарифу, якомога більшої його відповідності 
реальному ризику;  

− встановлення розміру власного утримання за ризиком і відповідного розміру ризику, що 
передається в перестрахування, що дозволить страховикам зменшувати витрати на 
перестрахування і збільшувати прибуток. 
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окремого банку шляхом розширення 
методик оцінки за рахунок введення 
додаткового розрахункового коефіцієнта – 
рівня ринкової відповідності показників 
окремого банку середнім умовам 
діяльності по банківській системі. 
 

In the article an approach of improving the 
performance evaluation of an individual bank 
by expanding valuation techniques by 
introducing additional design factor – the 
level of market conformity of the individual 
bank’s average circumstances of the banking 
system are proposed. 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Проблема оцінювання ефективності 
діяльності окремого підприємства знаходиться в полі постійної уваги вчених і практиків у 
силу її важливості для прийняття комплексного вирішення про те, як працювало 
підприємство в минулому і які перспективи його діяльності в майбутньому. Оцінювання 
ефективності діяльності комерційних банків розглядається як окремий напрямок у рамках 
формування спільних підходів у зв’язку з операційними особливостями банків і характером 
регулювання їх дій як фінансових посередників з боку центрального банку або іншого 
наглядового органу. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Розгляд загального поняття 
ефективності діяльності організації в трактуванні І. І. Мазур показує, що ефективність – це 
комплексне поняття (чіткого, загальноприйнятого визначення цього терміна немає), яке 
описується такими характеристиками, як доцільність, результативність, якість, корисність та 
інше [1, с.176].  

Г. Саймон розглядає, що в тих ситуаціях, де є можливість розділяти засоби і цілі, 
потрібно визначати ефективність як максимізацію досягнення цілей шляхом використання 
обмежених нейтральних засобів [2, с.271].  

Д. У. Дункан вважає, що в економіці й в кінцевому рахунку в менеджменті поняття 
ефективність означає максимізацію випуску продукції з мінімальними витратами на 
виробництво [3, с.30].  

П. Ф. Друкер вказує як принципове положення, що ні обсяги виробництва,  
ні будь-які інші економічні показники (підсумкові результати) самі по собі не можуть 
розглядатися як адекватна міра ефективності менеджменту і підприємства в цілому  
[3, с.60]. 

В. М. Маршал висловлює думку про те, що існуючі системи оцінки ефективності 
компаній викликають зростаюче невдоволення. Багато компаній, можливо навіть більшість, 
сумніваються в тому, що їх системи функціонують нормально [4, с.15]. 

З наведених вище думок відомих дослідників є можливим виведення таких 
положеннь: 
− загальноприйнятого поняття ефективності діяльності не існує у зв’язку з тім, що 

різноманітні підходи вчених і практиків по різному акцентують увагу на окремих 
аспектах цього поняття; 

− поняття ефективності діяльності пов’язане з особистими цілями і ресурсами окремої 
організації, яка діє у конкретному соціально-економічному середовищі; 

− ііснуючі підході оцінки ефективності діяльності підприємств, організацій різних галузей 
(у тому числі банків) не є достатньо адекватними сучасним потребам суспільства. 
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Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Оцінювання 
ефективності банківської діяльності засноване на зіставленні окремих показників або 
зведеного показника (що має реальний сенс або розрахованого як умовна величина – 
інтегральний показник, рейтинг) діяльності банку в динаміці або по відношенню до 
планових або нормативних (експертних) величин. У ході фінансово-економічної кризи  
2008–2010 років стало зрозумілим, що існуючий підхід до оцінки ефективності роботи банків 
не дозволяє точно оцінити ефективність їх діяльності. Причина не досить коректної 
процедури оцінювання полягає у відсутності гнучкості оцінок по відношенню до вже 
сформованих загальноекономічних ринкових умов і тенденцій. 

Постановка завдання. Метою статті є вдосконалення підходу до оцінювання 
ефективності діяльності окремого банку шляхом розширення методик оцінки за рахунок 
уведення додаткового розрахункового коефіцієнта – рівня ринкової відповідності показників 
окремого банку середнім умовам діяльності по банківській системі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. О. А. Криклій формулює підхід до 
оцінки критеріїв банківської ефективності наступним чином: «… критеріями ефективного 
управління банком повинні бути як безпосередньо фінансові результати його діяльності 
(дохід і прибуток), так і результативність (рентабельність), а також уся сукупність 
показників фінансового стану (стійкість, ліквідність, платоспроможність), досягнутих 
банком із урахуванням їх ціннісної або цільової значущості як для нього, так і для соціально-
економічного середовища його діяльності» [6, с.60]. 

Загальноприйнятим підходом до оцінки ефективності діяльності окремого 
комерційного банку, існуючим сьогодні в окремих банках та наглядових органах, є 
встановлення нормативів і лімітів окремих показників. Наприклад, норматив максимального 
кредитного ризику на одного контрагента банку багато років не змінюється і становить 25% 
від регулятивного капіталу банку. Цей момент стосується всіх нормативів, установлених 
Національним банком України для банківських операцій. З іншого боку, кожен банк 
встановлює свої стратегічні і тактичні орієнтири, пов’язані з долею ринку, прибутком на 
капітал банку і, як наслідок, встановлює свої ліміти на відсоткові ставки по кредитах і 
депозитах, свої ліміти на обсяги кредитного та депозитного портфелів.  

Отже, встановленням критичних значень, отриманих експертним шляхом, для 
обов’язкових нормативів банківської діяльності, Національний банк України повністю 
виключає варіативність верхньої або нижньої межі окремих нормативів. Інакше кажучи, 
відбувається розрив між отриманою експертною оцінкою (на деякий момент часу) і 
мінливою реальною ситуацією, яка вимагає постійної переоцінки ефективності, як окремих 
операцій, так і роботи банку в цілому.  

Необхідність такої переоцінки пов’язана з граничними можливостями дій окремих 
банків щодо сформованих тенденцій в економіці країни (підйом, зниження, стабілізація у 
верхній або нижній фазі економічного циклу). Такі тенденції перевищують своєю 
потужністю силу окремих, навіть великих, банків. Крім того, кожен банк має особливий 
погляд на своє місце в банківській системі і діє таким чином, щоб відповідати своїй стратегії 
і тактиці в конкретних сформованих економічних умовах.  

Все це означає, що підхід розрахунку нормативів і лімітів може стати обмежувачем як 
по відношенню до поточних економічних тенденцій, так і по відношенню до тактико-
стратегічних установок окремого банку. При цьому питання про те наскільки планові 
тактико-стратегічні показники банку відповідають сформованим тенденціям, також 
залишається відкритим (зазвичай порівнюються фактичні і планові показники, де точність 
кількісних рівнів плану не оцінюється). 

Таким чином, сучасна система державного регулювання діяльності банків на базі 
розробленої системи нормативів і система оцінки самими банками своєї діяльності на базі 
досягнення планових лімітів або рівнів не враховує зміну економічної ситуації в країні.  

Можна припустити, що такий підхід є окремим випадком вимірювання ефективності 
діяльності банку в цілому та окремих типів банківських операцій зокрема. Для його 
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поширення на всі або більшість типових ситуацій поведінки банків і коректного оцінювання 
їх дій в рамках сформованих економічних тенденцій потрібно введення в оцінку 
ефективності дій банків їх зіставлення з можливостями конкретних ринкових умов, яки вже 
склалися. 

Для розвитку гнучкості та дієвості оцінок пропонується ввести рівень відповідності 
показників окремого банку середнім умовам діяльності по банківській системі. Середні 
умови фактичного становища банківської системи відображають у концентрованому вигляді 
всі існуючі явища і тенденції функціонування банків. Уведенням таких рівнів відповідності, 
на думку автора, досягається більша адекватність оцінок ефективності окремого банку 
відносно середніх фактичних умов функціонування банківської системи на окремий момент 
або за досліджуваний період часу. Необхідно відмітити, що порівняння показників окремого 
банку з показниками банківської системи країни має сенс тільки в тому випадку, коли для 
порівняння використовуються відносні (коефіцієнти, частки, відсотки та інше), а не 
абсолютні показники.   

Загальна формула рівня відповідності окремого показника банку щодо середнього 
показника банківської системи – рівень ринкової відповідності (the level of market conformity) 
показника «j» банка «i» на момент часу «t» ( ) – має такий вигляд: 

 
             ,                                                         (1) 

 
або 

,                                                         (2) 
 
де   – показник «j» банка «i» на момент часу «t»; 
  – середній показник «j» банківської системи на момент часу «t». 

Рівень ринкової відповідності розраховується за формулою 1 або 2 в залежності від 
сенсу одержуваного результату порівняння. Сенс порівняння полягає у визначенні кращої 
або гіршої ситуації в банку щодо ситуації в банківській системі країни. Наприклад: якщо 
рентабельність капіталу банку має рівень вищий, ніж в середньому по банківській системі, то 
слід використовувати формулу 1; якщо рівень витрат на одиницю доходів банку вищий, ніж 
в середньому по банківській системі, то слід використовувати формулу 2. Інакше кажучи, 
формула 1 використовується для тих показників, де перевищення показника банка 
оцінюється як позитивне явище, а формула 2 використовується для тих показників, де 
перевищення показника банка оцінюється як негативне явище для банку. 

Передбачувана зручність використання запропонованої формули допускає її 
використання як статичної оцінки на певний момент часу, так і в динаміці за певні періоди 
часу. З’являється можливість розраховувати середній рівень ринкової відповідності 
показника «j» банка «i» за період часу «t» ( ) – формула має наступний вигляд: 
 

,                                             (3) 
 
де    – кількість періодів (років, кварталів, місяців) розрахунку окремого показника 

банка «i». 
 Крім розрахунку рівнів відповідності для окремого показника на момент або за період 
часу, з’являється можливість для оцінювання ринкової відповідності всіх прийнятих для 
порівняння показників окремого банку щодо середнього показника банківської системи. 

Загальна формула середнього рівня відповідності всіх прийнятих для порівняння 
показників окремого банку щодо середнього показника банківської системи – середній 
рівень ринкової відповідності банка «i» на момент або за період часу «t» ( ) – має 
наступний вигляд: 
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,                                             (4) 
 
де   – кількість показників прийнятих для порівняння (змінюється від 1 до j). 

Іншими словами, рівень ринкової відповідності банку – це середня величина з рівнів 
відповідності за окремими показниками. 

Для перевірки адекватності сформульованого показника (рівень ринкової 
відповідності), як окремого випадку, проведемо розрахунки на прикладі даних  
ПАТ АБ «Південний» (табл. 1 – розрахунки проведені на підставі офіційних даних НБУ [7]). 

 
Таблиця 1 

Окремі показники ПАТ АБ «Південний» та банківської системи України (БСУ) станом на 
01.01 кожного року (%) 

 

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 

Сума 
значень 
показника 

Середньо-
річний рівень 
показника 

Рентабельність капіталу  

БСУ 9,5 6,1 -26,2 -9,5 -5,0 -25,0 -5,0

ПАТ АБ «Південний» 12,2 12,6 4,2 2,8 3,4 35,2 7,0
Рівень ринкової відповідності 
(Рентабельність капіталу) 2,7 6,5 30,4 12,3 8,3 60,2 12,0

Прибутковість активів 

БСУ 1,1 0,8 -3,6 -1,4 -0,7 -3,8 -0,8

ПАТ АБ «Південний» 1,2 1,6 0,6 0,4 0,5 4,3 0,9
Рівень ринкової відповідності 
(Прибутковість активів) 0,1 0,8 4,2 1,8 1,3 8,1 1,6

Доходність активів 

БСУ 11,3 13,2 16,1 14,5 13,5 68,6 13,7

ПАТ АБ «Південний» 9,7 12,8 14,6 13,5 16,2 66,8 13,4
Рівень ринкової відповідності 
(Доходність активів) -1,7 -0,5 -1,5 -0,9 2,8 -1,9 -0,4

Відсоткова доходність кредитів 

БСУ 11,8 11,9 16,5 15,2 14,0 69,4 13,9

ПАТ АБ «Південний» 9,2 12,1 15,3 13,5 12,6 62,7 12,5
Рівень ринкової відповідності 
(Процентна доходність 
кредитів) -2,7 0,2 -1,2 -1,6 -1,4 -6,8 -1,4

Частка резервів під знецінення кредитів 

БСУ -2,9 -4,6 -12,3 -14,8 -14,0 -48,6 -9,7

ПАТ АБ «Південний» -2,3 -3,5 -5,0 -6,1 -5,8 -22,6 -4,5
Рівень ринкової відповідності 
(Частка резервів під знецінення 
кредитів) 0,6 1,1 7,2 8,8 8,2 26,0 5,2
Сума рівнів ринкової 
відповідності показників -1,0 8,2 39,1 20,3 19,1 85,7 17,1
Середній рівень ринкової 
відповідності банку -0,2 1,6 7,8 4,1 3,8 17,1 3,4

В якості оцінки ефективності банківської діяльності були використані наступні 
показники: 
− рентабельність капіталу як відношення чистого прибутку до балансового капіталу; 
− прибутковість активів як відношення чистого прибутку до чистих активів; 
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− прибутковість активів як відношення доходів до чистих активів; 
− процентна прибутковість кредитів як відношення процентних доходів до виданих 

кредитів; 
− частка резервів під знецінення кредитів як відношення сформованих резервів під 

знецінення кредитів до чистих активів. 
Як видно з наведених розрахунків (табл. 1 і рис. 1) ступінь ринкової відповідності 

банку щодо рентабельності капіталу, прибутковості активів і частки резервів під знецінення 
кредитів щорічно перевищувала середній рівень по банківській системі України відповідно 
на 12,0, 1,6 і 5,2 процентних пункту за 2007–2011 роки.  

Ступінь ринкової відповідності банку щодо доходності активів і процентної 
доходності кредитів щорічно була менше середнього рівня по банківській системі України 
відповідно на 0,4 і 1,4 процентних пункти за 2007–2011 роки. В окремі роки рівень середньої 
відповідності банка коливався від – 0,2 відсоткових пункти за результатами 2007 року до + 
7,8 процентних пункти за результатами 2009 року і в середньому за 5 років (2007–2011 роки) 
склав + 3,4 відсоткових пункти. Відзначимо, що в 2010–2011 роках з’явилася тенденція до 
зниження рівня відповідності банку в бік відповідності середнім умовам по банківській 
системі в цілому. Таким чином, банк протягом 2007–2011 років досяг ефективності більше на 
3,4 відсоткових пункти, ніж банківська система України в цілому. 
 

 
 

Рис. 1. Рівень ринкової відповідальності окремих показників ПАТ АБ «Південний» 
показникам банківської системи України 

Розрахунки додатково показують, що рівень ринкової відповідності  
ПАТ АБ «Південний» має сенс вимірювати за допомогою декількох показників. Рівень 
ринкової відповідальності щодо рентабельності капіталу (традиційна оцінка ефективності 
діяльності банку) ПАТ АБ «Південний» має значне позитивне відхилення від середнього 
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рівня рентабельності банківської системи України протягом 2007–2011 років. Включення 
в оцінку ефективності діяльності банку показників доходності активів і процентної 
доходності кредитного портфелю банку показало не тільки їх низьке значення відносно 
середніх умов результатів діяльності банківської системи, але і дозволило внести деяку 
ясність щодо причин зниження прибутковості роботи банку (відносно середніх умов 
банківської системі). Постійна підтримка  відсоткових ставок за кредитами на низькому 
рівні (відносно середніх умов банківської системи України) призвела у 2010–2011 роках 
до уповільнення випередження прибутковості ПАТ АБ «Південний» щодо цього 
показника в цілому по банківській системі. 

Таким чином, є можливість сформулювати припущення про можливість 
прогнозних властивостей запропонованого показника – рівня ринкової відповідальності 
банку: включення додаткових показників ефективності, котрі мають причинно-наслідкові 
зв’язки з основним показником ефективності (рентабельність власного або статутного 
капіталу банку), розширює здатність розуміння майбутніх тенденцій розвитку окремого 
банку. 

Додаткові прогнозні можливості запропонованого показника можуть бути пояснені 
за рахунок наявності тимчасового запізнювання дії причинно-наслідкових зв’язків. Добре 
відомо, що тимчасові лаги є невід’ємною частиною описів і пояснень економічних 
процесів в цілому і фінансово-банківських процесів зокрема (як на макроекономічному 
рівні, так і на рівні мікроекономіки). Тому розширення трактування поняття 
«ефективність» шляхом врахування більш деталізованих показників ефективності 
окремих процесів банківської діяльності та якісного осмислення отриманих результатів 
дає можливість більшого чи меншого освітлювання майбутніх тенденцій ефективності 
діяльності банку. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Запропонований підхід до 
підвищення адекватності оцінки ефективності діяльності банку за рахунок введення рівня 
відповідності банку ринкових умов банківської системи країни досить реалістично 
продемонстрував свої можливості в окремому випадку на базі розглянутого прикладу. 
Цей підхід може бути розширений за рахунок уведення більшої кількості показників, що 
відображають ефективність діяльності банку. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ НА ЗАСАДАХ 

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 
 
 
У статті визначено роль стратегічного 
управління як ефективного інструменту 
формування та підтримки конкурентних 
переваг підприємства. Запропоновано 
шляхи розвитку людських ресурсів 
підприємства, зазначено їх позитиви та 
недоліки; методи оцінки фактичних та 
бажаних компетенцій персоналу. 
Розроблено методологічні підходи щодо 
показників професійної діяльності та 
моделі особистісних  компетенцій 
працівників. 
 

In article the role of the strategic management 
as efficient instrument of formation and 
support the competitive advantages of 
enterprise is determined. There are offered 
ways of development of the human resources 
of enterprise, their positive sights and 
disadvantages are mentioned; the methods of 
valuation actual and desirable personnel 
characteristics are described. The 
methodological approaches concerning the 
indexes of professional activity and models of 
personalized workers characteristics are 
developed. 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасний розвиток економіки 
визначається рівнем науково-технічного прогресу. Головну роль при цьому відіграє 
ефективне використання рідкісних природних факторів нематеріального характеру, таких як: 
знання, уміння, освіта, професійна кваліфікація персоналу; створення, використання 
інтелектуальних ресурсів; створення внутрішньо фірмового середовища інноваційної 
сприйнятливості, які визначають рівень та ступінь використання людського капіталу. 

Людський капітал – «найцінніший ресурс», набагато важливіший, ніж природні 
ресурси або накопичене багатство. Саме людський капітал, а не заводи, обладнання і 
виробничі запаси є наріжним каменем конкурентоспроможності, економічного зростання і 
ефективності. 

Передумовою для розвитку ресурсного підходу слугують твердження [1, с.232; 2] про 
те, що принципова відмінність однієї компанії від іншої обумовлена наявністю в кожній з 
них унікального набору ресурсів. Р. Грант [2, с.138] підкреслює, що ресурси самі по собі не 
утворюють конкурентну перевагу, натомість їхнє спільне ефективне використання формує 
організаційні здібності успішністю виконання бізнес-процесів та отримання на цій основі 
конкурентної переваги. 

У дослідженнях А. М. Богатирьова [3, с.54–57] розглядається концептуальна  
бізнес-модель компанії, в якій її здібності надані у вигляді технологій та компетенцій 
персоналу. 

Здібності компанії мають стратегічне значення для її конкурентоспроможності.  
У свою чергу, ресурсний портфель компанії повинен забезпечувати формування й розвиток 
відмітних здібностей, які роблять її унікальною в галузі та відкривають нові ринкові 
можливості. Основним джерелом конкурентних преваг в сучасних умовах для більшості 
підприємств є компетенції персоналу. Саме це пояснює актуальність проблеми формування 
та підтримки необхідних компетенцій персоналу для будь-якого підприємства, що піклується 
про свою конкурентоспроможність. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Теоретичні та практичні аспекти цієї 
проблеми досліджуються вченими з 70-х років минулого сторіччя. Так, Р. МакКлеланд,  
Р. Бояцис, Л. М. Спенсер та С. М. Спенсер розкрили зміст поняття компетенції персоналу, 
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запропонували підходи щодо розробки моделей компетенцій.  
С. Уіддет і С. Холліфорд розглянули такі напрямки практичного використання 

моделей компетенцій, як рекрутмент і відбір персоналу, його розвиток, навчання та 
винагородження [4, с.185]. В праці Н. Ситнік виокремлено ще один важливий напрямок – 
оцінка персоналу [5, с.106–111]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Підкреслюючи 
стратегічний характер діяльності з формування та підтримки відповідних компетенцій 
персоналу автори вищезгаданих та інших робіт залишають нерозкритим питання 
стратегічного управління цією діяльністю.  

З іншого боку, в працях, присвячених стратегічному управлінню та управлінню 
персоналом [6, с.164] не застосовується підхід, який базується на використанні моделей 
компетенцій персоналу. 

Постановка завдання. Управління розвитком людських ресурсів організації шляхом 
формування та підтримки компетенцій співробітників перетворює людський ресурс в 
людський капітал. 

Метою статті є вироблення методологічних підходів щодо стратегії управління 
персоналом підприємств зв’язку  шляхом запровадження його системного розвитку, 
визначення та розвитку його ключових компетенцій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В економіці України розвиваються 
тенденції глобалізації та інформатизації, що веде до більш жорстокої конкуренції між 
суб’єктами господарювання. В цих умовах  посилюється роль стратегічного управління як 
ефективного інструменту формування та підтримки конкурентних переваг окремих 
підприємств. 

У стратегічному управлінні сьогодні все частіше використовується ресурсний підхід, 
згідно з яким основна увага має бути приділена аналізу внутрішнього середовища компанії з 
метою ідентифікації тих здібностей, на базі яких може бути сформована її стала конкурентна 
перевага. 

Розвиток людських ресурсів (далі – РЛР) – це термін, який використовується для 
опису інтегрованого і цілісного підходу до вдосконалення пов’язаних з професійною 
діяльність знань, навичок та поведінки працівників відповідно до обраної компанією 
стратегії [7, с.265]. 

РЛР вміщує в себе навчання та професійно орієнтовану самоосвіту працівників. При 
цьому навчання на відміну від самоосвіти передбачає систематичну взаємодію працівника та 
інструктора (тренера) у процесі оволодіння працівником необхідними знаннями та вміннями. 

РЛР передбачає комплекс заходів стратегічного характеру, який дозволяє перетворити 
працівників компанії, її людські ресурси в провідні активи – людський капітал, який складно 
або взагалі неможливо скопіювати конкурентам. Очікуване перетворення можливе лише у 
тому випадку, коли працівники отримують необхідні компетенції. 

Компетенція є базовою характеристикою працівника, яка причинно пов’язана з 
критеріями його ефективної та/або успішної дії в професійних ситуаціях [4, с.168]. Вона 
визначається такими якостями особистості, як – мотиви, психофізіологічні особливості, 
цінності, знання та навички. 

Компетенції дають чітку уяву про стандарти успішного виконання завдань, які 
повинні виконувати працівники компанії, реалізуючи обрану нею базову стратегію. 
Визначивши для кожного рівня управління (кожної посади, функціональної групи) компанії 
ключові компетенції, можна вибудувати ефективну стратегію РЛР. 

Загалом випадку існує два шляхи РЛР. Перший передбачає найм людей, які мають 
відповідні компетенції, ззовні, другий – розвиток необхідних характеристик у 
співпрацівників компанії. 

Перший шлях більш простий, проте він має низку недоліків: 
‒ додаткові витрати на пошук нових співпрацівників, а також на комісійну винагороду 

рекрутинговій компанії; 
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‒ низька ефективність знову найнятих співпрацівників протягом тривалого часу (до 9-ти 
місяців), потреба в допомозі з боку досвідчених працівників у процесі адаптації; 

‒ ризик переоцінки якостей окремих кандидатів у зв’язку з наданням ними викривленої 
інформації в процесі відбору. 

Другий шлях є більш привабливим. Переваги професійного розвитку співпрацівників 
компанії полягають у тому, що: 
‒ підвищується мотивація співпрацівників, з’являються можливості розширити їхні 

повноваження, забезпечити більш повну самореалізацію,  а також покращити систему оплати 
праці; 

‒ забезпечується кар’єрне зростання співпрацівників та підвищується їхня лояльність до 
компанії; 

‒ забезпечується комплексна оцінка якостей кожного кандидата в процесі відбору, враховуються 
об’єктивні результати їхньої діяльності, а також думки керівників, колег та підлеглих. 

Оцінку фактичних та бажаних компетенцій персоналу можна надати у вигляді карти 
(профілю компетенцій). При наймі працівників рекомендується використовувати такі методи 
оцінки, як – аналіз резюме та анкет, проведення інтерв’ю, перевірка за допомогою 
спеціальних вправ або в ході тренінгу, тестування або опитування, комплексне оцінювання 
(ассессмент-центр). Об’єктивну оцінку необхідності розвитку співпрацівників компанії 
можна виконати за допомогою формальної або неформальної оцінки виконання роботи, 
оцінки з «зворотнім зв’язком» 360°, спеціальних вправ, самооцінки, інтерв’ю [4, с.212]. 

Аналіз результатів оцінки співпрацівника (функціональної групи) дозволяє визначити 
актуальні напрями його розвитку (комунікації, підгрупування, роботи в команді тощо). Вибір 
конкретних форм розвитку (тренінги, семінари, друга освіта, стажування, ротація тощо) з 
урахуванням обмежень в часі та вартості заходів, що пропонуються різними навчальними 
закладами та тренінговими фірмам по відповідних напрямах.  

У сучасних організаціях розвиток персоналу тісно та безпосередньо пов’язаний з 
організаційним розвитком, стратегічними цілями діяльності. Конкурентній стратегії, яку 
обрала компанія повинен відповідати  єдиний для всіх працівників базовий (корпоративний) 
набір поведінкових компетенцій.  

Успішна стратегія розвитку персоналу компанії потребує диференційованого підходу 
щодо розвитку окремих категорій працівників, виходячи з тієї ролі, яку вони відіграють у 
процесі створення споживчих цінностей для клієнтів. 

Присутність в організації стратегії управління людськими ресурсами означає: 
‒ залучення працівників, їх використання й розвиток відбувається не стихійно, а 

цілеспрямовано і продумано, і це пов’язане з місією й стратегічними цілями розвитку 
організації; 

‒ керівники вищого рівня беруть відповідальність за розробку, реалізацію й оцінку 
стратегії управління людськими ресурсами; 

‒ існує взаємозв’язок між стратегією розвитку людськими ресурсами й стратегією розвитку 
організації в цілому і її окремих підрозділів; 

‒ існує тісний взаємозв’язок різних елементів всередині самої стратегії управління 
людськими ресурсами. 

Для забезпечення перетворення класичної системи розвитку персоналу в  
умовах активних змін бізнес-процесів, технологій, розвитку нових послуг необхідно додати 
системі динамічну компоненту – забезпечення оперативного навчання персоналу під нові 
задачі.  

Для виконання поставлених завдань фахівці відділів розвитку (тренери) включаються 
в процеси впровадження нових технологій та послуг на ранніх етапах розробки та 
проектування, системно включаються у процеси інноваційного розвитку підприємства. 
Маючи сформульовані  стратегічні цілі підприємства та бізнес-план їх досягнення необхідно 
здійснити оцінку персоналу, визначити: чи має персонал достатній рівень професійної 
підготовки; чи достатньо розвинені у працівників особистісні компетенції, необхідні для 
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вирішення поставлених завдань на певній позиції. 
На основі звіту за результатами оцінки діяльності персоналу та поставлених цілей з 

розвитку розробляється план професійного навчання та розвитку особистісних компетенцій. 
Служби, відповідальні за планування та організацію розвитку людських ресурсів, формують 
плани навчання, направлені на розвиток професійних знань і навиків та інтеграційне 
навчання по розвитку комунікативних навичок, управлінських компетенцій, рівня 
особистісних компетенцій.  

Успіх управлінського персоналу безпосередньо залежить від навичок ефективних 
комунікацій, вміння спілкуватись у складних ділових переговорах, мистецтва відстоювати 
свою позицію, досягати згоди і взаєморозуміння. Тому абсолютно необхідно розвивати цю 
особистісну компетенцію працівників, щоб кожен розумів свою відповідальність  
за налагодження взаємовідносин з колегами, підлеглими, партнерами, клієнтами, 
керівництвом.  

Досягнення основних показників діяльності у певному напрямку неможливе без 
розвитку особистісних компетенцій, які мають переважне значення саме для визначеного 
напрямку діяльності. Наприклад – значення комунікативних здібностей для працівників 
відповідальних за напрямок продажу послуг.  

З метою реалізації ефективного розвитку персоналу необхідно розробляти та постійно 
оновлювати показники професійної діяльності та моделі особистісних  компетенцій  
працівників. Розробляються моделі управлінських компетенцій із зазначенням ряду 
індикаторів для кожної компетенції по яких здійснюється оцінка та виставляється сума балів 
за кожну компетенцію.  

З метою здійснення всебічної оцінки персоналу необхідно розробляти профілі посад, 
які включали б актуальну професійну та особистісну складову. А результати оцінки 
діяльності працівника за профілем посади даватимуть змогу зробити висновки щодо 
подальшої його діяльності та розвитку. Стратегія розвитку людських ресурсів підтримує 
конкурентну стратегію, яку  обрала компанія, за рахунок підвищення ефективності 
діяльності працівників. Підвищення ефективності діяльності людських ресурсів компанії 
забезпечується шляхом формування, підтримки та підвищення їх поведінкових 
характеристик (компетенцій). 

Профіль посади керівника структурного підрозділу та зразок компетенції із 
зазначенням поведінкових індикаторів наведено в табл. 1 та 2. 

Таблиця 1 
Профіль посади  керівника структурного підрозділу 

Таблиця  з профілем  посади________________________________ 
                                                                (назва посади) 
 
 
Вимоги до освіти Вища за спеціальністю в галузі 

 
оцінка 

Досвід роботи  На керівних посадах не нижче рівня начальника 
відділу  
 

 

Професійні компетенції Глибоке розуміння принципів роботи 
 

 

Особистісні компетенції Розуміння діяльності компанії 
Уміння налагоджувати ефективну взаємодію 
Наполегливість 
Комунікативність 
Аналітичне мислення 
 

 

На рис. 1 зображено структурну схему бізнес-процесу  розвитку персоналу. 
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Таблиця 2 
Зразок компетенції із зазначенням поведінкових індикаторів 

Таблиця моделей управлінських компетенцій 
для керівників середньої ланки 

 
________________________________ 
                   (назва посади) 

Назва компетенції Індикатори 
Розуміє стратегію та перспективні плани 
підприємства 
В своїй роботі використовує знання в сфері 
технічного забезпечення, технологій надання 
послуг 

Розуміння діяльності підприємства 

Визначає роль свого підрозділу в бізнес-
стратегії підприємства 

Максимальна сума балів за компетенцією                
 

Висновки і перспективи подальших розробок. З урахуванням вищевикладеного 
матеріалу, можна зробити такі висновки: 

1. З наближенням людства до інформаційного суспільства значно зростає роль 
працівника не лише як об’єкта, але і як суб’єкта управління. Відповідно до концепції 
«управління людиною», людина — головний суб’єкт організації й особливий суб’єкт 
управління, що тісно пов’язано з концепцією всебічного розвитку особистості; тим самим 
формується новий погляд на людей як на найважливіший ресурс підприємства. 

2. Стратегія управління людськими ресурсами належить до набору функціональних 
стратегій, що забезпечують підтримку обраної базової стратегії підприємства. Ефективна 
стратегія управління людськими ресурсами  в кінцевому результаті приводить до досягнення 
такої мети, як – соціальний розвиток підприємства. 

3. Розробку стратегії управління людськими ресурсами та комплексної програми РЛР 
доцільно проводити спираючись на комплекс моделей фактичних і бажаних компетенцій 
персоналу підприємства. 

4. У подальшому можливі дослідження в напрямку розробки: методології формування 
моделі компетенцій із зазначенням поведінкових індикаторів для посад лінійних керівників 
підприємства, теоретико-методологічних та методичних матеріалів з формування та  
розвитку  саме тих якостей працівників, які забезпечують високу ефективність їхньої роботи 
та перетворюють людські ресурси підприємства в джерело постійної конкурентної переваги. 
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

 
 
У статті здійснено аналіз існуючих 
технологій та інформаційних систем в 
оптимізації діяльності машинобудівних 
підприємств. Запропоновано стратегічні 
напрямки розвитку інформаційної 
інфраструктури підприємства, основна мета 
розвитку яких є максимальна ефективність 
інформаційного забезпечення управлінських 
структур підприємства.  
 
 

In the article the analysis of existent 
informational technologies and systems in 
optimization of activity of machine-building 
enterprises is produced. Strategic directions of 
development of informational infrastructure of 
enterprise are offered, a primary purpose of 
development of that is maximal efficiency of 
the informational providing of administrative 
structures of enterprise. 
 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Поточна економічна ситуація 
виставляє найвищі вимоги промисловим підприємствам в умовах попиту, що падає, і високої 
конкуренції між виробниками продукції. Економічна криза змушує максимально ефективно 
управляти витратами підприємства, адже ринок вимагає зниження цін на продукцію, 
скорочення термінів постачання, підвищення якості продукції, забезпечення високого рівня 
сервісу. Для того, щоб виконувати ці вимоги ринку і залишатися конкурентоздатними, 
підприємства змушені знижувати прямі та непрямі витрати, скорочувати запаси і рівень 
незавершеного виробництва, скорочувати тривалість виробничих циклів, підвищувати 
ефективність виробничих процесів. Досягнення цих цілей вимагає використання сучасних 
методів управління. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Проблемами використання сучасних 
механізмів управління, у тому числі інформаційних систем на промислових підприємствах 
переймаються провідні українські й закордонні учені: А. І. Амоша, А. М. Астахов,  
В. В. Баронов, Б. В. Буркинський, Б. І. Валуїв, Н. Г. Георгіаді, Н. П. Гончарова,  
В. І. Захарченко, О. Є. Кузьмін, О. С. Редькін, К. Г. Скріпкін, Б. Я. Советов, Д. Вудкок,  
К. Дейт, П. Друкер, М. Мескон, Д. Уотермен та інші. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на 
значний інтерес провідних науковців до обраної проблематики, дослідження використання 
інформаційних систем та технологій, як багатогранного та складного явища не втрачає 
актуальності. В останні роки активно дискутується проблема ефективності впровадження та 
розвитку засобів інформаційного мнеджменту. 

Постановка завдання. Метою статті є пошук та визначення ефективних напрямків 
стратегічного розвитку інформаційної інфраструктури підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес управління, що здійснює прямий 
вплив на діяльність системи підприємства, як при визначенні мети, так і при корегуванні цієї 
мети, як при ухваленні остаточного рішення, так і при контролі за ходом його виконання, має 
потребу в досить вичерпній, точній, якісно обробленій інформації [1, с.96]. 

Інформація – це цілеспрямоване знання, необхідне для створення підприємства і 
здійснення процесу управління ним. Загальні функції управління – планування, організація, 
координація, мотивація і контроль є процесами, що залежать від обробки інформації. 
Інформаційне забезпечення підприємства, тобто переробка, облік, аналіз і прогноз 
інформації, є сполучною ланкою для інтеграції інструментів управління, а також для 
взаємозв’язку  системи управління та системи виконання. Тому інформаційна 
інфраструктура підприємства, зокрема  використані інформаційні системи та технології 
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повинні мати чіткі функціональні завдання з інформаційного забезпечення структурних 
підрозділів на всіх рівнях управління [2, с.642–644]. На рис. 1 автор пропонує схему, що 
відображає функціональні напрями інформаційного забезпечення управлінських рішень. 

На думку автора, такий підхід щодо формування інформаційного забезпечення 
управлінських рішень дозволяє створити управлінську інформаційну систему на основі 
реальних облікових даних підприємства. Адже цей підхід не потребує змін облікової системи 
підприємства та забезпечує менеджерів різного рівня необхідною для прийняття 
управлінських рішень інформацією. Також інформаційне забезпечення за функціональними 
напрямками дозволяє отримати показники, що характеризують ефективність діяльності 
підприємства відповідно до стратегії. 

Формування стратегії розвитку інформаційної інфраструктури підприємства повинно 
базуватись на п’яти основних складових: цілі, завдання, управління, ресурси системи, а 
також середовища підприємства [3, с.3–6]. 

 

 
 

Рис 1. Функціональні напрямки інформаційного забезпечення управлінських рішень 
 
Ураховуючи фактори розвитку інформаційних систем та технологій та функціональні 

особливості використання засобів інформаційного менеджменту, інформаційна 
інфраструктура кожного підприємства потребує чіткої стратегії розвитку [4, c.362–363]. 
Проте потрібно відмітити, що стратегія розвитку у сфері інформаційного забезпечення 
апріорі не може містити статичні алгоритми через перманентні зміни в середовищі 
формування та використання інформаційних ресурсів підприємства. Більш того, стратегія 
розвитку потребує постійних вдосконалень, адже однією з основних особливостей 
інформації є мінлива цінність даного ресурсу. Гнучка модель стратегії формування системи 
інформаційного менеджменту підприємства представлена на рис. 2.  

Ця стратегія розвитку інформаційної інфраструктури підприємства передбачає 
використання програмно-цільового методу планування, побудованого за логічною схемою 
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«цілі – шляхи – способи – засоби» [5, с.186]. Спочатку визначаються цілі, які повинні бути 
досягнуті на виході системи, далі – шляхи їх реалізації, потім – більш деталізовані способи і 
засоби.  

Застосована стратегія розвитку містить дві складові частини. Перша частина цього 
механізму це інформація, необхідна для прийняття управлінських рішень на стратегічному та 
тактичному рівні.  

Ця інформація включає в себе дані про екзогенне та ендогенне середовище 
підприємства [5, c.282]. 

 
Рис. 2. Стратегія розвитку інформаційної інфраструктури підприємства 
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До інформації про екзогенне середовище можна віднести: 
− рівень зайнятості, платіжний баланс, темпи економічного зростання, стабільність валюти, 

рівень конкуренції, темпи інфляції та інші показники, що характеризують економічне 
середовище підприємства; 

− законодавство, захист споживача, антимонопольне законодавство, рівень  
податків, стабільність політичної системи та інші фактори політико-правого 
середовища; 

− дані про розвиток НТП, інноваційних технологій, рівень інвестування у наукові проекти 
та інші дані, що характеризують технологічне середовища; 

− рівень приросту населення, розвиток культури та освіти, соціальна політика, розподіл 
доходів серед населення та інші умови розвитку соціального середовища; 

− дані щодо кількості та можливості використання необхідних для виробництва ресурсів: 
матеріальних, природних, трудових, фінансових тощо. 

Інформація про ендогенне середовище представлена показниками, що характеризують 
фінансовий стан підприємства, забезпеченість ресурсами, кадрову політику, дані щодо 
ефективності виробництва, продуктивності праці, рівня якості продукції, інформація щодо 
реалізації продукції підприємства. 

Другою складовою частиною є система ефективного використання інформації, яка 
складається з функціональної, забезпечувальної та організаційної підсистеми, що 
взаємопов’язані між собою. 

Функціональна підсистема являє собою комплекс управлінських засобів, що 
визначають функціональні напрями розвитку інформаційної інфраструктури. Дана 
підсистема відповідає за реалізацію функцій управління (планування, контроль, 
регулювання, мотивація, координація) та розробку принципів використання ІС та ІТ, 
враховуючи які визначаються моделі виконання поставлених цілей.  

До відповідних принципів на думку автора можна віднести:  
1. Принцип максимальної ефективності, який базується на оптимальному 

співвідношенні між витратами на створення, розвиток, експлуатацію інформаційної системи 
та ефективності від впровадження, що відображається як в матеріальній формі, так і в 
якісних змінах. Наприклад, розробка електронного документообігу значно підвищує 
продуктивність праці фахівців, що якісно змінить процеси управління та кількісно 
відіб’ється на витратах підприємства. 

2. Принцип інтегрованості передбачає сумісність інформаційних технологій, що 
дозволяє створювати ряд інтерфейсів, за допомогою яких автоматизована система може 
взаємодіяти з іншими інформаційними системами, залежно від технологічної необхідності та 
цільового призначення. 

3. Принцип керованості визначає важливість відносної простоти і зручності 
експлуатації, що забезпечує легкість у використанні кінцевим користувачем – фахівцем 
управлінського підрозділу, а також персоналом з інформаційних технологій, який 
встановлює, супроводжує і експлуатує автоматизовану систему. 

4. Принцип збалансованості дозволяє розглядати досліджуваний об’єкт  
як одне ціле, виявляти на цій підставі різні типи зв’язків між структурними елементами,  
які забезпечують цілісність системи і встановлювати напрям функціонування  
системи. 

5. Принцип безпеки обробки інформації, що гарантує захист інформаційних 
потоків у процесі обробки, зберігання і обміну інформації за допомогою розподілу 
доступу і повноважень у системі, реєстрацією усіх операцій, що виконуються в системі, 
використанням електронних цифрових підписів, криптографічного захисту, що виключає 
можливість несанкціонованого доступу до баз даних. 

Забезпечувальна підсистема призначена для обслуговування спеціалістів різних 
підрозділів управління підприємством та включає в себе: технічне забезпечення – комплекс 
технічних засобів, що використовуються у обробці даних; програмне та лінгвістичне 
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забезпечення для створення системи експлуатації засобів обчислювальної техніки; правове 
забезпечення, яке регламентує функціонування інформаційної інфраструктури; інформаційне 
забезпечення – сукупність методів та засобів з обміну та організації інформації, що впливає 
на достовірність та якість прийнятих управлінських рішень. 

Основною метою організаційної підсистеми є вдосконалення організаційної 
структури підприємства і його підрозділів, оптимізація штатного розкладу та кадрового 
складу, розробка посадових інструкцій в умовах функціонування інформаційних  
систем і технологій.  

Стратегічний розвиток інформаційної інфраструктури підприємства  
сприяє модернізації організаційної структури, так як передбачає науково- 
обгрунтований якісний та кількісний склад управлінського апарату за усіма підрозділами  
підприємства.  

Проте важлива не стільки сама розробка стратегії розвитку інформаційної 
інфраструктури підприємства, скільки її підтримка в актуальному стані.  

Необхідно ураховувати це при плануванні стратегії, можливо, зменшуючи детальність 
її опрацювання.  

Адже ключовим чинником успіху є не повнота розробленої стратегії інформаційної 
інфраструктури, а максимальна ефективність використання інформаційних технологій та 
систем.  

Висновки і перспективи подальших розробок. Без наявності налагодженої стратегії 
розвитку інформаційної інфраструктури неможливо забезпечити керівництво підприємства 
ефективним використанням інформаційних технологій, управляти інвестиціями у сфері ІТ, 
що наглядно демонструє досвід зарубіжних країн. 

Висока конкуренція, відкриття нових ринків або напрямів бізнесу, що постійно 
вносить корективи  у бізнес-стратегію, обумовлюють пошук, упровадження та використання 
нових технологій, які дозволять регулювати ці процеси.  

Необхідність запровадити їх щонайшвидше, дешевше, так, щоб ці технології були 
максимально інтегровані й ефективно працювали, робить правильно розроблену стратегію 
розвитку інформаційної інфраструктури особливо важливою.  

Таким чином, розвиток та використання новітніх засобів інформаційного 
менеджменту є однією з пріорітетних та перспективних цілей будь-якого сучасного 
підприємства. 
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МЕТОДИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПРИБУТКУ 
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
 

Розглядаються методи горизонтального 
аналізу важливіших показників прибутко-
вості підприємства, а також надаються 
рекомендації щодо поглиблення його 
інструментарію за рахунок визначення  
та економіко-статистичної інтерпретації 
коефіцієнтів прискорення, уповільнення та 
випередження динаміки прибутку на 
прикладі ПП «Гармаш». 

The methods of horizontal analysis of the  
most important indicators of the profitability 
of the enterprise are considered, the 
recommendations concerning deepening of its 
instruments by identifying and economic-
statistical interpretation of the coefficients of 
acceleration, deceleration and advance of the 
dynamics of profit by the example of private 
enterprise “Garmash” are given. 

 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасна економічна ситуація в 

промисловості України потребує від підприємств раціонального і економічно 
обґрунтованого підходу до планування своєї діяльності, до визначення фінансової і 
виробничої політики, аналізу і оцінки отриманих результатів.  

Однією з найголовніших складових фінансової політики підприємства є політика 
максимізації прибутку.  

Дослідження формування прибутку на базі витрат і валових доходів підприємства, є 
найважливішим чинником при прийнятті організаційних і господарсько-управлінських 
рішень, створення сприятливих умов для реалізації планів і програм по нарощуванню 
прибутку. Іншими словами, економічні служби підприємства повинні вміти застосовувати 
сучасні методи та прийоми аналізу і управління прибутком, чітко уявляти шляхи та резерви 
його збільшення, визначати головні чинники, що впливають на його величину.  

Одним із базових методів, що використовується при вивченні прибутковості 
виробничо-фінансової діяльності підприємства, є горизонтальний  аналіз, який полягає  
в застосуванні всього статистичного інструментарію дослідження рядів динаміки  
прибутку.  

Вказаний інструментарій достатньо відомий і всебічно розроблений. Він стосується, 
перш за все, розрахунку й економічного тлумачення показників аналізу динаміки 
(ланцюгових та базисних абсолютних приростів, темпів росту і приросту, значення 1 
відсотка приросту), середніх показників динаміки, методів виявлення основної тенденції 
розвитку. 

Тому розробка вказаних проблем на рівні теорії, методології та практичних 
досліджень буде сприятиме вдосконаленню апарату аналізу прибутку (збитків) промислових 
підприємств, дасть змогу отримати прогнозні оцінки майбутніх показників  
ефективності функціонування економічних систем, зокрема прибутковості, обсягів 
виробництва тощо. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Вказаний статистичний 
інструментарій достатньо відомий і всебічно розроблений (див., наприклад, роботи [1], [2], 
[3], [4, с.225–229]). Указані літературні джерела в основному орієнтуються на традиційні 
підходи щодо застосування статистичних методів аналізу прибутку в діяльності 
підприємства. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на 
глибоку розробленість статистичної теорії, у розглянутій області є певні методичні проблеми 
і непорозуміння.  
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Так, деякі дослідники при аналізі динаміки прибутку підприємства стикаються з 
випадками, коли серед рівнів ряду є негативні числа – збитки.  

В цьому випадку необхідно пам’ятати, що темпи зростання і приросту можуть бути 
розраховані тільки для рівнів з однаковим знаком, а співвідносити рівні з різними знаками 
заборонено. 

Окрім того, існують певні методичні проблеми впровадження в практику аналізу 
прибутку підприємства таких підходів, як розрахунок та інтерпретація коефіцієнтів 
прискорення, уповільнення і випередження.  

Вони знаходяться після виявлення основної тенденції розвитку ряду динаміки 
прибутку. Наприклад, виділяють етапи зростання, етапи зниження досліджуваного 
економічного явища, етапи стаціонарного процесу. При цьому для етапів з однаково 
направленою тенденцією розвитку з’являється можливість проведення порівняльного аналізу 
середньої абсолютної і середньої відносної швидкості росту (зниження) рівнів часового ряду 
прибутку. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в розробці теоретичних і методологічних 
засад найбільш повного використання апарату горизонтального аналізу економічними 
підрозділами промислового підприємства для прийняття управлінських рішень щодо 
розрахунку, аналізу й інтерпретації показників прискорення, уповільнення і випередження 
динаміки прибутку (збитків) промислового підприємства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. З метою подолання складностей та 
протиріч на кожному етапі проведення комплексного горизонтального аналізу прибутку 
підприємства (або з використанням коефіцієнтів лінійних трендів a1) розраховуються середні 
показники динаміки, а потім на їх основі визначаються відносні величини порівняння – так 
звані коефіцієнти прискорення (уповільнення) середньої абсолютної або середньої відносної 
швидкості росту (зниження) Yi. 

Наприклад, розіб’ємо досліджуваний ряд динаміки прибутку підприємства на два 
етапи і переконаємося в тому, що на кожному з них спостерігається однакова тенденція 
розвитку Yi – обидва етапи росту, чи обидва етапи зниження прибутку.  

Доцільно розрахувати на кожному із них середні абсолютні прирости⎯П1,⎯П2 (a11, a12) 
і середні темпи зростання прибутку ⎯ТР1,⎯ТР2.  

Очевидно, що при виконанні умови наявності однаково направленої тенденції 
розвитку прибутку на обох етапах знаки параметрів ⎯П1,⎯П2 (a11, a12) співпадають,  
а величини⎯ТР1,⎯ТР2 однаково співвідносяться з одиницею (обидва більше 1, або обидва 
менше 1). 

Тоді відношення: 
 

(1) 
 

називаються коефіцієнтами прискорення середньої абсолютної швидкості росту (зниження) 
прибутку підприємства на другому етапі розвитку в порівнянні з першим. Тобто можна 
казати, що абсолютна швидкість росту (зниження) прибутку підприємства була в К разів 
вища на другому етапі розвитку в порівнянні з першим. 

Аналогічно, відношення: 
 

(2) 
 

називаються коефіцієнтами уповільнення середньої абсолютної швидкості росту (зниження) 
прибутку підприємства на другому етапі розвитку в порівнянні з першим. Тобто можна 
казати, що абсолютна швидкість росту (зниження) прибутку підприємства була в К разів 
нижча на другому етапі розвитку в порівнянні з першим. 

У такий же спосіб зіставляються середні відносні швидкості росту прибутку на даних 
етапах.  
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Так, відношення  
 

(3) 
 

називаються відповідно коефіцієнтами прискорення і уповільнення середньої абсолютної 
швидкості росту прибутку підприємства на другому етапі розвитку в порівнянні з першим. 
Тобто можна казати, що абсолютна швидкість росту прибутку підприємства була в К разів 
вища (нижча) на другому етапі розвитку в порівнянні з першим. 

Однак, уразі тенденції до зниження рівнів прибутку на обох виділених  
етапах розвитку такий підхід дає помилкові результати. Наприклад, середня  
відносна швидкість падіння прибутку характеризується такими показниками: ⎯ТР1 = 0,5;⎯ 
ТР2 = 0,8.  

Ясно, що відносна швидкість зниження прибутку була вища на першому етапі, 
оскільки в середньому за одиницю часу досліджувана економічна ознака зменшувалась 
удвічі, тоді як на другому етапі вона падала лише на 20%.  

Іншими словами, має місце уповільнення зниження прибутку підприємства на 
другому етапі в порівнянні з першим. 

Але формула (3) надає такий результат  
  
                                                                                                                                         
 

тобто вказує на прискорення відносної швидкості зниження прибутку підприємства, що не 
відповідає дійсності. 

В цій ситуації, коли мова йде про падіння рівнів ряду динаміки прибутку, зіставлення 
відносної швидкості доцільно здійснювати на основі не середніх темпів зростання, а середніх 
темпів приросту.  

У такому випадку:⎯ТПР1 =⎯ТР1 – 1 = 0,5 – 1 = -0,5;⎯ТПР2 =⎯ТР2 – 1 = 0,8 – 1 = -0,2.  
Тоді відношення середніх темпів приросту буде мати вигляд: 
 
 
 
 

і буде сигналізувати про уповільнення швидкості зниження прибутку підприємства на 
другому етапі розвитку в порівнянні з першим. При цьому необхідно указати, що коефіцієнт 
уповільнення (прискорення), розрахований на базі середніх темпів приросту економічної 
ознаки, що вивчається.  

У деяких ситуаціях виникає завдання порівняння абсолютних і відносних швидкостей 
росту (зниження) рівнів двох або декількох показників прибутку підприємства  
(валового, операційного, від звичайної діяльності до і після оподаткування, економічного і  
т. ін.), представлених у вигляді відповідних рядів динаміки за один і той же проміжок  
часу.  

При цьому для рядів з одно направленою тенденцією розвитку з'являється можливість 
знайти так звані коефіцієнти випередження, у чисельнику яких завжди береться більший за 
абсолютною величиною середній показник динаміки: 

 
 

(4) 
 
 
Коефіцієнти випередження показують, у скільки разів середня абсолютна (відносна) 

швидкість зміни рівнів одного ряду вище відповідної швидкості зміни рівнів іншого  
ряду.  
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Причому, як і в попередньому випадку, в умовах падіння рівня прибутку в 
порівнювальних рядах динаміки відносні швидкості доцільно виражати за допомогою 
середніх темпів приросту, а не середніх темпів зростання: 

 
 

(5) 
 
Базуючись на підходах, викладених в роботі [5, с.2–20], був проведений комплексний 

горизонтальний аналіз прибутку для м’ясопереробного підприємства ПП «Гармаш» за  
2007–2011 рр. Дослідження динаміки валового прибутку ПП «Гармаш» наведене в табл. 1, 
яка побудована на базі інформації форми № 2 «Звіт про фінансові результати» підприємства 
за 2007–2011 рр.  

Таблиця 1 
Показники аналізу динаміки валового прибутку ПП «Гармаш» за 2007-2011 рр. 

 
Роки Валовий 

прибуток, 
тис грн. 

 

Абсолютний 
приріст, тис. грн. 

Темп зростання, % Темп приросту, % Абсол. 
знач. 1 % 

приросту, тис. 
грн. 

базис-
ний 

ланцюго-
вий 

базис-
ний 

ланцюго-
вий 

 

базис-
ний 

ланцюго-
вий 

 
2007 59,6 - - 100 - - - - 

 
2008 281,3 221,7 221,7 471,98 471,98 371,98 371,98 0,596 

 
2009 428 368,4 146,7 718,121 152,15 618,12 52,15 2,813 

 
2010 1134 1074,4 706 1902,68 264,95 1802,7 164,95 4,28 

 
2011 1115 1055,4 -19 1870,81 98,325 1770,8 -1,675 11,34 

 
Разом 3017,9  - 1055,4 - - - - - 

 
Дані табл. 1 показують, що на протязі аналізованого періоду валовий прибуток був 

позитивним, а його максимальна абсолютна швидкість росту  спостерігалася в 2010 р. 
(maxПл = 706 тис. грн.).  

В цей же рік мала місце найбільша відносна швидкість росту валового прибутку 
(maxТпрл = 164,95 %). Це пояснюються тим, що підприємство у 2010 р. поширило ринки 
збуту м'ясної продукції та суттєво збільшило її асортимент. У 2011 р. спостерігалося 
максимальне значення 1 % приросту: кожен відсоток зменшення валового прибутку цього 
року містив 11340 грн. В 2011 р. мала місце максимальна абсолютна швидкість зниження 
валового прибутку підприємства (minПл = -19 тис. грн.). В цей же рік мала місце найбільша 
відносна швидкість росту валового прибутку (minТпрл = -1,675 %). 

Розрахунки основних показників аналізу динаміки, аналогічні наведеним у табл. 1, 
були проведені також для прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг), від операційної 
діяльності, прибутку від звичайної діяльності до оподаткування, прибутку від звичайної 
діяльності після оподаткування, чистого прибутку ПП «Гармаш» за 2007–2011 рр. Для 
узагальнення показників швидкості зміни прибутку були розраховані середні показники 
динаміки економічних ознак, що вивчаються (табл. 2). 

Необхідно відмітити, що середні темпи зростання та приросту можна розрахувати 
лише для валового прибутку підприємства (вони показують, що за аналізований період часу 
даний вид прибутку зростав у середньому на рік більш ніж у 2 рази або на 107,9 %). Для 
інших видів прибутку такий розрахунок неможливий внаслідок того, що в 2007 р. їх 
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значення мали знак «плюс», тобто спостерігався відповідний реальний прибуток, а в 2011 р. 
всі вони стали негативними, що сигналізувало про відповідні бухгалтерські збитки 
підприємства. 

Таблиця 2 
Середні показники динаміки різних видів прибутку  

ПП «Гармаш» за 2007–2011 рр. 
Вид прибутку 

 
Середній 
рівень 

прибутку⎯Y, 
тис. грн.  

 

Середній 
абсолютний 
приріст⎯П,  
тис. грн.  

Середній темп 
зростання 
⎯Тр, % 

Середній темп 
приросту 
⎯Тпр, % 

1. Валовий 
 761,64 263,85 207,973 107,973 
2. Від реалізації продукції  
 -912,62 -764,15 - - 
3. Від операційної діяльності 
 -287,6 -676,4 - - 
4. Від звичайної діяльності 
    до оподаткування 
 

-503,16 
 

-818,58 
 

- 
 

- 
 

5. Від звичайної діяльності 
    після оподаткування 
 

-567,28 
 

-818,58 
 

- 
 

- 
 

6. Чистий 
 -553,38 -835,95 - - 

 
Середні рівні різних видів прибутку ПП «Гармаш» за 2007–2011 рр. характеризують 

типове значення відповідних показників підприємства за 2007–2011 рр. Середні абсолютні 
прирости відображають середню річну абсолютну швидкість зміни відповідного прибутку 
підприємства. Так, можна стверджувати, що валовий прибуток в середньому щорічно 
зростав за період, що вивчається, на 263 тис. 850 грн., а прибуток від реалізації продукції в 
середньому щорічно знижався на 764 тис. 150 грн., прибуток від операційної діяльності в 
середньому щорічно зменшувався на 676 тис. 400 грн. Аналогічно поводили себе інші види 
прибутків: збитки від звичайної діяльності до і після оподаткування в середньому щорічно 
зростали на 818 тис. 580 грн., чистий збиток в середньому щорічно підвищувався на  
835 тис. 950 грн.      

Незважаючи на досить коротку довжину досліджуваних рядів динаміки (N = 5 
спостережень), доільно виявити основні тенденції розвитку показників прибутку  
ПП «Гармаш» за 2007–2011 рр. 

Аналіз даних табл. 1 дозволяє дійти висновку, що валовий прибуток підприємства має 
два чітко виражених етапи розвитку:  

1) прискореного росту (2007–2009 рр.);  
2) уповільненого зниження (2009–2011 рр.). 
Динаміка прибутків ПП «Гармаш» від реалізації продукції, від операційної діяльності 

підприємства, від звичайної діяльності до оподаткування, прибутку від звичайної діяльності 
після оподаткування, чистого прибутку практично не відрізняється одна від одної і теж має 
два аналогічні етапи розвитку. Тобто можна  зробити висновок про те, що 2009 р. був 
переломним з точки зору динаміки різних показників прибутку підприємства. 

Необхідно констатувати, що виявлені етапи розвитку показників прибутку мають 
різноспрямовані тенденції: спочатку спостерігається їх ріст, а потім зниження. Тому в цьому 
випадку не представляється можливим зіставляти абсолютні та відносні швидкості розвитку 
економічних ознак, що вивчаються, на окремих етапах розвитку і розраховувати коефіцієнти 
прискорення й уповільнення за формулами (1)–(3).  
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Крім того, оскільки ряд динаміки валового прибутку ПП «Гармаш» має загальну 
тенденцію до росту (середній абсолютний приріст 263,85 тис. грн. та середній темп приросту 
107,9 % позитивні), то швидкість зміни його рівнів не можна порівнювати з відповідними 
середніми показниками динаміки інших чотирьох часових рядів, які мають знак «мінус» 
(див. табл. 2). 

Однак, цілком коректним буде порівняння середньої абсолютної швидкості зниження 
прибутку в рядках 2-6 табл. 2 з метою визначення коефіцієнтів випередження за  
формулою (4):  

    
 
 
 
 
 
 
 
Висновки і перспективи подальших розробок. За результатами розрахунків ми 

дійшли наступних висновків:  
− середня абсолютна швидкість зниження чистого прибутку підприємства випереджає 

аналогічний показник швидкості падіння прибутку до оподаткування і показник 
швидкості прибутку після оподаткування в 1,021 рази; 

− середня абсолютна швидкість зменшення чистого прибутку підприємства випереджає 
аналогічний показник швидкості падіння прибутку від реалізації продукції (робіт, 
послуг)  в 1,094 рази; 

− середня абсолютна швидкість зниження чистого прибутку підприємства випереджає 
аналогічний показник швидкості зниження прибутку від операційної діяльності в  
1,24 рази; 

− середня абсолютна швидкість зменшення прибутку від реалізації продукції підприємства 
випереджає аналогічний показник швидкості падіння прибутку до оподаткування і 
показник швидкості прибутку після оподаткування в 1,13 рази. 

Таким чином, традиційне застосування апарату горизонтального аналізу як 
ефективного інструменту статистичного моделювання й прогнозування може бути істотно 
поширене та поглиблене за рахунок використання коефіцієнтів прискорення, уповільнення і 
випередження, які відкривають перед дослідником нові можливості в області аналізу й 
планування прибутків промислового підприємства. 
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КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ І ВИДИ АГРО- 
ПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ В УКРАЇНІ 

 
 

Статтю присвячено класифікаційним 
підходам і характеристиці видів 
агропромислових формувань в Україні в 
після кризових трансформаційних умовах. 
Агропромислові формування 
класифіковано за ознаками першого і 
другого рівнів. Визначено типи 
агропромислових формувань в Україні. 

Article is devoted to classification approaches 
and description of types of the agroindustrial 
forming in Ukraine in the conditions of 
transformation of economy after a crisis. The 
agroindustrial forming is classified on the 
signs of first and second levels. The types of 
the agroindustrial forming are determined in 
Ukraine. 
 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Під впливом глобалізаційних 
процесів в Україні в ХХІ сторіччі розпочався етап реструктуризації аграрних 
підприємств, а саме: перерозподіл власності в бік трансрегіональних корпоративних 
об’єднань – агрохолдингів та інших структур, який до сих пір ґрунтовно не 
досліджувався і не узагальнювався. Такі форми господарювання, як правило, 
створюються шляхом оренди землі потужними промисловими підприємствами, 
фінансовими і сервісними структурами, які інвестують кошти у виробничу і соціальну 
сферу села. Результатом цього етапу, який виник спонтанно і здійснюється стихійно без 
втручання держави і відповідного юридичного забезпечення, стало зосередження 
капіталу і агропромислового виробництва в одних руках, причому з огляду на масштаби 
процесу концентрації можна його назвати «надконцентрацією виробництва» [1, с.5].  

Необхідно наголосити, що переважна більшість нових агропромислових 
формувань, не притаманні вітчизняній практиці агропромислової інтеграції, досить 
суттєво відрізняються між собою і не мають узагальненого визначення. Глибинні 
причини і обʼєктивні закономірності інтеграційних процесів в аграрній сфері  
економіки розкрито в багатьох працях. Проте інтенсивність їх прояву, напрями і характер 
звʼязків на кожному етапі історичного розвитку визначаються системою взаємодії і 
взаємовідносин різних рівнів, які формують передумови посилення або  
стримування інтеграційних процесів та їх еволюцію [2, с.26; 3, с.54; 4, с.295].  
Саме цим визначається актуальність застосування класифікаційного  
підходу, необхідність визначення ознак і типізація агропромислових формувань в 
Україні. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Вивченню проблеми створення і 
діяльності агропромислових формувань присвячені фундаментальні дослідження 
російських учених А. І. Алтухова, В. Р. Боєва, І. Н. Буздалова, І. М. Буробкіна,  
А. Г. Гранберга, В. Г. Гусакова, О. М. Ємелʼянова, М. І. Жукова, С. Є. Ілʼюшонок, 
О. А. Калниньш, В. А. Клюкач, Ю. А. Конкіна, Е. М. Крилатих, В. І. Кудряшова,  
В. О. Мілосердова, В. П. Можина, М. Г. Лещева, О. О. Никонова, А. В. Петрикова,  
Є. Є. Румянцевої, А. Б. Соскієва, В. О. Тихонова, І. Г. Ушачьова, І. Ф. Хіцкова та інших.  

Загальні проблеми трансформації відносин в агропромисловому секторі, створення 
інтеграційних структур в агропродовольчій сфері і забезпечення продовольчої безпеки 
розглянуто в дослідженнях українських учених І. І. Лукінова, П. Т. Саблука,  
В. М. Трегобчука, М. А. Хвесика, М. Г. Чумаченко, А.С. Лисецького, П.П. Борщевского, 
Б.В. Буркинського, Л.В. Дейнеко, О. М. Царенко, В. А. Іл’яшенко, М. Й. Хорунжого,  
В. М. Геєця, М. В. Калинчик, Л. Є. Купинець, П. В. Осіпова та інших.  
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Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. На рівні держави та 
її регіонів законодавчо і організаційно поки не відрегульовано процеси агропромислової 
інтеграції, укрупнення, створення нових структур. Для функціонування різних типів 
агропромислових формувань при ефективній діяльності малого і середнього агробізнесу є 
необхідним створення стабільного зовнішнього і внутрішнього середовища. Тобто, є 
доцільним створення і підтримка пропорційного розвитку всіх видів підприємств і 
формувань в АПК, для чого необхідно розуміння суті основних понять, їх 
класифікаційних ознак, видів і особливостей, які характеризують сучасні процеси. 

Проблема типізації агропромислових формувань досі не розроблена і не знайшла 
законодавчого твердження, хоча є багато наукових розробок, у яких це поняття 
класифікується неоднаково. Питання агропромислової інтеграції, на підставі якої 
засновано систему і механізми забезпечення продовольчої безпеки країни, залишаються в 
цілому недостатньо дослідженими, що обумовило вибір теми статті. Відсутність 
концептуально обґрунтованої державної політики у відродженні вітчизняних 
агропромислових підприємств і забезпечення продовольчої безпеки є наслідком 
недостатності наукового дослідження суті та видів агропромислових формувань в умовах 
трансформації ринкової економіки.  

Постановка завдання. Метою статті є характеристика великих агропромислових 
формувань в Україні в після кризових трансформаційних умовах і визначення їх видів за 
основними класифікаційними ознаками. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження видів агропромислових 
формувань в Україні базується на підході, згідно з яким вони класифікуються за 
типовими ознаками, а потім за більш детальними ознаками. Перші ознаки є початковими і 
багато в чому визначають другі. Особливу значущість має виділення класифікаційних 
ознак інтегрованих структур, суттєвих з точки зору їх типізації і подальшої оцінки.  
До таких основних ознак відносяться характер і напрям інтеграційних звʼязків,  
форма власності домінуючого власника, господарський правовий стан учасників  
[4, с.126]. 

За характером інтеграційних звʼязків агропромислові формування розділяють на 
договірні, майнові і асоціативні. За наявності договірних зв’язків субʼєкти інтеграції 
зберігають юридичну і господарську самостійність. У рамках договірної інтеграції 
виникає можливість мобілізації переваг потужної інтегрованої структури при збереженні 
певної відокремленості її членів. Такі форми інтеграції здійснюються в рамках договорів 
про спільну діяльність, договорів постачання, підряду та інших. 

Інтеграція на основі договорів забезпечує можливість прямої взаємодії 
контрагентів і визначення взаємовигідних умов договорів. У той же час ця форма 
інтеграції не є гарантією від ризиків порушення умов договорів, недоотримання доходів 
від продажів при перевищенні ринкових цін над договірними. Рішенням цих проблем 
може бути встановлення тісніших інтеграційних зв’язків, в основі яких лежить 
консолідація власності.  

Майнова інтеграція відбувається на основі з’єднання в одну систему 
сільськогосподарських, обслуговуючих, переробних, торгових та інших організацій  
за допомогою участі в капіталі і централізації повноважень по забезпеченню ресурсами  
і збуту продукції. У результаті відбувається зниження транзакційних витрат, 
зменшуються ризики невиконання договірних зобов’язань, інтегроване формування 
отримує додаткові зиски від централізації функцій управління й економії постійних 
витрат [5, c.132; 6, с.85]. 

Інтегровані агропромислові формування створюються також шляхом добровільної 
централізації низки повноважень і коштів для спільного створення і використання 
бракуючих ринкових структур (асоціацій, союзів). 

За напрямом інтеграційних звʼязків виділяється: вертикальна інтеграція вгору, 
вертикальна інтеграція вниз, горизонтальна інтеграція і диверсифікація. 
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Вертикальна інтеграція обʼєднує виробників, діючих на послідовних стадіях 
одного виробничого ланцюга. У тому випадку, якщо компанія інтегрує вхідні етапи 
технологічного ланцюжка, здійснюється інтеграція назад, при обʼєднанні вихідних етапів 
технологічного ланцюга відбувається інтеграція вперед. Таке розмежування дозволяє 
диференціювати пряму і зворотну вертикальну інтеграцію, об’єднавши в першу групу 
переробників сільськогосподарської продукції, операторів аграрного ринку, а в другу 
постачальників палива, насіння, добрив і послуг для сільгоспвиробників. Інтеграція 
операторів аграрного ринку в переробку і сільське господарство є найбільш поширеною.  

Горизонтально інтегровані формування створюються в результаті обʼєднання 
підприємств, які знаходяться на одному рівні продовольчого ланцюга, наприклад сильних 
і неплатоспроможних сільськогосподарських підприємств. При цьому відбувається 
розширення масштабів і укрупнення виробництва. 

Диверсифіковані інтегровані структури в агропромисловій сфері формуються при 
об’єднанні сільськогосподарських підприємств з організаціями, не пов’язаними з 
сільським господарством єдиним технологічним процесом. У сучасному сільському 
господарстві це в основному машинобудівні, транспортні, підприємства легкої 
промисловості, сировинного комплексу та інші, за участю яких створюються 
конгломерати, діючі на декількох не повʼязаних між собою ринках. Успішними 
прикладами таких структур є ТОВ «Нібулон», афільоване з судноплавством і морськими 
терміналами, «Приват Агро Холдинг», який входить до фінансової структури «Приват 
банк», компанія «Сінтал», афільована з металургійним ринком, холдинг 
«Укрпромінвест», афільований з автобудівництвом, телебаченням, спортивними клубами, 
тощо, ТОВ «Продексім ЛТД», що крім рослинництва, плодівництва, насінництва, 
займається нафтоторгівлею; а також безліч інших компаній з різних галузей [7]. 

За ознакою «форма власності домінуючого власника» автор вважає необхідним 
виділити три типи інтегрованих структур: з державною, змішаною, приватною формами 
власності. Різниця між виділеними групами полягає в різній частці державної і приватної 
власності в статутному капіталі інтегрованого формування. Форма власності інтегратора 
визначає мотиви інтеграції, відмінності в джерелах фінансування і інших ознаках 
інтегрованих структур. 

Прикладами інтегрованих структур зі змішаною формою власності є агрофірми 
всіх областей України. Основою їх створення стали поширені у 80-і роки агропромислові 
обʼєднання територіального типу, до складу яких входять сільськогосподарські, 
агросервісні і переробні підприємства, розташовані на одній території. Діяльність 
інтегрованих структур такого типу частково фінансується державою. Наприклад, в Росії 
накопичено величезний досвід надання державної підтримки підприємствам 
агропромислової сфери. Зокрема, в Орловській області агрохолдинги отримують суттєву 
державну підтримку у вигляді бюджетних коштів і кредитів під гарантії обласного 
бюджету [8]. Цей досвід доцільно впровадити для найбільш успішних, в плані 
забезпечення продовольчої безпеки, компаній в Україні. 

Інтегровані структури, засновані на приватній власності, одними з перших почали 
створюватись в Київський, Харківський, Миколаївський та інших областях в результаті 
підтримки адміністрації. Нині вони функціонують по всій території України. Такі 
інтегровані структури у більшості випадків формуються при підтримці і активній участі 
регіональної влади, проте їх фінансування здійснюється з коштів приватних інвесторів – 
учасників інтеграційного процесу. Притягуються також позикові кошти, кредити, які 
також субсидуються, кошти іноземних інвесторів. По відношенню до приватних 
інтегрованих структур держава використовує непрямі механізми регулювання і 
підтримки. 

За придбаним статусом учасників інтегровані агропромислові структури можуть 
створюватись за двома варіантами. Перший – підприємства і організації, які увійшли до 
інтегрованого формування, позбавлені юридичної самостійності, мають статус філій, 
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наділених певним майном і сукупністю господарських прав. Керівництво всім 
виробничим комплексом здійснюється з єдиного центру. За глибиною виробничих 
звʼязків такі структури аналогічні комбінатам. До формувань такого типу в сучасному 
сільському господарстві відноситься вертикально інтегрована компанія «Миронівський 
хлібопродукт», до складу якої входять птахофабрики, агрофірми з вирощування зернових 
культур, фруктів, комбікормові, мʼясопереробні підприємства та інші об’єкти; вертикально-
інтегрований агропромхолдинг «Астарта-Київ», до складу якого входять агрофірми з 
виробництва зернових, мʼяса, молока, цукрових буряків, цукрові заводи; а також інші 
агрохолдинги. 

Другий варіант характеризується об’єднанням підприємств, повʼязаних шляхом 
участі в капіталі, при цьому контрольний пакет формальних прав власності зосереджений 
в руках материнської компанії, а юридична і господарська самостійність дочірніх 
підприємств зберігається. Компанія є холдингом, в рамках якого централізується 
фінансово-економічне управління, проведення науково-технічної політики, 
ціноутворення, збут.  

Головною виступає виробнича або торгова компанія, яка є утримувачем 
контрольних пакетів акцій дочірніх організацій і контролює їх діяльність. До 
інтегрованих формувань такого типу відносяться група компаній «Агротон» – 
диверсифікований  вертикально-інтегрований сільськогосподарський виробник зернових і 
олійних культур, мʼяса, сирів, меду, хліба і хлібобулочних виробів; ТОВ «Укрзернопром-
Агро», контролюється материнською холдинговою компанією MCB Agricole Holding AG, 
і займається вирощуванням зернових, технічних і олійних культур. 

Галузева приналежність і характер діяльності домінуючого власника також є 
суттєвою ознакою класифікації, оскільки значною мірою визначає мотиви обʼєднання і 
стратегію інтегрованого формування. За цією ознакою виділяють: 

− переробників сільськогосподарської продукції, які інтегруються із 
сільськогосподарськими підприємствами для організаційного оформлення єдиного 
технологічного циклу (від виробництва до реалізації готової продукції кінцевому 
споживачеві). Інтеграція в такому випадку дає можливість отримати стабільну сировинну 
базу, побудувати механізм внутрішніх економічних стосунків, що дозволяє оптимізувати 
рух товарних і фінансових потоків; 
− постачальників паливно-мастильних матеріалів, добрив, насіння та інших засобів 

виробництва: підприємства з матеріально-технічного постачання, хімізації, захисту 
рослин. Мотивом для інтеграції в сільське господарство для них є зниження ризиків 
від спеціалізованої діяльності й встановлення контролю за використанням наданих 
засобів виробництва; 

− компанії, які надають виробничі послуги зі збирання врожаю, комплексної обробки 
землі, вантажоперевезень та інші. У випадку, якщо вони виконують великий обсяг 
польових робіт в рамках зовнішнього підряду, то фактично є реальними виробниками 
сільськогосподарської продукції. Для контролювання всіх стадій виробничого процесу 
вони придбають сільськогосподарські підприємства і займаються сільським 
господарством самостійно; 

− операторів продовольчого ринку, які інтегруються в сільськогосподарське 
виробництво для скорочення транзакційних витрат, вважаючи, що власне 
виробництво дешевше ринкових транзакцій і контрактних стосунків. Інтеграція в 
сільське господарство для них звʼязана з недосконалістю ринку; 

− успішні сільськогосподарські організації, які зуміли пристосуватись до ринкових 
трансформацій і приєднують до себе більш слабкі господарства для розширення 
діяльності; 

− компанії, не повʼязані із сільським господарством. Цю групу в запропонованій 
класифікації утворюють енергетичні, нафто- і газопереробні та інші 
несільськогосподарські компанії, які диверсифікують свою діяльність. 
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За територіальним охопленням інтегровані формування класифікуються: на 
державні, міжрегіональні, регіональні (обласні) і районні. 

До державних інтегрованих структур відносяться інтегровані структури, діючі в 
масштабах країни і на міжнародних ринках (з 30 досліджених агрохолдингів всі 
займаються зовнішньоекономічною діяльністю, більш точно – експортом 
сільськогосподарської продукції, а 60% з них виставили свої акції на міжнародних 
фінансових біржах).  

Інтегровані структури регіонального масштабу працюють в усіх областях України. 
Це широко відомі агрокорпорації ПрАТ «Київ Атлантик Україна» Київської області, 
«Крупець» Рівненської області та інші. Разом з ними існує безліч інтегрованих 
формувань міжрайонного і районного значення. Керівники сільськогосподарських 
організацій, представники місцевого торгового і переробного бізнесу створюють локальні 
структури з аграрних і переробних підприємств: ПрАТ «Луганськмлин», 
«Агропраймхолдинг» Одеської області і інші. 

Разом із виділеними основними ознаками, в процесі подальшої деталізації 
вважаємо за доцільне розглянути класифікаційні ознаки другого порядку. 

Рівень поширеності інтегрованих формувань тісно повʼязаний з їх розмірами. 
Виділяються великі, середні і дрібні інтегровані структури, які включають від двох до 
десятків підприємств, різних за обсягами виробленої продукції. 

Залежно від організаційно-правової форми інтегровані структури класифікуються 
на створені у вигляді ПАТ, ПрАТ, ТОВ, державних підприємств, промислово-фінансових 
групи, союзів, асоціацій і діючі на основі договорів, тобто ті, які не мають 
організаційного оформлення. 

Вибір організаційно-правової форми диктується економічною доцільністю  
і інтересами інвесторів-інтеграторів. В акціонерних товариствах майнові права учасників 
повʼязані з придбанням акцій цього товариства. Оформлення прав акціонерів  
акціями означає, що здійснити вихід з акціонерного товариства його учасник може лише 
продавши, поступившись або іншим чином передавши свої акції іншій особі, при  
цьому він не має права зажадати від товариства викупу акцій. Форма товариств з 
обмеженою відповідальністю в порівнянні з акціонерним товариством гнучкіша: 
відсутній механізм купівлі-продажу акцій і відповідальність учасників за боргами 
товариства, жорстка регламентація проведення загальних зборів, простіша структура 
управління.  

Крім того, товариство з обмеженою відповідальністю забезпечує низькі барʼєри 
для виходу з товариства. Якщо інтегровані сільськогосподарські підприємства набувають 
статус філії, то вони втрачають господарську самостійність. Філії наділяються майном 
головним підприємством і діють на підставі затверджених ним положень. Майнова 
інтеграція при цьому відбувається на основі жорсткого організаційного і фінансового 
обʼєднання в одну систему сільськогосподарських, обслуговуючих і інших організацій за 
допомогою системи участі в капіталі і централізації повноважень з постачання ресурсами 
і збуту продукції. Повне товариство для створення аграрних і агропромислових 
інтегрованих структур в нашій країні не використовується. Головною причиною є те, що 
ця організаційно-правова форма не встановлює меж відповідальності учасників за 
боргами товариства. 

У випадку, якщо інтегратором є державне підприємство, то створювані ним дочірні 
товариства можуть мати статус державних і муніципальних. Засновані дочірні 
підприємства є заново створеними організаціями і не виступають правонаступниками 
інших підприємств і організацій. Керівники цих підприємств призначаються за 
контрактом, підписаним директором головної організації. Директор повністю контролює 
діяльність дочірніх підприємств, у т.ч. розподіл матеріально-технічних ресурсів. Для 
цього кожному дочірньому підприємству затверджується кошторис витрат і доходів, в 
рамках яких вони повинні функціонувати. 
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Як державна або муніципальна комерційна структура, інтегроване формування не 
має права продавати нерухоме майно, що належить йому на праві господарського 
ведення, здавати його в оренду, віддати в заставу, вносити в якості внеску в статутний 
капітал господарських товариств або іншим способом розпоряджатись цим майном без 
згоди засновника.  

З точки зору організаційної побудови інтегровані формування розрізняються за 
складом, тобто за сукупності підприємств, які увійшли до них, та їх ієрархічному 
положенню в обʼєднанні. Організаційна побудова інтегрованого формування 
визначається, з одного боку, кількісним і якісним складом підприємств-учасників, а з 
іншого – напрямом їх технологічних і економічних звʼязків, ступенем централізації 
виробничих і інших функцій з урахуванням територіального чинника. У звʼязку із цим 
виділяються дві суттєві ознаки класифікації інтегрованих формувань: принцип 
організаційної побудови і ступінь її складності. 

За принципом організаційної побудови інтегровані формування класифікуються на 
створені за продуктовим, регіональним або змішаним принципом. 

При використанні продуктового принципу системи звʼязків і контролю обʼєднують 
організації, які входять у формування, єдиного технологічного ланцюга, який забезпечує 
виробництво певного кінцевого продукту. Координація діяльності різних продуктових 
відділень здійснюється центральним правлінням формування. Між підрозділами різних 
продуктових відділень можливі неформальні контакти. Така форма організаційної 
структури властива великим агропромисловим системам, у складі яких виділяються 
вузькоспеціалізовані підсистеми. Наприклад, агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт»  
має у своєму складі вертикально інтегровані підсистеми «Зерно», «Корми», «Птиця»,  
«Мʼясо», «Плоди». 

При інтеграції за регіональним принципом об’єднуються підприємства і 
організації, розташовані на одній території, для спільного використання агросервісної 
бази, підприємств оптової і роздрібної торгівлі та інші.  

Така організаційна структура властива формуванням з обмеженою або однорідною 
номенклатурою продукції, яка випускається, і незначним обсягом внутрішньофірмових 
поставок. 

При змішаному підході до створення організаційної структури інтегрованого 
формування використовуються елементи обох вищевказаних принципів: для одних видів 
продукції – продуктовий, для інших – регіональний. Наприклад,  Корпорація  
«Агро-Союз» за продуктовим принципом виділяє свинарство, молочне скотарство, 
вирощування страусів, виробництво органічних добрив, страусиного мʼяса, за 
регіональною ознакою – постачання і монтаж обладнання для зерносховищ, навчання 
сільськогосподарським технологіям. 

Структура і склад учасників кожного інтегрованого формування залежить від 
конкретних умов, цілей і завдань, учасників, ступеню впливу і можливостей головної 
компанії. 

За ступенем складності організаційної побудови інтегровані агропромислові 
формування можна розділити на прості і складні. 

Прості інтегровані структури складаються з юридичних осіб однієї організаційно-
правової форми, як правило: ПАТ, ПраТ або ТОВ. При цьому внутрішня структура 
учасників не зазнає значних змін. Наприклад, KSG Аgro S.A. – вертикально інтегрований 
холдинг, працююче у Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій 
областях із центральним офісом в м. Київ, включає сільськогосподарські організації у 
формі товариств з обмеженою відповідальністю: СТОВ «Союз», ТОВ СП «Скорпіон», 
ТОВ АТД «Дніпровський», СГ ТОВ «Південне», СТОВ «Гончарове»,  
ТОВ «Агро-Дністер», ТОВ «Унірем-Агро Плюс», ТОВ «Агро-Голден». Усі вони 
зберігають юридичну самостійність. Головна компанія є повним власником або більшої 
частки статутного капіталу цих підприємств. 
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Складна модель інтегрованого агроформування представлена юридичними 
особами у складі більше трьох-чотирьох організаційно-правових форм. Окрім 
акціонерних товариств (дочірніх і залежних юридичних осіб) у формування входять ТОВ, 
філії, представництва з різним набором наданих їм адміністративних і фінансових 
повноважень. Внутрішня організаційна структура їх реорганізується кардинальним 
чином. У дочірніх товариствах реорганізуються виробничі підрозділи, відбувається 
централізація управлінських функцій і обмеження фінансової самостійності. Типовий 
приклад такої складної моделі – «Миронівський хлібопродукт» (MHP SA – вертикально 
інтегрована компанія; «Укрлендфармінг»  – вертикально інтегрована агропромислова 
компанія; група компаній «Мрія» – агропромисловий вертикально інтегрований холдинг 
та інші. 

Виділення статусу інтегратора, як фізичної або юридичної особи, на думку  
автора, менш вагомо з точки зору подальшої оцінки його діяльності. Підрозділяючи 
інтеграторів на фізичних і юридичних осіб, треба мати на увазі, що фізичні особи, як 
правило, є афільованими з великими компаніями, звʼязок з якими є наявним в різних  
випадках. 

Класифікаційною ознакою агропромислового формування є характер поєднання 
функцій власності і управління. Відповідно до цієї ознаки виділяються такі типові групи: 
− інтегровані формування, в яких функції власника і менеджера обʼєднані в одній особі. 
Власник контрольної частки капіталу безпосередньо керує інтегрованим формуванням, 
вирішує всі стратегічні і оперативні питання, всі інформаційні і фінансові потоки 
замкнуті на нього; 
− інтегровані формування, в яких функції власності і управління розділені. Цей тип 
набуває все більшого поширення у звʼязку зі створенням структур корпоративного типу, 
в яких реальні власники підприємств передають функції оперативного, а в окремих 
випадках, і значний обсяг функцій стратегічного управління найманим менеджерам, 
контролюючи лише розподіл доходів і деякі інші найважливіші питання діяльності 
організації. 

Організація управління в створюваних формуваннях неоднакова. В одних випадках 
управління здійснюється апаратом головного підприємства, в інших створюється 
відособлений апарат управління або управління здійснюється на принципах координації.  

З усього різноманіття інтегрованих формувань, які створюються на основі 
комбінації різних класифікаційних чинників на сучасному етапі розвитку 
агропромислової сфери, ми виділяємо наступні їх основні типи і підтипи, кожен з яких 
отримав поширення в регіонах країни. 

До першого типу відносяться інтегровані структури побудовані на основі 
договірних стосунків і координації спільної діяльності. Відмінними рисами договірної 
інтеграції є: можливість регламентації міжгосподарських стосунків, простота 
застосування, збереження юридичної самостійності і статусу юридичних осіб.  
Це найбільш гнучка форма інтеграції. 

Такі інтеграційні стосунки встановлюються між постачальниками основних 
засобів, паливно-енергетичних ресурсів, добрив; механізованих робіт і послуг і 
сільськогосподарськими підприємствами; сільськогосподарськими і переробними 
підприємствами з питань постачання сировини; з надання сільськогосподарським 
організаціям фінансово-інвестиційних, кредитних, лізингових послуг. Функції контролю і 
координації діяльності зосереджуються в руках постачальників найбільш ліквідних 
ресурсів – промислових і фінансових організацій.  

Вивчення досвіду формування і функціонування договірних форм інтеграції в 
агропромисловій сфері України показало, що їх створення і забезпечення діяльності 
досить прості, але надійність і ефективність невелика. Вони виконують вузьку функцію в 
системі міжгосподарських взаємовідносин – полегшення обміну товарами і послугами 
при спільній діяльності. 
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Для підвищення конкурентоспроможності інтегрованих підприємств на основі 
розвитку науково-технічного прогресу, впровадження  інноваційних технологій потрібні 
більш довготривалі і міцні взаємозвʼязки на базі майнових стосунків. 

Другий тип – це інтегровані формування, створені на основі консолідації 
власності. До його складу входять два підтипи агропромислових формувань: 
− інтегровані структури, побудовані на основі майнових стосунків, за ініціативою і за 

безпосередньою участю державних органів господарського управління, які мають 
виражену антикризову спрямованість. Представниками цього типу є холдинг 
«HarvEast», який створено в 2011 р. на базі ПАТ ММК ім. Ілліча, який після розвалу 
СРСР створено на базі державного майна. До цього типу відносяться також 
інтегровані формування галузевих міністерств і відомств, муніципальних органів 
влади, наукових і виробничих державних організацій; 

− інтегровані структури, створені на основі обʼєднання приватної власності, мають 
яскраво виражену підприємницьку спрямованість. Інтегровані формування такого 
типу широко поширені у всіх регіонах України. 

Залежно від ступеню обмеження господарської самостійності підприємства, які 
увійшли до інтегрованої структури на основі обʼєднання власності, можуть зберігати 
свою юридичну і господарську самостійність або втрачати її і отримувати статус філій 
або господарських підрозділів, наділених певною сукупністю господарських прав. У 
випадку, якщо підприємства, які увійшли до інтегрованої структури, зберігають 
господарську і юридичну самостійність створюється інтегроване формування 
холдингового типу, де центральною ланкою є материнська компанія [9, с.51]. За таким 
принципом побудована більшість агропромислових формувань України. До цього ж типу 
відносяться інтегровані структури, де роль материнської компанії виконують декілька 
самостійних фірм, обʼєднаних приналежністю або афільованістю одній особі або групі 
спільно діючих фізичних осіб (розподілений холдинг). До такого типу близька структура 
групи компаній ТОВ «УкрАгроКом» (спільно з ТОВ «Гермес-Трейдинг»). 

Координація діяльності на основі майнових звʼязків здійснюється також шляхом 
взаємної участі підприємств і організацій, коли контрольні пакети акцій або майна 
інтегрованих учасників розподілені між ними. Взаємоучасть в капіталі зближує інтереси 
партнерів по групі, полегшує маневрування ресурсами між партнерами, послаблює 
загрозу недружніх поглинань. 

Організаційно-правовою формою холдингів в АПК найчастіше є акціонерне 
товариство: ПАТ або ПрАТ. Є приклади створення холдингових компаній у формі ТОВ. 

При здійсненні тісніших форм інтеграції сільськогосподарські підприємства 
входять до складу інтегрованих формувань в якості структурних підрозділів, отримують 
статус філій і втрачають господарську самостійність. Наприклад, Компанія  
«Лоутре-Агро» створила 17 філій у 3 областях. Головні підприємства повністю 
вилучають вироблену у філіях продукцію, самостійно її реалізують і розподіляють 
прибуток на власний розсуд. 

У рамках обʼєднання під єдиною власністю виділяються інтегровані структури, 
побудовані на основі вертикальних або горизонтальних звʼязків, а також диверсифіковані. 

На основі вертикальної інтеграції формуються спеціалізовані обʼєднання за 
принципом продуктового підкомплексу. До їх складу входять підприємства, які 
забезпечують виробництво сировини, його переробку, зберігання, транспортування, 
торгівлю. До цього типу відносяться компанії «Миронівський хлібопродукт»,  
«Kernel Holding S.A» і інші структури в яких під єдиною власністю обʼєднано весь 
ланцюг виробництва – від сировини до готової продукції. Велике поширення інтегровані 
структури такого типу отримали в птахівництві. 

Інтегровані структури горизонтального типу – це формування, учасники яких 
здійснюють виробництво одних і тих же видів продукції. В разі горизонтальної інтеграції 
найчастіше відбувається обʼєднання сільськогосподарських підприємств, при якому 
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економічно міцне господарство приєднує до себе неплатоспроможні сільськогосподарські 
підприємства. Ефект інтеграції у формуваннях такого типу досягається за рахунок 
поліпшення забезпечення ресурсами, поширення передових технологій, грамотного 
менеджменту.  

Виробничо-економічні стосунки всередині інтегрованого формування будуються 
саме так, як у великій організації між окремими підрозділами: централізоване визначення 
кожному підприємству планових завдань по обсягам і структурі виробництва продукції 
або виконання робіт і послуг, забезпечення його необхідними виробничими ресурсами, 
відшкодування йому витрат виробництва відповідно до встановлених нормативів, 
задоволення соціальних потреб трудових колективів за узгодженими нормами і 
правилами. До цього підтипу відносяться диверсифіковані інтегровані структури, 
створені на основі обʼєднання приватної власності і включають підприємства і 
організації, не повʼязані між собою за видом основної діяльності (конгломерати). 
Особливостями конгломератів є відсутність виробничої спільності, можливість 
збереження юридичної самостійності, фінансова залежність підприємств від головної 
компанії, їх відмінність за розмірами і масштабам діяльності. Вони представлені 
агропромисловими холдингами, в яких управляючим компаніям підпорядковані 
комерційні фірми, компанії промисловості, сільського господарства, добувних та інших 
видів діяльності. 

Класичним прикладом структури такого типу є ПАТ група компаній «Агротон», 
диверсифікований вертикально-інтегрований сільськогосподарський виробник Східної України.  

Окрім виділених підтипів інтегрованих формувань в агропромисловому комплексі 
працюють промислово-фінансові групи. Це обʼєднання юридичних осіб, діючих як 
основне і дочірні товариства, повністю або частково обʼєднали свої матеріальні і 
нематеріальні активи на основі договору про створення промислово-фінансової групи з 
метою технологічної або економічної інтеграції для реалізації інвестиційних і інших 
проектів і програм, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності і розширення 
ринків збуту товарів і послуг, підвищення ефективності виробництва, створення нових 
робочих місць. Центральна компанія як правило, є інвестиційним інститутом і може 
створюватись у формі господарського товариства, асоціації або союзу. Відмінною рисою 
аграрних промислово-фінансових груп є наявність в їх складі групи банків і інших 
кредитних установ. Прикладом поглинання фінансовим капіталом сільськогосподарських 
підприємств є «Приват Агро Холдинг», хоча він не носить статус промислово-фінансової 
групи. В агропромисловій сфері найбільшого поширення нині набувають інші інтегровані 
формування.  

Третій тип інтегрованих формувань утворюють асоціативні структури (союзи, 
асоціації і некомерційні партнерства), призначені для координації діяльності і лобіювання 
інтересів певних груп. Як правило, вони створюються за галузевою і продуктовою 
ознакою (асоціація «Укрмʼясо»), а також за економічними інтересами (Союз підприємців 
України, торгово-промислові палати, асоціації інвесторів, асоціації економічної 
 взаємодії, тощо). 

Асоціативні структури займаються координацією діяльності підприємств, які 
входять до їх складу, організацією маркетингу, консультуванням в області господарської 
діяльності і права, а також виконують ряд інших функцій відповідно до засновницьких 
документів. 

До складу органів управління асоціацій входять представники державних органів 
управління. Певною мірою створення таких структур можна розглядати як відновлення 
галузевого принципу управління, натомість раніше діючих об’єднань типу «Хлібпром», 
«Укрмʼясо» і т.д. Останнім часом розповсюджується така форма інтеграції 
сільськогосподарських товаровиробників як приватно-державне партнерство. Поширюються 
кластерні структури в агропродовольчій сфері України, наприклад біовітамінне 
підприємство, транспортна компанія, агрофірми в Ізмаїльському районі Одеської області.  
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Висновки і перспективи подальших розробок. Інтегровані формування того або 
іншого типу є гнучкими, створені в рамках одного типу, вони можуть трансформуватись 
в іншій. Наприклад, інтеграція на основі договірних стосунків першого типу 
трансформується в інтегровану структуру на основі консолідації власності. Поширені в 
країні в 1986 – 1992 рр. районні агропромислові обʼєднання існують на цей час у суттєво 
модифікованому вигляді. Відбувається розширення форм інтеграції, типів і підтипів 
співіснуючих інтегрованих формувань. 

Проведена класифікація дозволяє впорядкувати інформацію про інтегровані 
структури, є основою розробки систематизованого уявлення про характер інтеграції в 
сучасному АПК. Проте впорядкування, систематизація значимої інформації – це лише 
одне з позитивних значень застосування класифікації. Окрім нього класифікація є 
важливою методичною основою для виділення типів інтегрованих формувань в АПК. 

Нашими дослідженнями встановлено, що діючі інтегровані структури 
характеризуються певним набором класифікаційних ознак. Стійке їх поєднання 
дозволило авторові виділити основні типи інтегрованих структур. Вони є групами, 
однорідними за цілями, характером діяльності, особливостям економічних 
взаємовідносин і іншими ознаками. Формування кожного типу інтегрованих структур 
здійснюється під впливом певних економічних, технологічних і ринкових чинників. 
Знання їх дає основу для розробки моделей інтегрованих структур в агропромисловій 
сфері. У результаті досягається активна мета класифікації – розробка типових моделей 
інтегрованих структур, які відповідають різним цілям, економічним умовам, чинникам 
мінливого ринкового середовища. 

Викладені теоретичні засади мають наукову новизну і доводять необхідність 
подальшого вивчення і розробки організаційно-економічного механізму регулювання 
діяльності агропромислових формувань в Україні.  
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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ 

ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: ПОЛІТЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ 
 
 
У статті розглянуто об’єктивні підстави 
перерозподілу власності на сучасному етапі 
розвитку ринкових відносин. Значну увагу 
приділено природі сучасного рейдерства. 
Визначено його історичну роль та місце у 
системних трансформаціях відносин 
власності в національних економіках 
перехідного типу. 
 
 

The objective preconditions for redistribution of 
proprietorship on the contemporary development 
stage of market relations are considered in this 
article. The great attention is paid for the nature of 
temporary process of raid. The historical role and 
the place in the system transformations of 
proprietorship relations in the transition of the 
national economics is defined. 
 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Інтерес до проблем власності у сучасній 
економічній теорії був в основному вичерпаний з переходом держав Східної та Центральної 
Європи, а також країн СНД до грошової форми приватизації. Якщо безготівкова (так звана 
«паперова») приватизація стимулювала численні дискусії з приводу етичного підгрунтя та 
економічної доцільності різноманітних форм розпорошення прав власності у постсоціалістичних 
країнах Європи, то прямий продаж активів, що належали державі, призвів до певного спрощення 
проблеми. Відтепер вона сприймається через порівняння примусово суто кількісних  
показників – залишкової та ринкової вартості об’єктів приватизації. 

Надалі саме на цьому підгрунті відбувається оцінювання ефективності самої 
приватизації. Базовим для висновків виступає порівняння надходжень, отриманих та очікуваних 
від приватизації. Таке досить спрощене, але поширене ставлення до проблем приватизації з 
часом відбивається на інших рівнях суспільної практики. Так, знаходячи певний «відгук» у праві 
та політиці через оцінювання співвідношень бажаного та реалізованого, практика приватизації 
набуває свого логічного продовження у так званій «реприватизації» (одним з перших стосовно 
країн з перехідною економікою цей термін використав Я. Корнаї [1, с.49–50]). 

На жаль, сприйняття цього явища економічною наукою фактично вичерпується 
віднесенням його до суто політичного рівня проблем трансформаційного суспільства. Його 
сутність трактується так, нібито воно походить із ліквідації помилок чи порушень процедур під 
час приватизації, внаслідок чого й не має підстав пов’язувати її з об’єктивними економічними 
процесами. Така постановка питання багато в чому наближається до сучасних трактовок, так 
званих «рейдерських» захватів власності. Також на аналіз проблеми  впливає надмірна увага до 
недосконалості законів та нехтування правилами з боку окремих суб’єктів ринку.  

Між тим очевидно, що наведені тенденції виступають лише різними формами одного й 
того ж явища, пов’язаного із постприватизаційним періодом. Заслуговує на увагу те, що 
зазначений перерозподіл власності відбувається із характерним для початкового етапу 
формування ринкових відносин застосуванням сили та втягуванням у перерозподільчі процеси 
значної кількості суб’єктів господарювання. Через це актуальності набуває ставлення до 
зазначених процесів, як до таких, що мають у своєму підгрунті, по-перше, об’єктивні обставини, 
а, по-друге, протиріччя соціально-економічного рівня. Відповідно до цього й шляхи подолання 
конфліктів з приводу перерозподілу власності мають пов’язуватися зі змінами у системі 
економічних відносин та ринковому механізмі. 

Аналіз досліджень публікацій і останніх років. Дослідження проблем 
трансформації власності у східноєвропейських країнах та державах СНД, становлять 
вагомий внесок у галузі порівняльної та транзитивної економіки. Вони також дали живлення 
деяким напрямкам так званої економічної теорії права та сучасному неоінституціоналізму. 
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Необхідно також зазначити й певну активізацію тих течій теорії (в основному пов’язаних із 
традиційним інституціоналізмом), які звертаються до аналізу впливу культурних та 
цивілізаційних особливостей на економічні процеси. Вирішальне значення тут мають праці 
А. Алчіана, Л. Алессі, Д. Норта, Р. Познера, О. Вільямсона, С. Чена та багатьох інших 
економістів, які підкреслювали не тільки багатогранність проблеми власності,  
а й недоцільність ставлення до приватизації в якості фактора, що радикально та автоматично 
змінює економічну природу функціонування об’єктів, які зазнають змін у правах  
власності. 

Відсутність такої автоматичності фіксується сьогоднішніми дослідниками по різному, 
але, незмінно, з урахуванням її соціально-економічної природи. Тому і висновки з 
досліджень перетворень у відносинах власності привертають увагу до їх зв’язків з 
безпрецедентним трансформаційним падінням, яке, на думку деяких авторів, виявилося 
механізмом розв’язання всього комплексу суперечностей, що супроводжують відторгнення 
об’єктів власності у народу та передачу їх у приватні руки [2, с.17]. Цей процес виявився 
настільки кардинальним та одночасно неоднозначним, що з ним пов’язується й низька 
легітимність нових власників навіть при наявності юридично закріпленого їхнього права на 
отримані об’єкти власності. Звідси й обмеження адміністративного та політичного характеру 
при використанні власних господарських активів [3, с.5–6]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Нажаль у вітчизняній 
літературі дослідження проблем трансформації відносин власності протягом тривалого часу 
не знали іншого напрямку ніж аналіз переваг приватної форми власності над державною. У 
зв’язку з іцим увагу було зосереджено на встановленні напрямків розкриття потенціалу 
приватної форми власності за рахунок удосконалення інструментів політичного та правового 
впливу. Саме тому основний внесок у дослідженні постприватизаційних процесів припадає 
на юридичну та політичну галузь суспільствознавства. Між тим, дослідження соціально-
економічної природи явищ, що визначають динаміку процесів у постприватизаційний період, 
очевидно потребує зосередження на об’єктивних обставинах розгортання подій на тлі 
перерозподілу власності. У зв’язку з цим великого значення набуває застосування 
аналітичного інструментарію політичної економії. 

Постановка завдання. Мета статті полягає у формуванні уявлення щодо єдиної 
природи процесів приватизації та перерозподілу власності у постприватизаційний період у 
країнах з трансформаційною економікою. Відповідно, об’єктом дослідження визначається 
процес перерозподілу власності, а предметом аналізу – зміни у відносинах власності у 
постприватизаційний період в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Останнім часом в Україні поширилося 
таке явище, як «рейдерство», під яким, зазвичай, розуміють силове захоплення об’єктів 
недержавної форми власності на підставі рішень судів, прийнятих в умовах розв’язання 
майнових претензій різних власників. Це певним чином суперечить традиції економічного 
аналізу, яка, відштовхуючись від досвіду економічно розвинених країн, бачить рейдерами 
компанії, що поглинають інші [4, с.419]. При цьому не наголошуючи на протиправності 
таких дій, іноземні дослідники схильні бачити це частиною процесу збільшення капіталу, 
який, до речі, стримується досить ефективно заходами антимонопольного законодавства та 
зростанням податків на капітал. Багато в чому завдяки цьому основний чинний суб’єкт 
економіки – корпорація і перетворюється в соціально-економічний та гуманітарний, а в 
деяких аспектах і політичний осередок суспільства [5, с.201]. Зрозуміло, що у даному 
випадку відповідність поведінки корпорації загальноприйнятим стандартам буде надто 
високою, навіть тоді, коли має місце процес поглинання власності. За таких умов саме 
поглинання стає детально організованим процесом, до того ж настільки відкритим, що 
створює власний ринок – ринок поглинань, на якому діють професійні посередники, що 
надають встановлені законом послуги учасникам угод з об’єднання компаній. У класичних 
працях з управління капіталом такий процес розглядається в якості варіанта інвестування – 
організаційно складного, але досить розповсюдженого [6, с.263].  
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З іншого боку, у випадках трансформаційних систем, де, як вже зазначалося, норми 
права ще потребують суспільної легітимності, визначення рейдерства пов’язується із 
протизаконно отриманим правом власності [7, с.361] та, відповідно, отриманням об’єктів 
такої власності через гострий конфлікт інтересів. В умовах постприватизаційного періоду, де 
значною мірою ще зберігаються різноманітні форми організації та використання 
виробничого потенціалу об’єктів власності, великого значення набувають специфічні, суто 
національні особливості процесів злиття та поглинання на ринку капіталів.  

Привертає увагу те, що в Україні такі конфлікти розгортаються: по-перше, на підставі 
сумісного володіння об’єктами власності. Причому, для розгортання конфлікту не має 
значення навіть те, чи входить держава у склад співвласників об’єкту, по відношенню до 
якого реалізується стратегія захоплення. Єдиною відмінністю тут є те, що наявність 
державної частки власності поки ще стримує широке застосування силових заходів при 
вирішенні конфліктних ситуацій з приводу реалізації прав власності у новостворених 
акціонерних товариствах. По-друге, суперечливе документування прав власності створює 
підстави для судових позовів, неодноразових та взаємовиключаючих висновків по 
результатах судових засідань. Ситуація ускладнюється тим, що в останні роки був 
ініційований перегляд цілого ряду приватизаційних справ. Це супроводжувалося 
повернененням (чи спробою повернення) у державну власність об’єктів приватизованих у 
попередні роки з метою їх повторної приватизації. Незважаючи на те, що у даному випадку 
права власності попередніх власників були призупинені у встановленому законом порядку, 
остаточне закріплення прав відбувалося не внаслідок правового, а політичного компромісу. 
Таким чином були розв’язані, наприклад, конфлікти навколо «Криворізьсталі», 
Нікопольського феросплавного заводу та призупинена реалізація ініціатив Фонду 
державного майна щодо перегляду ряду приватизаційних справ відносно промислових 
підприємств на підставі невиконання інвестиційних зобов’язань новими власниками. 
Прикладом саме такого роду є спроба Спеціальної комісії з питань приватизації Верховної 
Ради України оскаржити в судовому порядку результати конкурсу з продажу 76 % 
державного пакета акцій ВАТ «Державна холдингова компанія «Луганськтепловоз» [8, с.19]. 

Між тим зосередження на політичному рівні механізмів розв’язання майнових 
протиріч, очевидної залежності реалізації норм права від компромісів, що досягаються на 
рівні домовленостей основних політичних сил, свідчить про незавершеність процесів, 
пов’язаних із реформами у відносинах власності. Тут виходимо з того, що саме існування 
приватної форми власності пов’язане з двома рівнями суспільної практики: 
− по-перше, процесами фактичного закріплення ресурсів, майна чи будь-яких інших 

об’єктів за певними суб’єктами, завдяки чому вони отримують право привласнювати 
результати їх функціонування; 

− по-друге, правового оформлення майнових прав власників, закріплення їх певної 
монополії щодо примусових прав з використання об’єктів, що належать їм не стільки за 
формальними, скільки за реальними ознаками (тобто з можливості привласнення 
результатів використання об’єктів власності).  

Історія становлення ринкової економіки свідчить про те, що свого позитивного змісту 
приватна власність набуває тільки в умовах певного компромісу між економічною, 
політичною та правовою складовими суспільної організації. Тобто тоді, коли, з одного боку, 
набуття власності певними прошарками суспільства не ставиться під сумнів з боку політично 
активних суб’єктів цього суспільства. З іншого боку, такі власники мають реалізовувати 
умови суспільного розвитку, тобто забезпечувати найбільш ефективну форму використання 
наявних ресурсів суспільства. 

На практиці зв’язок між цими двома обставинами безпосередній, хоча і 
детермінований у досить тривалому часі. Навіть історія радянської системи доводить, що 
загальна неефективність суспільної власності не призводить до автоматичного конфлікту її 
економічного змісту та політико-правової форми. Цей конфлікт виявляється відстороненим у 
часі від періоду самого становлення нової форми власності. Отже має місце певний часовий 
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лаг, за яким розбалансованість форм реалізації власності та економічних наслідків 
усвідомлюється суспільством в якості протиріччя, що стримує суспільний розвиток.  

Саме таке протиріччя й стало істиною причиною кризи суспільної форми власності у 
радянському суспільстві. Воно ж зумовило вибір приватизації, як інструмента, завдяки якому 
таке протиріччя мало бути розв’язане. У зв’язку із цим ми маємо чітко розрізняти 
об’єктивний та суб’єктивний рівні процесів, що розгорнулися на самому початку переходу 
до ринку на територіях країн СНД. 

Об’єктивний рівень, це той, що формувався кризою суспільної власності, її 
неможливістю забезпечити ефективне використання виробничого потенціалу суспільства. 
Нерозривно пов’язана з планомірністю, така власність не просто створювала підстави для 
централізації управління економічними процесами, а й протистояла будь-якій можливості 
виникнення іншого механізму управління. Така безальтернативна система неодноразово 
критикувалася за радянських часів у деяких її елементах. Достатньо навести приклад спроби 
О. Ланге протиставити народногосподарський та локальний критерії оптимальності, яка 
викликала пожвавлення дискусії не тільки в польській, а й у радянській науці. Сьогодні, 
згадуючи такі непрості повороти у дискусіях із принципових для соціалістичної системи 
питань, дослідники часом ігнорують те, що це був рух до нових поглядів на природу 
відносин власності – питання настільки свого часу заполітизованого, що сама така спроба 
вже свідчила про громадянську позицію та сміливість дослідника.  

Глибина суперечностей, що породжувалася суспільною власністю, неадекватністю 
економічного змісту його правовим формам, значно звужувала простір для прийняття 
ефективних рішень. Достатньо згадати про популярність свого часу точки зору щодо 
фактичного заволодіння бюрократією суспільною власністю, щоб зрозуміти одну з потужних 
причин формування у громадській свідомості байдужого ставлення до її подальшої долі. Як 
наслідок, суспільство опинилося перед необхідністю застосування інструментів і переходу 
до форм, «перевірених» практикою інших країн. Саме цим можна пояснити досить стрімке 
затвердження у суспільстві ідеї щодо доцільності тотального роздержавлення власності. 

Суб’єктивний рівень представлений свідомим звернененням до приватної форми 
власності як єдиної ефективної альтернативи системі, що була побудована за іншим 
принципами. При цьому важливим є те, що надання особливого значення приватній формі 
власності відбувалося у країнах, де, по-перше, протягом тривалого часу така власність 
вважалася суспільно неприйнятною, а, по-друге, не мала стійкого коріння у довготривалій 
історичній перспективі (за винятком країн Балтії). Будь-який історичний екскурс у 
дореволюційні часи свідчить про досить обмежені кола суспільства, які були включені у 
процеси відтворення інституту приватної власності. 

Доцільно відмітити, що починаючи з фізіократів у країнах Західної Європи 
формувалося розуміння того, що приватна власність розповсюджується не тільки на 
устаткування, землю, продукцію чи ресурси, а й на робочу силу. Така точка зору, 
незважаючи навіть на її критику багатьма дослідниками, сприяла науковому пошуку в 
напрямку еквівалетного обміну, ролі ринку у встановленні рівноваги між приватними 
власниками, складній природі прав власності та інше. У той же час у Росії лише наприкінці 
ХІХ ст. формуються об’єктивні передумови щодо доцільності розповсюдження права 
приватної власності на робочу силу. Зауважимо – права, яке стосується кожного суб’єкта 
суспільства (на відміну від права закріпленого практикою досить вузьких заможніх 
прошарків суспільства). Користуючись терміном сучасного інституціоналізму необхідно 
констатувати, що у дореволюційному суспільстві не відбулося укорінення суспільною 
практикою інституту приватної власності в якості прогресивного та корисного для більшості 
населення явища. Цей інститут залишався елементом суспільної елітарності та замкненості. 
Його відтворення цілком та повністю відповідало цілям суспільної організації, яка не мала 
потреби у демократизації відношень власності.  

У зв’язку з цим необхідно розрізняти два аспекти власності: 
− власність як певне явище, що знаходить відображення у системі норм права та покладається 
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цією системою у підгрунтя всієї системи регулювання економічних відносин; 
− власність як відношення, яке за своїм змістом завжди збігається із системою економічних 

відносин, але не обов’язково співпадає з принципами відображення цих відносин нормами права. 
Зазвичай, економічна наука не акцентує уваги на розбіжності власності як явища та 

власності як відношення. В умовах стабільного відтворення це не має особливого значення, 
провокуючи, навіть, ставлення до такого розмежування як до схоластичного. Але ситуація 
суттєво змінюється в умовах, коли механізм відтворення зазнає збій, а ефективність самих 
відносин ставиться під сумнів. У таких умовах загострюється увага до всього спектру 
відносин власності, внаслідок чого і набуває значення таке розмежування, оскільки з точки 
зору трансформаційних зрушень особливу увагу привертає проблема власності як інституту. 
У цьому контексті: 
− власність «явище» – це певний інститут, зміст якого визначається нормами права, з якими 

погоджується більшість населення країни. У такому розумінні це завжди легетимний 
інститут і, як наслідок, – здатний до розширеного відтворення у досить тривалому періоді; 

− власність «відношення» – більш рухлива і не завжди у межах зафіксованого нормами права 
система зв’язків, де у межах інституційних рамок відбувається встановлення компромісу між 
основними суб’єктами суспільних відносин. Відсутність такого чіткого зв’язку з нормами 
права зумовлює включення у відношення власності всього того комплексу стосунків, що не 
регулюються законами, але впливають на правила користування майновими об’єктами. 

Досить типовим у цьому зв’язку є тіньова економіка, перерозподіл власності 
неправовими методами тощо. Необхідно відмітити, що актуальність дослідження цього 
аспекту проблеми власності є досить актуальною у сучасних умовах, оскільки саме сьогодні 
зазнає поширення таке явище, як рейдерство. Обговорення цієї проблеми, між тим, з точки 
зору економічної теорії ставить ряд запитань суто теоретичного характеру. Одне з них – 
рейдерство ставить під сумнів тезу щодо доцільності ставлення до відносин власності, як 
таких, що за будь-яких умов відображають не тільки розподіл об’єктів власності а й умов 
відтворення власності на ці об’єкти. Безперервний перехід цих об’єктів від однієї групи 
власників до іншої та навіть створення механізмів та професіоналізації діяльності зазначених 
груп (рейдерів), часто діючих за для відібрання власності в інтересах послідуючого її 
перепродажу, ставить під сумнів доцільність спрощення зв’язку права та економіки, 
суб’єктно-об’єктних зв’язків. 

Виходячи з цього впевнено можна стверджувати про завершеність періоду 
роздержавлення власності в Україні. Про це свідчить не стільки втрата державою своїх 
позицій як найбільшого власника виробничих фондів, скільки її нездатність здійснювати 
повноцінне регулювання майнових відносин у суспільстві. Приклади цього не важко знайти 
у сферах реалізації майнових прав держави в корпоративному секторі економіки (починаючи 
з середини 1990–х років проблема управління пакетами акцій, що належать державі, не 
вирішується відповідним чином); низької ефективності регуляторної політики; 
систематичних проблемах міноритарних власників акціонерних товариств тощо.  

Водночас з тим не можна погодитися з тим, що процес трансформації відносин 
власності в Україні закінчений. Більш того, рівень неврегульованості відносин тут 
залишається значним, про що свідчить: 
− з одного боку, неспроможність держави вирішити долю майнових комплексів, що 

залишилися в її власності в основному з приводу нібито стратегічного значення окремих 
підприємств. Досить типовим тут є ситуація з Укртелекомом та Одеським припортовим 
заводом, по відношенню до яких неодноразово приймалися та скасовувалися рішення 
щодо приватизації. Заслуговує на увагу й те, що плани приватизації таких об’єктів 
неодноразово призводили до конфліктів та блокування приватизаційного процесу;  

− з іншого боку, неготовності значної частини власників (особливо підкреслимо – власників 
потужних фінансово-промислових груп) визнати остаточним закріплення того майна, яке 
було передано у приватну власність внаслідок приватизації. 

Непрямим свідченням неврегульованості відносин власності є також і те, що в 
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українському суспільстві й досі не знаходить вирішення земельне питання. Половинчатість 
земельної реформи, нездатність визнати землю повноцінним товаром з усіма притаманними 
йому властивостями щодо переходу від одного власника до іншого, є прямим наслідком тих 
побоювань, що склалися в українському суспільстві внаслідок приватизації початку 90-х років. 
З цього приводу слід зазначити, що лише на поверхні такі побоювання виступають чисто 
психологічною формою несприйняття певної суспільної практики. Насправді це є цілком 
закономірна реакція на невиконання державою своєї природної функції (за А. Смітом) з 
гарантування стабільного законодавства та захисту інституту приватної власності. 

Поряд з тим практика країн з перехідною економікою дає достатньо підстав вважати, 
що виконання цієї функції залежить від сформованості у суспільстві потреби щодо захисту 
інституту приватної власності. Тут розрізняємо дві принципові речі: 

1. Захист інституту власності, який здійснюється через додержання законодавством 
принципу, навколо якого цей інститут формується. В нашому випадку – це недоторканість та 
суверенність прав власника. Це досягається через певну гармонійність економічного, 
політичного та правового рівнів реалізації прав приватної власності. Наявність таких 
властивостей є свідоцтвом певної зрілості соціально-економічних відносин, побудованих з 
урахуванням вирішального значення для розвитку економіки приватної власності. 
Встановлення вирішального значення приватної власності для соціально-економічного 
прогресу суспільства відноситься до основних здобутків класичної політичної економії. Без 
перебільшення можна стверджувати, що поєднання фізіократами теорії «природніх прав» з 
концепцією «природнього порядку» здійснило могутній поштовх для розвитку всієї 
економічної теорії, як науки здатної ефективно поєднувати власними теоретичними моделями 
соціальний та економічний рівні життя суспільства, встановлювати тут зв’язки та залежності.  

2. Захист приватної власності на рівні окремих об’єктів, інтерес до яких з боку 
законодавства визначається рівнем зацікавленості у застосуванні повного обсягу 
інструментів захисту прав власників. Це свідчить про розбалансованість економічного та 
правового рівнів захисту приватної власності внаслідок надмірно високого впливу 
політичних обставин. Такий «вибірковий» механізм реалізації права приватної власності 
характерний для країн, що розвиваються на етапі первісного накопичення капіталу (як факт 
та період історії сучасних економічно розвинених країн). 

Розглядаючи у такому контексті події, що відбуваються із захопленнями об’єктів 
приватної власності в Україні («рейдерство») зазначимо, що природа цих подій 
безпосередньо залежить від тих форм, у яких у країні відбулася приватизація. У зв’язку із 
цим слід відокремлювати: 

1. Період масової приватизації державного майна (так звана «паперова» 
приватизація), змістом якого стало формування значної кількості формальних приватних 
власників на фоні відсутності чинних інститутів захисту та реалізації їх прав. У цей період 
відбувся також і первісний перерозподіл прав власності. Найбільш рельєфно це проявилося у 
масовій купівлі у населення майнових сертифікатів певними комерційними структурами 
(продаж яких не передбачався законом). Особливо відмітимо, що такі сертифікати були 
іменними та обмінювалися на цінні папери тільки за наявності встановлених законом умов. 
Таким чином, вже на етапі початку приватизації відбулося системне порушення прав 
приватних власників, закріплених законодавством з обігу майнових сертифікатів. З точки 
зору сьогоднішніх подій це виявилося формою несилового, але систематичного захоплення 
власності, створення умов для організації вибіркового захисту прав приватних власників. 

2. Період перерозподілу майнових прав (акцій) між співвласниками новостворених 
акціонерних товариств. Орієнтовними межами цього періоду (у межах якого така форма 
концентрації влади у корпораціях була основною) можна вважати другу половину 1990–х 
років. Це, зрозуміло, не виключає того, що цей період не закінчився й досі, але, безумовно 
він не являється таким, що визначає основний потік подій у сфері перерозподілу власності. 
Характерними особливостями тут є застосування двох інструментів захоплення влади в 
акціонерному товаристві: 
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1) масова та цілеспрямована купівля акцій у мінорітарних власників одним із 
засновників чи найбільш впливових акціонерів корпорації. Характерною ознакою такого 
шляху є те, що він відбувається за рахунок перерозподілу влади при збереженні кількісних 
параметрів капіталу компанії; 

2) використання механізму додаткової емісії цінних паперів із заздалегідь визначеним 
колом їх покупців. Внаслідок цього також відбувається свідома концентрація влади в 
акціонерному товаристві. Такий механізм знаходить широке застосування в компаніях з 
вагомою часткою державної власності. 

3. Період перозподілу власності із застосуванням механізму силового захоплення 
об’єктів. Важливою особливістю цього періоду є: по-перше, те, що він набуває поширення з 
переходом України до фази економічного зростання; по-друге, супроводжується явною 
деградацією системи судового захисту прав приватних власників; по-третє, очевидною 
неспроможністю держави ефективно та у межах закону розв’язувати майнові протиріччя. 

Висновки та перспективи подальших розробок. Таким чином, рейдерство 
виявляється новою формою боротьби за право оволодіння найбільш привабливими 
майновими комплексами. Така боротьба не може здійснюватися за формальними 
обмеженнями законів, що встановлюють суворі правила щодо реалізації норм приватного 
права. Це є справжньою причиною частих випадків зневаги до законодавства, кризи судової 
системи та неефективності відтворення інституту приватної власності в Україні.  
Як наслідок, – суспільство зазнає розбіжностей у формальній та реальній сторонах 
приватизації. Яскравим прикладом цього і є рейдерство, яке слід розглядати саме в контексті 
неспівпадіння реального та формального у трансформації відносин власності. Рейдерство 
представляє найбільш небезпечну з усіх відомих нам форм зневаги до інституту приватної 
власності. Справа в тому, що в даному випадку державою фактично не контролюється склад 
власників об’єктів. Створюються умови використання механізмів дії через підставні структури, 
що є особливо небезпечним з огляду на можливість так званого «недружнього поглинання» 
підприємств конкурентами з наступним доведенням захоплених підприємств до банкрутства. 

Становлення механізму ефективної протидії силовим захопленням об’єктивно 
пов’язане із встановленням причин невиконання сучасною системою законодавства своїх 
функцій з систематичного захисту прав приватної власності. На думу автора головною 
причиною є неспівпадіння національного законодавства, зорієнтованого на досвід 
функціонування правових систем індустріально розвинених країн з реальною суспільною 
практикою, багато в чому залежною від незавершеності первісного накопичення капіталу в 
Україні. Дослідження цих обставин має велике значення для підвищення ефективності 
сучасних правових та політичних форм захисту реалізації права приватної власності в Україні. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ  
В УКРАЇНІ 

 
 
У статті проведено аналіз ринку праці в 
регіональному розрізі. Доведено, що в 
сучасних умовах збільшується дисбаланс 
між попитом та пропозицією на ринку 
праці. Визначено фактори, які здійснюють 
найбільш суттєвий вплив на формування 
ринкової ситуації та виділено проблеми 
пов’язані з розвитком регіонального ринку 
праці в Україні.     

The article analyzes the labor market in the 
regional context. It is proved that under 
modern conditions increases the imbalance 
between supply and demand in the labor 
market. The factors that carry the most 
significant influence on the market situation 
and highlighted the problems associated with 
the development of the regional labor market 
in Ukraine. 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Ефективний розвиток регіональної 
економіки залежить від успішного функціонування системи регіональних ринків. Вони 
забезпечують матеріальні, фінансові, інформаційні та міграційні потоки, за допомогою яких 
здійснюється їх взаємодія. Особливе місце в системі регіональних ринків належить ринку праці. 

Регіональний ринок праці функціонує під впливом соціально-демографічних, 
економічних, екологічних, природно-кліматичних факторів. Економічне зростання в 
регіоні безпосередньо залежить від якості та кількості трудових ресурсів, що є 
основним фактором виробництва, і ефективності їх використання. У той же час попит 
на робочу силу і структура зайнятості населення визначаються економічним розвитком 
регіону. На відміну від інших ринків ринок праці має соціальну спрямованість, що 
обумовлює його значущість для регіону. З одного боку, доходи від трудової діяльності є 
основою добробуту більшої частини населення, з іншого – неповна зайнятість веде до 
негативних наслідків, які виражаються у зростанні соціальної напруги, погіршенні 
соціально-економічних показників регіону. 

Таким чином, регіональний ринок праці є однією із соціально-економічних 
підсистем регіону. У зв’язку із цим комплексне вивчення проблем ринку праці на 
регіональному рівні, дослідження його перспектив і напрямів розвитку є важливими не 
тільки в теоретичному, а й у практичному аспекті [1].  

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Серед вітчизняних учених 
економістів, які займалися дослідженням ринку праці в регіональному розрізі можна назвати: 
Д. П. Богиню, Н. П. Борецьку, Н. Ю. Брюховецьку, В. М. Василенка, О. В. Волкову,  
В. М. Гриньову, О. А. Грішнову, Б. Т. Кліяненка, А. М. Колота, О. А. Кратта, В. В. Онікієнка, 
П. Г. Перерву, І. Л. Петрову, І. Б. Швець. Серед зарубіжних авторів можна виділити:  
Н. Т. Вишневську, Б. М. Генкіна, Р. П. Колосову, Т. З. Матрусову, А. Маршала,  
Г. Г. Мелікьяна та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. За оцінками 
вітчизняних вчених економістів вихід ринку праці України з кризового стану можливий 
лише за рахунок стабільного економічного зростання на регіональному рівні, що 
дозволить створити передумови для збільшення рівня зайнятості та доходів населення, 
підвищити продуктивності його праці [2–6]. У той же час вони зауважують, що 
існування об’єктивної нерівномірності виходу з кризи окремих регіонів пояснюється 
істотними відмінностями у співвідношенні інтенсивних та екстенсивних факторів, 
наявною диспропорцією між попитом та пропозицією на регіональних ринках праці та 
різноспрямованістю розвитку окремих їх сегментів. 
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Постановка завдання. Метою статті є окреслення кола проблем, що існують на 
регіональних ринках праці в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Регіональна політика у сфері 
зайнятості об’єднує в собі різні по пріоритетності напрями розвитку ринку  
праці, ґрунтується на чіткому розділенні повноважень центральних і місцевих 
виконавських органів влади, діяльність яких забезпечує підвищення рівня соціально-
економічного розвитку регіону, сприяє ефективному використанню його трудового 
потенціалу.  

За даними Державної служби статистики України потреба підприємств  
у працівниках за видами економічної діяльності на початок 2012 року в державі в 
цілому склала 59,3 тис. осіб, що на 8,0 % менше, ніж у 2010 році, що свідчить про 
напруженість ситуації на регіональних ринках праці. Використовуючи процедуру 
кластерного аналізу було проведено групування регіонів України за потребою 
підприємств у працівниках за видами економічної діяльності у 2010–2011 роках. 
Регіони розділилися наступним чином: 
− до першої групи увійшли регіони, що мають середній попит на робочу силу: 

Волинський, Закарпатський, Житомирський, Миколаївський, Одеський, 
Полтавський, Сумський, Тернопільський, Херсонський, Чернігівський; 

− до другої групи увійшли регіони, які мають високий попит на робочу силу. До таких 
належать: Дніпропетровський, Донецький, Запорізький, Київський, м. Київ, 
Харківський; 

− до третьої групи було віднесено регіони, які мають найменший попит на робочу  
силу – це АР Крим, Вінницький, Івано-Франківський, Кіровоградський, Луганський, 
Львівський, Рівненський, Хмельницький, Черкаський, Чернівецький, м. Севастополь. 

Отже, можна зробити висновок, що особливо уважно необхідно відстежувати 
ситуацію в регіонах, які потрапили до першої групи та мають найнижчий показник у ній 
та розробляти механізми спроможні покращити ситуацію, що склалася в регіонах, які 
потрапили до третьої групи. У протилежному випадку – це може спричинити подальше 
заглиблення кризового стану, для якого характерна відсутність механізму 
«саморегулювання», поява тенденції до стихійного «самовідтворення», низька 
сприйнятливість до зовнішніх впливів і антикризових заходів. Оздоровленню таких 
регіональних ринків праці перешкоджають інерційні процеси: повільна ротація 
безробітних; обмежена пропозиція робочих місць, збільшення тривалості  
безробіття [2–7]. 

За 2009–2010 р. в Україні загальна кількість безробітних зменшилася на 9%, що 
складає майже 173,2 тис осіб [1]. Регіони за рівнем безробіття населення (за 
методологією МОП) за допомогою процедури кластерного аналізу було об’єднано в такі 
групи: 
− перша група об’єднала регіони з середнім рівень безробіття населення. До неї 

увійшли: АР Крим, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, 
Миколаївська, Полтавська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька; 

− в другу групи увійшли регіони з низьким рівнем безробіттям населення - 
Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Одеська, Харківська, м. Київ; 

− третю групу складають регіони, що мають високий рівень безробіття населення – 
Вінницька, Волинська, Житомирська, Луганська, Рівненська, Сумська, 
Тернопільська, Черкаська, Чернігівська, м. Севастополь. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в регіонах України тенденція 
збільшенням попиту на робочу силу не співпадає з тенденцією збільшення рівня 
безробіття населення тобто має місце неузгодженість попиту і пропозиції на ринку 
праці, в результаті чого безробітні не можуть знайти нове місце роботи. Як безробітні, 
так і роботодавці втрачають довіру до офіційної біржі праці, так як перші не можуть 
знайти відповідальних їх вимогам вакансій, у той час як вакансії підприємств не 
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користуються популярністю, і це знижує бажання брати участь у ярмарку вакансій ще 
раз. Фактор обмеженого набору вакансій негативно впливає на бажання зареєструватися 
на біржі праці, і тільки близько 15% втратили роботу поспішають зробити це. 

Якісний склад заявлених вакансій залишається незмінним: зберігається 
невідповідність структури вакансій, що пропонуються професійно-кваліфікаційному 
складу зареєстрованих безробітних. У структурі вакансій, як і раніше переважає попит 
на робітничі професії з відносно низькою заробітною платою, непривабливими або 
важкими умовами праці. Це пояснюється тим, що такі робочі місця не користуються 
популярністю у працівників, особливо коли є інші можливості для зайнятості. Отже, 
збереження й надалі подібної ситуації може негативно впливати на стан реєструємого 
ринку праці. 

Високі темпи економічного зростання неможливі без розвитку гнучкого ринку 
праці та створення ефективних робочих місць, для чого необхідно вдосконалити 
трудове законодавство; підвищити якість зайнятості та якість надання державних 
послуг у сфері сприяння зайнятості населення.   

Важливим завданням залишається раціоналізація структури зайнятості на базі 
поліпшення якості робочої сили, розвитку її професійної мобільності, удосконалення 
політики оплати праці та створення сучасних високотехнологічних робочих місць 
відповідно до завдань модернізації економіки. Поточні результати та прогнозні 
значення кількісних та якісних критерії ефективності політики на ринку праці наведено 
в табл. 1 [8]. 

Таблиця 1 
Кількісні та якісні критерії ефективності політики держави на ринку праці 

Показники 2010 
факт 

2011 
очікуване 

2012 
прогноз 

Рівень зайнятості у віці 15 – 70 років (за 
методологією МОП), відсотків 

58,5 58,7 59,0 

Рівень безробіття населення у віці 15 – 70  років (за 
методологією МОП), відсотків 

8,1 7,6-8,1 7,2-7,7 

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15 
– 70 років, млн. осіб 

20,3 20,6-20,4 20,7- 20,5 

Кількість безробітних у віці 15 – 70 років (за 
методологією МОП), млн. осіб 

1,8 1,7-1,8 1,6-1,7 

Продуктивність праці, у відсотках до попереднього 
року, відсотків 

103,8 104,1 105,7 

 
За наведеними даними в табл. 1 можна зробити наступний висновок, що в 

посткризових умовах особливої актуальності потребує вирішення питання 
врівноваження регіональних ринків праці, тому, що без реалізації конкретних заходів 
державної політики у сфері зайнятості не можна подолати напружену ситуацію на них, 
так як попит на працю є похідним від кінцевого попиту на продукцію виробництв, і, 
отже, знаходиться в безпосередній залежності від динаміки макроекономічних 
показників. Отже, по ряду напрямків макроекономічної політики держави, особливо 
необхідно виокремлювати саме політику у сфері зайнятості, як першорядну за 
значимістю у вирішення зняття напруги в процесі вирішення соціальних проблем і не 
допущенню їх нагнітання. Аналіз та систематизація останніх досліджень вітчизняних та 
закордонних вчених у сфері зайнятості населення на регіональної ринках праці 
дозволив сформулювати наступні положення:  
− про необхідність узгодження цілей та завдань, що покладено в основу процесу структурної 

перебудови промислового комплексу країни із цілями та завданнями соціальної політики 
держави, яка спрямована на підтримку і розвитку зайнятості населення; 

− про можливість держави самостійно забезпечити основні потреби свого населення 
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(енергія, продукти харчування, ліки, обороноздатність або звичайна безпека, 
інтелектуальний і духовний розвиток) в умовах депопуляції, простого відтворення, а 
також розширеного відтворення населення; 

− про взаємодію держави та її товаровиробників на світовому ринку з міжнародним 
поділом праці, та можливість останніх адаптуватися до нових умов співпраці; 

− про важливість моніторингу соціально-економічного стану регіонів, і, відповідно, 
оцінки масштабів адресної підтримки депресивних регіонів; 

Пріоритетним напрямом національного ринку праці стане проведення активної 
політики зайнятості, яка орієнтуватиметься насамперед, на економічні заходи, зокрема 
навчання і підвищення кваліфікації, створення нових робочих місць. Вирішення 
проблем зайнятості на ринку праці здійснюватиметься шляхом [2–9; 19].  

У 2013 році: 
− удосконалення нормативно-правової бази у сфері зайнятості населення;  
− запровадження на державному рівні прогнозування попиту на робочу силу у 

професійному розрізі;  
− здійснення заходів щодо підтримки зайнятості інвалідів та інших не конкурентних 

на ринку праці груп населення;  
− стимулювання самозайнятості та підприємництва;  
− удосконалення професійної підготовки кадрів, підвищення якості робочої сили 

(проведення профорієнтаційної роботи серед населення, у тому числі незайнятих 
осіб та молоді, яка навчається).  

У 2014 році: 
− стимулювання роботодавців та найманих працівників до покращення якості робочої 

сили та вирівнювання диспропорцій у її попиті та пропозиції;  
− подальша легалізація трудових відносин;  
− формування продуктивної зайнятості шляхом реалізації довгострокових 

інвестиційних проектів;  
− збільшення обсягів охоплення безробітних активними заходами державної 

підтримки;  
− здійснення профілактичних заходів вивільнення на підприємствах;  
− збільшення обсягів надання державної допомоги безробітним для зайняття 

підприємницькою діяльністю та дотацій роботодавцям на створення нових робочих 
місць;   

− створення механізму ефективного залучення трудових мігрантів у національну 
економіку;  

− стимулювання зайнятості у сфері надання соціальних послуг;  
− розширення мережі навчальних закладів, у яких упроваджуватимуться інноваційні 

технології навчання;  
− підтримка зайнятості у сільській місцевості та в інших пріоритетних галузях 

економіки;  
− активізація підтримки зайнятості у регіонах з найвищим рівнем безробіття, а також 

розширення сфер прикладання праці у сільській місцевості та інших пріоритетних 
галузях економіки. 

Таким чином, наведена Державна програма економічного і соціального розвитку 
України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки не враховує 
специфічних особливостей кожної групи регіонів.  

Висновки і перспективи подальших розробок. Таким чином, проведене 
дослідження дозволяє визначити певні проблеми, які існують на регіональних ринках праці:  
− залежність сфери виробництва та економіки регіону від політичних установок і 

догм;  
− відсутність чітких узгоджених орієнтирів загальноекономічного розвитку, його 
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пріоритетів (це збільшує невизначеність економічного середовища і ускладнює 
реалізацію цілісної політики в сфері зайнятості населення); 

− ослаблення довіри населення до держави і її соціально-економічної політики; 
− зниження трудової мотивації та посилення мотивації на виживання, а не на розвиток, 

що є базою для виникнення тіньової економіки (приховування доходів, 
кримінальних відносин); 

− низький рівень інвестиційної активності на регіональному рівні; 
− низька конкурентоспроможність продукції ряду галузей у порівнянні з імпортом; 
− високі темпи соціальної стратифікації, яка знаходить своє вираження в швидкій 

поляризації суспільства за рівнем доходів; 
− наявність істотного розриву між доходами однойменних професійно-

кваліфікаційних груп з різних сфер і секторів зайнятості;  
− розрив між доходами населення великих і провінційних міст, сільською місцевістю; 
− невідповідність між мінімальною заробітною платою, пенсіями, допомогою по 

безробіттю, соціальними виплатами та розміром прожиткового мінімуму відповідно 
до економічних реалій. 

Отже, ситуація на регіональному ринку праці визначається, з одного боку, розвитком 
структурної кризи і спадом виробництва, а з іншого – практично відмовою держави від 
регулюючих впливів у сфері пропозиції робочих місць. Останнє пов’язано, насамперед, з 
тривалим падінням інвестиційної активності. Позитивні тенденції останніх двох років, 
викликані господарським підйомом і поступової адаптацією ринку праці до ринкових 
економічних умов, не є стійкими.  

В подальшому, перспективним напрямком дослідження є відстеження та оцінка стану 
ринку праці з метою визначення подальших перспектив його розвитку. 
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КАТЕГОРІЯ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ ЯК ОБ'ЄКТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
 
У статті розглянуто сутність попиту 
населення на товари та послуги як 
складової сукупного попиту, виявлено 
взаємозв’язок з категорією «потреба». 
Викладено фактори, цінові та нецінові 
детермінанти, що впливають на рівень, 
динаміку, структуру споживчого попиту, і 
його класифікацію за основними ознаками. 

The article considers the nature of the demand 
for goods and services as a component of the 
aggregate demand and reveals its 
interconnection with the category of «need». 
Factors, price and non-price determinants that 
affect level, dynamics and structure of the 
consumer demand are presented. 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Необхідність вивчення та аналізу 
сукупного попиту зумовлена народногосподарськими та комерційними інтересами. Органи 
державного управління, орієнтуючись на прогнозні значення попиту, можуть забезпечувати 
на внутрішньому ринку адекватну пропозицію товарів і послуг, відстежуючи та регулюючи 
стан вітчизняного виробництва, а також інтенсивність експортно-імпортних операцій. 
Комерційні організації в економіці також мають потребу в точному прогнозуванні  
попиту, оскільки на його основі можлива розробка ефективних конкурентних стратегій і 
поточних планів. 

Актуальність проблеми вивчення сукупного попиту зумовлена тим, що важливішими 
елементами ринку є попит, пропозиція і ціна, яка виконує функцію урівноваження попиту та 
пропозиції. Теоретичні основи формування сукупного попиту, сутність та фактори розвитку 
споживчого попиту, а також питання макроекономічної рівноваги та наслідки її порушення – 
головні проблеми сьогодення України, від якості вирішення яких залежать темпи й пропорції 
розвитку, становлення держави і заможність її населення. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Проблема попиту та пропозиції 
розглянута у багатьох роботах. Перші основи у ці поняття було закладено засновниками 
класичної теорії А. Смітом, Д. Рікардо, Дж. С. Міллем. Подальший розвиток теорія попиту і 
пропозиції отримала у працях А. Маршалла, Е. Бен-Баверка, Л. Вальраса та ін.  
З нових позицій проблеми сукупного попиту і сукупної пропозиції отримали розвиток у 
працях Дж. Кейнса. Значний вклад у вирішення цих питань внесли В. Парето, К. Еклунд,  
П. Самуельсон, Дж. Хікс, А. Оукен, Й. Шумпетер, Є. Слуцький, В. Косов, О. Левін,  
В. Швирков, Дж. Сакс та багато інших учених. Серед сучасних українських учених, що 
плідно працюють над проблемами сукупного попиту та пропозиції, проблемами 
прогнозування економічного і соціального розвитку держави, необхідно назвати В. М. Гейця,  
І. М. Євдокимову, Б. Є. Кваснюка, Б. Я. Панасюка, А. Г. Савченка, Б. М. Щукіна та багатьох 
інших. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Однак, чимало 
аспектів цієї проблеми залишається недостатньо розкритими та обґрунтованими. Автори 
наведених публікацій, насамперед, приділяють увагу теоретичним основам формування 
сукупного попиту в цілому. Однією із проблем стає вивчення споживчого попиту на товари 
та послуги як складової сукупного попиту. 

Постановка завдання. Мета статті – визначення сутності споживчого попиту 
населення, встановлення взаємозв’язку з категорією «потреба». Важливим завданням є 
виявлення тенденцій зміни попиту на товари та послуги в залежності від факторів, цінових і 
нецінових детермінант. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. На відміну від мікроекономічного рівня, 
макрорівень передбачає розгляд попиту та пропозиції, як агрегованих показників у межах 
національного ринку. За цих умов обсяг товарів, що пропонуються, –  сукупна пропозиція – 
набуває форми річного ВВП (річного обсягу національного виробництва), який може 
визначатися поточними або зіставними цінами. 

Попит на макрорівні набуває форм сукупного платоспроможного попиту 
домогосподарств, підприємств, держави та закордону на запропонований річний вироблений 
національний продукт. Залежність між сукупним попитом і рівнем цін обернена, а між 
сукупною пропозицією і рівнем цін – пряма, як і в залежностях попиту і ціни та пропозиції і 
ціни на окремий товар. 

Покупцями на ринку благ виступають усі чотири суб’єкти макроекономіки: 
домогосподарства, фірми, держава, закордон [1, с.254]. 

У закритій економіці сукупний попит визначається як загальна кількість товарів та 
послуг, на які виявляють попит вітчизняні резиденти за певного рівня цін. Цей показник 
дорівнює сумі споживчого попиту домогосподарств (С), інвестиційного попиту 
підприємницького сектору (І) та попиту держави (G). Взаємозв’язок складових сукупного 
попиту описується тотожністю: 

 

AD = C + I + G                                          (1) 
 

У відкритій економіці сукупний попит визначається як загальний обсяг вітчизняних 
товарів, попит на які за певного рівня цін виявляють як вітчизняні, так і закордонні покупці. 
Структура сукупного попиту у відкритій економіці відображається тотожністю: 
 

                                                      AD = C + I + G + NE,                                                     (2) 
 

де NE – чистий експорт, який визначається як різниця між експортом та імпортом, тобто: 
 

                                                             NE = E – Z,                                                               (3) 
 

де E  – експорт; 
     Z – імпорт. 

Складність визначення сукупного попиту у відкритій економіці полягає в тому, що на 
цей показник впливає низка чинників, а саме: система обмінних курсів (плаваючі чи 
фіксовані), ступінь взаємозамінності у споживанні вітчизняних та зарубіжних товарів, 
ступінь відкритості економіки міжнародному руху капіталу тощо. 

Отже, споживчий попит – це складова сукупного попиту, що представляє собою обсяг 
товарів, які споживач хоче і може придбати на протязі певного періоду часу на певному 
ринку. Таким чином, бажання купити товар перетворюється на попит тільки тоді, коли воно 
підкріплене фінансовими можливостями покупця [2, с.135].  

Споживання матеріальних благ – кінцева мета їх виробництва, заключний етап 
розширеного відтворення. Особисте споживання матеріальних благ – необхідна умова 
відтворення життя. У системі ринкових відносин напрямки розвитку виробництва й торгівлі 
визначає споживач, який купує товари і тим самим показує виробнику, що потрібно 
виробляти і продавати. Тому, щоб ефективно діяти, виробникам необхідно визначити 
потреби та попит і задовольнити їх.  

Потреби – це специфічний стан людини (групи людей чи суспільства в цілому), 
який виникає в результаті того, що, по-перше, людина існує сама по собі як біологічна 
істота, по-друге, вона є частиною суспільної системи і, по-третє, взаємодіє з 
навколишнім середовищем, тобто суспільством, живою і неживою природою. Потреби – 
це суб’єктивне відчуття недостатнього задоволення, спрямоване на його зменшення чи 
ліквідацію. Це рушійна сила споживання, яка визначає поведінку індивіда. Деякі 
економісти трактують також потребу, як ідеальний внутрішній мотив людини, що 
спонукає її до економічної  діяльності з метою забезпечення  власного добробуту і 
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добробуту членів сім’ї. На думку К. Менгера, людина зі своїми потребами і владою над 
засобами їх задоволення є вихідним і кінцевим пунктом будь-якого господарства 
спільноти [3, с.164]. 

Розвиток і удосконалення соціально-економічних відносин, науково-технічна 
революція сприяють якісному та кількісному зростанню потреб. Потреби з’являються, 
зникають та замінюються під сильним впливом виробництва, обміну, розподілу, споживання. 
Необхідність їх задоволення спонукає виробництво до створення необхідних життєвих благ. 
У свою чергу, виробництво, створюючи нові товари і послуги, стимулює розвиток потреб 
людини. Зокрема, винайдення комп’ютера, мобільних телефонів тощо значно розширило 
коло потреб. Такий же діалектичний характер має взаємодія потреб і обміну. Потреби 
задовольняються у процесі споживання. Споживчий продукт або послуга породжує нові 
потреби. В такий спосіб відбувається відтворення потреб.  

Процес зміни потреб складний та багатоманітний у своїх проявах. У сукупності 
індивідуальних та не схожих одна на іншу потреб проявляються деякі тенденції та 
закономірності. Розширення потреб впродовж існування людської цивілізації свідчить про 
дію закону загального економічного зростання потреб, який виражає внутрішньо необхідні, 
сутнісні й сталі зв’язки між виробництвом і особистим споживанням, потребами і 
здібностями людей. Дія цього закону зумовлена прогресом технологічного способу 
виробництва, еволюцією відносин власності, посиленням згуртованості працівників, 
зростанням їхньої самосвідомості, розвитком почуття людської гідності, культури та іншими 
факторами. 

Своє матеріальне втілення потреби знаходять у споживанні продуктів харчування, 
одягу, взуття, предметів культурно-побутового та господарського призначення. Попит має 
кількісний вираз, тому що він завжди підкріплений купівельними фондами населення, він 
платоспроможний [4, с.164].  

Американський соціальний психолог А. Маслоу – автор найвідомішої теорії  ієрархії 
потреб людини («Мотивація і особистість», 1954) стверджує, що вищі потреби 
актуалізуються, стають рушійними силами діяльності людини лише тією мірою, якою є 
задоволеними її потреби нижчого рівня, тобто людина передусім намагається задовольнити 
фізіологічні та психосоціальні (у безпеці, коханні, належності до сім’ї, соціальної групи) 
потреби, а відтак ті, що пов’язані з життєдіяльністю людини в системі соціальних зв’язків і 
відносин (рис. 1).  
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                                                    Рис. 1. Ієрархія потреб (за А. Маслоу) 
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Задоволення потреб у визнанні та оцінці, що обумовлюють прагнення досягнути 
відповідного соціального статусу, здійснювати суспільно значущу виробничу та 
позавиробничу діяльність, актуалізують потребу у самовираженні людини завдяки реалізації 
власних потенцій, здібностей, талантів. Таку потребу має більшість людей, однак 
задовольнити її вдається небагатьом, та саме вони – самоактуалізовані особистості – є 
взірцями повноцінного життя, максимального втілення сутності людини. 

За ступенем задоволення розрізняють абсолютні, дійсні та платоспроможні (фактичні) 
потреби. Абсолютні потреби  визначаються максимально можливим обсягом виробництва  
матеріальних благ і послуг за найсприятливіших умов, які могли б бути спожиті 
суспільством. У розвинутих країнах незавантаженими є до 25% виробничих потужностей, у 
той час як мільйони людей не мають роботи, а десятки мільйонів живуть у бідності та 
злиднях. Тому існує можливість значно збільшити виробництво матеріальних благ і послуг 
та спожити їх. Дійсні потреби – ті, що задовольняються за оптимальних розмірів 
виробництва (за значного недовантаження виробничих потужностей та армії безробітних). 
Однак вони є оптимальними для конкретної економічної системи. Фактичні потреби існують 
у формі задоволеного платоспроможного попиту і визначаються співвідношенням цін на 
предмети споживання і грошових доходів населення.  

Розрізняють потреби суспільства, класів, соціальних верств, прошарків, груп, окремих 
людей. Серед потреб окремих людей виділяють фізіологічні, соціальні та духовні потреби. 
Фізіологічні – основні потреби в товарах і послугах, без яких неможливе існування людини; 
набір продовольчих товарів (споживання яких забезпечує певну калорійність для працюючих 
і непрацюючих осіб) і товарів широкого вжитку. Соціальні – потреби у здобутті освіти, 
наданні медичних послуг, у соціальному страхуванні, вихованні дітей та ін. Духовні – 
потреби у відвідуванні кіно, театру, картинних галерей, читанні художньої літератури, 
розвитку особистості. Розвиток і задоволення потреб залежать від ступеня зрілості 
економічної системи. За первіснообщинного ладу людина задовольняла лише 
найелементарніші фізіологічні потреби. На сучасному етапі в розвинутих країнах світу 
західні вчені налічують приблизно 11 тис. потреб. 

Таким чином, саме  виявлення потреби лежить в основі формування споживчого 
попиту. Крім того, на величину попиту впливають цінові та нецінові детермінанти. 
Залежність споживчого попиту (С) від рівня цін ( Р )  обернена. Це означає, що зі зростанням 
рівня цін (за інших однакових умов) споживчий попит зменшиться, і навпаки. 

Графічно ця залежність зображена на рис 2. На осі абсцис відкладається значення 
реального обсягу споживання. На осі ординат – рівень цін (дефлятор, індекс цін). Будь-яка 
точка кривої  вказує на значення номінального обсягу споживчого попиту. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Залежність споживчого попиту домогосподарств від рівня цін 
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Рух по кривій від точки М до точки N означає збільшення споживчого попиту на 
величину ∆QС (∆ QС = QСN - QСM), зумовлену зменшенням рівня цін від РM до PN. 

Якщо ж ціни зростатимуть від точки N до точки М, то споживчий попит зміститься 
ліворуч (від точки QСN до точки QСM) і означатиме зменшення його на величину ∆QC. 
Наслідком зменшення споживчого попиту буде скорочення реальної грошової маси на руках 
у домогосподарств (реальних грошових залишків).  

Це означає, що вони зможуть при вищому рівні цін придбати менше товарів 
споживчого призначення. Зниження рівня купівельної спроможності населення внаслідок 
зменшення реальних грошових залишків називається ефектом реальних залишків, або 
ефектом багатства. 

Іншим ціновим фактором є ефект процентної ставки. Якщо рівень цін зростає, то 
продаж і купівля попередньої кількості товарів вимагають більшої кількості грошей. Попит 
на гроші збільшується. При незмінній пропозиції грошей це веде до зростання процентних 
ставок. Підвищення процентних ставок скорочує інвестиції та споживання за рахунок 
кредиту. Величина попиту зменшується. 

Ефект імпортних закупівель – третій ціновий фактор,що впливає на рівень попиту. 
Підвищення рівня внутрішніх цін при незмінних світових цінах зменшує зовнішній і 
внутрішній попит на вітчизняні товари. Внутрішній попит на імпортні товари, навпаки, 
збільшується, тому що вітчизняні товари стають дорожчими за іноземні. Чистий експорт, 
сукупний доход і сукупний попит таким чином скорочуються. 

Ці ефекти пояснюють від’ємний нахил ламаної споживчого попиту. 
На величину споживчого попиту впливають також фактори, не пов’язані зі зміною 

рівня цін. Такими неціновими чинниками є: чисельність населення; рівень факторних 
доходів; рівень податків та трансфертних платежів; рівень добробуту, який визначається 
наявністю фінансових активів (акцій, облігацій та інших цінних паперів) і нерухомості 
(землі, будівель тощо) та доходами від них; наявність або відсутність заборгованості у 
споживачів; оптимістичні або песимістичні очікування [5, с.62]. 

Графічно зміна споживчого попиту, зумовлена неціновими детермінантами, 
зображена на рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Зміна споживчого попиту домогосподарств, зумовлена неціновими чинниками 
 

Зміщення ламаної споживчого попиту завжди зумовлене неціновими чинниками.  
Як видно з рис. 3, PN2, PN0 та PN1 відображають однаковий рівень цін, але різний споживчий 
попит (відповідно точки QC2; QC0; QC1). 
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Зміщення ламаної споживчого попиту вгору праворуч означає зростання його, а 
ліворуч униз – зменшення сукупного попиту. 

Необхідно розглянути детальніше вплив кожного із нецінових факторів  
на споживчий попит домогосподарств. Чисельність населення, рівень факторних доходів  
та рівень соціальних трансфертів прямо пропорційно впливають на споживчий  
попит. Збільшення цих показників зміщує ламану споживчого попиту праворуч,  
і навпаки. 

Чим більші податки, тим менша купівельна спроможність домогосподарств, і навпаки, 
чим менші податки, тим більший споживчий попит. Отже, зменшення цього показника 
зміщує ламану споживчого попиту праворуч, а зростання – ліворуч. 

Розглядаючи вплив добробуту на споживчий попит, доцільно вказати на його 
відмінність від впливу багатства та матеріальних цінностей як цінового чинника, який 
змінює обсяг попиту рухом по ламаній. На відміну від останнього, вплив добробуту на 
споживчий попит проявляється через різку зміну цін на фінансові активи та нерухомість. 
Різке зростання цін на нерухомість та цінні папери підвищує попит на них, що зумовлює 
зменшення попиту на споживчі товари та послуги (ламана зміститься ліворуч), і навпаки. 

Глибока диференціація доходів у суспільстві зменшує обсяг споживчих витрат і 
зміщує ламану споживчого попиту ліворуч. Це пояснюється тим, що, по-перше, глибока 
диференціація доходів означає, що частка осіб із досить високими доходами незначна, а 
частка з низькими доходами – велика. По-друге, у міру стрімкого зростання доходів 
схильність до споживання зменшується (це стосується найбагатших), а можливості бідних 
розширювати споживання обмежені їхніми низькими доходами. 

Наявність заборгованості та її обсяг щодо старих зобов’язань зменшує поточний 
споживчий попит, зміщує ламану ліворуч. Зменшення боргу або його відсутність зміщує її 
праворуч. 

І, нарешті, очікування споживача впливають на його поведінку, залежно від того, які 
вони: оптимістичні чи песимістичні. Так, якщо споживачі очікують падіння рівня реальних 
доходів, то їх попит буде зменшуватись, і навпаки. Таким чином, оптимістичні очікування 
зміщують криву споживчого попиту праворуч, а песимістичні — ліворуч. 

Крім названих цінових та нецінових детермінант на рівень, динаміку та структуру 
споживчого попиту впливають такі чинники: 
− виробничі (об’єм, структура та асортимент виробництва, якість товарів, оновлення 

асортименту, поява нових товарів, НТП і т.д.); 
− інфраструктурні (розвиток торгівельної мережі); 
− соціально-економічні (рівень зайнятості, оплата праці, пенсійне забезпечення, рівень та 

структура грошових доходів, рівень цін); 
− демографічні (чисельність та статево-віковий склад населення, його територіальний 

розподіл і міграція, розмір та склад сімей, рівень урбанізації); 
− торгово-економічні (місткість та насиченість ринку, споживчі властивості товарів, мода, 

реклама); 
− фізіологічні (природні властивості людини, які обумовлюють певні потреби і 

встановлюють нижню та верхню межу споживання деяких матеріальних благ); 
− національно-кліматичні; 
− психологічні та політичні [6, с.22]. 

Основні закономірності купівельного попиту зумовлені трьома головними факторами: 
обсягом і структурою виробництва предметів споживання, розміром  грошових доходів 
населення та рівнем роздрібних цін. 

Споживчий попит – складне соціально-економічне явище, яке складається з окремих 
елементів і має соціальні та регіональні розбіжності. Населення, що пред’являє попит, 
диференційоване  за різноманітними соціальними та статево-віковими ознаками. Товарна 
маса – об’єкт попиту – також неоднорідна, складається з чисельних видів товарів і товарних 
груп.  
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Окрім того, існує різний ступінь задоволення попиту. Все це визначає необхідність 
класифікації попиту. 

За ознакою охоплення об’єкту попиту і спеціалізації товарів можна виділити: 
макропопит – попит  на великі, об’єднані за тією чи іншою споживчою ознакою групи 
товарів та споживчі комплекси; мікропопит – попит на окремі види та асортиментні позиції 
товару [7, с.287]. 

Ступінь диференціації при цьому зумовлюється конкретними задачами і визначається 
такими ознаками: регіональною, в залежності від суб’єкта споживання, в залежності від 
форм утворення. 

Не менш важливою ознакою класифікації попиту є намір купування товару, її часто 
включають в опитування населення. У цьому випадку виділяють попит: твердий, 
альтернативний, імпульсивний, ажіотажний. 

Суттєвою ознакою класифікації є ступінь задоволення попиту, залежно від якого 
виділяють попит: задоволений, умовно задоволений, незадоволений, відкладений. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Таким чином, у результаті 
проведеного дослідження встановлено, що  споживчий попит – це платоспроможна потреба 
населення в товарах споживання, тобто бажання й можливість, підкріплені купівельними 
фондами населення, що підтверджує наявність взаємозв’язку між категоріями «попит» та 
«потреба». Розкрито сутність та види потреб, цінові та нецінові детермінанти попиту. 
Наведено фактори, які впливають на формування споживчого попиту, та його  класифікацію. 

Вивчення попиту – не самоціль, а засіб виявлення оптимального співвідношення 
потреб і товарної пропозиції, досягнутого рівня задоволення потреб, а отже, й оцінки 
виконання торгівлею свого головного завдання – забезпечення населення товарами 
споживання. 

Подальші розробки щодо невирішених раніше частин проблеми споживчого попиту 
полягають у вивчені споживчого попиту, як складової сукупного попиту, удосконаленні 
методології його дослідження та моделюванні факторних моделей з метою встановлення 
тенденцій зміни попиту в залежності від цінових та нецінових детермінант. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ  
УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМ ГОСПОДАРСТВОМ  

 
 
Автором представлено багаторівневу 
структуру енергоменеджменту. У статті 
запропоновано ряд заходів з організації 
енергоменеджменту на кожному рівні. 
Розглянуто компоненти системи 
енергоменеджменту на підприємстві. 
Надано рекомендації щодо виконанню 
завдань енергетичної політики. 
 
 

The author presents the multilevel structure of 
management of energy in the article. The 
authors suggest some measures to organize 
the energy management at every level. The 
authors consider the components of energy 
management system of the enterprise. 
Recommendations concerning the tasks of 
energetic policy are given. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. У народному господарстві України 
основними споживачами енергії є підприємства різних галузей. Сучасні підприємства 
споживають значні обсяги енергетичних ресурсів різних видів, враховуючи всі види 
природних та перетворених енергоносіїв, таких як паливо, електрична та теплова енергія. 
Енергетичні ресурси є незамінними, а їх брак або відсутність може бути загрозою для 
здійснення господарської діяльності. Тому на кожному підприємстві необхідна організація 
безперебійного енергопостачання. Це завдання повинно виконувати енергетичне 
господарство підприємства. Його склад та структура залежать від розмірів підприємства, 
специфіки його діяльності, а також зв’язків підприємства із зовнішніми енергосистемами.  

Керівництво енергетичним господарством підприємства здійснює головний 
енергетик, що підпорядковується головному механіку або головному інженеру. Енергетики, 
що очолюють енергетичне господарство підприємства, мають переважно вузьку технічну 
спеціалізацію, що не дозволяє їм розглядати функціонування енергетичного господарства як 
елемент підвищення ефективності діяльності підприємства в цілому. Вони акцентують увагу 
здебільшого на забезпеченні безперебійної роботи обладнання, шляхом організації 
правильної його експлуатації та своєчасних ремонтів. 

У зв’язку із цим виникає необхідність створення ефективних методів та реалізації 
нових дієвих механізмів управління енергетичним господарством підприємства, що 
дозволило б сформувати умови для раціонального застосування енергетичних ресурсів в 
інтересах сталого розвитку. Потрібно відзначити, що в усьому світі поступово відбувається 
входження систем менеджменту в усе більше коло сфер управління, та охоплення ним все 
більшої кількості напрямів діяльності підприємств.  

Не оминув цей процес і використання енергетичних ресурсів підприємствами, що й 
дістало назву енергоменеджменту. У зв’язку із цим актуальною є розробка науково-
методичних засад щодо запровадження систем енергоменеджменту в діяльність вітчизняних 
підприємств.  

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Серед західних науковців значну 
увагу дослідженню енергоменеджменту, як ефективного засобу підвищення 
енергоефективності приділяли Т. Морт, Л. Браке, Н. Йепсен, М. Стоббе та ін.  

Вітчизняні дослідники також не оминули увагою проблеми ефективного 
управління енергетичним господарством підприємства. Серед їх дослідників –  
Ю. В. Дзядикевич, Р. Г. Бевко, Р. І. Розум, М. В. Буряк, С. І. Випанасенко,  
В. В. Джеджула та ін. Однак концепція енергоменеджменту все ще залишається досить 
новою, і у вітчизняній літературі немає єдиної думки щодо реалізації цього інструменту в 
господарській практиці. 
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Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Доцільно зазначити, 
що необхідно з’ясувати значення енергоменеджменту для підприємств, визначити основні 
заходи щодо впровадження систем енергоменеджменту, що дозволить підвищити 
енергетичну ефективність підприємств. 

Постановка завдання. Основною метою статті є з’ясування ролі енергоменеджменту 
в управлінні енергетичним господарством підприємства задля підвищення ефективності 
використання енергетичних ресурсів, розробки основних завдань, які покликані вирішити 
питання щодо енергоменеджменту на підприємстві. Для досягнення поставленої мети 
визначено такі завдання: розглянути енергоменеджмент як багаторівневу систему, 
конкретизувати задачі енергоменеджменту на різних рівнях управління, визначити 
необхідність застосування служби енергоменеджменту на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для забезпечення стабільної економії 
витрат на енергетичні ресурси, на наш погляд, необхідне запровадження систем 
енергоменеджменту в управління енергетичним господарством підприємства, що досить 
успішно застосовуються у світовій практиці. На закордонних підприємствах впровадження 
таких систем дає 5–15 % економії енергетичних ресурсів підприємств різного профеля [1, с.5]. 
Крім того, енергоменеджмент не може бути одноразовим заходом, а вимагає постійної 
реалізації заходів з енергозбереження, моніторингу досягнутих результатів та здійснення 
ефективного управління діяльності підприємства у сфері підвищення енергоефективності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Рис. 1. Багаторівнева структура енергоменеджменту [2, c.153] 
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Вітчизняні науковці: Ю. В. Дзядикевич, Р. Б. Гевко, Р. І. Розум та М. В. Буряк [2] 
розглядають енергетичний менеджмент, як багаторівневу систему, що охоплює управління 
енерговиробництвом та енергоспоживанням. Вони відзначають, що на підприємстві 
створюється служба енергетичного менеджменту, яку очолює енергоменеджер. До його 
функцій відносяться управління функціонуванням служби та забезпечення досягнення 
запланованих ефектів енергозбереження. Крім того, служба енергоменеджменту пов’язує 
підприємство з інспекціями, що здійснюють нагляд за ефективним використанням 
енергоресурсів. Також вони зазначають, що організація служби енергоменеджменту є 
основною задачею державного та регіонального управління, а не окремого підприємства, і 
подають схему багаторівневої структури енергоменеджменту, що представлена на рис. 1. 

Такий підхід є недостатньо обґрунтованим, оскільки основною ланкою багаторівневої 
структури енергоменеджменту повинен стати саме рівень підприємства. Крім того, 
недостатньо конкретизованим залишається галузевий рівень. Тому вважаємо за доцільне 
внести певні зміни в подану структуру (рис. 2). 

 
Рівень державного управління енергоменеджментом  

(задачі) 
− розробка енергетичної політики та стратегії на підставі економічної стратегії держави; 
− складання та аналіз енергобалансів виробництва та споживання енергоносіїв; 
− виявлення та фінансування розробок фундаментальних технологій виробництва енергії 

та енергозберігаючого устаткування; 
− розробка нормативної бази та участь в законодавчій ініціативі з цінової та податкової 

політики. 
 

  

 

 

Рівень підприємства 

− збір та аналіз інформації про джерела та напрями використання енергетичних ресурсів; 
− розробка енергетичної стратегії підприємства та планів щодо її втілення; 
− залучення персоналу підприємства до виконання цілей енергетичної стратегії. 

Рис. 2. Удосконалена багаторівнева структура енергоменеджменту 

Галузевий рівень (міністерства) 
 

− розробка галузевих енергетичних 
балансів, прогнозування розвитку 
галузі; 

− дослідження технологічних 
особливостей галузі в сфері 
виробництва та використання 
енергії; 

− здійснення та фінансування 
НДДКР в енергетичній сфері для 
конкретної галузі; 

− розробка та введення в 
дію галузевих стандартів з 
енергоменеджменту. 

Регіональний рівень управління 
енергоефективністю 

− розробка енергетичних балансів, 
прогнозування розвитку регіону на основі 
енергоаудиту; 

− інформаційна та освітня діяльність у 
сфері підвищення енергоефективності; 

− аналіз потенціалу місцевих 
енергоресурсів, шляхів зменшення 
споживання енергії в бюджетній і 
соціальній сферах; 

− аналіз результатів маркетингу 
енергоефективних технологій і 
устаткування, визначення об’єктів для 
пілотного впровадження, оцінка 
результатів моніторингу та розробка 
програми впровадження з визначенням 
джерела фінансування. 
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Питання організації енергоменеджменту на державному рівні є вкрай актуальними 
як для нашої країни, так і для інших учасників світової спільноти. Визнаючи важливість 
енергозбереження, національні організації зі стандартизації активно діють у сфері 
енергозбереження, розробляючи та вводячи в дію стандарти та специфікації у сфері 
енергоменеджменту.  

Так, у червні 2011 року був оприлюднений міжнародний стандарт 
енергоменеджменту ISO 50001:2011 «Системи управління енергією (Енергоменеджмент). 
Вимоги. Рекомендації до використання» [3], що містить конкретні заходи зі скорочення 
споживання енергії, зниження викидів СО2 в атмосферу та отримання за рахунок цього 
фінансових переваг. Цим стандартом визначаються вимоги щодо створення, 
впровадження, підтримки та удосконалення системи енергоменеджменту, що може 
забезпечити системний підхід у досягненні підвищення енергетичної ефективності, а саме 
використання та споживання енергії. Також ним визначаються вимоги щодо виміру, 
документального оформлення, звітності з використання та споживання енергії, вимоги до 
енергетичного обладнання та до персоналу, що відповідальний за підвищення 
енергоефективності.  

Потрібно зазначити, що українські реалії на сьогодні не можуть задовольнити всі 
ці вимоги. Здійснення енергоменеджменту відбувається в Україні згідно ДСТУ 4065-
2001, що, звісно, не відповідає світовим вимогам. Це веде до зниження 
конкурентоспроможності вітчизняної продукції, створення перешкод на зовнішніх ринках 
енергоємної продукції. Таким чином, істотно знижуються податкові надходження до 
державного бюджету, а також відбувається призупинення процесів технічного 
переозброєння на підприємствах України. 

Однак прийняття вимог стандарту ISO 50001 Україною може принести і низку 
переваг для економіки: 
− зниження енергоємності продукції підвищить її конкурентоспроможність на зовнішніх 

ринках; 
− відповідність більш високим вимогам в використанні енергії зможе відкрити нові ринки 

збуту продукції, зокрема в європейських країнах; 
− загальноприйнята модель енергоменеджменту може полегшити управління енергетичним 

господарством підприємств; 
− відбудеться пожвавлення оновлення та модернізації енергетичного устаткування 

підприємств. 
Тому, на нашу думку, на рівні державного управління необхідно розробити наступні 

заходи щодо запровадження системи енергоменеджменту: 
− розробити законодавчу базу щодо проведення енергоаудиту та здійснення 

енергоменеджменту на підприємствах України; 
− внести зміни в оподаткуванні підприємств, які проводять енергозберігаючі  

заходи; 
− сприяти зростанню частки енергії з відновлювальних джерел в енергетичному балансі 

країни; 
− змістити акценти в управлінні енергозбереженням з державного рівня на регіональний; 
− стимулювати входження системи енергоменеджменту в управління енергетичним 

господарством підприємств; 
− забезпечити інформаційну підтримку (створення загальнодержавних баз  

даних тощо) щодо впровадження системи енергоменеджменту в діяльність  
підприємств. 

На регіональному рівні ефективними кроками політики впровадження 
енергоменеджменту повинні стати: 
− проведення консультаційної роботи для населення, підприємств та організацій у сфері 

енергоменеджменту; 
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− дослідження енергетичного потенціалу регіону; 
− стимулювання створення в регіоні суб’єктів інфраструктури, що мають в розпорядженні 

гнучкі фінансові схеми, для забезпечення заходів з підвищення енергоефективності для 
підприємств; 

− видання спеціалізованої літератури з рекомендаціями у сфері енергозбереження для 
населення, підприємств та організацій; 

− проведення спеціалізованих виставок, конференцій, презентацій, що  
сформують позитивне уявлення про впровадження енергоменеджменту в діяльність 
підприємств.  

Авторами запропоновано також розробку певних заходів з організації 
енергоменеджменту на галузевому рівні (міністерства та відомства), оскільки саме тут 
можна визначити особливості галузі в технологічному плані та, опираючись на досвід 
лідерів галузі, розробити конкретні рекомендації для інших підприємств. Основним 
напрямом політки на галузевому рівні, на наш погляд, повинна стати розробка галузевих 
стандартів енергоменеджменту.  

На сьогоднішній день такий стандарт існує у житлово-комунальному 
господарстві (СОУ ЖКГ 74.30-35077234.ННН:2007 «Енергозбереження. Служба 
енергоменеджменту підприємств житлово-комунального господарства. Загальні 
вимоги», затверджений наказом Міністерства з питань ЖКГ України від 19 березня 2008 
року № 68).  

Він встановлює вимоги до організації робіт з енергозбереження на підприємствах 
ЖКГ і необхідні передумови та методологію створення служби енергоменеджменту, 
вимоги до кваліфікації енергоменеджера ЖКГ, вимоги до створення служби 
енергоменеджменту з одночасним проведенням енергоаудиту підприємств ЖКГ, а 
також надає рекомендації щодо розроблення енергоощадних заходів [4].  

Упровадження таких стандартів у галузі з найбільш енергоємним виробництвом 
(металургія, хімічна та ін.) зможе призвести до значного підвищення енергоефективності 
їх підприємств. 

На наш погляд, для підприємств енергоменеджмент може стати новим інноваційним 
шляхом вирішення питання щодо удосконалення існуючого виробництва та управління 
енергетичним господарством, що опирається на світовий досвід у сфері енергозбереження. 
До першочергових заходів з організації енергоменеджменту на підприємстві ми вважаємо за 
доцільне віднести: 
− організацію спеціалізованої служби енергоменеджменту; 
− вивчення та впровадження в діяльність світового досвіду у сфері енергозбереження; 
− проведення енергетичного аудиту (обстежень) підприємства; 
− розробку енергетичної стратегії підприємства; 
− розробку та реалізацію конкретних заходів з енергозбереження. 

На думку Ф. С. Х. Альшевбі та Н. В. Зайцева, енергетичний менеджмент «представляє 
собою організаційно-управлінські заходи, які необхідно впроваджувати на підприємстві з 
метою підвищення ефективності енергозбереження» [5, с.38]. Вони пропонують 
використовувати методологію створення та функціонування систем енергоменеджменту, 
представлену на рис. 3, виокремлюючи такі компоненти системи енергоменеджменту, як 
політика енергозбереження, програма енергозбереження, програма енергоменеджменту та 
служба енергоменеджменту. 

Політика енергозбереження являє собою задекларовану енергетичну стратегію 
підприємства, що є основою для постановки цілей та задач енергозбереження 
підприємства. Програма енергозбереження конкретизує виконання енергетичної 
політики на окремих етапах діяльності підприємства, визначаючи основні  
положення, мету, та основні етапи виконання політики енергозбереження та її 
моніторингу.  
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Програма енергоменеджменту включає ряд основних етапів:  
− розробку та впровадження; 
− енергетичний аудит та оцінку ефективності; 
− підготовку та сертифікацію; 
− обстеження, аналіз та діагностику. 

Для виконання завдань енергетичної політики необхідно впроваджувати службу 
енергоменеджменту на підприємстві. Для її ефективного функціонування необхідно: 
установити підлеглість служби безпосередньо керівництву підприємства, призначити 
керівника служби, розробити структуру служби, встановити її чисельність та відповідальних 
за виконання завдань, розробити програму енергоменеджменту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Модель системи енергоменеджменту на підприємстві 
 

Потрібно зазначити, що не кожне підприємство вимагає створення цілої 
спеціалізованої служби енергоменеджменту, оскільки її утримання може потребувати 
значних витрат, що в умовах малих обсягів підприємства недоцільно. У цьому випадку 
необхідно зіставляти витрати на утримання персоналу з очікуваним ефектом від 
впровадження енергозберігаючих заходів.  
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Але за будь-яких умов підприємству необхідно залучати до управління 
енергетичним господарством осіб відповідної кваліфікації, що зможуть виконувати 
завдання енергоменеджменту. Крім того, основний принцип побудови  
систем енергоменеджменту полягає в тому, що кожний керівник підрозділу 
підприємства несе відповідальність за ефективність споживання енергії в цих 
підрозділах. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Отже, підводячи підсумок 
викладеному вище, можна стверджувати, що перед підприємствами України, які є 
найбільшими споживачами енергетичних ресурсів, гостро стоїть проблема ефективного 
управління їх енергетичними господарствами. Одним із нових інноваційних підходів у 
вирішенні цих проблем є впровадження систем енергоменеджменту в діяльність 
підприємств, що вже тривалий час успішно використовується в зарубіжній практиці.  
Він представляє собою багаторівневу систему, основним рівнем якої, на думку авторів,  
є рівень підприємства. Тому на підприємствах необхідно створювати служби 
енергоменеджменту та залучати фахівців відповідної кваліфікації для розробки заходів 
щодо впровадження систем енергоменеджменту, що дозволить знизити витрати на 
використання енергетичних ресурсів. 

У наступних дослідженнях необхідно зосередити увагу на процесі входження 
енергоменеджменту в управління енергетичним господарством підприємства, оскільки 
необхідно «вбудувати» цю систему в загальну систему управління підприємством, визначити 
її роль та місце. Необхідно розробити раціональну організаційну структуру підприємства, в 
якій будуть вирішуватися всі поставлені перед підприємством завдання, а також не будуть 
дублюватися функції окремих підрозділів та відповідальних осіб.  
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СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 
 
 
У статті розглянуто соціальні елементи 
державного регулювання зайнятості, які 
передбачають соціально-трудові відносини 
відповідно до ситуації в економіці, створення 
умов для розвитку соціального партнерства, 
запровадження заходів соціального захисту 
населення. Запропоновано їх удосконалення. 
 
 

The article deals with social elements of state 
regulation of employment, providing for social 
and labor relations according to the situation in 
the economy, creating conditions for 
development of social partnership, the 
introduction of measures of social protection. 
Its improvement is proposed. 
 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасні ринкові перетворення в 
економіці України супроводжуються  масштабними змінами на ринку праці, різьким 
загостренням конкуренції серед найманих працівників і роботодавців та  зумовлюють 
глибокі зміни у сфері  зайнятості населення. 

Соціальний елемент механізму державного регулювання зайнятості передбачає: 
забезпечення державою соціальної стабільності суспільства; врегулювання соціально-
трудових відносин відповідно до ситуації в економіці; створення умов для розвитку 
соціального партнерства – відносин між найманим працівником, роботодавцем та 
державою; удосконалення інституту соціального страхування; запровадження заходів 
соціального захисту населення. Усі перелічені елементи вимагають подальшого 
удосконалення та оновлення у сучасних умовах. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Питання соціального розвитку 
досліджували багато зарубіжних і вітчизняних учених. Про підвищений інтерес науковців 
до різних  аспектів становлення  та  функціонування системи соціального забезпечення 
населення свідчить  низка наукових досліджень, автори яких ставлять за мету визначення 
оптимальних  шляхів впровадження соціальних аспектів механізму державного регулювання 
зайнятості. За цією проблемою необхідно відзначити наукові праці таких українських 
учених як Д. П. Богиня, А. М. Гриненко, О. А. Грішнова, А. М. Колот, Ю. М. Куліков,  
Е. М. Лібанова, В. О. Мандибура, В. Мортіков, О. Ф. Новікова та інші.  

Водночас деякі проблеми удосконалення системи соціальних елементів механізму 
державного регулювання зайнятості населення в умовах соціально-економічних перетворень 
недостатньо висвітлені в наукових працях, зокрема структурні особливості та взаємозв’язки 
між елементами системи механізму державного регулювання зайнятості населення. 

Виділення невирішених рраніше частин загальної проблеми. Аналіз сучасних 
відносин соціально-трудової сфери демонструє відсутність погодженості між роботодавцями 
та найманими працівниками, невизначеність ролі держави і недосконалість механізму дій 
суб’єктів щодо  вирішення проблем, які пов’язані з регулюванням зайнятості державою. 
Успішний розвиток соціальних систем вимагає ефективне функціонування підсистеми 
соціальних  відносин, що організує розподіл відповідальності та обов’язків соціальних 
суб’єктів. Дефіцит соціальної відповідальності й низька якість соціальних обов’язків роблять 
неможливою реалізацію ефективних соціальних елементів у механізмі державного 
регулювання зайнятості.  

Необхідно відмітити, що процеси глобалізації, інформатизації суспільства, широке 
розповсюдження мережі Internet призвели до радикальних змін у сфері праці, визвавши 
появу нових форм зайнятості, які не можуть ефективно розвиватися внаслідок відсутності 
правового забезпечення, недосконалості системи регулювання соціально-трудових відносин. 
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Вирішення  проблем, пов’язаних із функціонуванням соціальної сфери, є 
прерогативою  держави в розвитку економіки. 

Постановка завдання. Мета статті – охарактеризувати соціальні аспекти механізму 
державного регулювання зайнятості населення, які передбачають забезпечення державою 
соціальної стабільності суспільства, створення умов для розвитку соціального партнерства, 
запровадження заходів соціального захисту населення та визначити шляхи їх удосконалення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. «Соціальна сфера – підсистема 
національної економіки, тобто явища, процеси, види діяльності та об’єкти, які пов’язані із 
забезпеченням життєдіяльності суспільства, людини, задоволення їхніх потреб, інтересів» 
[1, с.14]. 

Соціальна політика держави покликана забезпечити громадянам гарантовані 
Конституцією України права на життя, безпечні умови праці, винагороду за працю,  захист 
сім’ї, відпочинок, освіту, житло, охорону здоров’я, медичну допомогу тощо. Все  це 
передбачено розділом ІІ Конституції України.  

На жаль, практика засвідчила, що реалізація соціальних елементів механізму 
регулювання зайнятості в Україні не завжди забезпечувала можливості для дотримання 
державою своїх зобов’язань. Зрозуміло, за умови системної економічної кризи елементи 
соціальної політики не можуть бути повноцінними, адже для реалізації соціальних програм 
потрібні  значні ресурси. У цей період функції держави зводяться до забезпечення 
мінімального соціального захисту для тих  верств населення, які вимагають цього в більшій 
мірі. Проте, в Україні соціальна ціна реформ виявилася надмірною, а система соціального 
захисту малоефективною [2, с.23–30]. 

На тлі падіння  обсягів виробництва у 2009–2012 рр., зростання цін на всі  види 
продовольчих товарів, зменшення реальної заробітної платні, знецінення державних 
соціальних гарантій відбувається інтенсивне зростання диференціації доходів. Децильний 
коефіцієнт в Україні становив 1:40, хоча вимоги соціальної безпеки передбачають не 
перевищення цим співвідношенням 1:7 [3, с.3]. Наслідком надмірної диференціації доходів 
різних верств населення є  розширене відтворення бідності та руйнація середнього класу. 

Радикальні зміни у сфері соціально-трудових відносин останнього десятиріччя 
обумовили істотні зрушення в перебігу таких стійких та інерційних  процесів, якими є 
демографічні процеси, що  призвели до значних демографічних  втрат. Демографічна криза  
загострюється і через кризу міграційних процесів. Повільний хід економічних реформ, 
незавершеність структурної перебудови економіки обумовили розвиток подій за якими 
безробіття  поступово трансформувалося з відкритої форми до прихованої. 

Не зважаючи на деякі позитивні зміни в економіці (стабілізація курсу гривні, 
скорочення заборгованості з виплати пенсій, припинення  падіння ВВП тощо) ситуація  в 
сфері соціально-трудових відносин продовжує залишатися нестабільною. Загалом українська 
промисловість залишається складною, розбалансованою, дуже чутливою до факторів, що 
порушують економічну безпеку, соціально напруженою та економічно мало прийнятною 
щодо світових стандартів. Перетворення, які  вже здійснилися, поки що не стали надійною 
гарантією якісних  зрушень. Тому концепція промислового розвитку потребує кардинальної 
переорієнтації на такі  прогресивні сучасні чинники, як інформаційні, творчо-інтелектуальні, 
соціальні. 

У найближчий  перспективі стратегія формування ринку праці передбачає створення 
соціально-економічних передумов для  реалізації здібності працівників до ефективної праці, 
їх  професійного зростання, надання вільного вибору щодо праці в певній сфері діяльності.  
В останні роки в нашій країні не тільки систематично знижується попит на працю, але й 
істотно погіршуються параметри її розвитку. 

У системі сучасних трансформаційних процесів на ринку праці особливе місце 
належить неповній та нерегламентованій зайнятості. Нерегламентована зайнятість 
переважно здійснюється без укладення трудових угод. Об’єктивною передумовою 
виникнення нерегламентованої зайнятості є розвиток  «тіньової економіки», глибока криза 
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соціально-трудових відносин, низькі стимули до праці, недосконалість податкової системи 
тощо. 

За оцінкою вітчизняних вчених, заробітна платня зайнятих нерегламентованою 
зайнятістю громадян у декілька разів менша за вартість робочої сили. Крім того,  в багатьох 
випадках дана категорія працівників майже позбавлена соціального захисту. І навпаки, в 
деяких випадках нерегламентованої зайняті отримують високі доходи, які в декілька разів 
перевищують заробітну платню зайнятих  в офіціальному секторі економіки [4, с.39–47]. 

Процеси інформатизації суспільства, розповсюдження мережі Internet призвели  до 
радикальних змін у сфері праці, визвавши появу нової форми зайнятості – дистанційної. 
Дистанційна зайнятість на українському ринку праці на  сьогодні швидко розвивається та 
швидко трансформується у різновиди гнучкої зайнятості. Це у свою чергу вимагає 
вироблення механізму регулювання соціально-трудових відносин  та державного 
регулювання  зайнятості в умовах дистанційної зайнятості [5, с.112]. 

Відсутність загальнонаціональних статистичних даних про дистанційну зайнятість 
передбачає створення спеціального модуля, який необхідно включити до огляду зайнятості 
населення України, що дозволить дослідити взаємозв’язок показників дистанційної 
зайнятості з іншими показниками (стать, вік, статус у зайнятості тощо). 

Для державного регулювання зайнятості в Україні важливою передумовою розвитку 
дистанційної зайнятості на сучасному етапі є створення спеціальних інститутів, які  повинні 
забезпечити та координувати  дистанційну зайнятість. Також важливою передумовою 
розвитку дистанційної зайнятості є розробка законодавчої бази її правової регламентації. 
Особливу увагу із законодавчої точки зору потрібно приділити кількості робочих годин, яка 
повинна бути чітко визначеною. 

Якщо розглядати перспективи розвитку дистанційної зайнятості в Україні, то 
необхідно створити орган, який би забезпечував створення інституціональних основ для 
організації системної роботи щодо впровадження дистанційної зайнятості в країні.  

На цей час в Україні відбуваються процеси, які можна визначити як формування 
колективного трудового права. Потребу суспільства досягнути соціального балансу між 
найманими працівниками, роботодавцями та державою призване соціальне партнерство, яке 
уявляє собою складний багаторівневий комплекс суспільних відносини та інститутів. 

У країнах із розвиненою ринковою економікою ідеологія соціального партнерства 
глибоко проникла у соціально-трудові відносини, хоча його моделі в різних країнах 
відрізняються організаційно-правовим механізмом. 

Стрижнем соціального партнерства є принцип співробітництва між  найманими 
працівниками та роботодавцями, який реалізується у формі проведення переговорів, 
укладенні колективних договорів і колективних угод, узгодженні проектів нормативно-
правових актів при прийнятті рішень соціальними партнерами на всіх рівнях.  

На думку С. Українця, «об’єктом  соціального партнерства є всі питання соціально-
економічного і трудового спектра, оскільки неможливо вмістити в одну чи кілька статей всі  
життєві напрями, з яких укладаються угоди соціальними партнерами; в  законодавстві 
відсутній вичерпний перелік соціально-трудових відносин; крім індивідуальних трудових 
відносин до соціально-трудових також належать відносини зайнятості, соціального 
страхування, соціального забезпечення, регулювання ринку праці, ціноутворення на 
споживчому ринку» [6, с.18–24]. 

В Україні існували окремі форми соціального партнерства: колективні договори, 
виробничі наради, ради трудових колективів. Однак, ринкові відносини потребують 
створення нового правового механізму регулювання колективних відносин у суспільстві. 
Якщо на рівні підприємства колективна співпраця між соціальними партнерами була 
врегульована певним чином, то на регіональному, галузевому, національному рівнях, тобто 
тих рівнях, на яких здійснюється регулювання зайнятості населення державою, необхідно 
було встановлювати  цілком нову для нашої держави правову модель. Указом  Президента 
України від 23.05.1993 р. було створено Національну раду соціального партнерства, яка з 
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грудня 2005 року перейменована у Національну тристоронню соціально-економічну Раду. 
1.07.1993 р. був прийнятий закон України «Про колективні договори і угоди»; з 1993 року 
укладена Тарифна угода, а потім Генеральна угоди між Кабінетом міністрів України і 
профспілковими об’єднаннями України, а з  1997 року – ще й українським союзом 
промисловців і підприємців; 15.09.1995 р.  прийнятий ЗУ «Про професійні спілки, їх  права 
та гарантії діяльності»; 16.10.1998 р. підписано Декларацію про створення  Конфедерації 
роботодавців України. Тривалий час у Верховній  Раді України знаходиться на розгляді 
проект закону «Про соціальне  партнерство», з прийняттям якого буде створена сучасна 
правова  база колективного трудового права. 

Аналізуючи сучасну ситуацію в Україні, науковці приходять до висновку, що в країні 
сформувався устрій, який можна визначити, як бюрократичний капіталізм. Держава діє не в 
інтересах народу, а в інтересах політичного та бюрократичного прошарків. Влада капіталу 
сама для себе створила таке правове поле, за якого змогла експропріювати загальнонародну 
власність на правових засадах. Таким  чином, несправедливість відносин праці і капіталу в 
нашій країні введено в закон. Нерівність подається як джерело розвитку суспільства. 
Державна влада стала продовженням права власності, чим сама себе поставила поза 
Конституцією країни, а народ від влади відсторонено. Реалізація владних повноважень 
народу повинна передбачити щоденний контроль над владою, щоб вона не відчувала себе 
хазяїном народу. На жаль в українському суспільстві  всі фактори, що впливають на 
рівновагу сил у владних повноваженнях народу і капіталу, працюють на боці капіталу.  

Важливою складовою соціального партнерства є співпраці держави і бізнесу. 
Відносини між ними, з точки зору державного регулювання зайнятості населення в Україні, 
характеризуються численними проблемами у сфері оподаткування, реєстрації та ліквідації 
підприємств, захисту інвесторів. За цими позиціями Україна займає 134, 145 та 109 місця 
відповідно з 183 країн у рейтингу «Умови  ведення бізнесу» [7, с.164]. Необхідно відмітити, 
що в українській економіці лише починається становлення системи партнерства держави і 
бізнесу.  Необхідною передумовою розвитку державно-приватного партнерства в Україні є 
система надійного захисту прав приватних осіб на об’єкти інвестиційних вкладів. Задля 
цього, за  думкою фахівців, [8, с.39–46] потрібно закріпити принципи державно-приватного 
партнерства у державній і регіональних стратегіях соціально-економічного розвитку, для 
чого прийняти Закон «Про основні засади взаємодії держави з приватними партнерами». 
Крім того, узгодження чинної правової бази щодо використання державної власності в 
контексті запровадження державно-приватного партнерства буде сприяти подальшому 
розвитку механізму державного регулювання зайнятості. 

У світи активно формуються соціально-трудові відносини нового типу, засновані на 
реальній участі працівників у власності, управлінні і розподілі результатів виробництва. У 
більшій частині країн світу певною мірою законодавчо закріплені права працівників на 
участь у власності, управління та розподілі прибутку підприємства. В Україні ж 
законодавство і практику його застосування розглядають як формальну данину 
демократични віянням. ЗУ «Про  колективні договори і угоди» був прийнятий ще у 1993 
році. Зараз у Верховній Раді України на розгляді знаходиться  нова редакція цього закону: 
«Про трудові колективи», який сприятиме регулюванню трудових відносин між 
роботодавцями та найманими  працівниками. 

Становлення партнерських відносин між найманими працівниками, бізнесом та 
державою має здійснюватися на основі формування ефективного механізму соціальної 
відповідальності бізнесу, яка передбачає забезпечення працівників не тільки безпечними 
умовами праці, а і нормальну заробітну плату, підвищення рівня  кваліфікації персоналу, 
його оздоровлення, лікування, розвиток соціальної інфраструктури тощо. Такий тип 
відповідальності отримав у літературі назву другого рівня соціальної відповідальності 
бізнесу і визначається як «корпоративна соціальна відповідальність». 

Пріоритетними напрямами корпоративної соціальної відповідальності є: інвестиції в 
розвиток персоналу, створення безпечних умов праці та охорона здоров’я, природоохоронна 
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діяльність та ресурсозбереження. 
Співпраця держави і бізнесу може проявлятися у формі державно-приватного 

партнерства, яке передбачає інституціональний та організаційний взаємозв’язок між 
державою та приватним бізнесом з етою реалізації суспільно значущих проектів, залучення 
додаткових джерел фінансування для реалізації таких проектів на взаємовигідних умовах.  
З метою заохочення приватного капіталу для реалізації соціально значущих проектів 
держава фінансує ці проекти або надає підприємствам пільги, дотації. Найбільш цінним 
внеском держави є гарантована монополія на використання виділеного ресурсу саме тим 
підприємством, яке здійснює схвалений проект державно-приватного партнерства. 

Соціальний захист населення займає одне з провідних місць у механізмі державного 
регулювання зайнятості населення. Соціальний захист населення передбачає систему 
заходів, які захищають будь-якого громадянина  країни від економічної та соціальної 
деградації не тільки внаслідок безробіття, а й у випадку втрати чи різкого вкорочення 
доходів, хвороби,  виробничої травми, інвалідності,  похилого віку тощо. На думку автора, ця 
система має будуватися на основі диференційованого підходу до різних категорій населення 
залежно від їхнього соціального статусу, віку, працездатності, ступеня економічної 
самостійності, бути спрямованою на досягнення перспективної мети, запроваджуватися з 
урахуванням конкретних регіональних соціально-економічних, природнокліматичних й 
інших особливостей життєдіяльності різних  ерств населення.    

Витрати на соціальний захист населення звичайно залежать від можливостей 
економіки. У країнах з ринковою економікою склалася така система фінансування 
соціальних програм, об’єктами якої виступає держава, роботодавці та самі одержувачі 
соціальних виплат, тобто, наймані працівники.  Частка кожного з цих джерел суттєво 
коливається по країнам. Так, якщо частка  внесків працівників  в Естонії – 0,3%, то у Данії – 
26,2%, у Нідерландах – 37,7%, у Словенії – 40,8%. Проте,  частка внесків роботодавці в 
Естонії найбільша – 80,2%, у Румунії – 56,3%, у Данії – 11%. Внески  держави  найнижчі в 
Чехії – 18,8% та Естонії – 19,5%, а найвищі у Данії – 62,8% та  Німеччині – 70,2% [9].  
\В Україні  цей показник для  працівників становить  3,6% заробітної плати,  для 
роботодавців – 36,7 – 49,7% залежно від класу професійного ризику виробництва.  

База, з якої починають сплачувати податки та здійснювати соціальні відрахування, у 
країнах ЄС є  значно вищою, ніж визначена для українських працівників і складає  
85,7 євро (985 грн.). Крім  того, база, що не оподатковується і з якої не сплачують  податки 
та  внески до соціальних фондів теж  набагато вища ніж в Україні (в Україні 17 грн.). 

Сьогодні соціальний захист населення в Україні у більшій мірі є справою державних 
структур. У розвинутих країнах світу повноправним партнером держави у вирішенні 
соціальних проблем виступають організації громадянського суспільства (громадські 
організації). Сфери діяльності громадських організацій – це: соціальний захист населення 
(69%), охорона здоров’я  49%), освіта (48%), права людини (48%), розвиток громади (47%). 

Останнім часом значно збільшилась чисельність осіб, які потребують соціального 
захисту. Відповідно, зростає потреба в урізноманітненні шляхів надання соціальних послуг. 
Багато країн світу використовують можливості залучення недержавних організацій до 
соціального захисту населення. Недержавний сектор України  здатний взяти на себе частину 
функції по наданню соціальних послуг на місцевому рівні, але недостатність фінансової 
бази є серйозною проблемою. За деякими даними, в Україні лише 20% недержавних 
організацій, що вирішують соціальні проблеми, отримують фінансову підтримку від влади, 
10% – мають доходи від соціального підприємництва. У Великобританії: від держави – 26% 
фінансування, власних доходів – 35%. Громадські організації Фінляндії мають до 57% 
державного фінансування, 35% – власних доходів. Згідно з українським законодавством, 
громадським організаціям заборонено безпосередньо займатися комерційною діяльністю. 
Тому законодавство стосовно оподаткування благодійної діяльності вимагає реформування.  

Законодавство України надає громадським організаціям право діяти на ринку 
соціальних послуг, залучати бюджетні кошти для здійснення такої діяльності й отримувати 
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плату за послуги від одержувачів. Найбільш слабким місцем громадських організацій є 
недостатній професіоналізм щодо надання соціальних послуг. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Соціальні послуги є важливими 
складовими державної системи соціального захисту населення і мають значний вплив на 
механізм державного регулювання  зайнятості. Відповідальність за їх надання повинна 
нести, насамперед, держава. Водночас до цієї галузі слід залучати й приватний  сектор. Тому 
дуже важливо, щоб державні органи мали чітке уявлення про надавачів соціальних послуг, 
які повинні відповідати певним стандартам якості та безпеки. Роль соціального 
забезпечення ще більше зростає у зв’язку з процесами глобалізації. До того ж, процеси 
глобалізації та інформатизації суспільства призвели до радикальних змін і у сфері праці, 
визвавши появу нових форм зайнятості. На сьогодні найбільш швидко розвивається 
дистанційна зайнятість, що передбачає використання політичних, законодавчих, 
нормативних інструментів у механізмі державного регулювання зайнятості. 

Для ефективного функціонування соціально-трудових відносин у системі державного 
регулювання зайнятості необхідна, з одного боку, наявність дієвої системи соціального 
партнерства, а з іншого, активна діяльність держави в соціально-трудовій сфері. 

У системі соціального партнерства важливе місце в сучасній ринковій економіці 
належить співпраці держави і бізнесу, яка проявляється у формі державно-приватного 
партнерства. Необхідною передумовою розвитку державно-приватного партнерства в 
Україні є система надійного захисту прав приватних осіб на об’єкти інвестиційних вкладень. 
Задля цього необхідно закріпити принципи державно-приватного партнерства в державних, 
регіональних стратегіях соціально-економічного розвитку та регулювання зайнятості 
населення. Стимулом для розвитку державно-приватного партнерства є зростання потреби в 
послугах (освітніх, медичних тощо), за надання яких держава несе відповідальність. 

 
Список використаної літератури 

 
1. Теренс Г. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки /  

Г. Теренс. – К.: Основи, 1995. – 280 c. 
2. Подоляк Н. Удосконалення системи соціального забезпечення населення в Україні /  

Н. Подоляк // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 3 – C. 23–30. 
3. Середній клас – передумова демократичної перспективи України // Національна безпека 

і оборона. – 2008. – № 17. – C. 2–4. 
4. Богиня Д. П. Регулювання соціально-трудових відносин на ринку праці в умовах 

міжнародної інтеграції / Д. П. Богиня // Вісник соціально-економічних досліджень 
ОДЕУ. – 2008. – Вип. 32. – Одеса: ОДЕУ. – С. 39–48. 

5. Колосова Р. П. Дистанционная занятость в России / Р. П. Колосова, Т. Н. Василюк,  
М. В. Луданик. – М.:МГУ, ТЕИС, 2006. – 219 с. 

6. Українець С. Соціально-трудові відносини в Україні: зміст і розвиток / С. Українець // 
Україна: аспекти праці. – 1999. – № 3. – C. 18–24. 

7. Новий курс: реформи в Україні 2010–2015. Національна доповідь / за заг. ред.  
В. М. Гейця та інш. – К.: НВЦ НБУВ, 2010. – 164 с. 

8. Баранник Л. Соціальне партнерство в системі соціального захисту населення в Україні / 
Л. Баранник // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 7. – C. 39–46. 

9. Eurostat.  Statistics in Focus.  40/2009. [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: http: // 
epp.eurostat.ec.europa.eu/cache / ITY_OFF-PUB / KS-SF-09-040 / EN / KS-SF-09-040-
EN.PDF.       

 
 
 
 

Прийнято до друку 22.05.2012 



Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 4 (47) 

© ІВАНЧЕНКО Д.Ф., 2012 302

УДК 334.764:378                                                                                Іванченко Д.Ф. 
 
 

ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ПРИБУТКУ 
ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВИХ КЛАСТЕРІВ 

 
 
У статті з погляду системного аналізу 
розглянуто роль і функції освіти в сучасній 
економіці, продемонстровано процес 
переходу від світоглядних функцій освіти 
до економічних функцій, що перетворюють 
знання на основний виробничий ресурс,  
у продуктивну силу суспільства, 
досліджено питання про вплив освіти на 
формування прибутку територіально-
галузевих кластерів. 
 

The role and functions of education in modern 
economy is investigated from the system 
analysis point of view, the process of transition 
from the world observing educational 
functions to the economical ones that converts 
knowledge into a basic production resource 
and productive ability of society is depicted, 
the question concerning the influence of 
education to the income forming of the 
territorial-branch clusters is explored in this 
article.

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасні умови розвитку економіки 
України потребують інноваційних форм і методів управління, що сприяють відродженню 
виробництва і економіки регіонів, дозволяють вийти з глибокої і тривалої економічної кризи, 
перейти до нормального розвитку, здійснити прорив до світового рівня конкурентоспроможності. 
Однією з таких сучасних форм організації економічного простору є територіально-галузеві 
кластери.  

Важливу роль в поліпшенні економічних показників територіально-галузевих кластерів,  
в розвитку їх соціально-економічної сфери відіграють регіональні університети та інші  
види ВНЗ. Тому аналіз концептуальних напрямів і конкретних форм зв’язку між 
підприємствами, освітою і державою є актуальною проблемою, що ставить перед наукою 
економіка України. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. У педагогічній, філософській, 
політичній і економічній науковій літературі активно аналізується роль освіти в сучасному 
світі, який зробив перехід від відносно  стабільної фази розвитку до динамічної, від 
індустріального типу економіки до інформаційного. Новий етап цивілізаційного розвитку, за 
словами Д. Белла [1, с.37], перетворив економіку індустрії на «економіку знань», а 
гуманітарний капітал – на основний виробничий ресурс інформаційно-технотронного 
укладу. Тому в кінці другого на початку третього тисячоліття визначати положення держави 
у сучасному світі, а людини у суспільстві стала освіта, основною метою якої є виробництво і 
відтворення інтелектуального потенціалу, що є фундаментальним ресурсом 
неоіндустріальної економіки.  

Істотно змінилися і функції, які виконує освіта у світі і економіці. У науковій 
літературі існують різні точки зору щодо функцій сучасної освіти, їх змісту та напрямків 
розвитку. Дослідженню цих проблем присвячені праці багатьох зарубіжних і вітчизняних 
учених. 

Але слід зазначити, що якщо соціальна, культурно-етична, духовно-виховна, 
просвітницька функції залишаються традиційними і  безперечними функціями освіти, яким 
присвячується багато уваги, то економічні функції освіти стали досліджуватися порівняно 
недавно. Проте у теперішній  час саме економічні функції висуваються в число 
найважливіших.  

Аналізу економічної ролі освіти у сучасній економіці присвятили свої праці  
А. С. Гальчинський, І. С. Каленюк, В. М. Геєць, В. А. Носков, В. П. Юшин, А. Н. Юшина та інші. 
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Досвід ВНЗ, які одночасно з навчанням і науковими дослідженнями здійснюють 
підприємницьку діяльність, розглядався у роботах  О. О. Грудзинського, Є. Ф Князева.,  
Б. Р. Кларка, О. О. Романовського та інших. 

Напрямки модернізації системи освіти в сучасних ринкових умовах досліджуються у 
працях О. О. Затулина, Б. Г. Капустина, Д. Л. Констатиновського, К. Кінзера., Б. Пуссера, 
Дж. Мора, Е. Виаллерреала та інших.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи  
на значну кількість робіт, присвячених дослідженню  економічних функцій освіти, зв’язок 
між цими функціями і прибутком підприємств досліджений не достатньо.  
Дискусійними залишаються також напрями адаптації ВНЗ до вимог сучасного  
виробництва. 

Постановка завдання. Згідно з вище вказаним основною метою статті є системне 
дослідження сутності загальносистемних і специфічних економічних функцій освіти, оцінки 
їх впливу на зростання соціально-економічних показників територіально-галузевих 
кластерів, підвищення прибутковості підприємств кластера, шляхи інтеграції освіти, 
підприємств і держави. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Досвід країн, що зробили стрибок від 
індустріального суспільства до інформаційного, показує, що на сучасному етапі розвитку 
людські знання, творчий підхід до справи, комерційні ідеї, інформація стають основною 
структурною складовою виробництва, найважливішим економічним ресурсом, більш 
значущим і продуктивнішим, ніж матеріальні фактори,  базою для переходу до інноваційної 
моделі розвитку економіки. Стійкі високі темпи економічного зростання у теперішній час 
можливі тільки за умови розвитку високотехнологічних галузей, що потребують підготовки 
висококваліфікованих кадрів фахівців і вчених. Тому виробництво і експорт знань, нових 
технологій, наукових досягнень набувають стратегічного значення, як чинники  зростання 
економіки в середній і довгостроковій перспективах як необхідна умова підвищення  
конкурентоспроможності країни,  успішного виходу її на світові ринки. Але для цього 
необхідні значні обсяги інвестицій в НДДКР, освіту, що відбувається у більшості розвинених 
країн і країн, що розвиваються.  

На жаль, в Україні в даний час спостерігається криза інноваційної діяльності, яка 
супроводжується втратою інтелектуального капіталу.  Невисока оплата праці науковців, брак 
коштів на придбання сучасного устаткування, труднощі, пов’язані з упровадженням 
результатів наукових розробок, недостатня увага до матеріального заохочення науковців, що 
створюють ноу-хау, й інші явища стали причинами значних втрат висококваліфікованого 
кадрового потенціалу. За останні двадцять років реформ країну покинули багато 
висококваліфікованих робочих, інженерів, фахівців, які не змогли знайти своє місце в ринковому 
середовищі України. Тепер вони укріплюють економіки інших країн в ролі трудових емігрантів. 

Недоліки в податковій системі країни і труднощі, що пов’язані з ризиками, властивими 
інноваційним заходам, знижують рівень зацікавленості українських підприємств у 
використовуванні інновацій.  

Крім того, слід зазначити, що двадцять років функціонування вітчизняної економіки,  
які пройшли у відриві від господарських комплексів країн СНД і недостатньою інтеграцією в 
європейську економіку, дали негативні результати. Якщо до 1990 р. економіка України була 
однією з передових у колишньому Союзі РСР і навіть в Європі, то надалі ці показники значно 
погіршилися. 

За критеріями ООН  Україна потрапила в число 46 держав світу, що не відбулися; по рівню 
заробітної платні в 2009 р. опинилася на останньому місці в Європі; падіння ВВП в 2009 р. до рівня 
2008 г склало 15 %, а реальна середня заробітна платня знизилася в 2009 р. на 10 % [2].  
У результаті Україна опинилася в «економічній ямі», на межі  втрати незалежності.  

Внаслідок цього серед актуальних проблем, які сьогодні ставить перед наукою 
економіка України, на перший план наукових досліджень виходять питання пошуку і 
застосування на практиці нових ефективних форм і методів управління у сучасних ринкових 
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умовах господарювання. Ці методи повинні сприяти зміцненню промисловості країни, 
відродженню економіки її регіонів. Однією з таких сучасних форм організації економічного 
простору є територіально-галузеві кластери. Міжнародний досвід підтверджує прогресивність 
кластерної політики розвитку регіонів, заснованої на принципі: прибуткові, 
конкурентноздатні підприємства – основа сильної економіки країни, що забезпечує своїм 
громадянам високий рівень життя.   

Вперше кластерний підхід в регіональній політиці був здійснений в Америці, коли 
утворився  перший кластер під назвою «Силіконова долина» в Каліфорнії, що 
спеціалізувався на виготовленні комп’ютерів, аксесуарів до них, програмного забезпечення. 
Надалі інноваційні кластери знайшли широке розповсюдження як в багатьох економічно 
розвинених країнах США, Італії, Фінляндії, Швеції, Японії, так і в країнах, що розвиваються, 
Бразилії, Китаї, Індії та інших. У теперішній час повністю кластерізовані фінська, 
скандінавська, австрійська промисловість. Виробництво технологічних кластерів націлене, в 
першу чергу, на випуск наукоємкої продукції, такої як електроніка, новітнє програмне 
забезпечення, телекомунікації, новітні матеріали, біотехнології, нанотехнології тощо.  

Наприклад, сьогодні  активно діють кластери у області зв’язку і телекомунікацій в 
Хельсінкі, кластер аерокосмічної промисловості в Московському регіоні інші.  
Данія розробила специфічні промислові технології для агробізнесу і харчової промисловості.  

Економічна еволюція інноваційного кластера характеризується стійким економічним 
зростанням, рушійною силою якого виступає пріоритетний розвиток науки, що породжує 
технологічні інновації. Ці інновації розкривають нові можливості для підприємств кластера, 
забезпечуючи їх виробниче зростання, інституційно-організаційний прогрес, розширення 
ринків збуту, збільшення прибутковості підприємств.  

Вперше термін «кластер» з’явився в роботі Трайона «Кластерний аналіз»  
(R. C. Tryon Cluster Analysis II Ann. і Edw. Brothers – 1939). У перекладі з англійської мови 
слово «Cluster» має декілька значень: згусток, пучок, група, скупчення,  тобто «кластер» 
означає об’єднання окремих елементів, що володіють якими-небудь загальними 
властивостями,  в єдине ціле.  

На мезорівні кластери розглядаються як елемент структурної перебудови у 
регіонально-галузевій політиці. У цьому випадку під кластером розуміється територіально-
галузеве, добровільне об’єднання географічно взаємозв’язаних підприємницьких структур, 
які тісно співробітничають з науковими (освітніми) центрами, суспільними організаціями і 
органами місцевої влади з метою максимізації прибутковості підприємств, підвищення 
конкурентної здатності їх продукції і  соціально-економічного зростання регіону. 

Таким чином, територіально-галузевий кластер є взаємодією великого, середнього і 
малого бізнесу, що здійснює основне виробництво, а також промислових підприємств, 
суміжних, взаємодоповнюючих галузей та інших організацій, що виконують важливу роль у 
створенні промислової інфраструктури (органи стандартизації, мережа постачальників і 
споживачів, торгові асоціації, інвестиційні компанії, банки тощо).  

Досвід країн, що проводять кластерну політику, свідчить про те, що важлива  
роль в економічній еволюції територіально-галузевого кластера належить університетам,  
які служать опорними ланками науково-освітнього каркаса, який утворює регіональна  
система освіти. Інтеграційні процеси науки, освіти, виробництва і держави є найважливішими 
чинниками поліпшення властивостей економічного простору кластера, підвищення  
прибутку підприємств, посилення  їх конкурентоспроможності, підвищення ефективності 
виробництва.  

Зупинимося на дослідженні економічної ролі сучасної освіти в кластері регіональної 
економіки, яка визначається, з одного боку, сферами науково-дослідної діяльності ВНЗ, а з іншого, – 
галузевою специфікою територіальної економіки і потенціалом її конкурентних переваг.  

Економічна роль освіти в територіально-галузевому кластері полягає у формуванні 
соціально-професійної структури кластера, у професійній підготовці і перепідготовці 
працівників на різних рівнях освіти (початковому, середньому і вищому), у створенні 
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інформаційного і технічного забезпечення виробництва, у розповсюдженні нових знань, у 
розвитку інноваційної діяльності, що направлена на прискорення розвитку регіону.  

Багатоаспектність економічної ролі освіти конкретизується у загальносистемних і 
специфічних функціях [3, с.290–292] (рис.1).  

 
 

Основні економічні функції освіти 

Загальносистемні функції 
Генеруюча функція –  це науково-дослідна 
функція, яка здійснює  генерацією наукових 
відкриттів в ході науково-освітньої 
діяльності вузу в рамках фундаментальних і 
прикладних досліджень. 

Перетворююча функція – це процес 
перетворення наукових досліджень в 
технологію, продукт або послугу, які 
представляють виробничий інтерес.  

Комерційна функція –  це здійснювана в 
теперішній час патентна діяльність вузу, 
яка направлена на розробку інновацій, 
що здатні бути реалізованими на ринку, 
тобто що мають комерційні перспективи. 

Трансформаційна функція –  це освітня 
діяльність вузів, яка направлена на 
перетворення результатів наукових 
відкриттів у нові знання, які стають базою 
формування професійних знань. 
 
Синтезуюча й імітаційна  функції –  це 
функції, які полягають в ухваленні рішень 
щодо критеріїв відбору, можливостей 
досвідченого упровадження і меж 
тиражування комерційних перспектив-
них інновацій. 

 

Специфічні функції 
Концентруюча функція виконує 
комплексну задачу ущільнення іннова-
ційного поля, зростання інноваційної 
насиченості й інноваційної рухливості 
територіальної економіки. 
Супроводжуюча функція освіти 
координує організацію освітньої 
діяльності так, щоб процес професійної 
освіти супроводжував всі етапи 
інноваційних процесів, характерних для 
даної територіальної  економіки  від 
моменту зародження ідеї до моменту 
упровадження і виробництва. 
Зв’язуюча функція забезпечує 
синхронізацію виробництва науково-
дослідного продукту і освітньої послуги. 
Аксиологічна функція полягає у 
виробленні, підтримці і розвитку єдиних 
для територіальної економіки 
інноваційно-освітніх цінностей і переваг, 
здатних забезпечити злагодженість 
інноваційних дій і освітніх процесів всіх 
суб'єктів територіальної економіки, 
спадкоємність розвитку інновацій. 
Капіталізуюча функція полягає в 
збільшенні капіталізації регіону, прирості 
ринкової вартості сукупних (фактичних і 
потенційних) активів, що знаходяться на 
його території, за рахунок поліпшення 
інноваційних властивості простору, 
зростання інвестиційної привабливості 
регіону. 
 

Рис.1. Економічні функції освіти (опрацьовано автором) 
 

Загальносистемні економічні функції реалізують види діяльності ВНЗ по особовій і 
професійній соціалізації, сприяють зростанню соціально-економічних ресурсів суспільства, 
приводять до накопичення інтелектуального капіталу людини, а тому є найважливішим 
чинником науково-технічного прогресу, передового розвитку економіки і суспільства в 
цілому. 

Специфічні економічні функції освіти, що орієнтовані на поліпшення економічних 
показників територіально-галузевих кластерів, полягають у спеціальному навчанні кадрів, 
потрібних для вирішення економічних завдань територіально-галузевого розвитку, у 
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накопиченні знань, необхідних для прогресивного розвитку кластера, у розвитку цільових 
технологій, які забезпечують поліпшення характеристик конкретної територіальної   
економіки. Збільшення прибутку підприємств кластера і валового продукту території як наслідок 
споживання кінцевого продукту освіти приводить до максимізації корисності кінцевого 
результату діяльності університетів, стимулює концентрацію виробничої діяльності 
підприємств територіальної економіки  навколо університетів, створює  інноваційне поле 
освітньої системи кластера.  

Для характеристики інноваційного поля, інтегруючого науковий, освітній і 
виробничий простір території кластера, можна застосувати два підходи: 
− векторний, при якому інноваційне поле зображується у вигляді векторів-осей, що 

характеризують різні числові показники окремих сторін прояву інноваційної діяльності; 
− скалярний або інтегральний, при якому здійснюється згортка багатьох чинників у 

загальний критерій – інтегральний показник, що приймається за чисельну оцінку 
(індикатор інноваційної діяльності). 

Перший підхід звичайно застосовується при характеристиці інноваційної діяльності, 
націленої на всебічну, поглиблену оцінку складових і проявів цієї діяльності, розробку 
заходів щодо використовування резервів. Згідно з чинни методичними рекомендаціями, 
інноваційний потенціал вузу характеризують дві групи показників [4, с.235; с.241]: показники 
оцінки інноваційного потенціалу у сфері науково-технічної (технологічної) активності –  
28 показників і у сфері освітньої діяльності – 27 показників. 

Другий підхід використовується при порівняльному аналізі індикаторів інноваційної 
діяльності різних підрозділів, а також при прогнозуванні тенденцій розвитку інноваційного 
потенціалу.   

За результатами проведених досліджень було встановлено, що позитивні ефекти 
інноваційної  діяльності освітньої системи мають як зовнішню, так і внутрішню спрямованість. 

Суть позитивних зовнішніх ефектів (екстерналій) чинника освіти в кластері полягає у 
такому: 
− розвиток  соціально-економічної сфери кластера; 
− забезпечення безперервності освіти, що здійснюється з метою забезпечення необхідної 

професійної підготовки працівників кластеру в перспективних напрямах його розвитку; 
− соціальна доступність освіти, що реалізується для працівників кластера через контрактну 

систему і систему пільг підготовки кадрів; 
− поліпшення якості продукції, розширення асортименту продукції, заміна застарілої 

продукції новою, що відповідає сучасним стандартам; 
−  підвищення мобільності, гнучкості, адаптивних можливостей виробництва на базі 

розвитку науки, техніки, технологій; зростання виробничих потужностей, скорочення 
матеріальних витрат і енерговитрат; 

− зростання середньої продуктивності праці, поліпшення умов праці; 
− створення нових та розширення старих територіальних, міжнародних ринків збуту, 

завдяки високої готовності підприємств задовольнити мінливі потреби ринку, 
прогнозуванню ринкової ситуації;  

− зниження забруднення навколишнього середовища. 
Вказані чинники ведуть до зростання ефективності роботи підприємств, максимізації 

їх прибутку, підвищення рентабельності виробництва, збільшення конкурентного потенціалу  
підприємств і конкурентних переваг кластера в цілому тощо. 

Внутрішні ефекти (інтерналії) визначаються у вирішенні багатьох проблем в розвитку 
освіти, до яких належать: 
− модернізація існуючої освітньої системи з метою підготовки фахівців у сфері високих 

технологій, підвищення її конкурентоспроможності; 
− забезпечення фінансової самостійності ВНЗ як за рахунок нових форм комерціалізації 

науки, до яких належать наукове консультування, інноваційна науково-дослідна і 
виробничо-технологічна діяльність, комерціалізація ідей, знань і технологій,  так і за 
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рахунок багатоканального фінансування, включаючи бюджети всіх рівнів, 
внутрісистемних коштів кластера, системи державного освітнього кредитування, 
контрактній основі фінансування, отримання різних грантів; 

− створення нових робочих місць для співробітників, викладачів, аспірантів і студентів, що 
функціонують у складі університетів, забезпечення їх додатковою заробітною платнею 
при виконанні ними, як правило, висококваліфікованої праці; 

− надання можливості проведення практики для учнів і студентів на сучасному устаткуванні 
підприємств, що входять в університетський комплекс, на пільгових умовах; 

− формування інноваційної інфраструктури для розвитку наукоємких виробництв і сучасної 
освітньої діяльності. 

Ці позитивні інтерналії дуже важливі для виживання системи освіти України в 
сучасних умовах глобальної економічної кризи, недостатнього бюджетного фінансування. 
Вони дозволяють не тільки зменшити навантаження на бюджет, але і отримати значні кошти 
для розвитку університетів.  

Пошук принципово нової моделі фінансування системи освіти, яка була б в змозі 
ефективно функціонувати в ринковій економіці, з одного боку, і необхідність переходу до 
економіки інноваційного типу, з іншого боку, вимагають створення нових оптимальних 
структур університетів та інших типів вузів.   

У Російській Федерації [5, с.53], наприклад, створюються підприємницькі 
університети, університети-підприємства, професіонально-орієнтовані університетські 
комплекси, які об’єднують університети, підприємства і державу.  

З аналізу досвіду економіки університетів США, Англії, Австралії й інших 
розвинених країн випливає, що у цих країнах використовується модульна структура 
побудови університетів, заснована на моделі свободи і єдності освіти і науки. Основними 
складовими цієї моделі, висунутої Дж. Г. Ньюменом і В. фон Гумбольдтом  [6, с.30], є 
«вільне знання», «вільні науки і дисципліни», «вільна освіта», «вільний індивідуум». Ця 
модель до певної міри визначає суть сучасної світової системи вищої освіти. 

Модульна структура підприємницького університету, запропонована Г. Іцковіцем [7], 
а потім розвинена О. О. Гудзінським [8. с.122],  використовує при побудові підприємницьких 
університетів модулі таких типів:  
− адміністративно-керівні модулі;  
− учбові модулі;  
− науково-дослідні модулі, що включають науково-дослідні лабораторії; 
− допоміжні модулі для підтримки учбової діяльності  і науково-дослідних робіт;  
− виробничо-технологічні модулі, що включають експериментальні виробничі комплекси, 

науково-експериментально-виробничі господарства,  
− підприємницькі фірми та інші модулі відповідно до вирішуваних завдань.  

Модульна структура забезпечує гнучкість і високі адаптаційні можливості  
перестроювання архітектури університетів відповідно до цілей кластера.  

Нові моделі інтеграції навчальної, наукової та інноваційної діяльності ВНЗ 
спрямовані на розширення дослідницького блоку університетів з метою отримання нових 
знань, цільових інновацій, спрямованих на економічний розвиток підприємств кластеру, 
підвищення їх прибутковості. Зазначимо, що вибір тій або іншій моделі розвитку 
університетів, концептуальних напрямів, конкретних форм і методів модернізації освітньої 
системи визначаються чинними загальноосвітніми тенденціями країни. 

Висновки і перспективи подальших розробок. У сучасних умовах трансформації 
економіки України одним із напрямів стратегічного розвитку й структурної перебудови 
промислового комплексу України, основою зміцнення її економіки є кластерний підхід в 
регіональній політиці, що забезпечує індустріальну модернізацію виробництва, його 
інноваційну спрямованість. На цій основі підвищується прибутковість промислових підприємств, 
їх конкурентний потенціал, рентабельність виробництва. Кластерні технології управління,  
засновані  на останніх досягненнях науки і міжнародної практики, є економічно вигідними і 
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для держави, і для підприємств, і для системи освіти. З погляду автора, кластерний  
підхід, заснований на інноваційному типі розвитку  економіки, дозволить не тільки  
вийти Україні з економічної кризи, але і допоможе відродити національну економіку,  
підвищити прибутковість і рентабельність вітчизняних підприємств, їх адаптацію до  
вимоги міжнародного ринку.   

Процес інтеграції освіти, науки і виробництва є умовою для створення високих 
технологій, що служать фундаментом нової економіки. Створення і реалізація інноваційних 
моделей розвитку в межах економічного простору територіально-галузевих кластерів можлива 
на підставі послідовного застосування науково-практичного інструментарію, підвищення 
економічної ролі освіти. 

Проте необхідно відзначити, що практичний перехід до кластерних технологій 
управління вимагає упровадження системних реформ, спрямованих на досягнення 
ефективного поєднання різних форм і устроїв господарювання, на інтеграцію різноманітних 
економічних інтересів, а також великих інвестицій. 

У цій ситуації важливими перспективами подальших розробок є системне дослідження 
теоретичних і методичних аспектів забезпечення високого рівня прибутковості та 
конкурентоспроможності промислових підприємств,  вивчення досвіду економічно розвинених 
країн, проведення критичного аналізу вітчизняної практики управління на всіх рівнях ієрархії, 
формування найбільш адекватних методів управління економікою (на мікро-, мезо- та 
макрорівнях).   
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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗПОДІЛУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ПРИ ЗАСТОСУВАННІ КОМЕРЦІЙНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА  
(АГЕНТСЬКИХ ВІДНОСИН) 

 
 
У статті розглянуто спільні риси видів 
посередницьких договорів та вдосконалено 
структуру агентського договору, що 
забезпечить усунення недоліків 
юридичного закріплення обов’язків сторін. 
Визначено основні напрями щодо 
економіко-правових засад розподілу 
відповідальності при застосуванні 
комерційного посередництва (агентських 
відносини). 

Common features of brokerage agreements has 
been considered as well as structure of the 
agency agreement, that will provide 
elimination on deficiencies of legal regulation 
of obligations of the parties, are improved in 
the article. The major directions of economic 
and legislative bases of allocation of 
responsibilities while applying commercial 
brokerage are determined (agency 
relationships). 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Проблеми підвищення 
конкурентоспроможності на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки сприяють дедалі 
частішому залученню до здійснення господарської діяльності агентів. Дослідження агентських 
договорів та судової практики дозволило зробити висновок про зведення до мінімуму 
відповідальності сторін договору, що пов’язано з ризиками комерційного посередництва 
(агентських відносин) (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка розгляду судових спорів, пов’язаних з порушенням  

агентських договорів 2006–2011 рр. [1] 
 

Судова практика в частині врегулювання спорів за агентськими договорами  
свідчить про зростання динаміки спірних питань між агентами та принципалами, що  
не були передбачені у договорі. Все вище наведене свідчить про наявність ряду невирішених 
проблемних питань щодо розподілу відповідальності між агентом та  
принципалом. 

Підставою для відображення фактів господарського життя, пов’язаних з агентськими 
відносинами в бухгалтерському обліку, є договір. Проте законодавство України, яке визначає 
правові засади регулювання агентських відносин, знаходиться на етапі становлення і має 
недоліки в частині розподілу відповідальності між агентом, принципалом та третіми 
сторонами, що й зумовлює актуальність дослідження. 
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Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Висвітленням питань укладання 
агентського договору в частині визначення відповідальності агента та принципала займалися 
О. М. Вінник, Б. В. Деревянко, А. І. Дрішлюк, Р. В. Колосов, Л. Костенко, А. М. Панченко,  
Г. Цірат та ін. Наведеними вище авторами розглянуто також загальні відмінності агентського 
договору від інших цивільно-правових договорів. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Не применшуючи 
наукової цінності досліджень авторів, не вирішеними залишаються питання щодо 
визначення основних напрямів економіко-правових засад розподілу відповідальності при 
застосуванні комерційного посередництва (агентських відносин). 

Постановка завдання. Мета статті – вивчення порядку розподілу відповідальності 
між сторонами агентського договору: агентом, принципалом, третіми сторонами з метою 
мінімізації ризиків, що виникають у ході здійснення комерційного посередництва 
(агентських відносин). 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до Господарського кодексу 
України [2, с.297] за агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов’язується 
надати послуги другій стороні (суб’єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи 
сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб’єкта і за його рахунок. 
Агентський договір укладається у письмовій формі. У договорі має бути визначено форму 
підтвердження повноважень комерційного агента. 

Агентські договори в законодавстві різних країн можуть мати неоднакові вирішення 
щодо питань, які виникають при їхньому укладенні, виконанні і припиненні. У літературі 
слушно зверталася увага на те, що існуючі в різних країнах інститути виконують ту саму 
економічну функцію, але можуть мати неоднакову правову природу: наявність розходжень у 
визначенні правової природи агентських угод у праві різних держав залежить від того, якою 
є у внутрішньому праві держав правова природа посередництва і від концепції договорів, що 
укладаються з посередниками. Агентський договір відносять до складу договорів купівлі-
продажу чи договорів з надання послуг. На нашу думку, доцільним є акцентування уваги на 
нематеріальному характері агентського договору, а отже, наданні послуг. На сьогодні існує 
проблема розмежовування посередницьких договорів: договору комісії, договору доручення 
та агентського договору. 

Аналізуючи агентський договір, Цірат Г. [3] припускає, що він – «гібрид» договору 
доручення та договору комісії, які використовуються у праві України. З огляду на це, 
визначимо схожість та відмінність їхніх положень з агентським договором (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Спільні риси між агентським договором та договорами доручення і комісії [10] 

Спільні ознаки Спільні ознаки 

агент може діяти від імені принципала як
повірений від імені довірителя 

як і повірений, агент не набуває жодних прав 
та обов’язків за укладеними договорами (їх
набуває лише принципал) 

агент, як і повірений, є повністю підзвітним
принципалу і має точно виконувати його
вказівки або мати вагомі підстави, щоб не
дотримуватися їх 

агент, як і повірений, одержує винагороду за
свої дії в інтересах принципала, а також
компенсацію за понесені витрати 

агент, що діє в інтересах принципала, може не
розкривати його імені кінцевому споживачу
(closed agent), а отже, як і в договорі комісії,
правовідносини виникають між агентом і
кінцевим споживачем 

агент має право одержати за свої дії не тільки
звичайну винагороду, а й додаткову – del
credere, якщо він ручається перед
принципалом за виконання угоди третьою
особою

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР ДОГОВІР КОМІСІЇ 
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Агентський договір має багато спільних ознак з договором доручення, з огляду на це в 
частині неврегульованих питань до агентського договору застосовуються правові норми 
договору доручення. Спільними характеристика для обох договорів є: агент може діяти від імені 
принципала як повірений від імені довірителя, як і повірений, агент не набуває жодних  
прав та обов’язків за укладеними договорами (їх набуває лише принципал), агент, як і повірений, 
є повністю підзвітним принципалу і має точно виконувати його вказівки або мати вагомі 
підстави, щоб не дотримуватися їх, агент, як і повірений, одержує винагороду за свої дії в 
інтересах принципала, а також компенсацію за понесені витрати. Варто зазначити, що для всіх 
видів посередницьких договорів характерним є визначення винагороди посередника на  
підставі договору. З договором комісії агентський договір є подібним в частині того, що агент, 
що діє в інтересах принципала, може не розкривати його імені кінцевому споживачу  
(closed agent), а отже, як і в договорі комісії, правовідносини виникають між агентом і кінцевим 
споживачем, агент має право одержати за свої дії не тільки звичайну винагороду, а й  
додаткову – del credere, якщо він ручається перед принципалом за виконання угоди третьою 
особою. 

На практиці зустрічаються спори підприємств в частині єдиного підходу до розуміння 
агентського договору та його відокремлення від договорів доручення і комісії.  

Погоджуючись з твердженням Г. Цірат [3], яка зазначає, що поширення агентських 
відносин було спричинене саме наявність подібних ознак з договором доручення і договором 
комісії. Саме те, що підприємцям не потрібно розрізняти риси, властиві договорам доручення та 
договорам комісії, і що є можливість їхнього синтезу в одному договорі, мало позитивне 
значення для розширення практики застосування цього виду договорів під час збуту товарів, 
робіт, послуг. 

Істотними умовами агентського договору згідно з чинним законодавством  
України є сфера, характер і порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг, 
права та обов’язки сторін, умови і розмір винагороди комерційному агентові, строк дії договору, 
санкції у разі порушення сторонами умов договору, інші необхідні умови, визначені  
сторонами. 

Проаналізувавши агентські договори вітчизняних підприємств на предмет наявності 
істотних умов та структурних підрозділів, було виявлено таке: всі підприємства у 
агентському договорі, керуючись нормами чинного законодавства, передбачили предмет 
договору, права і обов’язки сторін, відповідальність сторін, порядок вирішення суперечок, 
форс-мажорні обставини, заключні положення, реквізити сторін. У частині визначення 
предмету договору підприємства зазначали виключно таке трактування, що наведене у 
Господарському кодексі України. На думку автора, позитивним є передбачення окремими 
структурним підрозділом в договорі «Терміни» (ТОВ «ЛІРА» [4], ТОВ «Туристична фірма 
«ЕНЕЙ» [5]), адже це усуває неточності в трактуванні понять та операції з агентськими 
відносинами. ПП «Туристичне агентство» «Тур-Ретур» [6], ТОВ «ЛІРА» [4],  
ТОВ «Туристична фірма «ЕНЕЙ» [5] визначають у договорі порядок надання послуг, який 
передбачає послідовність виникнення заборгованостей та їх погашення. Істотною умовою 
відповідно до чинного законодавства є визначення винагороди агента, окремим розділом 
було передбачено лише у ТОВ «ЛІРА» [4], де зазначалося у відсотковому значенні розмір 
агентської винагороди від загальної вартості продажу. На думку автора, важливим є 
визначення порядку нерозголошення інформації у агентському договорі у зв’язку із високою 
конкуренцією на ринку. ПП «Туристичне агентство «Тур-Ретур» [6] окремим  
розділом визначає конфіденційність інформації та покладає обов’язок сторін агентської 
щодо забезпечення усіх необхідних заходів для забезпечення конфіденційності 
(нерозголошення) отриманої від іншої сторони технологічної, фінансової,  
комерційної та іншої інформації і документації. У жодному договорі не передбачено форму 
та зміст звіту агенту, який надається принципалу. Досліджуючи на предмет наповненості 
заключних положень, було встановлено відсутність наведення переліку додатків до 
договору.  
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Наведені вище недоліки пропонуємо усунути шляхом доповнення підрозділів 
агентського договору (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Пропозиції щодо усунення недоліків у агентських договорах 
 

На рис. 3 представлено основні пропозиції щодо усунення недоліків у 
агентському договорі в частині таких структурних підрозділів: предмет договору, 
відповідальність, звітування, заключні положення. На нашу думку, доцільно вказати, які 
цілі повинен досягти агент для принципал, що дасть змогу уточнити предмет договору. 
У досліджених договорах було встановлено, що не приділяється увага відповідальності 
та порядку її розподілу. Загальним положенням встановлюється відповідно до 
законодавства.  

У договорах зазначається, що агент зобов’язаний звітуватися принципалу, але не 
передбачено форму звіту, ні порядок подання. У заключних положеннях пропонуємо 
наводити перелік додатків. За певних умов договору, специфіки діяльності сторін 
можливий різний перелік додатків.  

Під час дослідження агентських договорів нашу увагу привернув структурний 
підрозділ про відповідальність сторін агентських відносин. Зазначимо, що в договорах не 
приділяється належної уваги порядку її розподілу. 

Підставою відповідальності є правопорушення, види яких відрізняються залежно 
від багатьох чинників. Загальновизнаними ознаками правопорушень є: наявність діяння, 
що виражається у діяльності чи бездіяльності особи; протиправність, тобто порушення 
прямо встановленої в законі заборони, чи невиконання обов’язку, що встановлений у 
законі чи договорі; наявність вини, тобто розуміння чи усвідомлення протиправності 
власної поведінки і наслідків, що настають; наявність шкоди чи можливості її заподіяння 
і причинного зв’язку між протиправним діянням  та заподіяною шкодою. 

Комерційне посередництво (агентські відносини) належить до сфери 
господарювання та регламентуються нормами Господарського кодексу України. 
Відповідальність у господарських правовідносинах регулюється, зокрема, ст. 49 
Господарського кодексу України, відповідно до якої підприємці зобов’язані не завдавати 
шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і об’єднань, інших 
суб’єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і 

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР  

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДОДАТКИ

Розділ «Предмет договору» 
Необхідно вказати стратегічні та тактичні цілі, які повинен досягти агент для принципала 

Розділ «Відповідальність сторін» 
Зазначити порядок розподілу відповідальності між сторонами 

1. Розподіл обов’язків між замовником і виконавцем послуг 
2. Форма Звіту агента 
3. Акт приймання-передачі наданих агентських послуг 
4. Перелік даних, які становлять комерційну таємницю 

Розділ «Звітування» 
Необхідно окремим додатком передбачити порядок звітування агента. Визначити строки,
документи, що надаються агентом, форму звіту із зазначенням необхідних реквізитів 

Розділ «Заключні положення» 
Зазначити перелік додатків до договору 
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держави. За завдані шкоду і збитки підприємець несе майнову та іншу, встановлену 
законом, відповідальність [2]. 

За невиконання обов’язків, передбачених у агентському договорі, сторонам 
загрожує цивільно-правова відповідальність, яка окремо прописується у договорі у 
розрізі сторін. 

Господарський кодекс України [2, ст. 303] визначає відповідальність за порушення 
агентського договору (табл. 1) 

Таблиця 1 
Розподіл відповідальності за порушення агентського договору до Господарського 

кодексу України [2, с.303] 
 

№ 
з/п 

Суб’єкт 
агентських 
відносин 

Стаття Питання, що регулює 

1. Комерційний 
агент 

ст. 303, 
п.1 

Несе відповідальність у повному обсязі за шкоду, заподіяну 
суб’єкту, якого він представляє, внаслідок невиконання або 
неналежного виконання своїх обов’язків, якщо інше не 
передбачено агентським договором

ст. 303, 
п.2 

Агент не гарантує суб’єкту, якого він представляє, 
виконання третіми особами зобов'язань за угодами, 
укладеними за його посередництва

2. Принципал ст. 303, 
п.3 

У разі порушення агентського договору повинен 
сплатити винагороду агенту у розмірах, передбачених 
агентським договором, а також на відшкодувати збитки, 
понесені внаслідок невиконання або неналежного 
виконання договору 

 
Дані табл. 1 свідчать, що чинним законодавством визначено лише загальні 

положення розподілу відповідальності між сторонами, що в подальшому може 
призвести до виникнення збитків, конфліктних ситуацій та їх вирішення в судовому 
порядку. Встановлено, що відповідальність та обов’язки принципала є меншими на 
відміну від комерційного агента. 

Відповідно А. М. Панченко акцентує увагу на тому, що окремо заслуговує на 
увагу і проблема відповідальності сторін агентського договору при вчиненні 
правопорушення агентом.  

За загальним правилом, агент несе відповідальність перед третіми особами за 
здійснені ним правопорушення навіть тоді, якщо ці правопорушення здійсненні ним у 
ході та в межах виконання службових обов’язків. Але за деяких обставин якраз 
принципал відповідає за правопорушення агента. Це стосується тих випадків, коли 
агент діяв під контролем та за вказівками принципала. У цьому випадку принципал та 
агент несуть солідарну відповідальність за правопорушення, вчинені агентом  
[7, с.109]. 

Зміст агентського договору є складним. Ним опосередковуються різні за своєю 
сутністю правовідносини: внутрішні і зовнішні. Внутрішні відносини виникають між 
агентом та принципалом, а зовнішні – між агентом та третіми особами. Внутрішнє 
зобов’язання є основним і відбиває сутність агентського зобов’язання. 

Що стосується України, то за національним законодавством можливими є лише 
дві форми виступу агента в господарському чи цивільному обороті: від імені 
принципала та від свого імені. Відповідно до цього вирішується і питання про 
відповідальність сторін за належне виконання договору [7, с.109]. 

Пропонуємо дослідити агентські договори на предмет визначення 
відповідальності у розрізі сторін, що характеризують внутрішні та зовнішні відносини 
(табл. 2) 
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Таблиця 2 
Відповідальність сторін агентських відносин на підставі діючих договорів 

вітчизняних підприємств 
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 [
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

П
ри
нц
ип
ал

 

За надання послуг відповідно до заявок Агента + +  + +  4 

За правильне оформлення документів третіми сторонами + +  + +  4 

За несвоєчасна передача агенту документів, необхідних 
для використання   +   +  2 

За ненадання або несвоєчасне надання інформації агенту, 
необхідної для належного виконання даного договору; 

 +  +   2 

 

За інше невиконання або неналежне виконання умов 
договору 

 +     1 

За конфіденційність отриманої інформації в ході 
агентських відносин 

  +  +  2 

А
ге
нт

 

За ануляцію раніше наданої та підтвердженої заявки + +  + + + 5 
За відмову виконання зобов’язання + + +    3 
За надання неповного пакета документів, письмово 
погодженого сторонами 

 +  +   2 

За надання неправильно оформлених документів чи 
документів, що містять недостовірну інформацію 

 + + + +  4 

За несвоєчасну чи неповну оплату рахунків   + + + + + 5 
За ненадання третім сторонам інформації про загальні 
правила продажу  

 + + + +  4 

За неперевірку наявності та правильності оформлення 
документів у третіх осіб  

 +  +   2 

За інше невиконання або неналежне виконання умов 
договору 

 +  + +  3 

За конфіденційність отриманої інформації в ході 
агентських відносин 

  +  +  2 

Тр
ет
і 

ст
ор
он
и 

За порушення правил використання послуги наданої 
агентським договором 

 + + +   3 

 

Дані табл. 2 дають змогу дослідити перелік положень щодо відповідальності агента у 
договорі. Усі досліджені нами договори дають змогу стверджувати, що на агента покладається 
відповідальність за невиконання зобов’язань: чи то ануляцію раніше поданої заявки, чи відмову. 
Особлива увага приділяється документації комерційного посередництва (агентських відносин). 
Окремі положення регламентують подання неправдивих документів, а також неперевірених 
документів від третіх осіб. Договорами передбачається відповідальність агентів за несвоєчасну чи 
неповну оплату рахунків (ТзОВ «ЛІРА» [4], ТзОВ «Паспарту» [8], ТзОВ «Туристична фірма 
«ЕНЕЙ» [5], Туристичний центр ТзОВ «Сант Валентин» [9], ТзОВ «Пурій-Дизайн» [10]). За для 
уникнення можливих ризиків принципали встановлюють штрафи, санкції щодо агентів у 
відсотковому вираженні до сум угод за несвоєчасність здійснення розрахунків. 

Лише в деяких договорах було зазначено відповідальність третіх сторін за 
комерційним посередництвом (агентським відносинами). Основна норма стосується, що ні 
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принципал, ні агент не несуть відповідальності за порушення правил використання послуги 
наданої агентським договором, вся відповідальність покладена на третіх сторін. 

Проаналізувавши дані судових спорів в частині порушення договірної практики 
комерційного посередництва було виділено основні групи правопорушень, які можна 
уникнути прописавши їх в агентському договорі: Несвоєчасна оплата посередницьких послуг 
(62,5 %); Порушення істотних умов договору під час укладання (15 %); Порушення порядку 
оформлення первинних документів на понесені витрати (5 %); Порушення порядку передачі 
документації між агентом і принципалом (2,5 %); Відмова від виконання умов договору  
(7,5 %); Визнання договору дійсним (7,5 %) [1]. 

Дані рис. свідчать, що найбільше судових спорів між агентами та принципалами 
виникає за несвоєчасні проведенні розрахунки (62,5 %). Наступною групою порушення  
(15 %) є неврахування істотних вимог під час укладання договору. Агентський договір 
повинен містити усі істотні умови передбачені Господарським кодексом України в частині: 
предмету договору, агентської винагороди, визначення суб’єктів договору та інше. На 
розгляд судів виносилися питання в частині порушення порядку оформлення первинних 
документів (5%), що посвідчують понесені витрати. До таких документів належать: акти 
наданих послуг, звіти агентів, рахунки та ін. Також у судовому порядку розглядалися 
питання порушення порядку передачі документації між агентом та принципалом (2,5 %). 
Прикладом, є судовий позов між ВАТ «Кредитпромбанк» та ЗАТ Страхова компанія 
«Кремень», де за агентським договором було передбачено порядок передачі документів для 
проведення взаєморозрахунків: за звітний місяць до 15 числа місяця, наступного за звітним. 
Наступним виявленим порушенням є відмова від виконання умов агентського договору 
(7,5 %). У ряді судових справ розглядалося питання щодо визнання договору дійсним після 
його анулювання. Винесені рішення суду були на користь позивача, адже у договорах не 
було положень щодо одностороннього порядку розірвання договору. 

Наведені вище порушення, виявлені в ході дослідження судової практики в частині 
врегулювання комерційного посередництва (агентських відносин), та аналіз договірної 
практики вітчизняних підприємств дали змогу визначити основні напрями щодо економіко-
правових засад розподілу відповідальності при застосуванні комерційного посередництва 
(агентські відносини) (табл3). 

Таблиця 3 
Закріплення в агентському договорі відповідальності агента, принципала та третіх сторін 

 

Відповідальність 
Агента Принципала Третіх сторін 

Несе відповідальність за ануляцію раніше наданої та 
підтвердженої заявки 

Несе відповідальність за надання 
послуг 

Несе 
відповідальність 
за дотримання 
правил 
користуванням 
товарами 
(послугами) 

Несе відповідальність за ненадання третім сторонам 
інформації про загальні правила продажу 

Несе відповідальність за 
несвоєчасну передачу агенту 
документів, необхідних для 
використання 

Несе відповідальність за не перевірку наявності та 
правильності оформлення документів у третіх осіб 
За неналежне виконання обов’язків та за прострочення перерахування коштів сплачує 

пеню від суми невиконаних обов’язків 
Сторони несуть відповідальність за достовірність та повноту оформлених документів 
Сторони несуть відповідальність за неналежне виконання умов договору в межах  

встановлених чинним законодавством 
Сторони зобов’язуються не розголошувати інформацію отриману вході виконання договору і несуть повну 

відповідальність за збитки,заподіяні її розголошенням 
 

Наведений перелік положень щодо відповідальності в табл. 3 у розрізі суб’єктів 
агентських відносин (принципала, агента, третіх сторін) сприятиме зниженню спірних 
моментів між сторонами, забезпечувати чітку координацію дій та своєчасність та повноту 
надання інформації щодо операцій у частині комерційного посередництва (агентських 
відносин). На нашу думку, на всі сторони комерційного посередництва (агентських 
відносин) необхідно передбачити відповідальність за достовірність та повноту оформлення 
документів, конфіденційність та дотримання положень щодо відповідальності, які 
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передбачені у Господарському кодексі України. За неналежне виконання  обов’язків та за 
прострочення перерахування коштів агент та принципал сплачують пеню від суми 
невиконаних обов’язків, що стимулюватиме до належного виконання договору. 

Запропонований розподіл відповідальності між принципалом, агентом і третіми 
сторонами не є виключним та може бути доповнений іншими нормами в залежності від 
особливостей предмету договору. Тому, використання запропонованих вище пропозицій 
дозволить здійснити чіткий розподіл відповідальності між суб’єктами агентських відносин, 
підвищити рівень довіри між сторонами та уникнути в процесі співпраці суперечок та 
конфліктних ситуацій. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Отже, в результаті дослідження 
змісту агентського договору визначено, що агентський договір є окремим видом цивільно-
правового договору, який визначає відносини у сфері посередництва та спрямований на 
здійснення однією стороною (агентом) дій в інтересах і за його рахунок щодо третіх сторін 
на користь принципала. 

Наголошено на важливості та необхідності передбачення всіх істотних умов 
відповідно до чинного законодавства, недоопрацювання яких може призвести до визнання 
агентського договору недійсним, що може призвести до збитків усіх сторін комерційного 
посередництва (агентських відносин). 

У дослідженні основна увага приділена господарсько-правовій відповідальності суб’єктів 
комерційного посередництва. Так, цивільно-правова відповідальність суб’єктів агентських 
відносин настає за невиконання або неналежне виконання агентського договору. Тобто, у 
агентському договорі необхідно передбачити окремий структурний підрозділ, що буде 
присвячений відповідальності. Запропонований розподіл відповідальності між сторонами 
сприятиме підвищенню рівня довіри між сторонами, мінімізації можливості настання ризиків за 
комерційним посередництвом. Серед питань відповідальності суб’єктів агентських відносин 
потребують дослідження та доопрацювання види відповідальності та підстави її виникнення. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ ФОРМ ТА ПРАВ ВЛАСНОСТІ В 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ 
 
 

У статті визначено критерії трансформацій 
форм та прав власності на  
природні ресурси. В основі визначення 
лежать альтернативні форми привласнення 
в природокористуванні. Основними 
критеріями визначено відповідність  
форми власності способу організації 
діяльності з природокористування; 
підвищення економічно-екологічної та 
соціальної ефективності; зниження  
витрат та від’ємного ефекту обмеженої 
раціональності при альтернативній формі 
власності на природні ресурси. 

The criteria of forms and property rights 
transformation of natural resources is defined. 
Alternative forms of appropriation of nature 
recourses are in base of definitions. The main 
criteria defined as accordance of property form 
to the way of the usage, protection, restoration 
and regeneration of natural resources 
performance; improving the economic, 
ecological and social efficiency in 
environmental performance of nature, 
reducing costs, reducing the negative effect of 
limited rationality in an alternative form of 
ownership of natural resources. 

 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Власність на природні об’єкти, що 

виступає у вигляді присвоєння природних ресурсів, має об’єктивний характер, незалежно від 
волі та бажання і визначається ступенем розвитку продуктивних сил та виробничих відносин 
у суспільстві на даному історичному етапі. 

Відносини власності в природокористуванні, що існують в економіці України, 
вимагають реформування форм прояву та фактичної реалізації. Матеріальною основою 
удосконалення відносин власності на природні ресурси служать якісні зміни в розвитку 
організації продуктивних сил суспільства, реформування відносин власності на техногенні 
фактори виробництва, що притаманні ринковим відносинам в економіці. В даний час 
усуспільнення продуктивних сил не перебуває на такому ступені розвитку, коли тільки 
державна власність на природні об'єкти може забезпечити їхнє ефективне використання в 
умовах різноманіття форм власності на антропогенні засоби життєдіяльності суспільства. 

Особливість природних ресурсів, що виступають у якості факторів виробництва 
(засобів, предметів праці) і об'єктів споживання, полягає в тому, що вони не є предметами 
людської праці, отже, спочатку не мають вартості, тому не можуть бути об'єктом власності 
згідно із законами економіки. З теоретичних позицій природні об'єкти можуть 
використовуватися тільки в якості суспільного надбання. 

Наявність влади-власності, що має місце в суспільстві, веде до фактичного 
привласнення природних ресурсів, що за Конституцією України належать народу, 
державними чиновникам, які здійснюють розпорядження природними ресурсами, та 
суб’єктами, у користуванні яких вони знаходяться. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Аналіз існуючих публікацій показав, 
що протягом історичного розвитку економіки багато уваги в дослідженнях приділяється 
питанням власності як основного, вихідного відношення в системі виробничих відносин, що 
складаються у суспільстві. До класичної школи відносяться праці К. Маркса [1, с.340–345],  
в сучасних умовах проблеми власності розвивалися в дослідженнях С. В. Мочерного  
[2, с.20–60; 3; с.49], А. М. Гаєвського [4, с.154]. Інституціональні проблеми власності в 
пострадянській економіці розглядаються в монографіях І. В. Лазні, В. А. Рибалкина [5, с.46], 
В. В. Дементьєва [6, с.102]. Проблеми розвитку та реалізації відносин власності на природні 
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ресурси розробляються в працях  російських вчених – В. Лоскутова [7, с.28–150],  
Н. Колесова [8, с.50]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Сучасний економічний 
розвиток вимагає функціонування різноманітних форм та прав власності на природні 
об’єкти. Різноманітні форми та права власності повинні функціонувати на основі їх 
органічної комбінації. У процесі управління функціонуванням різних форм власності 
необхідно використовувати диференційовані механізми їх регулювання та подальшого 
спільного розвитку, враховуючи інтереси кожної з форм власності. Реалізація принципів 
співіснування різних форм і видів власності має здійснюється на основі демократизації як 
самих відносин власності, так і взаємодії, взаємовпливу привласнення природних та 
техногенних факторів життєдіяльності суспільства, синергетичного ефекту реалізації 
змішаних форм і типів власності в природокористуванні. У той же саме час існуючі форми 
власності мають одержувати нову інтерпретацію та нові можливості реалізації та 
подальшого розвитку. Еволюційний розвиток форм власності на природні ресурси сприяє 
відмиранню застарілих способів їх прояву та формуванню нових, що адекватні теперішньому 
розвитку народного господарства, організації використання, охорони, відтворення й 
відновлення природних ресурсів економічних відносин власності. 

У загальній проблемі вдосконалення відносин власності невирішеними є питання 
ефективності реалізації державної власності на природні об’єкти та критерії трансформації 
загальнонародних відносин привласнення на рівні суб’єктів природокористування. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення критеріїв трансформації форм та 
прав власності в природокористуванні. Для досягнення даної мети необхідно розкрити 
сутність тенденцій розвитку відносин власності на природні ресурси та основні об’єктивні 
передумови зміни форм і суб’єктів власності в природокористуванні.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Первинними виробничими відносинами в 
економіці природокористування є відносини між людьми із приводу виробництва 
матеріальних благ. У якості матеріальних ресурсів виробництва виступають природні 
фактори. Природні фактори використовуються як умови життєдіяльності людей та засоби 
виробництва. Власність на природні ресурси лежить в основі формування методології 
виробничих відносини використання, охорони, відтворення та відновлення природних 
ресурсів. Дана система включає відносини із приводу виробництва, розподілу, обміну й 
споживання природних ресурсів у натуральному та вартісному виразі, формування коштів та 
збитків, одержуваних від їхньої експлуатації на кожній фазі суспільного відтворення.  

Суб’єкт власності (народ, держава, фірма, домогосподарство), що здійснює управління 
природокористуванням та саме природокористування, спирається на інституційні засоби, що 
віддзеркалюють систему виробничих відносин в природокористуванні. Відповідний 
економічний спосіб з’єднання природних ресурсів з користувачами визначається на основі 
економічних відносин власності та інституційної структури їх забезпечення. У той же час 
сама організація процесу природокористування вимагає певних відносин власності на 
використовувані природні ресурси як засоби виробництва та умови життєдіяльності 
суспільства. Відносини власності мають отримати адекватний вираз в економічних формах, 
що одержують правове закріплення і фіксуються у договорах природокористування. Саме 
тому економічні відносини власності між різними суб'єктами власності є визначальним 
відношенням у всій системі природокористування. 

Підвищення ефективності використання природних об’єктів пов’язане з 
удосконалюванням і розвитком форм власності на природні ресурси. Необхідність 
удосконалювання відносин власності на природні об’єкти з метою підвищення ефективності 
їх використання пов’язане з такими основними тенденціями розвитку форм власності. 

Перша тенденція полягає в ускладненні, комбінуванні, багатоаспектності, 
багатомірності побудови та прояву відносин власності на природні об’єкти. Це положення 
визначене техніко-економічними, організаційно-економічними й економіко-екологічними 
факторами.  
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Техніко-економічні фактори пов’язані з технологічною спеціалізацією виробництва в 
цілому, а також специфічними технологіями процесів використання, охорони, відновлення та 
відтворення природних об’єктів. Ефективне природокористування на сучасному етапі 
вимагає певної спеціалізації виробництва, впровадження технічного прогресу, створення 
міжгалузевих структур з комплексного використання природних ресурсів і відходів 
природокористування, а також з раціонального використання техногенних факторів 
виробництва та переробці відходів виробничої й господарсько-побутової життєдіяльності. 
Раціональне використання всіх факторів виробництва, у тому числі і природних ресурсів, 
повинне здійснюватися та формуватися з позицій реалізації відносин власності на природні 
ресурси на рівні фізичних осіб, суб’єктів підприємницької діяльності, регіонів, держави з 
метою зниження економіко-екологічних збитків власникам природних і інших об’єктів від 
викидів забруднюючих речовин в атмосферу, скидань у водоймища, розміщення відходів на 
суші та у водних об’єктах. Розробка масивів мінеральної сировини, будівництво і 
експлуатація шахт і підприємств переробної промисловості вимагають раціонального 
використання відпрацьованої породи, відновлення земельних і інших видів природних 
ресурсів під час використання, а також після закриття шахт. Не завжди для підприємств 
добувної й переробної галузей промисловості є економічно ефективним і доцільним 
здійснення робіт з відтворення земель, переробки і використання відходів видобутку та 
переробки. Найчастіше шахти, земельні кар’єри, водні, тварини й рослинні ресурси, яким був 
нанесений збиток, не відновлюються. Таким чином, ситуація, що складається, веде до 
порушення прав власності власників природних ресурсів, які виявилися в зоні господарсько-
виробничої діяльності. Багатоаспектність і багатомірність проблеми реалізації відносин 
власності розглянемо на прикладі мінеральних ресурсів. Мінеральні ресурси є власністю 
всього народу України, якщо вони згідно із законом є загальнонародними або перебувають у 
місцевому розпорядженні, якщо мають місцеве значення (піски, глини, камінь). Суб’єкт 
виробничої діяльності купує право видобувати мінеральні ресурси у держави або місцевих 
органів влади, які є виразниками відповідних форм і прав власника. Фактично відбувається 
купівля-продаж первинного (до процесу переробки) мінерального природного ресурсу. 
Територія шахти, кар’єру, відвалу – усе це надходить в оренду. Тварини, рослини, водні, 
мінеральні й інші природні ресурси та об'єкти, що не є предметом купівлі продажу, 
підлягають знищенню без відновлення.  

У такій ситуації природний ресурс, що не відновлюється, є фактором виробництва – 
предметом праці, який суб’єкт підприємницької діяльності купує у держави або місцевого 
органа управління. Природний ресурс, що виступає в якості предмета праці, 
використовується в процесі виробництва одноразово та повністю переносить свою вартість 
на готовий продукт. Так як природний ресурс і інші фактори виробництва після їхнього 
придбання є власністю суб’єкта підприємницької діяльності, то відходи, які утворюються в 
процесі використання природних і неприродних факторів виробництва також є власністю 
даного підприємства. Однак дані відходи надходять у навколишнє середовище, у природні 
об'єкти, які не є власністю даного суб’єкта підприємницької діяльності і завдають економіко-
екологічні збитки земельним, рослинним, тваринам, водним ресурсам і атмосфері, які 
належать іншим суб’єктам господарювання, домогосподарствам або народу України в 
цілому. Таким чином, власність суб’єктів підприємницької діяльності у вигляді відходів їх 
виробництв, що утворюються в процесі використання техногенних і природних факторів 
виробництва, надходить у природні об’єкти, що є власністю інших осіб. Рівень розвитку 
продуктивних сил ще не досяг такого ступеня, коли суспільство в цілому могло б виділити 
необхідну кількість коштів на компенсацію або попередження економіко-екологічних 
збитків природним об’єктам, що наносяться економічно відособленими суб’єктами 
виробничо-господарської діяльності. Іншими словами, суспільство в цілому через технічні, 
технологічні і фінансові причини не готове брати на себе економічну, екологічну, соціальну 
та політичну відповідальність за забруднення природних об’єктів економічно відособленими 
суб’єктами будь-яких форм і прав власності на техногенні і природні фактори виробництва, а 
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також природні об’єкти в сфері споживання. Загальнонародна і державна форми власності на 
природні об’єкти не відповідають рівню розвитку продуктивних сил у суспільстві. Це веде 
до того, що державні або місцеві бюджети не можуть виділити кошти на відновлення 
природних об’єктів. Рівень розвитку продуктивних сил у всіх галузях народного 
господарства не дає можливості перейти на безвідхідні або маловідходні технології.  
В умовах ринкових відносин в економіці, які відповідають певному рівню розвитку 
продуктивних сил, не суспільство повинне відповідати за нераціональне використання, 
забруднення, знищення природних об’єктів, а користувач, який завдав певних економіко-
екологічних збитків [9, с.42–50]. Реалізація загальнонародної або державної власності на 
природні об’єкти на підставі впровадження високих ставок і платежів за вилучення 
природного ресурсу, його використання або забруднення може призвести до того, що 
раціональність і ефективність використання природного ресурсу залишиться на тому ж рівні, 
а платежі за природокористування будуть віднесені на собівартість вироблених продукції 
або послуг, що в результаті призведе до росту цін, зниженню економіко-екологічної 
ефективності природокористування, а також соціально-економічного й екологічного рівня 
життя всіх шарів суспільства. Рівень розвитку продуктивних сил у цей час дає реальні 
гарантії того, що тільки конкретний власник природних ресурсів або об’єктів буде 
зацікавлений у раціональному та ефективному їх використанні, охороні та відновленні в тих 
випадках, коли природокористування здійснюється на його власному ресурсі їм самим або 
іншими користувачами. У даній ситуації опортуністична поведінка власника природного 
об’єкта буде спрямована на максимальне заощадження власного природного ресурсу та 
максимізацію доходу від його використання. Однак особливо треба підкреслити, що не всі 
природні ресурси повинні бути передані в приватну власність [10, с.105–128]. 

Друга тенденція в розвитку форм власності на природні ресурси пов’язана з розвитком 
колективних форм власності. Це пов’язане з тим, що ефективні використання, охорона, 
відновлення та відтворення природних об’єктів вимагають у деяких випадках досить великої 
кількості фінансових, технічних, трудових факторів виробництва. Для одержання 
ефективності від масштабів використання, охорони і відновлення крупних природних 
об’єктів необхідне об’єднання підприємств по технологічних циклах природокористування, 
створення корпорацій на умовах партнерства, залучення додаткового капіталу на базі 
створення акціонерних товариств. У даній ситуації ефективною є колективна форма 
власності на природний об’єкт, коли необхідне об’єднання капіталів у натуральному й 
вартісному вираженні з метою підвищення ефективності природокористування.  

Колективна форма природокористування, коли акції поширюються між працівниками 
підприємства-природокористувача, дозволяє уникнути опортуністичної поведінки 
працівників, підвищити продуктивність і якість їх праці в сфері раціонального використання, 
охорони і відновлення природних об’єктів. Одержання дивідендів від ефективного 
природокористування як матеріального заохочення дозволить підвищити ефективність 
природокористування на рівні суб’єктів підприємницької діяльності.  

На рівні регіону також можливе створення і реалізація колективної форми власності на 
природні об’єкти, коли жителі даного регіону або жителі за його межами зможуть придбати 
акції та у такий спосіб вкласти кошти в охорону, відновлення і відтворення природних 
об'єктів регіону. У якості одержуваних дивідендів буде виступати не тільки їх грошова 
форма, але і відновлені, екологічно чисті природні об'єкти. У цілому дивіденди одержить 
увесь регіон з урахуванням ефективності природокористування у третіх осіб – приватних, 
колективних і індивідуальних суб’єктів власності природних об’єктів.  

Різноманіття форм власності на природні об’єкти є засобом підвищення ефективності їх 
використання, охорони, відновлення і відтворення. Тому необхідно впровадження 
різноманітних форм власності на природні об’єкти, у яких поряд з державною, власністю 
будуть співіснувати індивідуальна, приватна, колективна й змішані форми.  

Вибір тієї або іншої форми власності на той або інший природний об’єкт повинен 
базуватися на наступних основних принципах: 
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− мінімізація економіко-екологічного збитку від природокористування; 
− максимізація одержуваного доходу від природокористування; 
− оптимізації коштів на охорону, відновлення і відтворення природних ресурсів; 
− максимізація внутрішніх і зовнішніх ефектів природокористування – одержання доходу на 

підприємстві, виробництво екологічно чистої продукції в екологічно чистому 
навколишньому природному середовищі, яке економічно доступне всім шарам суспільства, 
одержання економіко-екологічного ефекту в суміжних галузях, що використовують інші 
природні об’єкти у межах даної території, поповнення державного та місцевого бюджетів 
за рахунок підвищення ефективності природокористування [11, с.150]. 
Доцільність зміни форм і прав власності в природокористуванні повинна полягати в 

створенні умов для функціонування ефективного власника в процесі використання, охорони, 
відновлення і відтворення природних об’єктів, ресурсів і потенціалів. Необхідно визначити 
комплексну систему критеріїв ефективного власника (ефективної форми власності). Причому 
виділені критерії повинні діяти спільно та підсилювати синергетичний ефект, який дасть 
ефективний власник. Прийняття рішення про закріплення або перехід форми власності на 
природні ресурси повинне визначатися на основі визначення цінності кожного критерію по 
бальній оцінці з урахуванням їх позитивного або негативного синергетичного ефекту.   

Зміна форм і прав власності на природні ресурси повинна бути глибоко і комплексно 
аргументована з урахуванням впливу на зміну економічних, екологічних, економіко-
екологічних і соціальних показників на мікро- і макро- рівнях національної економіки. Для 
прийняття рішень про необхідності зміни форм і прав власності на природні ресурси 
необхідно виділити екологічні, економічні й організаційні передумови трансформаційних 
процесів власності на природні ресурси. 

Для прийняття оптимального рішення про форму власності на природні ресурси 
необхідно визначити, які можливості будуть загублені внаслідок відмови від інших форм 
власності в процесі використання природних ресурсів на базі відповідної організації 
діяльності по природокористуванню. Прийняття управлінських рішень зміни форм і прав 
власності на природні ресурси повинне базуватися на теорії альтернативних витрат або 
витрат альтернативних можливостей. Необхідно в процесі прийняття даних рішень 
визначити упущену економічну, економіко-екологічну, соціально-економічну вигоду на 
макроекономічному і мікроекономічному рівнях у результаті вибору одного з 
альтернативних варіантів використання природних об’єктів при певній формі та певному 
економіко-екологічному наповненні права власності на них. Під певним якісним 
наповненням права власності на природні об’єкти розуміється, які конкретно показники та 
умови будуть закладені в договір обміну власністю на природний ресурс. Альтернативні 
витрати упущеної вигоди використання природних ресурсів при певній формі власності на 
них є підходом, на підставі якого можна розрахувати, що придбає чи втратить суспільство 
внаслідок використання природних об’єктів при альтернативній формі власності. Величина 
витрат упущеної вигоди полягає у відмові від використання природних ресурсів на основі 
однієї форми власності заради використання на базі альтернативної іншої форми власності, 
при якій показники природокористування будуть вище [12, с.220].  

До основних об’єктивних передумов зміни форм і суб’єктів власності на природні 
ресурси необхідно віднести такі: 
− виснаження, забруднення, руйнування, тенденції до зникнення природних об’єктів, що 

перебувають у певній формі власності у певного суб’єкта. Форма власності сковує, є 
гальмом в організації природокористування; 

− неможливість з боку власника ефективно стимулювати, впроваджувати інновації, передові 
технології, продуктивне устаткування, що експлуатуються в процесі використання, охорони, 
відновлення й відтворення природних об'єктів, ресурсів і потенціалів; 

− необхідність стабілізації фінансових надходжень у бюджетні та позабюджетні фонди за 
рахунок поліпшення показників роботи суб’єктів підприємницької діяльності у галузях 
природокористування (ріст їх прибутків, виручки від реалізації і тощо); 
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− відсутність або недостатня конкуренція за використання природних ресурсів між 
галузями народного господарства, суб’єктами підприємницької діяльності, виробничими 
та невиробничими користувачами і власниками на основі певних форм власності на них. 
Стимулювання конкуренції за використання природних ресурсів на основі певних форм 
власності на них; 

− зростання негативної екологічної, економічної, соціальної мотивації на основі єдності та 
протиріччя в інтересах: 
а) власників природних ресурсів;  
б) власників і користувачів природними ресурсами;  
в) власників, користувачів і розпорядників, тобто структур, що приймають 

управлінські рішення щодо розподілу природних ресурсів, установлення параметрів 
природокористування, фінансування заходів з охорони, раціонального 
використання, відтворення і відновленню природних об’єктів. 

− зниження підприємницької економічної зацікавленості, ініціативи в області 
раціонального використання, охорони, відновлення і відтворення природних ресурсів у 
рамках існуючої форми власності на них; 

− необхідність стимулювання працівників на раціональне природокористування на основі 
зміни форм власності на природні і техногенні фактори виробництва і їх участі в доходах 
підприємства; 

− необхідність підвищення ефективності використання державних коштів, що 
направляються в раціональне використання, охорону, відновлення і відтворення 
природних ресурсів за рахунок: 
а) запобігання їх розпилення і концентрацію на найбільш важливих і пріоритетних 

завданнях природокористування загальнонародного значення за рахунок залучення 
коштів економічно відособлених суб’єктів на основі зміни форм власності на 
природні об’єкти та ресурси; 

б) частковий перенос тягаря відповідальності власника в особі держави, місцевих 
органів управління за стан природних ресурсів на інших власників по певних 
формах і правах власності.  
Автором визначені критерії зміни форм і прав власності на природні ресурси, які 

полягають у наступному: 
− граничні витрати держави з бюджету на утримання, використання, введення природного 

ресурсу в господарський обіг вище, ніж граничний економіко-екологічний ефект, 
одержуваний при даних витратах на утримання, використання та введення природного 
ресурсу в господарський обіг;  

− граничні витрати й граничні ефекти вкладення державних коштів в інші сфери 
національної економіки (освіта, охорона здоров’я, культура і т.д.) вище, ніж у даний 
природний ресурс; 

− економіко-екологічні втрати від переходу природного ресурсу з однієї форми власності 
менше додаткових вигод при іншій формі власності;  

− альтернативна форма власності сприяє поліпшенню економіко-екологічних параметрів 
природних ресурсів, збільшується дохід від їхнього використання на рівні фізичної або 
юридичної особи, регіону, держави, оптимізуються витрати на досягнення даного ефекту; 

− економіко-екологічні параметри природного об’єкта та обмеження його використання 
визначають платність або безкоштовність зміни форми власності та платність у 
майбутньому за природний ресурс як податок на власність; 

− об’єктами приватної форми власності повинні ставати природні ресурси, раціональне 
використання яких веде до необхідності їх охорони та відтворення, що вимагає високого 
рівня підприємницької активності, мобільності, заповзятливості. Ця діяльність принесе 
прибуток суб'єктові економічної діяльності та суспільству в цілому;  

− оптимальність відповідності форми власності на природні ресурси формі організації 
використання, охорони, відтворення та відновлення природних об’єктів;  
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− обсяги бюджетних коштів, які держава може витрачати на розвиток, утримання, 
використання, охорону та введення в господарський обіг природних ресурсів; 

− оцінка рівнів економіко-екологічного збитку та ефективності природокористування при 
альтернативній формі власності на природні ресурси;  

− наявність фінансових коштів у економічно відособлених суб’єктів для освоєння і 
використання природного ресурсу на основі альтернативної форми власності; 

− наявність досвіду, знань професіоналізму у суб’єкта, який прагне придбати природний 
об’єкт у певну форму власності.  
Висновки і перспективи подальших розробок. У нинішніх умовах розвитку відносин 

власності на техногенні фактори виробництва та життєдіяльності суб’єктів економіки 
необхідно формування адекватних форм та прав власності на природні ресурси. 
Трансформаційні процеси власності в природокористуванні повинні бути націлені на 
відповідність форм організації природокористування формам та правам власності на 
природні ресурси. Специфіка певних форм та прав власності повинна ураховувати специфіку 
об’єктів природно-ресурсного потенціалу, в межах якого здійснюються трансформаційні 
процеси. Подальші розробки мають бути спрямовані на зниження опортуністичної поведінки 
та граничної раціональності державних службовців у процесі прийняття рішень про зміну 
форм та прав власності в природокористуванні. 
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РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ: 

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ 
 
 
Під час розгляду питання еволюції  
поглядів на реструктуризацію автором  
було досліджено проблеми управління 
державною власністю як нормативної гілки 
економічної теорії держави, що має великі 
інтелектуальні традиції, об’єднує най-
різноманітніші точки зору, але в той же час 
має і певні загальні недоліки. 

The evolution of views on the restructuring  
of state property management regulatory 
branch of economic theory of a great 
intellectual tradition brings together a  
variety of opinions, but at the same time has  
a total disadvantage, which is investigated  
by the author.  

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Зміна домінуючих концепцій економічної 
теорії певним чином збігається зі змінами уявлень про економічні функції держави. Становлення 
політичної економії, як нормативної науки обумовило такий же нормативний характер 
економічних поглядів на державу. По суті, проблема розглядалася в двох площинах: 
− скільки повинно бути держави; 
− які масштаби її втручання. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Аналогічне явище державного 
управління представлено і в працях М. Вебера [1, с.226–227]. Автор також розмежовує 
політичну владу та підлеглу їй адміністрацію. На думку автора, державна адміністрація являє 
собою своєрідну «машину управління» і складається зі спеціально створених чиновників. 
Така машина діє за формально раціональними правилами, і в неї не може бути ніяких інших 
інтересів, крім «інтересу справи». Спрямовують машину державного управління політичні 
лідери, які скеровують цей механізм на службу вибраним ними політичним цілям.  

Заради виконання цих рішень політична влада і створює апарат державного 
управління. Автор вважає за корисне протиставлення політики та адміністративного 
управління, політичних та технічних методів управління, але закликає при цьому брати до 
уваги існуючі між ними численні точки взаємодії та взаємозалежності. 

Однак еволюція поглядів на суть державного управління призвела вже в середині ХХ 
століття до появи альтернативного сприйняття та відмови від протиставлення політики й 
управління. Найбільш чітко така точка зору була сформульована в дослідженні Г. Райта, в 
якому автор зазначав, що управління настільки тісно пов’язано з обраним напрямом дій, а 
через нього й з політикою, що розгляд політики та державного управління як автономних 
структур повинен бути визнаний як помилковий. Такий підхід відповідав методології 
системного аналізу, який почав активно використовуватися в наукових працях у другій 
половині ХХ століття. 

Вирішення вищенаведених питань призвело до формування двох протилежних 
напрямків управління державною власністю.  

Перший напрям представляють прихильники «мінімальної держави», які опираються 
на міцний фундамент класичної школи та ідеї «невидимої руки». Проте, розглядаючи 
тлумачення щодо «мінімальної держави» А. Сміта та «мінімальної держави» Ф. Хайєка, стає 
зрозумілим, що це не одне і те ж [2, с.198]. Більш того, ці теорії мають занадто загальний та 
ідеологізований характер, що передумовлює небезпеку відходу від обговорення реальних 
проблем у площину загальної теорії управління державою [3, с.6–14]. 

Прихильники іншого напрямку бачать історичних союзників в особі меркантилістів, 
історичної школи, старого інституціоналізму та, безумовно, кейнсіанства, а також його 
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послідовників.   
Гострі дискусії прихильників першого та другого напрямків, відгомони яких відчутні 

ще й сьогодні, навряд чи можна назвати плідними. Насамперед, у них часто губиться 
історичний контекст – про яку державу і які її функції йде мова [4, с.70–75].  

Розвиток неоінституціональної економічної теорії сприяє новизні в теорії держави.  
Це виявляється, насамперед, у концепції громадських благ та застосуванні позитивного 
аналізу держави. Повільно, але вірно держава перетворюється з над економічного суб’єкта 
(існування якого, загалом, є небажаним, хоч і необхідним) у повноправний суб’єкт 
економічної діяльності, що відповідає за надання життєво важливих для суспільства благ.  
У результаті на зміну роздумам про грабіжницьку природу держави, які відволікають від 
приватногосподарської діяльності та перешкоджають таким чином економічному розвитку, 
приходять дослідження умов ефективної діяльності, що проводить держава. 

Така метаморфоза держави має вагомі підстави, що впливають на сферу господарської 
практики. Спочатку посилення держави пов’язувалося з формуванням національної 
економіки як самостійної та цілісної одиниці. Потім на авансцену виходить інноваційний 
характер економічного розвитку. Нарешті, сучасні умови діяльності держави описують в 
термінах глобалізації. Всі ці чинники сприяли суперечливому поєднанню тенденцій до 
розширення та скорочення державного сектора. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У нормативних 
концепціях держава відділяється від економіки, протиставляється їй та перетворюється на 
над економічний інститут. Різниця лише в тому, що в першому випадку діяльність цього 
інституту понад мінімальні межі заважає природному ходу речей. Зростає значущість якості 
держави як регулятора та постачальника суспільних благ [5, с.17]. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в тому, що основну суть делегування, 
зазвичай, зводять до передачі функцій координації економічної діяльності від держави до 
ринкового механізму. Але це далеко від реальності.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Думка про те, що політика є справою 
політиків, а управління є завданням політично нейтральних чиновників, все ще поширена як 
в країнах колишнього Радянського Союзу, так і в західних країнах. Дискусія серед 
прибічників такого підходу стосується в основному проблеми розподілу сфер діяльності у 
контексті протиставлення політики та державного управління. 

Держава дійсно пішла від безпосереднього встановлення правил для створення 
комісійних фінансових посередників, визначення жорстких меж спеціалізації тих або інших 
фінансових інститутів, твердої регламентації діяльності фінансових ринків. Але ці функції було 
передано не сліпому ринковому механізму, а специфічним державним інститутам, які 
народилися та окріпли в умовах політики регулювання попередніх десятиріч. До таких 
інститутів слід віднести різноманітні само регульовані організації (асоціації, союзи) професійних 
учасників ринку (зокрема, ринку цінних паперів) з усталеними діловими традиціями. Звичайно, 
такі інститути, на відміну від держави, не мають формальних можливостей примусового 
виконання своїх рішень. Проте, в умовах розподілу ринку між професійними учасниками, 
невиконання усталених правил фактично означає неможливість подальшого самостійного 
здійснення операцій. Така система регулювання, не будучи державною, в той же час не 
належить і до суто ринкової, тому що вона основана на свідомих діях людей, що виражають 
інтереси тих або інших економічних агентів чи їх груп. Крім того, не слід забувати ще про три 
принципові моменти, що залишаються і в новій системі регулювання.  

По-перше, це розвинена законодавча база діяльності в економічній сфері, основу якої 
складають акти, прийняті ще у 1930–1960-ті роки. Таким чином, законодавчий фонд можна 
назвати усталеним. 

По-друге, функціонування ринків ґрунтується на надзвичайно розгалуженій 
інфраструктурі, що забезпечує достатні гарантії виконання зобов’язань, переходу прав 
власності, перерозподіли ризиків і так далі. 

По-третє, в руках держави залишаються різноманітні та могутні засоби проведення 
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бюджетно-податкової та кредитно-грошової політики.  
У цілому, делегування стало відповіддю економіки на неможливість продовження 

кейнсіанської політики бюджетного регулювання. Це стало  неможливим через накопичення 
до кінця 1970–х років колосальних бюджетних дефіцитів, що остаточно зменшило 
використання державних витрат на випадок проведення політики регулювання. 
Переорієнтація ж економічної політики у неконсервативне русло (хрестоматійною, в зв’язку 
із цим, вже стала згадка монетаризму), що відбулася у 1980–х роках практично в усіх 
розвинутих країнах, не призвела до послідовного здійснення неокласичних принципів. 
Справа в тому, що неокласична теорія дуже слабко пов’язана з інституціональними 
проблемами. А як раз вони і мали б стати домінантою нового економічного курсу. 
Делегування вивело економічну систему на новий рівень, оформивши її нову інституційну 
структуру та забезпечивши таким чином необхідне поєднання інтересів інвесторів та 
власників заощаджень. Саме цей факт підтверджує справедливість кейнсіанської критики 
неокласичного постулату про те, що за наявності гнучкої заробітної платні та рухомих цін, 
процентна ставка урівноважуватиме заощадження та інвестиції. Практика економічного 
життя впевнено довела необхідність ліквідації розриву між потенційними заощадженнями та 
інвестиціями неврегульованою процентною ставкою. 

На історії делегування необхідно повчитися. Повчання полягають в тому, що 
адекватна заміна державного регулювання або державного втручання механізмами приватної 
координації стає можливою у тому випадку, якщо розвиток ринку призвів до формування 
приватних некомерційних організацій (асоціацій, союзів та ін.), здатних замінити державні 
органи. Тільки в цьому випадку збільшиться ефективність інституційної організації 
економіки, отже і економічна ефективність в цілому. В іншому випадку неефективні 
інститути буде замінено ще більш неефективними. У цьому випадку доречними є 
висловлювання В. Л. Тамбовцева: «…погано виконувана, або все ж таки виконувана 
державна функція може бути вилучена з її діяльності тільки в тому випадку, якщо 
спонтанний розвиток у ході реформування вже створив той або інший інституційний 
субститут недержавного характеру, що здійснює надання таких самих громадських благ»  
[6, с.98].  

Неокласична теорія держави є достатньо прямою та логічно суперечливою. Проте 
суто неокласичні моделі, основані на Парето – критерії, мало що дають із точки зору 
позитивного аналізу проблем, що є предметом даного розгляду. У цьому розумінні великий 
дослідницький потенціал закладено в неоінституційній теорії держави. 

Економічна роль держави в неоінституційній теорії безпосередньо базується на 
позитивних трансакційних витратах та необхідності визначення прав власності. Більш того, 
розробники цієї теорії стверджують, що і загальна теорія права власності не може бути в 
повному розумінні працездатною без повноцінної теорії держави [1, с.450–454]. Зростання 
трансакційних витрат стимулює пошук нових варіантів економічної організації. При цьому 
трансакційні витрати, як атрибут ринкового механізму, протиставляються витратам 
бюрократичної координації, що у кінцевому результаті призводить до алокації ресурсів через 
державний сектор. У результаті виникає тенденція до посилення державного регулювання, хоча 
безпосередньо ці заходи спрямовані на зменшення трансакційних витрат. Виникає 
парадоксальна ситуація: збільшення трансакційних витрат призводить до посилення державного 
регулювання, яке, в свою чергу, створює нові типи трансакційних витрат, основаних на 
опортуністичній поведінці державних службовців та інших «опортуністичних агентів». 

Отже, неонінституційна економічна теорія досить прагматичного ставлення до 
мотивації поведінки політиків та урядовців полягає в тому, що вони не цілком віддані 
турботам про добробут. Проте немає підстав вважати, «…що за інших рівноцінних умов 
вони віддадуть перевагу економічному занепаду в своїй країні або будуть до нього 
індиферентні» [7, с.181].  

Неоінституціоналісти виходять з того, що збагачення осіб, які контролюють державу, 
перебуває в прямій залежності від рівня податкових надходжень. Таким чином, економічне 
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зростання є загальною метою і для державних урядовців, і для інших підданих даної 
держави. Оскільки це так, то урядовці не повинні перешкоджати корегуванню прав 
власності, що сприяють економічному зростанню, збільшенню національного прибутку та 
податкових надходжень. 

Якщо ж реально такі корегування не здійснюються, то причина полягає, перш за все, в 
інших обмеженнях, не пов’язаних з поведінкою урядовців. Такі обмеження пояснюються в 
неоінституційній теорії трансакційними витратами, що існують в економічній галузі та у 
сфері вибору суспільства. «Фактично неоінституційний підхід висуває макроекономічний 
варіант закону Коуза: тип правління в країні не впливає на її економічне зростання та 
розвиток, якщо витрати трансакційних процесів як у політичній, так і в економічні сфері 
дорівнюють нулю. Однак при позитивних трансакційних витратах розподіл політичної влади 
всередині країни та структура інститутів, що виробляють правила, є вирішальними 
факторами економічного розвитку» [7, с.93].  

Із зазначеного вище варіанта трактування теореми Коуза виходить, що теорія держави 
має першорядне значення за двома, як мінімум, підставами. У ситуації низьких 
трансакційних витрат держава забезпечує загальне функціонування прав власності, 
дозволяючи індивідам приватно отримувати багатство суспільства. У ситуаціях високих 
трансакційних витрат держава сама максимізувала багатство або безпосередньо визначає 
права власності індивідів. 

Отже, права власності, так як і інші інститути, встановлювані державою, істотно 
впливають на економічне зростання. З однієї сторони, економічне зростання може 
визначатися ресурсно-технологічними факторами, і тоді мова йтиме про технічну межу 
виробничих можливостей, з іншої – досягненню даної технічної межі виробничих 
можливостей сприятимуть або перешкоджатимуть інституційні фактори. Тоді кожній схемі 
розподілу прав власності сприятиме своя структурна межа виробничих можливостей.  

Взаємозв’язок технічної та структурної межі виробничих можливостей має і такий 
очевидний ракурс. Чим складнішою є технологія, тим складнішими є організаційні 
структури і вищими стають трансакційні витрати. Разом із розвитком суспільства небезпека 
віддалення інституційної межі від технічної зростає все більше. Це свідчить про відповідне 
зростання ролі інституційних чинників, а значить – прав власності, а значить – держави. 

Із зазначеного вище виходить, що зближення структурної й технічної меж виробничих 
можливостей відбуватиметься у випадку підтримки державою таких інститутів, які б 
сприяли зниженню трансакційних витрат. Це стане можливим, якщо суспільство «в цілому 
дотримуватиметься соціальних норм, структура яких збігається з тією структурою прав, яку 
прагне підтримувати держава» [7, с.65].  

Інакше кажучи, держава найбільш ефективно виконуватиме свою роль тільки в тому 
випадку, якщо встановлювані нею формальні норми і обмеження (інститути) 
відповідатимуть неформальним інститутам, тобто нормам, які існують у суспільстві. В цьому 
полягає поняття ефективної держави. 

Вище було сформульовано парадокс, що зводиться до такого: діяльність держави, 
спрямована на зниження трансакційних витрат, може викликати нові типи трансакційних 
витрат, пов’язаних з опортуністичною поведінкою. 

Справа в тому, що держава є організацією, яка висловлює колективні інтереси. А 
будь-яка «групова власність заохочує поведінку, вигоди від якої дістаються одному з 
учасників групи, тоді як витрати розподіляються серед всіх її членів» [3, с.50]. Вихід з цієї 
суперечності можна знайти  шляхом обмеження і розщеплювання прав власності, що 
належать державі. 

«Про обмеження прав власності, звичайно, говорять, коли держава встановлює деякі 
межі винятковим правам. Права власності називаються необмеженими за відсутності 
обмежень прав індивіда використовувати активи, отримувати при цьому прибуток і 
обмінювати активи з тією умовою, що індивід не має права завдавати матеріального збитку 
ресурсам, що належать іншим особам» [8, с.23].  
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Традиційно для аналізу розщеплювання прав власності використовується теорія 
агентських відносин. У нашому випадку з державою і її ієрархічною структурою функції 
довірителя і агента розмиваються. Практично кожен політик і урядовець є одночасно і 
довірителем, і агентом.  

В результаті виходить не розщеплювання, а розмивання прав власності в межах 
державного сектора. Очевидно, що масштаби опортунізму будуть прямо пропорційні 
масштабам державного сектора і, за певних умов, здатні перетворити державу на джерело 
абсолютного зростання трансакційних витрат. Із цієї колізії існує два виходи. 

Перший з них – різко скоротити розміри державного сектора і ресурси, що 
перерозподіляються через нього, і, відповідно, стимули до опортуністичної поведінки 
державних службовців. 

Другий шлях – створити зовнішні стимули щодо використання в державному 
управлінні систем і методів, які, якщо не усувають, то серйозно шкодять опортунізму. 
Стосовно важливості використання таких систем і методів влучно висловився Джеймс 
Вільсон «...основна відмінність між більш і менш успішними бюрократичними структурами 
пов’язана не стільки з фінансами ... скільки з системами організації» [8, с.55]. Таким чином, 
ми повинні констатувати, що підвищити ефективність державного апарату може тільки 
адекватний адміністративно-політичний механізм, який забезпечує громадський контроль і 
спрямований на пошук рішення, що задовольнить усіх. Тоді і внутрішня організація 
державного управління працюватиме з урахуванням відповідних обмежувачів, забезпечуючи 
облік і «прозорість» всіх операцій. 

Перший шлях вирішення проблеми здається досить привабливим. Дійсно, держава, 
що розрослася, спричиняє надмірне втручання, обмеження прав і свобод громадян і 
придушення їх ініціативи. Справді, якщо держава надмірна, її слід скорочувати. Проте, якщо 
при цьому нічого не відбудеться з інститутами державної служби, в державі, що таки 
«стиснулася», проблему опортунізму вирішено не буде [3, с.18–20].  

Саме з цією обставиною пов’язані масштабні адміністративні реформи, що охопили з 
1980–х років країни Заходу, у зв’язку із чим вирішення проблем відбувалося по-іншому. 

Адміністративні реформи мають на меті раціоналізацію і адаптацію механізму 
управління ресурсами державного сектора до потреб виконання різних завдань. Реалізація 
цієї мети припускає підвищення гнучкості державного управління. Це завдання можна 
виконати трьома взаємопов’язаними напрямками. 

Перший напрямок стосується вироблення макроекономічної стратегії: стан і 
можливий вплив фіскальної політики на платіжний баланс, внутрішній і зовнішній борг, 
рівень зайнятості, сукупні витрати (в тому числі й інвестиції) і, в цілому, на економічне 
зростання. При цьому необхідно оцінити вже існуючі фінансові зобов’язання, а також 
зобов’язання, які, ймовірно, можуть виникнути впродовж планового періоду. В межах 
розгляду таких зобов’язань слід оцінити бюджетні програми з точки зору їх важливості й 
впливу на балансування прибутків і витрат. Також потрібно оцінити стан планів державних 
інвестицій. Нарешті, йдеться про те, щоб ці програми й державні витрати здійснювалися так, 
щоб досягти  найкращої якості державних послуг і механізму їх розподілу. 

У цій частині зазначається, які блага і в якому обсязі надаються самою державою: які 
за допомогою використання державної власності і адміністративного апарату, а які – за 
допомогою приватного сектора через приватизацію і контрактацію. 

На жаль, що стосується України, то й досі відсутня єдина концепція управління 
державним майном. Основна проблема – у недосконалому правовому забезпеченні. Лише до 
кінця 2006 року було затверджено закони «Про Фонд державного майна», «Про управління 
об’єктами державної власності» [9; 10, с.4–6]. Не набув чинності закон «Про акціонерні 
товариства». Таким чином, в Україні й досі не створено єдиної системи ефективного 
управління державним майном. Процес управління державною власністю розірвано на 
декілька зон управління, що неминуче призводить до значних економічних і фінансових 
втрат держави. Нагадаємо, що Закон «Про Фонд державного майна України» було прийнято 
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парламентом в цілому 8 вересня 2005 року [9, с.7]. Президент подав до нього свої пропозиції, 
з урахуванням яких Закон було прийнято Верховною Радою в новій редакції 3 листопада 
2005 року. Але Президент України із запропонованою редакцією знову не погодився й  
22 листопада подав нові пропозиції. З урахуванням цих пропозицій Закон було знову 
прийнято Верховною Радою, проте Президент знову не погодився з таким рішенням і  
27 січня 2006 року знову подав нові пропозиції. 

Під час розгляду державного управління йдеться про управління через систему 
відповідних органів держави широким спектром відносин у суспільстві, що робить 
неможливим виділення всіх проблем, які його супроводжують. Таким чином, реально 
можливо виділити лише обмежену частину проблем державного управління. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Хитке становище й незрозумілі 
перспективи об’єктів державної власності створюють проблеми не тільки для державного 
сектора, а й стимулюють опортуністичну поведінку службовців. Наявність значної за 
обсягом державної власності з невизначеними економічними функціями породжує стихійні 
спроби її захоплення й приватизації процесів виробництва. У результаті спотворюються 
ринкові сигнали для всіх суб’єктів господарської діяльності, які так чи інакше стосуються  
цієї сфери діяльності держави.  

Аналіз наукової статті в галузі реструктуризації управління державною власністю 
показує, що держава найбільш ефективно виконуватиме свою роль тільки в тому випадку, 
якщо встановлювані нею формальні норми і обмеження (інститути) відповідатимуть 
неформальним інститутам, тобто нормам, закоріненим у суспільстві. У цьому полягає 
поняття ефективної держави. Методи управління приватного сектора все більше і більше 
застосовуються в державному секторі. Усе це відбувається на фоні масштабних 
адміністративних реформ, що охопили не тільки розвинені, але і багато країн, у рамках яких 
на зміну концепції «малого уряду» приходить концепція якості та ефективності держави. 
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ЧИННИКИ ТА МЕТОДИ ВІДТВОРЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА 
РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАСЕЛЕННЯ 

РЕГІОНУ 
 
 
Визначено чинники, які впливають на 
відтворення, використання та розвиток 
інтелектуального потенціалу населення 
регіону. Проаналізовано стан розвитку 
інтелектуального потенціалу України та її 
регіонів. Запропоновано заходи щодо 
покращення інтелектуального потенціалу в 
регіоні та в країні. 

The factors that influence the reproduction, 
use and development of the intellectual 
potential of the region's population are 
identified. The state of development of the 
intellectual potential of Ukraine and its 
regions is analyzed. The measures to improve 
the intellectual capacity in the region and the 
country are proposed. 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. У становленні сучасних економічних 
відносин головну роль відіграє ефективне використання інтелектуального потенціалу 
населення. Розкриємо суть понять «інтелект» та «потенціал».  

Термін «інтелект» − сукупність розумових здібностей людини, її здатність до 
мислення та раціонального пізнання природи, суспільства та людини [1, с.148]. 

Термін «потенціал» (від латинського «potentia» − сила, міць) у широкому розумінні 
означає сукупність наявних засобів, можливостей у будь-якій сфері [1, с.147]. 

У структурі інтелектуального потенціалу (ІП) регіону доцільно виокремлювати такі 
основні компоненти: людський потенціал, освітній потенціал, науковий потенціал, 
інноваційний потенціал (рис. 1) [1, c.148,].  

В основі інтелектуального потенціалу регіону знаходиться інтелектуальний 
потенціал його населення. Саме він виступає рушійною силою розвитку регіону [2, с.84]. 

Інтелектуальний потенціал регіону − це сукупність інтелектуальних здібностей 
населення регіону, матеріально-технічних, фінансових, інформаційних, організаційно-
економічних ресурсів та комплексу чинників, які дозволяють вирішити в теперішній час і в 
майбутньому проблеми інноваційного розвитку як в інтересах регіону, так і всієї країни  
[3, с.752]. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Вивченням питань 
інтелектуального потенціалу займалася значна кількість вітчизняних та зарубіжних учених – 
О. Грішнова, В. Геєць, О. Амоша, І. Каленюк, А. Чухно, Л. Шаульська, О. Брушлінський, 
Д. Елкінд, В. Ростоу, Т. Шульц, Г. Бекер та багато інших.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Визначаючи 
безперечні досягнення вище зазначених науковців, слід звернути увагу на чинники та методи 
відтворення, використання та розвиток інтелектуального потенціалу країни та її регіонів. 

Тому насамперед необхідно виділити сфери та суб’єкти життєдіяльності регіону: 
підвищення ефективності та якості освіти, розвиток фундаментальних та прикладних 
наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку регіону, трансформація 
інтелектуального потенціалу в інноваційний розвиток [4, с.280]. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення чинників та методів відтворення, 
використання та розвитку інтелектуального потенціалу населення регіону. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективне використання 
інтелектуального потенціалу регіону могло б, без сумніву, забезпечити зростання економіки 
нашої держави, її входження в групу європейських країн-лідерів за соціально-економічним 
розвитком (рис. 1) [5]. 
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Рис. 1. Місце інтелектуального потенціалу у соціально-економічному розвитку 
регіону  

 
Якісні характеристики інтелектуального потенціалу регіону формуються під 

впливом освіти. Ринкові трансформації суттєво знизили якість освітньої діяльності. 
Освіта пов’язана з надмірною комерціоналізацією, особливо вища, яка в Україні скромно 
трактується як введення оплати за освітні послуги.  Що стосується «контрактників», то 
навіть для державних навчальних закладів вони сьогодні є важливим джерелом їх 
існування. За таких умов вимоги до знань учнів і студентів стають другорядними у 
порівнянні з фінансовими потребами [6].  

Для вітчизняних ВНЗ характерним є відсутність зв’язку системи освіти з 
господарським комплексом регіону, дублювання великого переліку спеціальностей, на які 
на ринку праці відсутній попит, зниження попиту на природничу і технічну освіту. 
Аналізуючи досвід роботи найбільш успішних західних університетів, ВНЗ повинні стати 
сучасними науково-освітніми центрами підприємницького типу [4, с.281]. Освіта  
(у першу чергу – професійна) повинна реагувати на потреби регіонального ринку праці. 
Міністерство освіти і науки України поступово передає на рівень областей повноваження 
з підготовки кваліфікованих робітників.  

Таким чином, обласне управління освіти матиме більше повноважень впливати на 
обсяги та якість підготовки саме тих робітників, які потрібні для роботодавців міста і 
області. 

Успішними є міста, які здатні ініціювати та підтримувати постійне тристороннє 
партнерство між роботодавцями, навчальними закладами та урядовими структурами, що 
відповідають за навчання й перепідготовку, з тим щоби навчені кваліфіковані працівники 
займали робочі місця, фактично створені роботодавцями [7].  

Науковий потенціал регіону характеризується здатністю до проведення, 
розширення та вдосконалення наукових досліджень, збереження та підвищення 
кваліфікації наукових кадрів у визначених організаційно-економічних умовах з метою 
підвищення ефективності науки. 

Завдяки статистичним даним можна дослідити, яка частка від загальної кількості 
зайнятого населення України займається науково-дослідницькою діяльністю за 1995, 
2000–2009рр. (табл. 1) [8, c.304]. 
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Таблиця 1 
Частка зайнятих науковою та науково-технічною діяльністю за 2001–2009рр. від загальної 

кількості зайнятого населення України 
(Розроблено автором за даними Держкомстатистики, 1995, 2000–2009 рр.) 

 

         
За даними табл.1 і 2, можна зробити висновок, що перед державою стоїть низка проблем, 

яка потребує вирішення: по-перше, в Україні з кожним роком зменшується кількість населення, 
по-друге, зростає проблема зайнятості населення, по-третє, науково-дослідницькою діяльністю 
займається менше 1% зайнятого населення, крім м. Києва (від 3,1% до 2,6%) і Харківської обл. (від 
1,4% до 1,2%) та протягом 1995–2009 рр. чисельність фахівців, які займалися науково-
дослідницькою діяльністю, скоротилась, що свідчить про стійку тенденцію їх скорочення (рис. 2) 
[6]. Фінансування наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є недостатнім, що 
зумовлює згортання ряду важливих наукових розробок (табл. 2) [9; 10, с.321]. 

Таблиця 2 
Розподіл обсягу фінансування наукових та науково-технічних робіт за джерелами 

фінансування  

 
 

Питомі витрати на наукові дослідження в розрахунку на одного науковця в Україні 
майже втричі менші, ніж у Росії, у 18 разів – ніж у Бразилії, в 34 – ніж у Південній Кореї і 
майже як у 70 разів – ніж у США [11, с.219]. 

 

 
 

Рис. 2. Динаміка кадрового потенціалу науки України  
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Рис. 3. Динаміка кількості виконаних наукових та науково-технічних робіт 
проведених у регіоні до загальної кількості таких робіт в цілому по Україні 

 

За останні роки відбувається зменшення виконаних наукових та науково-технічних робіт у 
регіонах (рис.3) [8, с.306]. 

Ще одна проблема, яка впливає на стан науки – це від’їзд найбільш молодих і 
перспективних фахівців за кордон [12]. Вони керуються не тільки фінансовими потребами. Для 
них вирішальну роль відіграють умови роботи: доступність інформації, наявність необхідного 
обладнання, можливість публікацій в авторитетних міжнародних журналах і – для доволі значної 
частини – перспективи міжнародного визнання. Ті самі причини обумовлюють міграцію. 

Для забезпечення сталого розвитку економіки, зростання продуктивності праці, віддачі від 
використання наявних природних ресурсів і людського потенціалу, конкурентоспроможності 
вітчизняної продукції і покращення на цій основі рівня і якості життя українського народу 
необхідно домогтися переміщення України за комплексним індикатором інноваційного розвитку, 
що визначається за Європейським інноваційним табло, з групи «країни, які наздоганяють», 
мінімум до групи країн «помірні інноватори», а за кращих умов – до групи країн «послідовників».  

Згідно зі Стратегією інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки головною метою є 
забезпечення в зазначений термін (до 2020 року) підвищення впливу інновацій на економічне 
зростання України в 1,5–2 рази у порівнянні з  теперішнім часом [6]. 

За даними індивідуального експертного опитування, яке проводили вчені, науковці, 
управлінці, керівники та спеціалісти виробничої сфери Донецького регіону та інших областей 
України, були виявлені фактори, які могли б сприяти підвищенню ступеня реалізації ІП людини та 
регіону (табл.3) [3, с.754]. 

Таблиця 3 
Ранжування чинників, стимулюючих підвищення ступеню реалізації ІП 

 

1- м. Київ 
2- Харківська 
3- Донецька 
4- Дніпропетровська 
5- Чернігівська 
6- Одеська 
7- Львівська 
8- Луганська 
9- Івано-Франківська 

10- Запорізька 
11- АР Крим 
12- Полтавська 
13- Вінницька 
14- Волинська 
15- Миколаївська 
16- Черкаська 
17- Тернопільська 
18- Рівненська 

19- Київська 
20- Чернівецька 
21- Сумська 
22- Закарпатська 
23- м. Севастополь 
24- Херсонська 
25- Кіровоградська 
26- Житомирська 
27- Хмельницька 
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Але вирішення цих проблем гальмується тим, що інтелектуальна праця не може 
забезпечити гідного рівеня життя, не кажучи вже про те, що отримання знання, постійне 
підвищення його рівня, написання та публікацій наукових робіт, участь у наукових 
форумах усіх рівнів потребує значних матеріальних витрат. Тому так гостро 
сприймається протиріччя між необхідністю відповідати сучасному високому рівню та 
доходами, які б мали забезпечувати цю необхідність. 

З метою покращення та розвитку інтелектуального потенціалу населення регіону 
ефективно було б використовувати такні методи: 
− SWOT аналіз по виявленню сильних та слабких сторін ІП регіону;  
− методи аналізу з перетворення: Інтелектуальний ресурс → Інтелектуальний потенціал 

→ Інтелектуальний капітал → Інтелектуальний продукт; 
− методи ефективного стимулювання нової інноваційної інфраструктури (бізнес-

інкубаторів, наукових парків, технополісів тощо); 
− методи кореляції рівня використання ІП з рівнем соціально-економічного розвитку 

регіону; 
− балансовий метод у визначенні ефективного партнерства між роботодавцями, 

навчальними, владними структурами у підготовці та розвитку інтелектуального 
потенціалу. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Для покращення 
інтелектуального потенціалу населення регіону та країни необхідно запровадити такі 
заходи: 
− визнати пріоритетною сферу інтелектуального розвитку через прийняття відповідної 

стратегії та програми, створити сприятливі умови для вітчизняного та іноземного 
інвестування в пріоритетні наукоємні галузі (статус ВЕЗ; податкові пільги: зниження 
бази оподаткування, податкові кредити, зниження ставок податків; державні 
замовлення; пільгове кредитування; пільгова митна політика; позики, дотації, 
субсидії; цільове фінансування досліджень; державні гарантії щодо захисту 
авторських прав; допомога в патентній діяльності; гарантоване повернення 
вкладеного приватного капіталу); 

− вжити заходи щодо підвищення престижу інтелектуальної діяльності через створення 
спеціалізованих ВНЗ, наукових центрів і спеціальних фондів, присудження наукових 
стипендій, грантів для проведення наукових досліджень; 

− підвищити державне фінансування галузей освіти і науки; 
− прискорити процеси децентралізації – надати більше повноважень регіональним 

органам влади; 
− розвивати існуючі та впроваджувати нові форми післядипломного навчання; 
− підтримувати створення організацій для сприяння винахідництву і стимулювання 

інтелектуальної творчості на зразок міжкорпораційних кооперативних науково-
технічних інститутів (США), Регіонального фонду розвитку (Швеція), Національного 
агентства сприяння науковим дослідженням (Франція); Центрів передачі інновацій 
(Фінляндія) тощо; 

− стимулювати створення нової інноваційної інфраструктури: бізнес-інкубаторів, 
технополісів, технопарків (на базі університетів, наукових лабораторій, інноваційних 
підприємств); консорціумів промислових компаній, освітніх установ і наукових 
лабораторій; спеціалізованих інформаційно-консультативних центрів з питань науки і 
техніки, наукових парків та інноваційних центрів; 

− удосконалювати систему стимулювання та мотивації інтелектуально-інноваційної 
діяльності на рівні підприємства через зміну організаційно-управлінської структури 
(за необхідності), удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів; 
розширення форм матеріального стимулювання, підвищення ролі змішаного та 
нематеріального стимулювання, створення сприятливих соціально-психологічних 
умов [3, с.755]. 
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Як випливає зі світового досвіду, інструментом оцінювання соціально-
економічного та інноваційного напрямів розвитку, виявлення технологічних проривів, 
здатних вплинути на економіку та суспільство в середньо- та довгостроковій перспективі 
виступають методи Форсайт-технологій. У цьому випадку ефективність формування та 
використання інтелектуального потенціалу регіону підвищується за рахунок: 
− знижувати невизначеность щодо напрямів інноваційного розвитку, підготовки 

фахівців із затребуваних спеціальностей; 
− організувати більш активні форми співпраці підприємств та університету, які здатні 

зробити позитивний вплив на якість інтелектуального потенціалу; 
− розвивати інноваційні виробництва і формувати нові привабливі робочі місця, 

утримувати висококваліфікованих працівників і залучати їх з інших регіонів і ін.  
[4, с.283]. 

Отже, формування та ефективне використання інтелектуального потенціалу 
регіону повинно стати пріоритетним напрямом регіональної політики. 
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ТУРИСТИЧНІ КЛАСТЕРИ В УКРАЇНІ 
 
 
У статті проаналізований процес 
формування та функціонування 
туристичних кластерів в Україні. Автором 
статті обґрунтовано систему квліфікацій-
них показників, які варто використовувати 
при оцінці перспективності створення 
туристичного кластеру в певній дестинації. 

In the article the process of forming and 
functioning of tourist clusters is analyzed in 
Ukraine. The author of the article grounded the 
system of qualifying indexes that needs to be 
used for the estimation of perspective of 
creation of tourist cluster in certain 
destination. 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Кластерний підхід перетворився в 
останні роки у ключовий інструмент туристичної політики провідних європейських держав. 
Однак його практичне застосування для формування ефективного локального 
підприємницького середовища, створення туристичної інфраструктури, підвищення 
конкурентоспроможності туристичних дестинацій ще недостатньо вивчені та оцінені 
вітчизняною практикою. 

Наявна економічна література з проблем туристичних кластерів має низку недоліків, 
здатних вплинути на вироблення кластерної туристичної політики. До таких недоліків слід 
віднести, наприклад, відсутність точного визначення кластерів, а також відсутність їх 
географічно точно визначених кордонів. При дослідженні туристичних кластерів та розробці 
кластерної туристичної політики використовуються різні дефініції. Недостатньо чітка 
концепція кластерів може ускладнювати міжкраїновий та внутрішньосистемний 
порівняльний аналіз конкретних кластерних утворень між собою. 

Частина експертів та дослідників недооцінюють значення прив’язаних до конкретного 
місця, локальних соціально-культурних факторів у формуванні та розвитку туристичних 
кластерів. Багато факторів, покладених в основу зростання кластерів, мають специфічно 
місцевий, локальний характер. Ігнорування цього факту може призвести до недооцінки 
можливостей формування нових кластерних структур, особливо у менш розвинутих 
регіонах. Тому надзвичайно важливим є порівняльний аналіз розвитку туристичних 
кластерів, теоретичних і практичних передумов кластеризації туристичної галузі в межах 
конкретних територій. Крім того, існує нагальна потреба критичного осмислювання 
практики державного регулювання розвитку туристичних кластерів, а також можливих 
ефективних інструментів такого регулювання у різних умовах. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Кластерні моделі економічного 
розвитку стали об’єктами аналізу низки українських і російських вчених: С. І. Соколенка  
[1, с.100–116], Я. Б. Олійника [2, с.45–49], В. М. Осипова, В. І. Захарченка, М. В. Слипенчука 
та інших. Проблема кластеризації туристичного бізнесу є цікавою як зарубіжним, так і 
вітчизняним науковцям. Особливо слід відзначити праці К. А. Андрющенка,  
М. П. Войнаренка, Л. І. Гонтаржевської, І. М. Дишлового, В. Ф. Кифяка, С. Н. Соколова,  
О. О. Теребуха, Н. В. Чорненької, І. Ю. Щвець. Так, останньою запропоновано концепцію 
створення туристичних кластерів, в основу якої покладено використання економічного, 
організаційного і правового механізмів [3, с.65–73]. Л. І. Гонтаржевська, В. Ф. Кифяк,  
О. О. Теребух підкреслюють необхідність застосування системного підходу до управління 
туристичним кластером [4, с.265–271]. Науковці О. Крайник, М. Біль довели соціальне 
значення створення регіональних туристичних кластерів [5], а І. М. Дишловий проаналізував 
результати функціонування регіональних рекреаційно-туристичних кластерів [6, с.69–76].  
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Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на 
значну кількість публікацій зі створення та управління туристичними кластерами, проблема 
удосконалення їхнього функціонування залишається відкритою, оскільки особливості 
розвитку туризму в кожному регіоні потребують розробки і впровадження відповідних 
механізмів впливу на діяльність кластерних об’єднань. Частковому вирішенню цієї проблеми 
присвячене дослідження, викладене у статті. 

Постановка завдання. З огляду на зростання кількості кластерів в туристичній сфері 
діяльності, виникла проблема пошуку особливостей функціонування кластерних об’єднань в 
туризмі, під якими треба розуміти географічно сконцентровану в межах регіону групу 
підприємницьких структур й організацій, пов’язаних прямо чи опосередковано з 
обслуговуванням туристів, що спільно використовують туристичні ресурси, спеціалізовану 
туристичну інфраструктуру, локальні ринки праці, здійснюють спільну маркетингову, 
рекламно-інформаційну, наукову діяльність, але конкурують між собою. 

Метою наукового дослідження, викладеного в даній статті, є розробка системи 
кваліфікаційних показників оцінки перспективності створення туристичного кластера. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Спрямованість економіки України на 
кластеризацію підтверджується Державною цільовою економічною програмою «Створення в 
Україні інноваційної інфраструктури на 2008–2012 роки», метою якої є забезпечення 
«підвищення конкурентоспроможності національної економіки та ефективне використання 
вітчизняного науково-технологічного потенціалу» [7, с.1], та  проектом розпорядження 
Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції створення кластерів в Україні», в 
якому передбачається «визначення загальних засад створення та розвитку кластерів для 
забезпечення високих темпів економічного зростання та диверсифікації економіки» [8]. 

Аналіз показує, що кластеризація туристичної сфери діяльності, як перспективного 
напряму економіки України, відбувається повільними темпами, хоча спостерігається позитивна її 
динаміка. Найбільш успішними прикладами стали: кластер зеленого туризму «Оберіг», 
туристичний кластер «Кам’янець», кластер «ЕКОТУР», туристично-рекреаційний кластер 
«Гоголівські місця Полтавщини», Славутицька міська громадська організація «Туристичний 
кластер – Славутич», «Туристичний кластер «Південне туристичне кільце» [9]. З’являються 
ініціативи створення кластерів й в інших областях України.  

Слід відмітити, що ефект кластеру створюється завдяки синергетичному ефекту. 
Синергетичний ефект забезпечує зростання ефективності діяльності в результаті інтеграції, 
злиття окремих частин в єдину систему за рахунок створення системного ефекту. 
Синергізм означає перевищення сукупним результатом суми факторів, що його складають. 

Синергетичний ефект надає можливість вирішити проблеми взаємозв’язку між 
різними видами діяльності одного чи декількох суб’єктів господарювання, щоб досягти 
більш високих результатів, ніж в разі автономних дій за кожним видом діяльності 
кожного підприємства, яке функціонує у визначеній групі підприємств. Оптимізація 
внаслідок взаємодії всіх видів діяльності на підвалинах синергетичного ефекту носить 
стратегічний характер, бо надає переваги в порівнянні з іншими суб’єктами 
господарювання. 

Дія синергетичного ефекту спрямована на якісну зміну всієї системи, а також 
структури та механізмів взаємодії її елементів. Внаслідок цих змін відбувається зростання 
кількісних та якісних показників функціонування. 

Функціонування туристичних кластерів в міжнародній практиці спрямоване на 
досягнення конкурентних переваг всієї організації завдяки ефекту синергізму, що 
забезпечить підвищення конкурентоспроможності та отримання економічної і соціальної 
ефективності кожного з її членів. Проте така ефективність діяльності не притаманна 
більшості українських туристичних кластерів, внесок яких залишається несуттєвим в 
соціально-економічний розвиток регіонів, а тому ці об’єднання потребують реальної участі 
кожного члена, їхньої ініціативності, інновацій, інформаційного забезпечення, інтеграції 
для активізації сталого розвитку туризму на всіх рівнях.  
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Відзначимо, що ефективність туристичного кластера залежить насамперед від 
соціальних чинників, тобто від партнерських взаємин між його учасниками, що пропонують 
для реалізації, перш за все, інформацію, а потім надання послуг з використанням цієї 
інформації. Тому достовірність, актуальність, доступність інформації потребує довіри і 
поваги у взаємовідносинах при створенні й функціонуванні туристичного кластерного 
об’єднання, оскільки комплексність інформаційних потоків дозволяє синхронізувати всі 
етапи створення туристичного продукту та надання відповідного сервісу.  

Як показує практика, кластери туристичної сфери діяльності об’єднують сукупність 
галузей, що формують туристичний продукт і сприяють підвищенню його 
конкурентоспроможності. Це вимагає постійного дослідження внутрішнього середовища 
кожного підприємства – члена кластера, а також оновлення його меж у зв’язку з появою 
нових підприємств і галузей, зі зміною умов функціонування ринку, державного 
регулювання, міжнародної ситуації – тобто тих чинників, що здійснюють зовнішній 
опосередкований вплив на туристичну сферу діяльності.  

Найбільш пріоритетними при створенні туристичного кластера є території, на яких 
туристична діяльність ведеться найактивніше. У цілому, однією з особливостей кластерів у 
туристичному бізнесі України стала зосередженість їхнього розташування в західних та 
центральних регіонах країни. Зокрема, Львівська область, на рівні з АР Крим та містом 
Києвом, позиціонується як туристичний регіон, привабливий для іноземних та внутрішніх 
туристів через давню історію, природні ресурси, унікальну культуру і побут та близькість до 
європейського кордону. Тому, в 2010 році було ініційовано розробку «Спільної стратегії 
розвитку українсько-польського транскордонного регіону (Волинська, Львівська, 
Закарпатська області та Люблінське і Підкарпатське воєводства) на період до 2015 року», де 
передбачено створення транскордонного туристичного кластеру через визначення 
туристсько-рекреаційної діяльності однією з основних пріоритетів його розвитку.  

В той же час, східні області також бажають привернути увагу туристів до себе і 
отримати імідж туристичної території. Так, наприклад, Донецька область, не зважаючи на 
наявність унікальних природних ресурсів – Азовського моря, крейдових гір у  
м. Святогорськ, соляних шахт та двох національних парків, асоціюється з промисловістю, 
машинобудуванням та вугледобуванням і позиціонується як промисловий центр України, 
хоча всі умови для розвитку туризму на основі створення високоякісного туристичного 
кластера під назвою «Святі гори» є.  На визначеній території  сконцентровано 129 пам’яток  
археології, 73 пам’ятки історії, а географічне розташування та унікальна флора надали 
можливість створення оптимальних кліматичних умов не тільки для відпочинку, але й для 
лікування. Для туристів працює близько 135 санаторно-курортних і 20 дитячих оздоровчих 
закладів, що складає майже 5% усіх санаторно-курортних закладів країни та майже 40% 
таких закладів в Донецькій області.  

Таким чином, однією з особливостей функціонування туристичного кластера є 
концентрація його підприємств і суб’єктів підприємництва в рамках однієї дестинації, що 
дозволяє забезпечити високу конкурентоспроможність сектору виробництва туристичних 
послуг та його найближчому оточенню: споживачам, конкурентам, постачальникам. Таким 
чином, туристичний кластер формується на певній території, яка є цікавою для туристів, 
тобто має певні унікальні туристичні ресурси: природні, історичні, культурні, розважальні, а 
також розвинену інфраструктуру, що забезпечить потреби туриста в розміщенні, харчуванні, 
транспортуванні та розвагах. 

Наступною особливістю діяльності туристичного кластера є провідна роль 
туристичного оператора, навколо якого повинні концентруватися туристичні агенції, заклади 
розміщення та оздоровлення туристів, підприємства харчування та перевезення туристів, 
заклади організації дозвілля та індустрії розваг, фінансові та страхові установи, органи 
державної влади тощо. Таке місце туристичного оператора підтверджується залежністю 
ефективності функціонування кластера від сформованого туристичного продукту та 
туристичного маршруту, обраного туристом, оскільки всі їхні складові пов’язують об’єкти, 
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які перетворюються з конкуруючих у взаємодіючі для якісного надання туристичного 
сервісу, що потребує туристоцентристського підходу до задоволення попиту. Отже, 
туристичний потік є одним з основних показників ефективності туристичного кластера, а 
його зростання – підґрунтям успішної діяльності утворення. В той же час, інтенсивність 
туристичного потоку напряму залежить від атрактивності дестинації, яка проявляється не 
тільки в природних, культурних, історичних об’єктах, а й в розвитку матеріально-технічної 
бази (транспорту, комунікацій, закладів розміщення), маркетингових підходів, 
кваліфікованого персоналу тощо.  

Аналіз практики роботи туристичних кластерів в Україні засвідчив їхню 
спеціалізацію на просуванні одного виду туризму з комбінованими та диференційованими 
маршрутами. Особлива увага надається сільському зеленому туризму як одному із способів 
диверсифікації джерел прибутків сільського населення, як компоненту комплексного 
розвитку сільських територій та сільської інфраструктури, а також як одному з факторів 
стратегії подолання бідності в сільській місцевості.  

В Карпатському регіоні, що охоплює Івано-Франківську, Закарпатську, Львівську та 
Чернівецьку області, при наданні послуг сільського зеленого туризму популярними стали 
природознавчий, кінний, історико-етнографічний туризм, фольктуризм, рафтинг, 
велотуризм. Південь України серед своїх цікавинок, окрім моря і гір, пропонує 
ознайомлення з побутом, пам’ятками культури та історії кримських татар, болгар, німців, 
греків. Особливостями Поділля стали природні та архітектурно-історичні пам’ятки. Серед 
головних центрів Центрального та Східного регіонів в розвитку сільського зеленого 
туризму виділяються: батьківщина Т. Г. Шевченка м. Корсунь-Шевченківський, Миргород, 
Великі Сорочинці, Диканька – місця, пов’язані з М. В. Гоголем, а також столиця 
українського гончарства – село Опишня, недалеко від якого можливо побачити найбільше в 
Європі скіфське городище. 

Слід зауважити: створення кластера, що спеціалізується на одному виді туризму, є 
недоцільним, оскільки задоволення забаганок туриста вимагає комплексу підготовлених та 
заздалегідь організованих заходів, що по своїй суті є окремими послугами певних видів 
туризму, але носять вторинний характер при формуванні туру. Проте кластерів для 
організації ділового, спортивного, подієвого та інших видів туризму поки що в Україні не 
створено. 

А втім, при організації туристичного кластерного об’єднання в межах окремої 
дестинації необхідно вивчити попит і виявити потреби у турпродуктах різних категорій 
споживачів. І у зв’язку з цим має відбутися узгодження загальних цілей усіх учасників 
туристичного кластера, спрямоване на: сталий розвиток туризму на основі організації 
ефективного міжгалузевого співробітництва, створення єдиної інформаційної системи, 
раціональне використання природно-рекреаційних, науково-технологічних, інтелектуальних, 
земельних та культурних ресурсів дестинації. Отже, кластеризація туристичної сфери 
діяльності є інноваційним механізмом використання всіх видів ресурсів та об’єднання зусиль 
для розв’язання соціально-економічних проблем регіону. 

Одним із очікуваних результатів діяльності туристичного кластера є поліпшення 
інвестиційної привабливості регіонів та забезпечення зростання залучення вітчизняних та 
іноземних інвестицій в матеріально-технічну базу туризму й інтелектуальний розвиток його 
людського капіталу, що потребує постійної фінансової підтримки розвитку стратегічного 
потенціалу кожного члена об’єднання. Зрозуміло, що ефективність вкладених інвестицій 
буде вищою при повному задоволенні потреб туристів у подорожі, тобто при підвищенні 
якості туристичного продукту до максимального рівня у стратегічній перспективі, що 
потребує розробки стратегій кожного учасника кластера та альтернативних стратегій 
функціонування кластерного об’єднання при безпосередній участі органів державної влади й 
наукових установ. 

Таким чином, при організації туристичного кластера та розробці стратегії його 
діяльності необхідно враховувати окремі показники розвитку туризму в дестинації, тобто 
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якісні дані привабливості території для туристів. 
Враховуючи проведений аналіз, автором статті розроблено систему кваліфікаційних 

показників, які варто використовувати при оцінці перспективності створення туристичного 
кластеру в певній дестинації (табл. 1). 

Наведені у табл. 1 показники характеризують стан туристсько-рекреаційної діяльності 
в масштабах певної туристичної дестинації, що повинна стати основою формування 
туристичного кластера там, де спостерігається стійка тенденція розвитку туристичної галузі. 

Отже, кластерне об’єднання є інноваційною організацією, а розвиток туристичних 
інновацій в регіонах має багато передумов. В Україні існують численні приклади 
туристичних кластерів, проте їхня дієвість та ефективність залишається спірною через 
зосередженість на одному виді туризму, декларативність діяльності та ігнорування 
споживчого попиту на окремі туристичні послуги. 

В той же час, інноваційний розвиток, який відбувається при кластерному об’єднанні, 
має бути інтегрованим, а діяльність членів туристичного кластера узгодженою і 
спрямованою на створення унікального бренду та комплексу послуг, що надаватимуться 
туристам як особливі. 

Використання кваліфікаційних показників на етапі планування створення 
туристичного кластеру дозволить від описового характеру його привабливості перейти до 
економічного обґрунтування, що дозволить залучити більшу кількість членів всього циклу 
надання туристичних послуг, а це дозволить проводити маркетингові дослідження 
потенціальних та реальних споживачів туристичних послуг і розробляти та застосовувати 
більш активну та агресивну компанії з їхнього просування. 

Таблиця 1 
Перелік кваліфікаційних показників оцінки перспективності створення туристичного кластера 

(пропозиція автора статті) 
 

№ 
з/п 

Показник 

1 Динаміка кількості туристів за п’ять років. 
2 Частка податкових зборів від туристичної діяльності. 
3 Середній період проживання туриста на території дестинації. 
4 Кількість осіб, що пройшли лікування та/або оздоровлення в дестинації. 

5 

Рівень забезпеченості туристсько-рекреаційними ресурсами дестинації: 
− природні заповідні (охоронювані) території; 
− пам’ятки історії та архітектури; 
− музеї та інші заклади культури;  
− лікувально-оздоровчі заклади;  
− природні ресурси; 
− розважальна інфраструктура. 
 

6 Частка зайнятих у туризмі. 
7 Кількість місць розміщення. 
8 Частка навчальних закладів, що готує професійні кадри для туризму. 
9 Динаміка надходжень до бюджету з регіону (дестинації). 
10 Кількість підприємств, що займається туристичною діяльністю. 
11 Розвиненість інфраструктури транспортування й комунікацій. 
12 Рівень атрактивності туристичних ресурсів. 
13 Частка прибутку в доході кластера. 
14 Рівень витрат на утримання кластера. 
15 Інтенсивність туристичного потоку. 
16 Коефіцієнт сезонності. 
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До типових проблем, які можуть виникнути на шляху створення туристичного 
кластера в Україні, можна віднести nfrі: нерозвиненість інфраструктури і транспорту (що є 
проблемою більшості вітчизняних регіонів); низький рівень економічного розвитку сільських 
територій; брак туристських кадрів; тривалий період формування кластера. Вирішення цих 
проблем у рамках кожного кластера буде сприяти створенню сучасного  
конкурентоспроможного туристського комплексу. 

Таким чином, туристичне кластерне об’єднання дозволить досягти ефективної взаємодії 
всіх його учасників на основі інтеграції їхньої діяльності й забезпечить отримання синергетичного 
ефекту, формами прояву якого є зниження витрат і підвищення конкурентоспроможності 
учасників кластеру, а також зростання привабливості туристичної дестинації. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Виходячи з вищевикладених 
міркувань, можна зробити висновок, що кожне туристичне підприємство при входженні в 
кластер може суттєво розширити свої можливості, якщо буде діяти спільно із іншими 
учасниками цього ж кластеру, які, в свою чергу, можуть збагатити це підприємство за 
рахунок використання їх можливостей. Такі спільні дії надають можливість отримати 
додаткові конкурентні переваги та добре місце на відповідному ринку чи його вагомому 
сегменті, поліпшити результати функціонування і розвитку всіх учасників кластера, а також 
підсилити їх стратегічні перспективи. 

Перспективи подальших наукових розробок полягатимуть у створенні інтегральної 
концепції кластеризації сфери туризму і гостинності України, яка б об’єднувала всі існуючі 
теоретичні розробки цього питання та практичний досвід функціонування регіональних 
туристичних кластерів.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ 
РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ 

 
 
У статті розглянуто необхідність 
вдосконалення управління за допомогою 
формування і використання енергоресурсів, 
на основі створення організаційно-
економічного механізму державного 
управління ресурсним забезпеченням, 
адекватного сучасним економічним умовам, 
з метою підвищення забезпеченості 
енергоресурсами і незалежності країни та 
суб’єктів господарювання від закордонних 
поставок. 

 
The article deals with the necessity to 
improve governance through development 
and use of energy, on the basis of creation 
the organizational and economic mechanism 
of government resource supply adequate 
current economic conditions to improve 
energy security, independence and entities 
from foreign supplies. 
 
 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Цілеспрямований вплив держави на 
суспільне виробництво здійснюється через складну систему державного управління, яка 
розглядається в двох аспектах: як об’єктивно існуючий комплекс процесів та їх зв’язків і як 
інструмент розгляду цих процесів і зв’язків, сформований із взаємодіючих, взаємопов’язаних 
і взаємозалежних підсистем. Для виробничої діяльності серед організаційної, правової, 
економічної, енергетичної, фінансової, технічної, кадрової підсистем найважливішою є 
енергетична підсистема. Ця підсистема включає енергетичні ресурси, у цілому, їх розвідку, 
видобуток, переробку, передачу та використання. 

Створення умов для надійного і стабільного функціонування національної економіки, 
регіонів та суб’єктів господарювання, які б запобігали енергетичній кризі, перебоям у 
забезпеченні виробництва енергоносіями визначено рівнем розвитку енергетичної 
підсистеми. У зв’язку із цим актуальним завданням є вдосконалення методології формування 
й управління енергоресурсами. У статті зроблено акцент на необхідність дослідження 
проблеми вдосконалення управління енергетичним забезпеченням з метою досягнення 
конкурентоспроможності національної економіки. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Українські науковці та фахівці – 
практики, що займаються розробкою теоретичних засад та практичних  рекомендацій у 
галузі розвитку паливно – енергетичного комплексу та його структурних підрозділів, серед 
яких А. Б. Автономов .[1], А. І. Амоша [2], І. І. Александрова, С. В. Брадул [3], В. М. Геєць, 
І. І. Гонта, І. Д. Михайленко [4], А. В. Пешко [5], Д. К. Прейгер [6], Д. К. Турченко [7], 
Швец І. Б. неодноразово в своїх працях, наукових доповідях звертались до проблеми 
ефективності використання енергетичних ресурсів та вдосконалення механізмів управління 
ними, привертаючи до неї увагу органів виконавчої влади.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Результати 
досліджень зазначених вище учених не враховують особливостей сучасного енергетичного 
ринку та тих змін, які відбулися у сфері цінової політики, співвідношення використання 
вітчизняних та імпортованих енергоносіїв тощо. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування необхідності формування 
організаційно-економічного механізму управління ресурсним забезпеченням, який 
відповідав би сучасним умовам господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідність реалізації цієї мети 
обумовлена кардинальними змінами у сфері організації забезпечення підприємств 
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енергоресурсами. Гарантовані поставки замінені вільними ринковими взаємовідносинами з 
різними постачальниками, які конкурують між собою, спекулюючи ціною, обсягами та 
термінами поставки енергоносіїв. До того ж стабільні загальнодержавні ціни замінено 
вільними ринковими, які спрямовані на одержання надприбутків шляхом створення 
штучного дефіциту. Розвиток власного видобутку та збільшення обсягів вітчизняних 
енергоресурсів поступився імпортним поставкам, які сприяють енергозалежності 
національної економіки від диктату закордонних постачальників. 

Вищенаведене засвідчує необхідність удосконалення управління формуванням та 
використанням  енергоресурсів, перш за все, через те, що підприємства самостійно обираючи 
види виробничої діяльності та забезпечення її сировиною і матеріалами, повинні 
максимально ефективно використовувати одержані можливості для виробництва необхідних 
товарів (послуг) на основі, в першу чергу, власних енергоресурсів. Ринкова конкуренція, 
дефіцит імпортних енергоресурсів, висока монопольна ціна на них об’єктивно зумовлюють 
необхідність активізації видобутку та використання вітчизняних енергоносіїв.  

Діючий організаційно – економічний механізм державного управління ресурсним 
забезпеченням потребує удосконалення в силу своєї невідповідності цільовому спрямуванню 
на підвищення забезпеченості енергоресурсами і незалежності країни та її суб’єктів 
господарської діяльності від закордонних поставок. 

Глобальна ринкова економіка змінила умови і можливості використання вітчизняних 
енергетичних корисних копалин, різних видів палива, потенційні запаси яких можуть 
задовольнити потреби країни в енергоносіях. У зв’язку із цим, для удосконалення механізму 
управління енергозабезпеченням необхідно сформувати нові підходи, які передбачають не 
тільки активізацію видобутку, але й підвищення якості енергоресурсів та їх перетворення на 
інші ефективні види палива і розробку нових екологічних та економічних технологій 
використання. Це дозволило б забезпечити надійне функціонування енергетичної системи 
країни на основі використання власних ресурсів і стабільного забезпечення суб’єктів 
діяльності необхідними видами палива і енергії, що зменшило б енергомісткість 
національної економіки. 

Потенційні можливості України в забезпеченні власних потреб в енергоресурсах у 
повній мірі не реалізуються. Для кардинальної зміни цієї ситуації необхідно не тільки 
розвивати нові технології видобутку нафти, природного газу, вугілля, урану, їх переробки і 
використання, але й поглиблювати зацікавленість всіх суб’єктів паливно-енергетичного 
комплексу в швидкому стабільному забезпеченні країни власними якісними енергоресурсами 
за доступними цінами. 

Світовий досвід управління енергоресурсами та історико-економічні тенденції 
видобутку та використання енергоносіїв в Україні засвідчують, що формування ефективного 
управління в досліджуваній сфері є процесом, успішний розвиток якого має ґрунтуватися на 
узагальненні теоретичного та практичного досвіду зарубіжних країн і врахуванні 
особливостей та можливостей національної економіки. 

Таким чином, розбудова сучасної незалежної держави неможлива без реформування 
структури ресурсного забезпечення, формування енергетичної стратегії, виходячи з 
вітчизняної ресурсної бази, вдосконалення механізму управління нею. Потенційні ресурсні 
можливості держави використовуються неефективно, що викликано повільним і 
необґрунтованим впровадженням нових технологій видобутку та переробки мінерального 
палива. Це, в свою чергу, має негативні виробничі та соціальні наслідки і загрожує 
національній безпеці в суспільно-політичній сфері. Сповільнення процесів розвитку 
енергетичної галузі призводить до соціально-економічних та виробничих втрат. 

Організаційно-економічний механізм управління ресурсним забезпеченням, як 
складова господарського механізму держави в умовах ринкової економіки є сукупністю 
визначених шляхів і методів розв’язання організаційних та економічних завдань ресурсного 
забезпечення національної економіки. 
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Особливості структури та функціонування енергетичної галузі України об’єктивно 
визначили необхідність вирішення проблеми удосконалення основних ланок і елементів 
організаційно-економічного механізму ресурсного забезпечення економіки на  
основі обґрунтованої концепції системного підходу. Саме системний підхід дозволяє 
урахувати вплив складових внутрішнього та зовнішнього середовища системи, які 
взаємодіють між собою, формуючи комплексну цілісність і впливаючи на ресурсне 
забезпечення. 

Вирішення поставленої науково-практичної проблеми можливе за умови аналізу 
організаційних та економічних форм, методів, складових механізму, оцінки результатів 
використання стратегічного потенціалу енергоносіїв, вдосконалення нормативно-
правової бази та забезпечення незалежності держави від імпорту енергоресурсів  
(рис. 1). 

Висновки і перспективи подальших розробок. Запропонований методологічний 
підхід до удосконалення організаційно-економічного механізму управління забезпеченням 
енергоресурсами  поєднує його із системою взаємозв’язків і взаємодії в національному 
господарстві, забезпечуючи передумови ефективного використання енергетичних ресурсів та 
енергетичної незалежності держави. Процес удосконалення полягає в розширенні 
використання вітчизняних енергоресурсів і в розвитку взаємовигідних зв’язків та взаємодії 
суб’єктів та об’єктів господарської діяльності в енергетичній сфері. 

Вдосконалений організаційно-економічний механізм має ґрунтуватися на науковій 
концепції, яка враховує наведені нами вимоги та тенденції розвитку всіх елементів 
технологічного ланцюга від визначення способів та обсягів видобутку паливних корисних 
копалин, ступеню їх збагачення, варіантів диверсифікації в різні види палива до пошуку 
екологічно чистих раціональних способів споживання. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗНИКА ПРОДУКТИВНОСТІ ЯК КРИТЕРІЮ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБКИ ЗАБАЛАНСОВИХ 

ЗАПАСІВ ЗАЛІЗНИХ РУД 
 
 
У статті викладено основні передумови 
використання показника продуктивності в 
якості параметра оцінки економічної 
ефективності видобутку. Запропоновано 
систему техніко-економічних показників для 
визначення економічної ефективності 
розробки забалансових запасів руд на основі 
блокової продуктивності видобутку товарного 
продукту з надр та продуктивності праці. 

The research considers the basic preconditions 
of productivity application as a parameter of 
an economic efficiency estimation of the iron 
ore extraction. The system of techno-economic 
indicators for economic efficiency definition 
of unconditioned ore deposit extraction is 
offered in compliance with block productivity 
of commercial ore and working efficiency.  

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. У процесі відпрацювання 
залізорудного родовища з часом виникає закономірна необхідність залучення в експлуатацію 
некондиційних руд, які складають забалансові запаси рудника. Це виступає одним з напрямів 
розширення сировинної бази гірничодобувних підприємств та подовження термінів 
експлуатації шахт. Забалансові запаси відрізняються від балансових за своїми геологічними 
та гірничо-технологічними умовами залягання, а також якісними характеристиками руди. 
Залучення цієї категорії запасів у видобувний процес значним чином впливає на всі техніко-
економічні показники роботи гірничодобувного підприємства, основними з яких є 
продуктивність, собівартість видобутку та прибутковість.  

Вказаний аспект обумовлює необхідність визначення економічної доцільності 
розробки забалансових запасів на основі врахування факторів їх залягання, якісних 
характеристик і особливостей технології відробки. У цих умовах виникає актуальне завдання 
обґрунтування управлінських рішень щодо відпрацювання забалансових запасів залізних руд 
з позицій досягнення оптимальної економічної ефективності.  

Особливий інтерес у цьому плані викликає розробка механізму прогнозування 
економічного ефекту на етапі передпроектної оцінки  видобутку забалансових руд [1, с.68]. 

Аналіз досліджень і публікацій останнів років. Проведений аналіз літературних 
джерел з тематики дослідження показав, що найчастіше при економічній оцінці видобутку 
забалансових запасів враховують лише зміну виробничих витрат, незважаючи на можливу зміну 
показників продуктивності розробки. На сьогоднішній день існує невелика кількість праць із 
питань оцінки економічної ефективності відпрацювання забалансових руд, найбільш змістовною 
з яких є праці А. Н. Дуліна, В. А. Шестакова, які обґрунтовують можливість отримання значного 
економічного ефекту від розробки забалансових руд, пропонуючи виконувати його розрахунок 
на основі порівняння витрат на видобуток рудної маси і її переробку в товарний продукт. Автори 
визначають показник продуктивності видобутку в якості вагомого фактору економічної оцінки 
[2, с.57–58]. Автори В. В. Берлович, А. Я. Сова, В. А. Лашкул. [3, с.265, 268] при розрахунку 
економічного ефекту від залучення забалансових запасів пропонують спиратись на показник 
собівартості видобутку та вилученої цінності з надр основного та забалансового запасу. 
Продуктивність розглядається авторами на рівні рудника в якості показника, що впливає на 
виробничу потужність шахти, однак у роботі не приділено уваги питанням планування 
продуктивності у зв’язку із залученням у розробку забалансових руд. 

У праці М. М. Ахметова доцільність розробки забалансових руд обґрунтовується на 
основі порівняння виробничих витрат та рентабельності виробництва [4, с.3]. При побудові 
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економічної моделі в якості основного параметру автор використовує показник річної 
продуктивності підприємства [4, с.16], який за результатами досліджень автора  може значно 
змінюватись залежно від співвідношення обсягів видобутку балансових і забалансових 
запасів рудника.  

Необхідно зауважити, що у всіх вказаних  дослідженнях не представлений механізм 
оцінки продуктивності з урахуванням відмінностей та специфіки видобутку забалансових руд. 

Важливим значенням продуктивності є те, що даний показник зручний у розрахунках 
і має зрозумілий зміст. Згідно з Г. Г. Ломоносовим [5, с.115], А. К. Порцевським [6, с.24] 
продуктивність по видобутку гірської маси визначається за формулою: 

t

QПR
P пром⋅−+
=

)1)(1(
,     (1) 

де Qnpoм - промислові запаси, т; t – термін функціонування рудника, роки; R – технологічне 
засмічення рудної маси; П – втрати руди у надрах при видобутку. 

Необхідність дослідження продуктивності при розробці забалансових руд 
підтверджується тим фактом, що на практиці фактичні можливості родовища не дозволяють 
повністю завантажити наявні виробничі потужності шахти і гірничодобувного підприємства. 
У цих умовах необхідно враховувати перш за все можливість більш повного використання 
основних засобів та збільшення продуктивності видобутку шляхом залучення в експлуатацію 
забалансових запасів. 

Однак, використання тільки показника, визначеного за загальноприйнятою формулою 
(1), з метою дослідження продуктивності видобутку та оцінки економічної ефективності 
розробки забалансових запасів, має наступні недоліки. 

По-перше, за своєю суттю продуктивність відображає річний або місячний обсяг 
видобутку і не містить даних про якісний склад отриманої руди, а отже цінність й 
прибутковість, що можуть бути отримані з видобутого запасу. Вказаний недолік є особливо 
актуальним при оцінці забалансових руд, геологічний склад яких може значно відрізнятися 
від балансового запасу. 

По-друге, загальна продуктивність рудника безпосередньо залежить від показників 
продуктивності окремих виймальних ділянок (блоків/панелей), запаси яких у свою чергу 
можуть значно відрізнятися за гірничотехнічними параметрами. Видобувні блоки з 
однаковою місячною продуктивністю можуть характеризуватись значною різницею у 
собівартості видобутку. Для гірничодобувного підприємства суттєвим аспектом є визначення 
витрат основних ресурсів, які були понесені для організації видобутку руд певного 
видобувного блоку. Використання показника продуктивності (формула 1) в якості основного 
критерію оцінки не дозволяє виконувати об’єктивне порівняння варіантів розробки. 

Виділення невирішених раніше частин проблеми. Аналіз наукових праць з 
проблематики дослідження дозволяє дійти висновку, що на сьогоднішній день відсутній 
механізм дослідження продуктивності відпрацювання забалансових запасів, який можна 
використовувати у практиці економічної оцінки видобутку залізних руд. 

Показники продуктивності, використані авторами [2–4], не враховують відмінностей 
у видобутку забалансових руд, які впливають на економічні результати розробки. 
Визначення продуктивності за класичною методикою [5; 6] враховує лише показники втрат, 
разубоження та обсяг запасу, що є недостатнім для умов розробки забалансових руд. При 
такому підході залишається невирішеною задача оцінки продуктивності забалансових руд з 
урахуванням не лише їх обсягу, але і вилученої цінності, обсягу отриманого товарного 
продукту та витрат задіяних ресурсів. 

Постановка завдання. Метою статті є розробка показників оцінки продуктивності 
видобутку забалансових руд, визначених на основі врахування взаємозв’язку блокової 
продуктивності по товарній руді, продуктивності праці, собівартості та прибутку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Продуктивність виступає вагомим 
показником ефективності виробництва, який може бути використаний в якості критерію 
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економічної оцінки. Забезпечення високої продуктивності є базовою вимогою до ефективної 
організації видобувного процесу [6, с.15]. 

При дослідженні продуктивності в умовах діяльності гірничодобувного підприємства 
доцільно виділити такі її виміри: 
�  продуктивність виробничої одиниці (шахти, дільниці або окремого видобувного блоку) 

[7, с.375]; 
�  продуктивність праці; 
�  продуктивність устаткування або технічна продуктивність. 

У загальній практиці продуктивність визначається співвідношенням обсягу видобутку 
руди або отриманої товарної рудної продукції до терміну, за який вказаний обсяг буде 
отриманий. Це дозволяє використовувати даний показник в якості критерію для порівняння 
різних технологічних рішень, які мають відмінні терміни реалізації. 

Однак, при оцінці економічної ефективності видобутку забалансових запасів залізних 
руд використання показника продуктивності у класичному формулюванні є недостатнім. 

Цей висновок обумовлюється наступним аспектом. При обґрунтуванні рішень щодо 
доцільності експлуатації забалансових руд зазвичай порівнюють техніко-економічні 
показники ефективності їх видобутку з аналогічними показниками основного запасу 
рудника. При такому співставленні показники блокової продуктивності видобутку 
забалансового і балансового запасу (т/рік) можуть виявитись однаковими або близькими за 
значенням. Однак, фінансові витрати та структура собівартості буде різною у кожному 
випадку. Гірничотехнічні та технологічні відмінності між основним і забалансовим запасом, 
а також особливості їх видобутку й переробки, у підсумку впливатимуть на вартісні 
показники розробки видобувних блоків та прибуток підприємства. Оцінка продуктивності 
виключно за обсягом видобутку запасів виймальної ділянки не дозволяє порівняти кількість 
отриманої товарної руди, а отже прибутковість видобутку.  

Враховуючи зазначені чинники, обґрунтування ефективності видобутку забалансових 
запасів залізних руд потребує визначення додаткових техніко-економічних показників 
оцінки продуктивності. 

Із цією метою пропонується розраховувати показник продуктивної віддачі витрат, 
який представляє собою середню місячну продуктивність розробки забалансових запасів 
виймальної ділянки віднесену до обсягу витрат на видобуток. 

бл

бл
ВВ C

РП = ,      (2) 

де Рбл – середньомісячна блокова продуктивність видобутку забалансових запасів, т/міс; Сбл 
– блокова собівартість видобутку забалансових запасів, грн. 

Запропонований показник продуктивної віддачі витрат наочно показує, який обсяг 
місячної продуктивності видобутку може бути забезпечений з кожної гривні витрат на 
розробку забалансового запасу.  

Використання у формулі (2) саме показника середньої місячної продуктивності 
видобутку, обумовлюється тим, що видобуток забалансових і балансових запасів виймальних 
одиниць зазвичай буде значно відрізнятись за терміном розробки.  

Середня місячна продуктивність блоку забалансових запасів по товарній руді може 
бути визначена наступним чином: 

бл
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де Qбл – обсяг оконтуреного забалансового запасу видобувного блоку, т; СТР – вміст заліза в 
товарній руді, %; Сзаб – вміст заліза в забалансовому запасі, %; tбл – термін відпрацювання 
блоку забалансових запасів, міс.  

Показник продуктивної віддачі витрат, обчислений з урахуванням блокової 
продуктивності по товарній руді (формула 3) дозволяє визначити не тільки віддачу витрат по 
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обсягу видобутку, але і оцінити якість видобутої руди, яка у свою чергу обумовить 
середньомісячний обсяг отриманої товарної продукції і розмір прибутку. 

Економічний ефект від збільшення продуктивної віддачі витрат і відповідного 
зменшення питомої собівартості видобутку при залученні забалансових запасів складе: 

заб
бл

ВВзабВВб
ПBB Р

ПП
E ⋅−= )

11
( ,    (4) 

де ПВВб і ПВВзаб – показники продуктивної віддачі витрат від розробки блоків балансового і 
забалансового запасу відповідно, т/грн. 

Економія буде забезпечуватися в тому випадку, коли розробка забалансових запасів 
буде високопродуктивною, тобто забезпечить більший або приблизно однаковий 
середньомісячний вихід товарної руди на гривню вкладених витрат порівняно з 
відпрацюванням основного запасу рудника. 

Окрім оцінки блокової продуктивності особливий інтерес представляє визначення 
ефективності використання трудових ресурсів з метою обґрунтування доцільності 
відпрацювання забалансових запасів. Важливим показником при цьому виступає 
продуктивність праці, що безпосередньо відображає величину віддачі трудових ресурсів, які 
задіяні у гірничодобувному виробництві. 

Необхідно зауважити, що даний показник може виявитись недостатнім для вирішення 
задачі оцінки економічної ефективності, тому що порівняння блокової продуктивності праці 
основного і забалансового запасу рудника за відповідним показником відображає лише обсяги 
видобутку на одного робітника або людино-зміну і не інформує про фінансові витрати на 
трудові ресурси, які необхідні для організації розробки. Обсяг цих витрат може значно 
варіюватись. В залежності від специфіки та технології підземного видобутку витрати на оплату 
праці робітників можуть коливатися від 25 до 35 % у загальній структурі собівартості [8, с.249]. 

У цих умовах для обґрунтування доцільності розробки забалансових запасів за 
показником використання трудових ресурсів, додатково розраховується показник 
ефективності витрат праці на видобуток забалансових запасів: 
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де QТРзаб – обсяг товарної руди, вилучений з забалансового запасу, т; ВОП – фінансові витрати 
на оплату праці, необхідні для організації видобутку забалансових запасів, грн;  
Цзаб – цінність, вилучена з 1 т руди забалансового запасу, грн/т; собівартість  
Сзаб – собівартість видобутку руди забалансового запасу, грн/т; Пзаб – прибуток, який може 
бути отриманий з товарної руди забалансового запасу, грн. 

Економічний зміст запропонованого показника полягає у наступному – він відображає 
обсяг товарної руди та прибуток, який забезпечить кожна гривня витрат на оплату праці 
робітників, задіяних у розробці забалансового запасу, і таким чином характеризує 
економічну ефективність використання трудових ресурсів. 

При розрахунку показника ефективності витрат праці за формулою 5 суттєвим 
аспектом є правильне визначення затрат на оплату праці ВОП. Витрати на оплату праці, 
необхідні для розробки забалансового запасу, повинні охоплювати витрати тих працівників, 
які безпосередньо задіяні при відпрацюванні досліджуваного блоку запасів. Розрахунок 
ускладнюється тим, що необхідно визначити обсяги виконаних робіт і навантаження на 
робітників різних професій відповідно до гірничотехнічних умов видобутку забалансових 
запасів. На практиці виробіток працівників залежить від виконуваних технологічних 
операцій в блоці, схемних рішень щодо кількості, типорозмірів і довжин виробок. У цих 
умовах нарахування заробітної плати повинне здійснюватись в залежності від обсягів робіт, 
які припадають на працівників різних професій при відпрацюванні блоку із забалансовим 
запасом. Для більш точного формування фонду заробітної плати слід врахувати витрати на 
оплату праці інженерно-технічних робітників (начальник дільниці, гірничий майстер, 



Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 4 (47) 

 350

механік), величина якої залежить від тривалості розробки забалансових запасів. 
Необхідно зауважити, що розмір витрат на оплату праці залежатиме не тільки від 

обсягу робіт, але і від продуктивності праці робітників різних професій, що обумовить 
кількість змін, необхідних для виконання усіх технологічних операцій з видобутку 
забалансових руд. У свою чергу продуктивність праці робітників залежатиме від 
використаного обладнання, а також гірничо-геологічних характеристик забалансових запасів, 
таких як міцність руди, породи, тріщинуватість тощо. 

Зазначені взаємозв’язки можуть бути враховані при калькуляції витрат на оплату 
праці, які обчислюються наступним чином відповідно з виробничими процесами видобутку 
забалансових запасів виймальної ділянки (гірничопрохідницькі роботи, очисне виймання): 
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де n, m – кількість гірничих професій працівників, задіяних відповідно у підготовчих роботах 
та очисній виїмці при розробці забалансових запасів блоку; Qі, Qj – обсяг відповідно 
гірничопідготовчих та очисних робіт при видобутку забалансових запасів, т; Рпр.і, Рпр.j – змінна 
продуктивність праці робітника відповідно при гірничопрохідницьких та очисних роботах, т; 
ЗПзм – ставка заробітної плати, грн/зміну; І – відповідно відсотки нарахувань і премій, долі од; 
k – кількість працівників інженерно-технічних професій, задіяних при проектуванні і розробці 
забалансових запасів; tбл – час відпрацювання блоку із забалансовими запасами, міс.;  
ЗПміс – місячний оклад заробітної плати працівників f-ої професії, грн/міс. 

Визначення витрат на оплату трудових ресурсів у вигляді інтегрального показника 
дозволяє оцінити внесок працівників, які задіяні в окремих виробничих процесах 
(гірничопрохідницькі роботи, очисне виймання, інженерно-технічні операції), у загальний 
результат виробництва – обсяг товарної руди та прибутку, отриманих з забалансового запасу. 

Особливістю структури витрат на оплату праці при видобутку забалансових запасів є 
те, що більшу частину витрат складатиме заробітна плата робітників, задіяних при очисному 
вийманні руди. При цьому трудові ресурси, використовувані при гірничопрохідницьких 
роботах, можуть бути практично не задіяні. Це пов’язано з тим, що організація видобутку 
забалансових руд практично не потребує проведення розкривних гірничопрохідницьких 
робіт, які зазвичай є виконаними при відпрацюванні балансового запасу. 

Таким чином, при розробці блоків із забалансовими запасами вивільняється значна частина 
працівників гірничопрохідницької спеціалізації, що дозволяє використовувати ці трудові ресурси 
паралельно у підготовчих роботах інших видобувних блоків. З метою обґрунтування доцільності 
експлуатації забалансових руд порівняно з основним запасом, доцільно визначити показник 
ефективності витрат праці окремо для основного та забалансового запасу рудника. 

Загальна економія від зменшення витрат на оплату праці і відповідного зростання 
продуктивності при залученні в експлуатацію забалансових запасів складе: 

ТРзаб
ВПзабВПб

ВП Q
ЕЕ

E ⋅−= )
11

( ,    (7) 

де ЕВПб і ЕВПзаб – показники ефективності витрат праці відповідно при розробці блоків 
балансового і забалансового запасу, т/грн. 

Отримане значення економічного ефекту або збитку при співставленні варіантів 
розробки основного і забалансового запасів виступає параметром обґрунтування економічної 
ефективності залученої праці. Величина ЕВП характеризуватиме обсяг грошових ресурсів на 
оплату заробітної плати, які можна вивільнити при відпрацюванні забалансового запасу з 
обсягом товарної руди QТРзаб порівняно з балансовим запасом рудника. 

Запропоновані показники доцільно використовувати у комплексі з іншими 
показниками техніко-економічної ефективності розробки забалансових запасів, які 
досліджено авторами в првці [9, с.114–115]. До них відноситься показник техніко-
економічної ефективності розробки забалансових запасів та індекс відносної техніко-
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економічної ефективності. Таким чином, утворена система вимірників дозволить більш 
об’єктивно відобразити і дослідити варіанти залучення у видобуток забалансових запасів 
залізних руд, а також спланувати і оцінити отриманий економічний ефект. 

Висновки і перспективи подальших розробок. За результатами проведеного 
дослідження можна зробити такі висновки. 

1. У зв’язку з необхідністю підтримання стабільності виробничої потужності, 
розширення сировинної бази та подовження термінів функціонування гірничодобувних 
підприємств виникає актуальне завдання обґрунтування управлінських рішень щодо 
відпрацювання забалансових запасів залізних руд з позицій економічної ефективності. 

2. Оцінка економічної ефективності розробки забалансових руд потребує дослідження 
продуктивності їх видобутку. Однак, дослідження продуктивності виключно за обсягом 
видобутку запасів виймальної ділянки не дозволяє порівняти витрати на видобуток, кількість 
отриманої товарної руди та прибутковість розробки. З цією метою доцільно сформувати 
систему техніко-економічних показників ефективності, визначених на основі взаємозв’язку 
блокової продуктивності по товарній руді, продуктивності праці, собівартості та прибутку. 

3. В якості параметру розробки забалансових руд пропонується показник 
продуктивної віддачі витрат, який наочно показує обсяг місячної продуктивності видобутку, 
що може бути забезпечений з кожної гривні витрат на розробку забалансового запасу.  
З метою економічної оцінки продуктивності праці доцільно визначити показник 
ефективності витрат на оплату праці. Він відображає прибуток, який забезпечить кожна 
гривня витрат трудових ресурсів, задіяних у розробці забалансового запасу. 

4. Порівняння викладених техніко-економічних показників основного та 
забалансового запасу дозволяє визначити економічний ефект від зміни продуктивності, 
загальної собівартості та витрат на оплату праці. У підсумку це дозволить окреслити 
можливості вивільнення ресурсів за рахунок залучення в розробку забалансових запасів.  
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СОЦІАЛЬНИЙ ЕФЕКТ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ 
У РЕГІОНІ (НА МАТЕРІАЛАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 
 
У статті проаналізовано сучасний стан та 
територіальну диференціацію трьох 
основних статистичних показників 
соціального ефекту від діяльності 
медичних закладів регіону на прикладі 
Тернопільської області, здійснено їх 
ранжування за сумарним значенням, 
проведено оцінку об’єктивності 
трактування виявлених результатів. 
 

The current state and territorial 
differentiation of the three main statistical 
indicators of social impact of medical 
institutions activity in the region on the 
example of Ternopil region are analyzed in the 
article, their ranking by total value is 
implemented and the estimation of objective 
interpretation of the detected results is carried 
out.

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сукупність медичних закладів та 

установ охорони здоров’я з відповідними ресурсами, основними з яких є матеріальні, 
фінансові та трудові, становить мережу охорони здоров’я. З метою оцінки її кількісних та 
якісних характеристик офіційна статистика вивчає такі показники як кількість медичних 
закладів та установ охорони здоров’я у цілому та по окремих видах, профільну та 
територіальну структуру медичних закладів, обсяг ресурсів та їх розподіл у мережі охорони 
здоров’я, структуру мережі охорони здоров’я, стан, рух та ефективність використання 
ресурсів. Водночас очевидним є той факт, що суспільний розвиток в Україні 
характеризується наявністю складних соціальних проблем, суттєвим зниженням рівня та 
якості життя населення [1, с.5–8]. Саме тому особливо актуальним стає питання оцінювання 
ефективності використання мережі охорони здоров’я не лише як елементу ринкових 
відносин, а й як елементу системи соціальних показників, які б у комплексі відображали 
об’єктивні соціально-економічні процеси і суб’єктивне самопочуття населення.  

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Дослідженням проблеми діяльності 
медичних закладів в її соціально-економічному розрізі в різний час займались  
Я. Жупанський, В. Шевченко, О. Шаблій, О. Топчієв, М. Пістун, Ю. Кушнірук та ін. 
Вивчення питання особливостей статистичного аналізу ефективності діяльності медичних 
закладів висвітлювалось у працях Г. Столярова, М. Огай, Ю. Вороненко, М. Голубчикова та 
ін. Географічні дослідження медичної сфери окремого регіону соціально-економічного 
спрямування, зокрема Тернопільської області, частково викладені у працях Й. Свинка,  
О. Заставецької, М. Питуляка. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Доцільно зазначити, 
що додаткового вивчення потребує питання власне соціальних наслідків функціонування 
медичних закладів у регіоні, особливо їх кількісний та порівняльний 
внутрішньорегіональний аналіз.  

Постановка завдання. Таким чином, метою написання цієї статті є кількісна оцінка 
соціального ефекту від діяльності медичних закладів у Тернопільській області, аналіз та  
висвітлення причин та наслідків нерівномірності цього ефекту в регіоні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Офіційне визначення здоров’я 
Всесвітньої організації охорони здоров’я, яке міститься в її статуті (1946 р.), таке:  
«Здоров’я — це стан повного фізичного, душевного і соціального добробуту, а не тільки 
відсутність хвороби чи фізичних дефектів». У такому контексті здоров’я населення – це 
соціально-економічна категорія, мета і головна рушійна сила суспільного прогресу, одна з 
найважливіших характеристик соціально-економічного розвитку [2, с.111]. 
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Критерієм ефективності системи охорони здоров’я населення є поліпшення здоров’я 
населення і збільшення тривалості його життя. Основними аспектами здоров’я вважаються 
очікувана тривалість життя та його якість. Проте серед показників ефективності охорони 
здоров’я доцільно виділяти такі, що характеризують зовнішній ефект (соціальний та 
економічний) і внутрішній (медичний). При цьому розуміють, що перший відображає вплив 
медичних послуг на суспільне виробництво та умови життя людей, а другий – характеризує 
результати діяльності медичних установ самої галузі. 

При очевидній важливості всіх зазначених ефектів на особливу увагу заслуговує 
соціальний ефект, бо саме він відображає найбільш віддалені у часі, але й найбільш 
бажані, з людської точки зору, результати: поліпшення здоров’я, якості та тривалості 
життя.  

У повному обсязі соціальний ефект можна охарактеризувати такими показниками як 
захворюваність, інвалідність і смертність населення в районі обслуговування медичних 
закладів. Джерелами інформації про захворюваність, смертність, інвалідність населення 
переважно є офіційні звіти медичних закладів і органів охорони здоров’я, соціального 
забезпечення, державної статистики, бюро РАГСів; спеціально організований облік випадків 
захворювань і смертей у лікувально-профілактичних закладах виділених зон спостереження; 
ретроспективна інформація облікових документів лікувально-профілактичних закладів за 
минулі періоди часу; дані лікарських оглядів населення; дані клінічних, лабораторних та 
інструментальних обстежень; результати медико-соціологічних досліджень населення  
[2, с.113]. 

Таблиця 1 
Показники соціального ефекту від діяльності медичних закладів у Тернопільській 

області, 2011 р. [3; 4] 
 

№ 
з/п 

Адміністративно-
територіальна 

одиниця 

Захворюваність 
населення, ‰ 

Інвалідність, 
‰ 

Смертність, 
‰ 

Ранг соціального 
ефекту (в порядку 

зниження 
ефективності) 

1.  Бережанський 
район 

783,7 335 
16,3 

16 
2.  Борщівський « 631,7 348 16,9 5 
3.  Бучацький « 762,6 361 14,0 14 
4.  Гусятинський « 551,9 369 15,5 3 
5.  Заліщицький « 552,8 391 15,8 4 
6.  Збаразький « 669,0 415 15,4 9 
7.  Зборівський « 634,4 431 18,7 8 
8.  Козівський « 493,8 439 16,4 1 
9.  Кременецький « 515,4 440 15,6 2 
10.  Лановецький « 640,6 449 18,4 7 
11.  Монастириський « 727,3 455 18,2 13 
12.  Підволочиський « 775,1 456 17,8 17 
13.  Підгаєцький « 673,1 489 18,1 10 
14.  Теребовлянський « 637,3 505 15,3 6 
15.  Тернопільський « 716,7 542 14,0 11 
16.  Чортківський « 714,9 567 15,2 12 
17.  Шумський « 762,9 576 15,7 15 
18.  м. Тернопіль  806,0 488 8,1 18 
19.  Всього по 

Тернопільській 
області 

686,6 464 14,4 - 
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Для оцінки величини соціального ефекту ми провели ранжування всіх 
адміністративно-територіальних одиниць Тернопільської області за сумарним впливом усіх 
показників цього ефекту для діяльності медичних закладів (табл. 1). Найвищі ранги 
отримали Козівський, Кременецький і Гусятинський райони, а найнижчі – м. Тернопіль, 
Підволочиський і Бережанський райони. 

Розглянемо вплив показників соціального ефекту на результати ранжування на 
прикладі Тернопільської області. 

Отже, показник захворюваності відображає відхилення від загальнопатологічного 
поняття здоров’я (норми), тобто від інтервалу, в межах якого кількісні коливання 
психофізіологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функціонального 
оптимуму. Оскільки з поняттям «захворюваність» пов’язують три медичні показники (суто 
захворюваність, хворобливість і патологічну ураженість), то для аналізу даних в регіоні 
необхідно використовувати відповідні їм статистичні показники, а саме: первинна 
захворюваність, як сукупність раніше незареєстрованих, а вперше в поточному році 
виявлених серед населення захворювань, що відповідає показнику суто захворюваності; 
загальна захворюваність, як сукупність усіх хвороб серед населення, що вперше виявлені в 
поточному році, а також виявлених у попередні роки, але з приводу яких хворі звернулися по 
медичну допомогу в поточному році, що відповідає показнику хворобливості; поширеність 
або розповсюдженість хвороб, як факти патологічного стану населення, виявлених під час 
медичних оглядів, що відповідає показнику патологічної ураженості [5, с.92]. 

Розповсюдженість захворювань у Тернопільській області зменшилась на 0,9 % в 
порівнянні з 2010 р., при чому найвищими є показники у Монастириському (1956,0 ‰), 
Бережанському (1941,5 ‰), Лановецькому (1894,0 ‰), і Бучацькому (1923,1 ‰) районах, 
найнижчими – у Козівському (1653,0 ‰), Збаразькому (1664,5 ‰), Гусятинському  
(1679,4 ‰), Заліщицькому (1760,0 ‰), Тернопільському (1727,2 ‰) районах. Зменшення 
рівня показника ще не свідчить про наростання позитивних змін у стані здоров’я населення, 
адже це могло відбутися за рахунок відсутності лікувальних заходів, що призвело до 
зростання смертності серед хворих і, як наслідок, зменшення їх чисельності.  

Число зареєстрованих захворювань вперше в житті серед усього  населення –  
742176 випадків. В структурі первинної захворюваності перше місце посідають хвороби 
органів дихання – 30131,5 на 100 тис. населення або 43,9%, друге місце – хвороби шкіри – 
4914,3 або 7,02%, трете місце – хвороби органів кровообігу – 4808,9 або 7,0%. Показник 
первинної захворюваності найбільший у м. Тернополі (80595,8), найменший – у Козівському 
районі (49378,8). Високі показники  захворюваності зареєстровано у Бережанському 
(78366,9), Шумському (76293,7) та Бучацькому (76260,6) районах. Захворюваність серед 
сільського населення становить 60,0 %, серед міського – 40,0 % [3, с.21]. Показник первинної 
захворюваності більш чутливий до впливу змін у середовищі, що оточує населення. 
Аналізуючи його можна одержати правильне уявлення про ефективність відповідних 
соціально-гігієнічних і лікувальних заходів. Необхідно зауважити, що відсутність умов для 
зручного та своєчасного звернення населення по медичну допомогу, низький рівень 
санітарної культури населення, недбале ставлення до власного здоров’я, що частіше 
зустрічається серед сільських мешканців, призводять до того, що число зареєстрованих 
захворювань у районах з переважанням сільського населення менше фактичного. 

Водночас аналіз структури захворюваності одночасно із аналізом числа вперше 
встановленого діагнозу в запущених стадіях процесу дає можливість додатково виявити 
недостатню роботу лікарів та районних спеціалістів по активному виявленню хвороб.  
У структурі поширеності захворювань за класами хвороб перше місце посідають хвороби 
системи кровообігу, друге – хвороби органів дихання, третє – хвороби органів травлення. 
Вищим від середньообласного показник загальної запущеності є у Лановецькому (28,2%), 
Шумському (26,2%), Тернопільському (23,7%), Гусятинському (23,2%), Підволочиському 
(23,0%), Борщівському (22,1%), Бучацькому (20,7%) районах та в м. Тернополі (19,9%).  
В розрізі соціальної ефективності наведені дані свідчась про низький рівень настороженості 
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населення щодо всіх видів захворювань та слабкий контроль за цією ланкою роботи з боку 
адміністрації лікарень. 

Наступним показником соціальної ефективності роботи медичних закладів в регіоні є 
інвалідність. Інвалідність як статистичне поняття – це сукупність показників, які 
характеризують частоту стійкої втрати працездатності населення й склад інвалідів на даній 
території за віком, групами, причинами тощо. Інвалідність є одним з найважливіших 
показників здоров’я населення, що має не тільки медичне, але й соціально-економічне 
значення. Вона надто тісно пов’язана із захворюваністю населення і по суті завжди є її 
результатом. Це ж стосується й інвалідності дітей унаслідок анатомічних дефектів та 
вроджених вад. А отже, показник інвалідності прямо дозволяє оцінити результативність 
діяльності медичних установ. 

За період 2011 р. число вперше визнаних інвалідами серед дорослого населення 
Тернопільської області становить 4037 чол., що на 69 випадків більше у порівнянні з  
2010 роком – 3968, відповідно підвищився рівень первинного виходу на інвалідність з  
45,6 до 46,4 випадків на 10 тис. дорослих жителів. В розрізі районів цей показник коливається 
від 33,5 випадків в Лановецькому районі до 57,5 випадків в Заліщицькому районі. 

Основною медико-соціальною причиною в структурі первинної інвалідності 
дорослого населення Тернопільської області тривалий час залишаються хвороби системи 
кровообігу – їх частка складає 21,2 % всієї первинної інвалідності серед дорослого 
населення. У розподілі груп інвалідності внаслідок хвороб системи кровообігу 17,9 % 
випадків припадає на І групу, 16,8 % на II групу і 65,3% на III групу інвалідності. 

Друге місце у причинній структурі первинної інвалідності дорослого населення у  
2011 року займають новоутворення, їх частка становить – 20,0%. В 2011 році спостерігається 
підвищення первинної інвалідності в цій групі захворювань – на 85 чоловік з 723 у 2010 р. до 808 у 
2010 р. До числа районів, у яких цей показник є найвищим відносяться Заліщицький  
(15 випадків/10 тис. дорослого населення), Чортківський (14,9), Кременецький (10,4). Найменший 
вихід на інвалідність внаслідок онкопатології в Лановецькому районі – показник 5,2. 

У 2011 р. в порівнянні з 2010 р. також спостерігається підвищення первинної 
інвалідності в класі хвороб кістково-м’язової системи, їх кількість збільшилась на  
46 випадків в порівннянні із 2010 р. У розрізі районів найвищі показники первинного виходу 
на інвалідність внаслідок хвороб кістково-язової системи є у Бучацькому (8,8 випадків/10 
тис. дорослого населення), Гусятинському (7,9), Борщівському (7,4) районах. Найнижчий 
показник в Підгаєцькому районі (0,6). 

Особи працездатного віку становлять переважну більшість первинної інвалідності, їх 
відсоток коливається з 84,2% у 2010р. (по Україні у 2010р. – 80,4% ) до 86,2% у 2011 році. 
Найвищий рівень спостерігається в Борщівському (76,5), Гусятинському (61,1), 
Заліщицькому (76,6), Монастириському (60,7), Чортківському (63,00), Кременецькому (58,6), 
Зборівському (57,7), Теребовлянському (58,0) районах. Нижче середньообласного показник 
у: Шумському (49,4), Тернопільському (43,7), Підволочиському (48,3), Лановецькому (45,1), 
Козівському (48,2), Бережанському (50,0) районах [1].  

Проблема інвалідності з точки зору соціального ефекту від діяльності медичних закладів 
у регіоні може розглядатися в двох ключових аспектах: по-перше, інвалідність знижує якість 
життя особи, зумовлює психологічне напруження та обмеженість життєдіяльності, адже 
відомим і сталим є той факт, що середовище проживання в будь-якому регіоні України (а 
особливо в такому депресивному, як Тернопільська область)  не пристосоване для осіб з 
обмеженими можливостями; по-друге, інвалідність зменшує економічний потенціал 
продуктивних сил суспільства та продуктивність суспільної праці, що призводить до 
додаткового навантаження на працездатне населення області в умовах демографічної кризи, 
коли частка працездатних осіб у структурі працездатного населення залишається малою.  
Так, рівень інвалідності на 10 тис. працездатного населення у 2011р. на Тернопіллі становив 
10,9. Найвищий рівень спостерігався в Чортківському (13,3), Теребовлянському (11,5), 
Кременецькому (12,7), Збаразькому (14,1), Заліщицькому (17,4), Бучацькому (11,8), 



Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 4 (47) 

 356 

Борщівському (11,0) районах. Найнижчі показники –  у Шумському (6,6) Підгаєцькому (8,0), 
Лановецькому (7,3), Зборівському (7,6), Монастириському ( 8,1 ) районах.  

У структурі первинної інвалідності працездатного населення, другий рік поспіль, 
перше місце займають новоутворення. Продовжується ріст даної патології з 609 чол. у  
2010 р. до 670 осіб у 2011р., з них : до 39 років – 137 осіб, від 40 до 55/60 р. – 533 осіб.  
Друге місце в структурі первинної інвалідності працездатного населення займають хвороби 
системи кровообігу. У 2011 році по даній патології вперше було визнано інвалідами 615 чол. 
проти 583 чол. у 2010 р. , з них : до 39 років – 50 чол., від 40 до 55/60 р. – 565 осіб. Наведені 
дані свідчать про водночас складну соціально-економічну ситуацію в області та 
неефективніть заходів профілактичного медичного огляду серед працюючого населення. 

Смертність є яскравим показником соціальної ефективності від діяльності медичних 
закладів у регіоні. Якщо аналізувати величину смертності, то необхідно прослідкувати величину 
природного приросту за адміністративно-територіальними районами Тернопільської області, бо 
природний приріст відображає перевищення народжуваності над смертністю або навпаки, що 
свідчить про масштабність вимирання населення. Причиною природного скорочення населення 
в Тернопільській області (додатнім природний приріст станом на 2011 р. був лише у м. 
Тернополі – +5‰ та у Бучацькому районі – +1,4‰) є не лише низька народжуваність, а й 
стабільно висока смертність, спричинена погіршенням здоров’я населення.  

Найбільший ріст смертності у 2011 р. в порівнняні з минулим роком спостерігався в 
таких районах: Заліщицькому – від 15,4 на 1000 осіб населення в 2010 р. до 15,8 в 2011 р., 
Зборівському від 18,0 до 19,0.  Особливо виражений процес депопуляції в таких районах: 
Монастириському –8,3, Підгаєцькому –7,6, Підволочиському –7,3, Ланівецькому –7,0, 
Козівському –6,4, Зборівському –6,0, в яких природній приріст на протязі 2 років перевищує 
обласний  показник в 3 і більше разів. Показник дитячої смертності за 2011 р. склав 8,03 ‰. 
Найвищі показники в Підгаєцькому (13,2‰), Теребовлянському (11,3‰), Кременецькому 
(10,8‰), Монастириському (10,7‰) районах [3, с.16].  

Необхідно зазначити, що серед набору показників, що ілюструють соціальний ефект 
від діяльності медичних закладів, відсутні показники забезпеченості населення лікарняними 
закладами та їх відвідуваності, які опесередковано відображають  причини стану здоров’я 
населення та якість медичного обслуговування. Щодо Тернопільської області, то тут 
спостерігається нерівномірне забезпечення лікарняними ліжками на кожні 10 тис. населення. 
Зокрема найвищим цей показник є у районах з найменшою загальною чисельністю 
населення – Підгаєцькому (60,3), Шумському (68,6), Лановецькому (57,8), а найнижчим – у 
Тернопільському районі (33.4), хоча їх рейтинги соціального ефекту (табл. 1) є близькими за 
значенням, що свідчить про низьку ефективність роботи медичних закладів навіть у тих 
районах, де їх потужність є найбільшою. 

У порівнянні з минулим роком у 2011 р. кількість відвідувань медичних закладів 
зменшилась на 252742. Аналізуючи цей показник можна сказати, що в районах іде 
недоврахування  кількості відвідувань, немає контролю зі строни керівництва. Кількість 
відвідувань на одного жителя становить 11,3. Нижче середньообласного показника кількість 
відвідувань спостерігається у Кременецькому (9,7), Тернопільському (9,9), Лановецькому (10,2) 
районах. Вище обласного показника – у Заліщицькому (12,7), Підгаєцькому (12,3), Козівському 
(12,1), Монастириському (12,1), Бережанському (12,0), Шумському (12,0) районах [3, с.62]. 

Загалом, проведений аналіз свідчить про наступне: найнижчий ранг соціального ефекту 
від діяльності медичних закладів отримали ті райони, де показники захворюваності, інвалідності 
та смертності були найбільшими, а найвищий – ті райони, де аналогічні показники офіційною 
статистикою були зафіксовані як найнижчі по області. Проте аналіз реальної соціальної 
ефективності не може бути обмежений лише кількісними характеристиками, бо зрозумілим є те, 
що аналіз соціального ефекту від діяльності медичних закладів тісно пов’язаний із аналізом 
медичного ефекту, тобто характеристикою рівня захворюваності, його динаміки, якості 
медичної допомоги тощо. Водночас оцінити якість медичної допомоги складно через значний 
суб’єктивізм в оцінюванні, викревленість або невірне трактування кількісних оцінок, 
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непридатність для оцінки якості будь-якого етапу надання медичної допомоги, часто 
неможливость збору та аналізу даних про типові помилки лікарів або недоліки в роботі 
лікувально-профілактичного закладу. Наприклад, як правило, покращення роботи з виявлення 
контингентів хворих з хронічним перебігом захворюваності призводить до зростання показників 
захворюваності, що також прослідковується в районах Тернопільської області.  

На думку автора, аналіз статистичних даних щодо соціального ефекту медичної сфери 
необхідно доповнювати іншими методами збору та обробки соціологічної інформації, 
такими як опитування хворих, анкетування медичного персоналу тощо з метою уникнення 
суб’єктивізму в оцінці та трактуванні кількісних показників.  

Висновки і перспективи подальших розробок. В умовах ринкової економіки пацієнт – 
це клієнт, який платить за надану йому медичну послугу. Як і у випадку ринку будь-яких 
послуг, логічно постають питання про потреби (запити) клієнта та ступінь задоволення цих 
потреб. Ступінь задоволення пацієнта наданою медичною послугою залежить від багатьох 
факторів (у тому числі від суб’єктивних), наприклад від особливостей характеру, віку, статі, 
рівня освіченості та культури, загального стану здоров’я, матеріального рівня, бажання 
відвідувати медичні установи, загальносуспільного уявлення про якість медичного 
обслуговування тощо. У цілому ці фактори призводять до того чи іншого рівня 
відвідуваності реальними чи потенційними хворими медичних установ. У поєднанні з 
наявністю або відсутністю необхідної мережі медичних закладів та медперсоналу це 
призводить до певного соціального ефекту від діяльності сфери охорони здоров’я. У процесі 
вивчення рівня згаданого соціального ефекту значну роль можуть відіграти спеціально 
організовані статистичні спостереження, що дають можливість виявити стан медичного 
обслуговування в регіоні та його ефективність серед різних груп населення, у поєднанні з 
аналізом щорічних статистичних даних медичних закладів [6, с.395]. 

Незважаючи на всі недоліки існуючих методів, існує об’єктивна необхідність 
вивчення реальної величини соціального ефекту в окремих регіонах України від діяльності 
медичних закладів, перш за все, у зв’язку з процесами старіння населення, зменшення 
народжуваності та моніторингу стану репродуктивного та сексуального здоров’я населення, 
з метою підвищення рівня задоволеності населення від умов проживання в країні, зменшення 
еміграційних потоків, збільшення обсягу та продуктивності трудових ресурсів. Тому 
перспективними вбачаємо кроки із розширення методологічної бази дослідження 
соціального ефекту від діяльності медичних закладів в регіоні, доповнення її соціологічними 
методами збору інформації. 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ  
 
                  
У статті визначено роль і місце 
екологічного бізнесу в економіці 
природокористування. Визначено об’єкти 
реінжинірингу екологічного бізнесу. 
Розкрито сутність поняття реінжинірингу 
та інжинірингу з урахуванням екологічної 
складової. Запропоновано введення 
концепції комплексного інжинірингу 
природокористування.                               

The article defines the role and place of 
environmental business in the economy of 
nature. Objects of environmental business re-
engineering are defined. The essence of the 
concept of re-engineering and engineering is 
discovered taking into account the 
environmental component. The concept of 
integrated natural resources engineering is 
suggested. 

 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сталий соціально-економічний 

розвиток України багато в чому визначається станом навколишнього природного 
середовища й рівнем використання природно-ресурсного потенціалу.  

Цільовими орієнтирами сталого розвитку є якість життя, рівень економічного 
розвитку, екологічна стабільність. На цей час гармонічному розвитку суспільства 
приділяється велика увага у вигляді глобальних змін у природі, тому шлях до  
сталого розвитку припускає тісну інтеграцію економічної й природоохоронної  
політики, тобто економіки, у процесі прийняття рішень в області навколишнього 
середовища.  

Сьогодні важко знайти рівну за популярністю тему, як «бізнес-процеси». Джерела цієї 
популярності, як видно, пов’язані з економічними успіхами японських компаній наприкінці 
70-х на початку 80-х років. У той час багато західних компаній випробували сильну 
конкуренцію з боку японських виробників, а деякі з них навіть збанкрутували.  

Окремі високотехнологічні галузі, наприклад виробництво плазмових та Lcd-Панелей 
для телевізорів, японці повністю монополізували. З того часу конкуренція з боку японців 
тільки наростала, охоплюючи все нові й нові галузі.  

Природно, що на Заході виник величезний інтерес до японських методів управління. 
На цій хвилі з’явилися такі методи і підходи, як TQM (тотального управління якістю), SPC 
(статистичні методи управління процесами), «Реінжиніринг», TPS (виробнича система 
Тойоты), JIT (точно під час), «Кайдзен», «Шість сигм» та інші. Але все-таки найбільшу 
популярність одержали методи, засновані на процесному підході, який фокусувався на 
процесах, а не тільки й не стільки на функціях окремих підрозділів.  

Крім того, процесний підхід був більш зрозумілий західному стилю управління, ніж 
такі методи, як «кружки якості», «довічний найм» і робота в групах. Тепер менеджери 
цікавилися більше не причинами японського дива, а тим, як же вдається японцям 
впроваджувати такі складні і неочевидні за результатами системи. Було потрібно 
керівництво швидкого готування по впровадженню змін. Тому не дивно, що книга Джеймса 
Чапи і Майкла Хамера «Реінжиніринг корпорації. Маніфест революції в бізнесі», що 
відповідала надіям менеджерів, була прийнята відразу. Звичайно, цьому сприяли успіхи 
японців і труднощі з розумінням TQM, але не меншою мірою, крах надій компаній на 
автоматизацію й комп’ютеризацію технологій. Останні нововведення, незважаючи на 
очевидний прогрес інформаційних технологій, не приносили відчутних фінансових 
результатів. Некваліфікована праця, що вивільнялася, замінялася на більш кваліфіковану 
працю з більш високою вартістю. Усі інвестиції в нові технології з'їдали високі оклади нових 
співробітників [1]. 
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Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Аналіз існуючої літератури дає 
підставу говорити про те, що питання екологічного інжинірингу і реінжинірингу дозволять 
запобігти виникненню кризових економіко-екологічних ситуацій.  

Дослідження літературних джерел показали, що рішення завдань екологічного бізнесу 
є досить серйозною проблемою. Очевидно, що від коректності постановки суттєво залежить і 
вірність її рішення. Але проблема реінжинірингу навколишнього природного середовища 
практично не розроблена. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз досліджень і 
публікацій останніх років, у яких започатковано розв’язання проблеми говорить про те, що 
питання стратегії розвитку й удосконалення екологічного бізнесу в сучасних умовах 
розвитку економіки природокористування в ринково-правовому полі розроблені 
недостатньо.  

Концепція екологічного бізнесу набагато ширше, і як об’єкт у ній можуть 
розглядатися практично всі ланки процесу суспільного відтворення, включаючи відтворення 
середовища перебування.  

Лише така широка інтерпретація екологічного бізнесу дозволяє найбільш повно й 
системно використати концепцію природокористування як інструмента реалізації планів 
стійкого суспільного розвитку на локальному, регіональному та глобальному рівнях. Це 
обумовлено частково й тим, що сам об’єкт ще не досить вивчений, і інституціональні основи 
забезпечення нормативного якісного стану навколишнього середовища, який досягається 
шляхом установлення стандартів на забруднення різного роду в Україні стає затребуваний 
практикою.  

У процесі формування єдиних міжнародних структур у трансформаційній економіці 
України ставиться задача забезпечення позитивних змін у всіх ланках господарсько-
виробничого комплексу на базі їх ринкового регулювання і створення єдиної національної 
системи оцінних економіко-екологічних показників.  

Постановка завдання. Метою статті є визначення сутності реінжинірингу 
екологічного бізнесу як управлінської, еколого-економічної, інформаційно-технологічної 
категорії і визначення напрямку стратегії реінжинірингу навколишнього природного 
середовища.  

Головним у виконанні цієї роботи є застосування наукових методів екоінноваційного 
менеджменту.  

Питання взаємодії підприємництва й навколишнього природного середовища 
означають екологізацію інноваційної, управлінської та економічної діяльності, а також 
певний внесок ділових структур у вирішення цього питання.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Реінжиніринг на сьогоднішній день 
здобуває все більшу й більшу популярність у світі. Росте інтерес і до екологічного 
реінжинірингу.  

Взаємодія людини і навколишнього природного середовища повинна розвиватися за 
принципом позитивного зворотного зв’язку.  

Удосконалення техніки і технології (більш екологічно чистих), екологізація бізнес-
процесів повинні сприяти хоча б не збільшенню маси природної речовини в процесі 
виробництва, споживання, обміну й розподілу. Мотивацією проведення екологічного 
реінжинірингу є поліпшення якості продукції, якість навколишнього природного 
середовища.  

У якості конкретних об’єктивних причин, що викликають необхідність істотних змін 
в екологічному бізнесі (виробництві) і його організації виділяються такі: 
− конкуренція, яка виникає в результаті появи глобальних екологічних проблем і як одна із 

причин формування глобальних об'єднаних ринків екологічно чистих технологій, 
продукції, послуг, а це сприяє розширенню ринку усередині країни; 

− перехід до випуску якісно нової, екологічно чистої, конкурентоспроможної продукції й 
вихід зі своїм товаром на зовнішні ринки;  
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− недостатня віддача від інвестицій у комп’ютерні системи та інформаційні технології. 
Поява якісно нових ІТ змінила ситуацію, сприяло поліпшенню й екологізації бізнес-
процесів і дала для цього реальні засоби. 

Метою екологічного реінжинірингу є системна реорганізація матеріальних, 
фінансових і інформаційних потоків, спрямована на спрощення організаційної структури, 
перерозподіл і мінімізацію використання різних ресурсів, скорочення термінів реалізації 
потреб клієнтів, підвищення якості їх обслуговування. Мова йде про формування зовсім 
нових ділових цілей з використанням останніх досягнень інформаційних технологій.  

Екологічний реінжиніринг – це процес переосмислення й реконструкції екологічного 
бізнесу, який перетворює всі існуючі структури і втілює нові способи виконання робіт з 
екологічного та екологоорієнтованого бізнесу й підприємництву саме у ресурсноекологічній 
сфері. Тільки так можна добитися реального впливу на екологічну ситуацію як на 
локальному, регіональному, так і глобальному рівнях.  

Екологічний реінжиніринг дозволить зробити відхід від базових принципів побудови 
бізнесу й перетворює конструювання екологічного бізнесу в інженерну діяльність. У 
сучасному світі така можливість обумовлена новітніми досягненнями в області 
інформаційних технологій.  

Екологічний реінжиніринг це процес оздоровлення підприємств за допомогою 
підйому технічних рішень на основі їх екологізації на новий рівень і створення принципово 
нових економічно ефективних бізнес-процесів в управлінні [2, с.237; 3, с.340]. 

Реінжиніринг екологічного бізнесу (РЕБ) – процес підвищення еколого-економічного 
і організаційно-екологотехнічного рівня виробництва за допомогою застосування більш 
тонких інструментів (наукових і технічних засобів) екологічного інжинірингу або 
інжинірингу нового покоління з урахуванням екологічних обмежень. За умови того, що на 
сьогоднішній день ігнорувати екологічні фактори, вплив навколишнього природного 
середовища, що виконує три функції (забезпечення природними ресурсами, що регулюють 
екосистемні функції, забезпечення природними послугами) не можливо, тому що це може 
привести до виникнення глобальних екологічних проблем, виникає мотивація до проведення 
екологічного реінжинірингу бізнес-процесів для максимального досягнення ефекту 
виробничої, фінансово-економічної та екологічної діяльності. Так, якщо весь інструментарій 
наукових основ інноваційного екоменеджменту (це далеко не повний інструментарій), 
прийняти за 100%, то на даний час підприємства вивчають і застосовують не більш як 10% 
наукових інструментів. Вирішення великих стратегічних проблем без застосування цих 
інструментів неможливо.  

РЕБ є напрямком, що виник на стику різних сфер діяльності: управління 
(екоменеджменту), інформатики та еконології. Реінжиніринг бізнес-процесів з урахуванням 
екологічних складових (або реінжиніринг екобізнес-процесів – РЕБП) орієнтований на 
корінну перебудову всієї діяльності підприємства, а не на часткові зміни у сфері 
екологічного менеджменту, й кінцевою метою є випуск екотоварів, екопослуг, документів й 
сервісу.  

Реінжиніринг навколишнього природного середовища можливий при реалізації 
реінжинірингу екологічного бізнесу, а саме реінжинірингу екологічності бізнесу, 
реінжинірингу екологоорієнтованого бізнесу й бізнесу в ресурсоекологічній сфері.  

Об’єктами реінжинірингу екологічного бізнесу є: 
− підприємства, що перебувають у кризовому стані через несприятливу цінову політику, 

якість товару, що не відповідає екологічним вимогам технічних  
умов, державних стандартів і інших нормативних документів. Якість  
товару повинна визначати рівень споживчих властивостей продукту, його здатність 
вирішувати проблеми споживачів, характеризуватися такими параметрами як 
екологічність, тривалість, надійність, точність, простота використання й т.п.;  

− підприємства, що розробляють інноваційні стратегії розвитку, які в теперішній момент не 
перебувають у кризовім положенні, але керівники передбачать неминучість виникнення 
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важкорозв'язних проблем, пов’язаних з появою нових конкурентів, зміною 
екологоорієнтованих вимог клієнтів, зміною поведінки галузевих конкурентів, 
зміною поставок ресурсів, зміною стану макросередовища;  

− підприємства-лідери, що проводять екоінноваційну політику. Ці підприємства не 
мають явних проблем, але за допомогою екологічного реінжинірингу прагнуть 
впровадити екологічні нововведення. 

Екобізнес-процес являє собою систему послідовних, цілеспрямованих і 
регламентованих видів діяльності, що досягають значимих для екологічного бізнесу 
результатів.  

Визначальними властивостями екобізнес-процесу є кінцева й взаємозалежна 
сукупність дій, обумовлена відносинами, мотивами, обмеженнями і ресурсами 
усередині кінцевої множини суб’єктів і об’єктів, що поєднуються в систему заради 
спільних інтересів з метою одержання конкретного результату, відчужуваного або 
споживаного самою системою. Ринкові механізми не можуть самостійно забезпечити 
включення в економіку природних ресурсів у такий спосіб, який був би оптимальним 
для всього суспільства. У рамках ресурсно-екологічної політики повинні бути визначені 
права на ресурси навколишнього середовища, після чого вони можуть бути включені в 
різні, з погляду суспільства більш вигідні види економічної діяльності. 

З метою одержання практичної методики по реінжинірингу або оптимізації 
бізнес-процесів, що узагальнює досягнутий досвід по оптимізації бізнес-процесів, 
автором [1] запропонований метод «5В», названий ним так за аналогією з відомими 
методами 5М, 5S, 5П і так далі. Суть цього методу полягає в послідовнім рішенні п’яти 
таких основних задач: 

1. Виявити процеси. Необхідно визначити бізнес-процеси, які потрібні для 
досягнення цілей організації. Таке визначення включає проектування, планування, 
розподіл відповідальності й забезпечення процесів. 

2. Витягнути процеси. Потрібно забезпечити, щоб бізнес-процеси завжди 
відповідали цілям організації за допомогою ефективного поширення інформації. 
Звичайна проблема: підміна цілей. Наприклад, коли замість виконання вимог 
споживачів організація переслідує інші цілі, найчастіше – короткострокові фінансові 
вигоди.  

3. Вирівняти процеси. Як правило, елементи процесів не погоджені між собою, 
звичайно по продуктивності. Це викликає нерівномірність, затримки, запаси, псування 
продукції і множину інших втрат.  

4. Видавити процеси. Як правило, бізнес-процеси і середовище, що їх оточує, 
містять багато такого, що не вносить цінність у вироблену продукцію. Зайві рухи, зайве 
встаткування, зайві люди, сміття, запаси й т.п. постійно створюють проблеми.  

5. Вичистити процеси. Будь-які бізнес-процеси піддаються ризикам, пов’язаним 
із зовнішніми й внутрішніми впливами. Це можуть бути нерівномірність і/або 
ненадійність поставок, ненадійність і некомпетентність співробітників, ненадійність і 
невідповідність устаткування, питання безпеки й екології і так далі.  

Дуже важливо дотримувати послідовності рішення задач «5В». Є й шоста задача, яка 
не входить у послідовність «5В», а є основною задачею по управлінню бізнес-процесами.  
Це – загальне лідерство.  

Лідер здатний визначати цілі, ставити задачі, ухвалювати відповідальність, 
поширювати знання й інформацію, забезпечувати залучення підлеглих, в остаточному 
підсумку, він домагається постійної результативності. Не можна очікувати скільки-небудь 
пристойних результатів від тих, хто не прагне до лідерства. Саме лідери процесів повинні 
очолити й реалізувати всі п'ять задач методу «5В». 

Партнерство й співробітництво в області інжинірингу екологічно прийнятного 
підприємництва припускає:  
− по-перше, вивчення світового досвіду в області законодавчо-нормативних документів та 
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правил, і своє екологічне законодавство й екологічну практику Україна повинна привести 
у відповідність зі стандартами й вимогами Європейського Союзу;  

− по-друге, формування фахівців зі створення систем управління екологічним бізнесом;  
− по-третє, впровадження реінжинірингу екологічного бізнесу. 

Інжиніринг екобізнесу, як загальне поняття, враховує екореінжиніринг бізнес-
процесів і вдосконалення екобізнесу, у вигляді одержання кардинальних еколого-
економічних ефективних результатів і вдосконалення екологічного бізнесу, що має справу з 
довгочасною підтримкою перепроектованих процесів.  

Виділяються такі напрямки інжинірингу екобізнесу:  
− консалтинговий – пов’язаний з інтелектуальними послугами при проектуванні екологічно 
чистих об’єктів, розробці планів і контролю над проведенням робіт; 
− технологічний – надання замовникові технологій, екологічно чистих технологій 
необхідних для створення екологічно чистих об’єктів і їх експлуатації (договори на передачу 
виробничого досвіду й знань), розробка проектів по енергопостачанню, водопостачанню, 
транспорту, розміщенню відходів і т.д.; 
− фінансовий – розробка нових фінансових інструментів і операційних схем, включення 
екологічного фактору у фінансові розрахунки як на рівні підприємства, так і на 
національному рівні.  

Екологічний інжиніринг являє собою комплекс інженерно консультаційних послуг 
дослідницького, проектно-конструкторського, розрахунково-аналітичного характеру з 
обліком екологічних складових, підготовкою техніко-еколого-економічних обґрунтувань 
проектів, вироблення рекомендацій в області оптимізації витрат ресурсів і охорони 
навколишнього середовища, тобто комплекс комерційних послуг з підготовки й 
забезпеченню процесу управління витратами ресурсів і охороною навколишнього 
середовища [4, с.251]. 

В останні роки в якості самостійного наукового напрямку в Україні  
починає розвиватися екологічний інжиніринг бізнесу, екологічний реінжиніринг  
бізнесу. Суть якого полягає у відновленні навколишнього середовища за допомогою 
екологічного бізнесу.  

Екологічний реінжиніринг – це фактично екологізація бізнесу. І в центрі уваги при 
вирішенні екологічних задач на підприємстві виявляються дві проблеми: раціональне 
використання природних ресурсів і охорона навколишнього середовища з одного боку, і 
випуск екологічно чистої продукції з іншої сторони.  

У цьому випадку відбувається поділ бізнесу на екологічні види діяльності, 
безпосередньо пов’язані із природокористуванням і охороною середовища (екоінноваційні 
технології й техніка), тобто виробництво спрямоване на виготовлення екотоварів і на те, щоб 
виробництво було «чистим». Тому екологічний реінжиніринг і буде спрямований на випуск 
екотоварів і на екологічно чисте виробництво. 

Найважливішим питанням для екологізації бізнесу, переходу до стійкого типу 
розвитку є питання про механізми реалізації екологоорієнтованого розвитку.  

Пріоритетний напрямок має формування ефективного екологічного  
реінжинірингу [5].  

Інституційний аспект екологічно безпечного природокористування враховує 
визначення відповідної ролі й функцій у цьому процесі існуючих організацій і відомств, 
відповідальних за контроль і управління природокористуванням, а також регіональних і 
місцевих органів влади.  

Як контекст тут необхідно розглядати адміністративно-територіальну реформу та 
реформування системи місцевого самоврядування в Україні.  

Розширюються права місцевих органів влади та територіальних громад, які вже 
можуть виступати в якості самостійних агентів власного економічного розвитку. Саме на них 
має лягти головна відповідальність за реалізацію програм екологічно безпечного 
природокористування.  
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«Стратегією безпечного майбутнього» компанія продовжує впроваджувати 
інноваційні технології XXI століття й активно використовувати екологічно чисті технології 
та джерела енергії.  

Відповідальний бізнес зобов’язаний піклуватися про охорону навколишнього 
середовища, і такий підхід базується на принципах: обов’язковості екологічного прогресу; 
основа такого прогресу – інвестиції в екологоорієнтовані інновації; необхідності 
підтримувати міжнародні й національні екологічні ініціативи. 
  Висновки і перспективи подальших розробок. Більш широким і комплексним 
поняттям реінжинірингу із сфери розвитку екологічного бізнесу є реформування 
(реструктуризація), що охоплює всі аспекти діяльності: екологічні, технічні, економічні, 
соціальні, інформаційні, управлінські та ін.  
 Перший напрямок комплексного розвитку організації в сукупності з 
удосконалюванням організаційної структури й методів організації процесів відноситься до 
основних цілей екологічного реінжинірингу. 

Ефективність проведення реінжинірингу екологічного бізнесу виражається в прямих 
вигодах, які пов’язані з можливістю розширити ринок збуту продукції, але для цього 
необхідно підвищити конкурентоспроможність вітчизняних товарів з метою їх просування як 
на внутрішньому, так і на світовому ринку.  

Справа в тому, що нині світовий ринок розвивається в напрямку посилення уваги  
до екологічних властивостей товарів і послуг. Із цим необхідно рахуватися й  
українським товаровиробникам, якщо вони прагнуть успішно конкурувати із закордонними 
фірмами.  

 Останнім часом усе більш актуальним стає питання про створення та реалізацію 
проекту «Інновації в екології», який дозволив би підтримати розвиток інноваційної 
діяльності в області екології й посприяти в просуванні науково-технічних розробок. 
Розвиненим економікам знадобився час, щоб погодити екологічну політику з новим 
найважливішим трендом світового НТП – ресурсо- і енергозбереженням, поступовим 
переходом на альтернативні джерела енергії, що призводять, в остаточному підсумку, до 
підвищення їх конкурентоспроможності. 
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СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ 
НАСЕЛЕННЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 
У статті визначено особливості формування 
рівня зайнятості населення України, 
проведено аналіз динаміки рівнів 
зайнятості в Одеській області. Здійснено 
порівняльний аналіз рівнів зареєстровано-
го безробіття в Україні та Одеській обла-сті 
і визначено причини, що формують 
достатньо низький рівень зареєстрованого 
безробіття в Одеській області. 
 

The article defines the formation features of 
the employment level in Ukraine and contains 
performed analysis of the employment levels 
dynamics in Odessa region. The comparative 
analysis of the registered unemployment levels 
in Ukraine and Odessa region was held and the 
causes that form sufficiently low level of 
registered unemployment in Odessa region 
were identified.  

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Актуальність цього дослідження 

обумовлена ситуацією, що сформувалась на ринку праці в Одеській області в останні роки, і, 
в першу чергу, це низький рівень зайнятості населення, на який значний вплив виявила 
світова економічна криза і тим самим ще більше загострила існуючі проблеми.  

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Проблемами регулювання 
зайнятості населення займаються багато українських та зарубіжних економістів, зокрема 
таких як Г. Бекер, М. Фрідмен, Дж. Кейнс, З. Бараник, М. Безтелесна, О. Власюк, Е. Лібанова 
та ін. Підкреслюючи важливість даного питання Д. Жуков відмічає, що «зважаючи на те, що 
Україна вже давно позбулася планової економіки, забезпечення зайнятості вивільнюваних 
працівників є дуже актуальною темою сучасних трудових відносин» [1, с.20]. В. Попов, 
аналізуючи проблеми зайнятості та безробіття, підкреслює, що «якщо рівень безробіття 
розглядати як показник невикористаного трудового ресурсу, то всі соціально-економічні 
параметри можуть розглядатись під кутом недоотриманого доходу» [2, с.39]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В Одеській області, як 
і в Україні в цілому рівень зайнятості визначають за методологією міжнародної організації 
праці та на основі даних про зайнятість серед працездатного населення. Ці показники 
формуються на основі вибіркових обстежень домогосподарств і тому мають певні 
погрішності. Крім того, в нашій державі досить розповсюдженою є неповна зайнятість, а 
також неофіційна зайнятість окремих категорій населення. Для всебічного аналізу стану та 
динаміки рівня зайнятості необхідно здійснювати комплексний аналіз з визначенням причин 
та факторів, що впливають на рівень зайнятості та безробіття серед населення України та її 
окремих регіонів. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення особливостей формування рівня 
зайнятості населення Одеської області. Аналіз стану та динаміки показників зайнятості в 
Одеській області в умовах економічної кризи, виявлення причин, що впливають на рівень 
зайнятості та безробіття населення окремого регіону та країни у цілому.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Зайнятість є формою відповідності 
пропозиції робочої сили на ринку праці попитові на неї, основним індикатором 
збалансованості ринку праці. 

З одного боку, зайнятість відображає досягнутий рівень розвитку, внесок живої праці, 
як чинника виробництва; з іншого – зайнятість обумовлює майбутні пропорції чинників 
виробництва. Зайнятість об’єднує виробництво і споживання, і від структури зайнятості на 
макрорівні залежить характер взаємозв’язків. 

Дослідженнями проблем зайнятості було підтверджено залежність, сформовану в 
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середині ХХ ст. Кларком і Фішером: разом з економічним зростанням питома вага І сектору 
(сільське господарство, лісове, добувна промисловість) знижується, ІІ сектору 
(промисловість, будівництво, транспорт) – підвищується, потім знижується частка ІІ сектору 
і зростає частка ІІІ (торгівля, сфера послуг).  

За матеріалами вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань 
економічної активності, які проводять в Україні, серед осіб 15–70 років виділяють такі групи: 
1) особи, які впродовж обстежуваного тижня працювали хоча б 1 годину. 2) особи, які 
працювали за наймом, за винагороду в грошовому чи натуральному виразі, індивідуально 
(самостійно), у інших громадян чи на власному (сімейному) підприємстві; 3) особи, які 
працювали безкоштовно; 4) ті, що формально мали робоче місце, проте не працювали з 
незалежних від них причин. До зайнятих не включаються особи, що виконують 
неоплачувану роботу та ті, які виконують лише домашні обов’язки. 

Для останньої чверті ХХ століття  характерне зростання так званої гнучкості 
(флексибілізації) ринку праці. Основними рисами гнучкого ринку праці є: 1) нестандартні 
форми зайнятості; 2) гнучкі форми найму на роботу; ) стимулювання всіх форм мобільності 
робочої сили, включаючи територіальну і міждержавну трудову міграцію; 4) розвиток різних 
форм професійної підготовки та перепідготовки працівників. 

Держава здійснює регулювання зайнятості населення, у тому числі через 
співпрацю з роботодавцями. «Співпраця Державної служби зайнятості з роботодавцями 
ґрунтується не на застосуванні адміністративних методів, а на партнерських засадах. 
Тобто Державна служба зайнятості надає роботодавцям на безоплатній основі  
широкий спектр послуг щодо забезпечення останнього кваліфікованим персоналом»  
[3, с.25–26]. 

Для характеристики рівня зайнятості населення в Україні коефіцієнти 
інтенсивності зайнятості населення (рівень зайнятості) розраховують за такими 
формулами: 

 

( ) 100⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=
БЗ

ЗКЗ ,    або     100⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
П
ЗК П

З                                        (1) 

 
де З  – чисельність зайнятих в економіці,  
    Б  – чисельність безробітних;  
    ( )БЗ +  – чисельність економічно активного населення; 

    ПЗ  – чисельність зайнятого населення працездатного віку; 
    П  – чисельність населення працездатного віку. 

Перша формула дає результати рівня зайнятості за методологією Міжнародної 
організації праці, а це «дозволяє здійснювати відповідні порівняння показників з іншими 
країнами світу» [4, с.104]. 

У праці здійснено дослідження рівнів зайнятості та безробіття населення Одеської 
області та України за даними Статистичного щорічнику України та сайтів Державної служби 
статистики та Державної служби зайнятості [5–7]. 

Результати досліджень у 2011 році засвідчили, що чисельність зайнятого населення 
працездатного віку в Україні становила 18516,2 тис. осіб і порівняно з 2010 роком вона 
збільшилася на 79,7 тис. осіб або на 0,4%. Рівень зайнятості населення в середньому по 
Україні зріс з 65,6% до 66,5%. При цьому зростання рівня зайнятості відбулося в більшості 
регіонів України.  

Найвищий рівень зайнятості у 2011 році був у м. Києві та республіці Крим, найнижчі 
показники зафіксовано у Івано-Франківській та Тернопільській областях. В Одеській області 
рівень зайнятості був нижчим, ніж по Україні у цілому.  

У табл. 1 наведено дані щодо кількості населення працездатного віку та рівнів його 
зайнятості в Одеській області.  
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Таблиця 1 
Динаміка рівня зайнятості населення Одеської області 

 

Рік 
Кількість населення 
працездатного віку, 

тис. осіб 

Кількість зайнятого 
населення працездатного 

віку, тис. осіб 

Рівень зайнятості населення 
працездатного віку, % 

2000 1051,5 918,7 61,6 
2005 994,4 936,1 62,6 
2006 1006,9 950,9 63,7 
2007 1015,4 966,9 64,8 
2008 1020,2 970,0 65,0 
2009 1026,1 950,8 64,0 
2010 1030,5 962,5 65,3 
2011 1036,1 969,4 66,3 

 
Як видно з таблиці, протягом 2005–2011 років кількість населення працездатного віку 

постійно зростала, а кількість зайнятого населення мала певні коливання. У 2011 році рівень 
зайнятості населення працездатного віку в Одеській області був на 0,2% нижчий, ніж у 
цілому по країні. 

Зайняте населення Одеської області складає 5,1% у загальній чисельності зайнятого 
населення всієї України. У табл. 2 наведено розподіл зайнятого населення Одеської області 
за видами економічної діяльності. 

Таблиця 2 
Розподіл зайнятого населення Одеської області  

за видами економічної діяльності 
  

Види економічної діяльності Кількість,  
тис. осіб 

Структура, % 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та 
предметів особистого вжитку; діяльність готелів та 
ресторанів 239,8 23,2 
Сільське господарство, мисливство та лісове 
господарство 189,1 18,1 
Діяльність транспорту та зв’язку 115,4 11,0 
Промисловість 106,5 10,2 
Освіта 92,1 8,8 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 68,2 6,5 
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 
надання послуг підприємцям 45,2 4,3 
Державне управління 55,8 5,3 
Будівництво 62,7 6,0 
Інші види економічної діяльності. 48,5 4,6 
Фінансова діяльність 21,2 2,0 
Всього 1044,5 100,0 

 
Найбільш розвиненими видами економічної діяльності в Одеській області є 

торгівля, ремонт та діяльність готелів і ресторанів – 23,0% та сільське господарство – 
18,1% всього зайнятого населення. Найменш привабливими після кризи стали такі галузі, 
як операції з нерухомим майном – 4,3% та фінансова діяльність – 2,0%. Структуру 
зайнятості представлено також на рис. 1. 
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Торгівля; ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку; 
діяльність готелів та ресторанів 

7 Будівництво 

2 
Сільське господарство, мисливство та 
лісове господарство 

8 Державне управління 

3 Діяльність транспорту та зв’язку 9 Інші види економічної діяльності. 

4 
Промисловість 

10 
Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг підприємцям 

5 Освіта 11 Фінансова діяльність 

6 
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 

  

 
 

Рис. 1. Структура зайнятості населення в Одеській області  
за видами економічної діяльності  

 
Іншою є потреба у працівниках. У табл. 3 наведена кількість працівників, які потрібні 

для діяльності підприємств у 2011 році за видами економічної діяльності. Отже, найбільшої 
кількості працівників потребує державне управління, промисловість, охорона здоров’я, 
транспорт та зв’язок, а також торгівля. 

Таблиця 3 
Структура потреби в працівниках в Одеській області  

за видами економічної діяльності  
 

Вид економічної діяльності Структура потреби в працівниках, % 
1 2 

Державне управління 15,2 
Промисловість 15,1 
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 14,6 
Діяльність транспорту та зв'язку 13,7 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та 
предметів особистого вжитку 

11,1 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг 
та надання послуг підприємцям 

8,7 

Освіта 6,3 
Сільське господарство, мисливство та лісове 
господарство 

5,5 

Будівництво 4,1 
Інші види економічної діяльності 3,0 
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Продовження табл. 3 
1 2 

Діяльність готелів та ресторанів 1,8 
Фінансова діяльність 0,9 
Разом 100,0 

 
Розглянемо структуру зайнятості населення за рівнем освіти. Серед зайнятого 

населення області повну загальну середню освіту має 36,9%, повну вищу – 28,2%, неповну 
вищу – 16,0%, базову загальну середню – 15,5%, базову вищу – 2,3%, початкову загальну або 
без освіти – 1,1% (табл. 4). 

Таблиця 4 
Структура зайнятого населення за рівнем освіти 

 
Рівень освіти Структура зайнятого населення, % 

Повна вища 28,2 
Неповна вища 16,0 
Базова вища 2,3 
Повна загальна середня 36,9 
Базова загальна середня 15,5 
Початкова загальна або без освіти 1,1 
Разом 100,0 

 
Якщо подивитись на зайнятість різних категорій населення (табл. 5), то видно, що 

рівень зайнятості серед чоловіків вищий, ніж серед жінок. І в той же час при значно нижчому 
абсолютному показникові зайнятості в сільській місцевості, відносний рівень зайнятості 
суттєво вищий, ніж у міській місцевості. 

Таблиця 5 
Розподіл зайнятого населення Одеської області 

 

Категорія населення 
Кількість зайнятого населення 

тис. осіб % 
Все населення працездатного віку 962,5 65,3 
у тому числі   
жінки 434,8 61,3 
чоловіки 527,7 69,1 
міське 643,3 64,6 
сільське 319,2 66,9 

 
Що відбувається з безробіттям в Одеській області? 
Протягом останніх років рівень безробіття постійно зменшувався, і лише в кризові 

2008 і у 2009 рр. він зріс, але у 2010 і 2011 році знову почав зменшуватися (табл. 6).  
Таблиця 6 

Динаміка чисельності безробітного населення Одеської області 
 

Рік 
Чисельність безробітного населення працездатного віку, тис. осіб 
усього у тому числі зареєстровано у державній службі зайнятості 

1 2 3 
2000 132,8 16,7 
2005 58,3 29,0 
2006 56,0 27,1 
2007 48,5 24,2 
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Продовження табл. 6 
1 2 3 

2008 50,2 22,0 
2009 75,3 22,0 
2010 68,0 14,1 
2011 66,7 17,3 
 
Іншою є картина серед зареєстрованих безробітних (табл. 7). Рівень зареєстрованого 

безробіття з 2005 року постійно зменшувався до 2010 року і зріс лише у 2011 році. Таке 
становище можна пояснити декількома причинами: 

по-перше, зневірення населення у можливості реальної допомоги з боку Державної 
служби зайнятості; 

по-друге, незнання своїх прав щодо статусу безробітного; 
по-третє, відсутність вакантних місць у службах зайнятості і, як наслідок, зняття через 

деякий час з обліку безробітних; 
по-четверте, в Одесі рівень безробіття нижчий завдяки розвиненій сфері послуг, і 

особливо у літній період. Є й інші причини. 
Таблиця 7 

Динаміка рівнів безробіття населення Одеської області 
 

Рік 
Рівень безробіття населення працездатного 

віку (за методологією МОП), % 
Рівень зареєстрованого 

безробіття, % 
2000 12,4 1,1 
2005 7,8 2,0 
2006 7,4 1,9 
2007 6,9 1,7 
2008 6,9 1,5 
2009 9,6 1,5 
2010 8,8 1,0 
2011 8,6 1,2 
 
Якщо порівняти ситуацію з безробіттям в Одеській області та Україні в цілому, то 

вона суттєво відрізняється. У табл. 8 представлено показники зареєстрованого безробіття по 
Україні та по Одеській області. Як видно із таблиці в Україні в цілому рівень 
зареєстрованого безробіття протягом останніх років був значно вищий, ніж в Одеській 
області.  

Таблиця 8 
Динаміка рівнів безробіття населення України та Одеської області 

 

Рік 
Рівень зареєстрованого безробіття, % 

Україна Одеська область 
2000 4,2 1,1 
2005 3,2 2,0 
2006 2,8 1,9 
2007 2,4 1,7 
2008 2,1 1,5 
2009 2,5 1,5 
2010 1,6 1,0 
2011 1,8 1,2 
На рис. 2 зображено динаміку рівнів зареєстрованого безробіття з 2000–го року по 

Україні та Одеській області.  
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Рис. 2. Динаміка рівнів безробіття в Україні та Одеській області 
 
Як видно з графіку, на початку минулого десятиліття тенденції щодо зареєстрованого 

безробіття в Україні та Одеській області були різними. В Україні була тенденція до зниження 
рівня безробіття, а в Одеській області навпаки – до зростання. З 2003 року тенденції мають 
однаковий напрямок, хоча в Україні зменшення відбувалося більш швидкими темпами. 

В Одеській області найвищий рівень зареєстрованого безробіття був у 
Миколаївському районі (майже 8%), а найнижчий – у м. Іллічівську (0,3%). 

Зазвичай вважають, що рівень безробіття впливає на такий негативний показник 
життя суспільства, як рівень злочинності. Чи є такою ситуація в Україні. Для виявлення 
наявності взаємозв’язку між цими показниками доречно використати регресійно-
кореляційний метод і побудувати просторові моделі по регіонах України і по районах 
Одеської області.  

По Україні була отримана така модель: 
 

                                                                XY 370,1616,21€ −= ,                                                         (2) 
 

деY€ – результативний показник (рівень злочинності); 
   X  – факторний показник (рівень безробіття). 

 Множинний коефіцієнт детермінації для отриманої моделі склав 0,373, що свідчить 
про те, що модель практично не значуща. Крім того, коефіцієнт регресії (- 1,370) свідчить 
про обернений взаємозв’язок між показниками, що суперечить логічним припущенням. 

Майже такі самі результати були отримані по Одеській області. Модель має 
наступний вигляд: 

 

                                                                XY 519,0964,9€ −=                                                           (3) 
 
Множинний коефіцієнт детермінації – 0,127. 
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Отже, низький рівень коефіцієнта детермінації показує, що не безробіттям населення 
пояснюється рівень злочинності в державі, а іншими причинами. 

Цікавою є ситуація відносно прийому та звільнення працівників на підприємствах 
області (табл. 9).  

Таблиця 9 
Динаміка показників обороту робочої сили  

на підприємствах Одеської області 
 

Рік 
Коефіцієнт обороту робочої сили  

(у % до середньооблікової кількості штатних працівників) 
по прийому по звільненню 

2000 18,2 21,3 
2005 28,7 29,9 
2006 28,6 30,2 
2007 30,6 31,6 
2008 29,9 32,9 
2009 23,7 29,4 
2010 27,8 30,5 

 
Протягом останніх років показники відносного обороту по прийому були постійно 

меншими, ніж показники обороту з вибуття. Отже, протягом останніх років кількість 
працівників на підприємствах області постійно скорочується. Хоча кількість населення 
працездатного віку, як ми бачили раніше, в останні роки постійно збільшувалась.  

Висновки і перспективи подальших розробок. На основі проведеного дослідження 
можна зробити висновок про те, що проблеми зайнятості населення як окремого регіону, так 
і країни в цілому потребують негайного вирішення. Адже забезпечення зайнятості населення 
є потужним чинником як зростання економіки, так і розширення можливостей людського 
розвитку. Прийняття нового закону про зайнятість населення свідчить про усвідомлення на 
найвищому рівні, що стан речей на ринку праці в Україні не відповідає потребам сьогодення, 
а також про важливість цієї проблеми, яка впливає на різні боки життя суспільства. 
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ФОРМУВАННЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ ЗВ’ЯЗКІВ ЯК ОДИН З 
ЧИННИКІВ УТВОРЕННЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ ВІДНОСИН  

В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ 
 
 
У статті розглянуто питання формування 
системного утворення міжгалузевих відносин 
в агропромисловому комплексі. Розкрито 
основні напрямки розвитку сільського 
господарства як головної ланки 
агропромислового комплексу. Показано 
позитивні і негативні сторони 
агропромислової інтеграції. Досліджено 
взаємозв’язки цілей міжгалузевого комплексу. 
 
 

The article deals with the formation of the 
system formation of inter relations in 
agriculture. The basic directions of 
development of agriculture as the main link of 
agricultural complex are revealed. The positive 
and negative aspects of agricultural integration 
are showed. The relationship purposes of 
interbranch complex are investigated. 
 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Економічна криза останніх років  вразила 
всі галузі національної економіки, особливо руйнівних наслідків зазнало безпосередньо сільське 
господарство. На думку автора це відбулося у зв’язку з невідповідністю між вхідними і 
вихідними матеріально-технічними ресурсами, які поєднують аграрну сферу з іншими галузями 
в процесі міжгалузевого обміну. Економічною передумовою виникнення міжгосподарських 
зв’язків є повна реалізація інтересу підприємства. Міжгалузеві зв’язки розвиваються і виникають  
як наслідок необхідності реалізації того чи іншого інтересу. Якщо це інтереси конкретного 
працівника або групи відокремленого колективу, то вони можуть бути реалізовані частково в 
межах підприємства. Об’єктивні ж умови повної реалізації цього інтересу вимагають, щоб 
підприємство вступало в певні міжгосподарські зв’язки з іншими підприємствами-суміжниками. 
Виробнича передумова необхідності подальшого розвитку міжгосподарських зв'язків − це 
вимога інтенсивної технології. В умовах удосконалення виробництва прогресивна техніка і 
технологія є головним фактором спеціалізації та кооперації на основі поділу праці. У зв’язку з 
цим виникає необхідність встановлення більш довготривалих міжгосподарських зв'язків з 
іншими підприємствами, постачальниками сировини і напівфабрикатів, що вимагають 
постійного закріплення та забезпечення безперервності виробництва. Перехід на новий рівень 
організації міжгосподарських зв’язків підвищує роль економічного механізму в закріпленні 
нової спеціалізації та міжгосподарської кооперації. Організаційна передумова необхідності 
більш тісних міжгосподарських зв’язків і їх зміцнення − це підвищення ступеня самостійності 
підприємств і об’єднань. Реально воно можливе у випадку, якщо підприємства і  
об’єднання зможуть виходити на прямі зв’язки й укладати самостійно господарські договори  
[1, с.6]. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Теоретико-методологічні основи 
міжгалузевих відносин в АПК досліджені вченими економістами-аграрниками:  
Л. М. Березіною, В. Л. Валентиновим, Т. В. Гагалюком, П. І. Гайдуцьким, І. П. Милько,  
Ю. О. Нестерчук, П. Т. Саблуком, В. П. Ситником, Л. М. Черчиком, О. М. Шпичаком та ін. 
П. Т. Саблук, М. Й. Малік, В. Л. Валентинов [2, с.153] вважають, що в основі цілісності 
міжгалузевих зв’язків лежить функціонально-галузева структура міжгалузевого комплексу. 
Цілісність забезпечується оптимальним типом структури. Причому важливість 
пропорційного розвитку сільського господарства і промисловості обумовлюється не лише 
внутрішніми зв’язками системи агропромислового виробництва, але й зв’язками цієї системи 
з іншими галузями економіки.  
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Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Рівень розвитку 
міжгалузевих відносин формують в сучасних умовах стратегічну основу сталого 
економічного зростання сільського господарства країни. Незважаючи на те, що аналіз 
міжгалузевих економічних відноси завжди був одним із головних завдань економічної науки, 
актуальність проблеми значно зростає на сучасному етапі розвитку економіки. Потребують 
подальшого дослідження питання, які спрямовані на пошук методологічних підходів до 
дослідження міжгалузевих зв’язків, як основ міжгалузевих відносин. 

Постановка завдання. Мета статті є оптимальний підбір взаємопов’язаних галузей, 
раціональний підбір галузей та підприємств зі спільними фінансовими інтересами із 
дотримуванням відповідних пропорцій між ними, ефективним природно-географічним 
розміщенням продуктивних сил. Проблеми розв’язання системи міжгалузевих зв’язків, як 
свідчить досвід економічно розвинених країн світу, сприяє підвищенню ефективності 
функціонування всіх галузей агропромислового комплексу. Дослідження глибинних 
процесів міжгалузевих відносин є важливим елементом для розуміння тенденцій та напрямів 
розвитку національної економіки, формування адекватної політики. Саме з цих процесів 
виникає необхідність методологічного з’ясування природи  нееквівалентності міжгалузевого 
обміну, його витоків, обґрунтування шляхів зменшення негативних наслідків у галузях і 
сферах агропромислового комплексу. Проблеми формування та регулювання 
нееквівалентних міжгалузевих відносин потребують детального вивчення та дослідження.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Міжгосподарські зв’язки всередині 
кожної галузі між підприємствами – результат прояву реалізації їх інтересів. 
Взаємоузгодження цих інтересів  вимагає постійного втручання з боку відповідних відомств 
з метою регулювання виробничих відносин. Які б не встановлювалися економічні процеси та 
взаємозв’язки, всі вони так чи інакше позначаються на інтересах підприємства. При 
виробничих та економічних відносинах знаходять відображення об’єктивні і суб’єктивні 
протиріччя, які притаманні міжгосподарським зв’язкам. Будучи найважливішим методом 
здійснення взаємного узгодження інтересів підприємств, міжгалузеві зв’язки повинні 
сприяти вирішенню цих протиріч шляхом вдосконалення форм і методів впливу через 
спонукальні мотиви колективу на їх інтереси. Поетапне та планомірне регулювання 
виробничо-економічних відносин між підприємствами через рішення суперечностей і 
узгодження розрізняються інтересів є основним економічним змістом механізму розвитку 
міжгосподарських зв’язків. Міжгосподарські зв’язки забезпечують ефективне 
функціонування агропромислового комплексу (АПК) і створюють соціально-економічні 
умови для задоволення суспільних потреб. Перш за все це стосується ліквідації соціально-
економічних і культурно-побутових відмінностей між містом і селом. Матеріальною 
основою і об’єктивною передумовою ліквідації цих відмінностей є формування і розвиток 
народногосподарського АПК, який неможливий без розвинених міжгосподарських зв’язків. 
На сучасному етапі визнані в основному такі міжгосподарські зв’язки в системі АПК: 
сільського господарства з галузями матеріально-технічного забезпечення: сільського 
господарства з галузями виробничо-технічного обслуговування; сфер виробництва 
сільськогосподарської продукції, заготовок, транспортування, зберігання, переробки та 
реалізації. При цьому система економічних взаємовідносин підприємств в умовах 
міжгосподарської кооперації та агропромислової інтеграції розглядається не як зв’язок, а як 
сукупність організаційно-економічних заходів, що забезпечують підприємствам необхідні 
умови ефективного впливу економічного механізму через договірні відносини на подальший 
погоджений розвиток міжгосподарських зв’язків. Передбачається, що їх узгоджений 
розвиток має забезпечити не тільки єдність кінцевої мети, але і синхронність, 
пропорційність, ритмічність і оптимальний режим роботи всіх ланок єдиного технологічного 
ланцюга інтегрованого виробництва.  

Вважаємо, що систему економічних взаємовідносин в умовах міжгосподарської 
кооперації та агропромислової інтеграції агропромислового комплексу необхідно розглядати як 
структурну складову частину виробничо-економічних зв’язків. 
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Організація міжгосподарських зв’язків підприємств на основі їх узгоджених спільних дій 
і зусиль розглядається як засіб забезпечення єдності мети інтегрованого виробництва, 
спрямованого на скорочення втрат і збереження якості виробленої продукції в процесі 
виробництва, заготівлі, переробці та реалізації сільськогосподарської продукції. У виборі форм 
міжгосподарських зв’язків підприємств у процесі виробництва, переробки і реалізації 
сільськогосподарської продукції існують різні концепції. Вони відрізняються в основному 
теоретичною постановкою і багатьма організаційними рішеннями. Найбільш поширена 
концепція вибору оптимальної форми міжгосподарських зв’язків підприємств полягає в тому, 
що прогресивною формою зв’язків є та, яка забезпечує постійні стійкі зв’язки між 
підприємствами з виробництва, переробки і реалізації продукції. При цьому беруться різні 
організаційні рішення, які сприяють виконанню державного замовлення без урахування 
ефективності заготовок, переробки та реалізації. Такі і подібні постановки концепції приводили і 
можуть привести  до негативних наслідків. Так, організаційно-технологічні зв’язки підприємств 
здійснювалися через численних посередників, нераціональних форм заготовок, способів 
зберігання і транспортування, які є гальмом у прискоренні поставки сировини і продукції 
безпосередньому споживачу, призводить до значних втрат сільськогосподарської продукції в 
процесі заготівлі, переробки та реалізації [1, с.8−9]. У системі економічних взаємовідносин 
міжгосподарські зв’язки підприємств розглядаються як первинна інстанція у задоволенні вимог 
організаційно-технологічних рішень у просуванні продукту або напівфабрикату між ланками 
технологічного ланцюга кінцевого продукту, з одного боку, і як одна з необхідних умов 
реалізації госпрозрахункових інтересів підприємств − з іншого. Дана теоретична постановка 
питання в умовах міжгалузевих зв'язків виявляється в тому, що ефективність виробничих 
зв’язків, що забезпечують реалізацію вимог прогресивної технології, підвищення ступеня 
самостійності підприємств і об’єднань, обумовлюється і визначається формою заготовок 
сільськогосподарської продукції та умовами міжгосподарських взаємних поставок. Основний 
напрям реалізації такої концепції полягає в удосконаленні організації виробничих зв’язків 
шляхом переходу підприємств і об’єднань на прямі зв’язки між підприємствами-виробниками і 
споживачами, а також впровадження прогресивних способів заготовок, зберігання і переробки, 
що сприяють максимальному скороченню втрат сільськогосподарської продукції. Вона 
передбачає забезпечення ефективного функціонування АПК та створення соціально-
економічних умов для задоволення суспільних потреб. Виробничі зв’язки як результат 
поглиблення суспільного розподілу праці в умовах агропромислової інтеграції повинні 
забезпечувати взаємодію структурних елементів інтегрованого виробництва на основі обміну 
між ними продуктами. Процес суспільного поділу праці сприяє подальшого розчленування і 
диференціації натуральної форми продукту праці. Збільшення асортименту виробленої і 
споживаної продукції є одним з показників, що характеризують подальше підвищення рівня 
суспільного розподілу праці. Поряд з цим розвиток суспільного розподілу праці об’єктивно 
вимагає встановлення зв’язків у вигляді обміну продуктами праці між різними сферами 
суспільного виробництва. 

Встановлені міжгосподарські зв’язки можуть ефективно функціонувати за таких 
умов: коли споживачу постійно потрібна продукція, яку виробляє виробник, і коли виробник 
має реальні можливості для задоволення потреб споживача. Це організаційна передумова 
встановлення зв’язків. Економічною передумовою їх розвитку є можливість еквівалентного 
відшкодування споживачем за поставлену продукцію, з одного боку, економічна 
зацікавленість у постачанні сировинної продукції виробником − з іншого. Організаційна та 
економічна передумова міжгосподарських зв’язків − це лицьові сторони одного і того ж 
інтеграційного процесу. Наприклад, для ефективного функціонування міжгосподарських 
зв’язків з боку споживача мало мати потребу в тому чи іншому вигляді сировинної 
продукції, необхідна можливість забезпечувати еквівалентний обмін, а виробнику мало мати 
реальні можливості в задоволенні сировинної продукції того чи іншого споживача, доцільно 
бути зацікавленим в задоволенні потреб споживача. Організаційні та економічні передумови 
повинні пов’язуватися між собою. Вони тісно переплітаються, і, якщо один з названих 
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елементів умов випадає, це знижує ефективність взаємовідносин підприємств. 
Функціонування і розвиток міжгосподарських зв’язків має базуватися на таких принципах: 
рівноправність договірних сторін; обов’язковості та відповідальності партнерів; відповідно 
до законодавства та плану; комплексності, динамічності, пропорційності, ритмічності та 
синхронності, що забезпечують оптимальний режим роботи всіх ланок єдиної організаційно-
технологічного ланцюга інтегрованого виробництва; зацікавленості в розвитку і зміцненні 
виробничих зв’язків, підвищення ефективності кінцевих результатів інтегрованого 
виробництва; контролі (взаємне і з боку вищестоящих організацій). Реалізація зазначених 
принципів залежить від таких факторів, що визначають тенденції розвитку 
міжгосподарських зв’язків: розміщення виробничих потужностей інтегрованих підприємств і 
їх відповідності сировинну базу; рівня спеціалізації і концентрації виробництва виробника і 
їх відповідності можливостям споживача; ступеня відособленості і самостійності 
підприємств, поділ їх технологічного циклу і функцій; стану формування та розвитку 
матеріально-технічної бази партнерів; можливості переходу на прогресивні форми прямих 
зв'язків; прогресивних способів зберігання продукції; ступеня механізації і рівня 
індустріалізації технологічних процесів; умови і технологічного стану перевезень сировини, 
напівфабрикатів і готової продукції; ритмічності виробництва та відповідності вимогам 
поставки проміжної продукції; біологічних особливостей сільськогосподарської продукції; 
ступеня зацікавленості та рівня економічного, матеріального і морального стимулювання 
виконання міжгосподарських взаємопоставок [1, с.11−12]. 

Сільське господарство нашої держави в сучасних умовах – це багатогалузева система, 
яка виконує головну стадію технологічного процесу – відтворення продовольства. Інші стадії 
цього відтворення виконують окремі галузі сільського господарства. Галузі, які входять до 
складу агропромислового комплексу, самостійно функціонують з власними закономірностями 
розвитку та з властивими її рисами. Крім того, кожна галузь виконує спеціальні завдання, які 
мають проміжний характер у технологічній системі АПК. Внутрігалузеві зв’язки поєднують 
як специфічні, так і загальні риси. Кожна з цих галузей – це самостійний технологічний цикл, 
а саме: виробництво сировини, промислова переробка, заготівля, транспортування та 
реалізація готової продукції. Зв’язки між стадіями технологічного процесу складають єдину 
міжгалузеву систему від виробництва до реалізації кінцевої продукції у вигляді 
продовольства. Як відомо, такі взаємозв’язки в агропромисловому комплексі виникають як 
«по вертикалі», так і «по горизонталі». Основними завданнями міжгалузевих зв’язків в  
АПК є: – підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва; – агропромислова 
інтеграція та міжгосподарська кооперація; – збалансований та пропорційний розвиток АПК; – 
оперативне розв’язання міжгалузевих проблем, які виникають при галузевих взаємодіях; – 
своєчасне використання додаткових резервів з метою збільшення виробництва продовольчих 
товарів та сільськогосподарської продукції; – удосконалення галузевої структури 
агропромислового комплексу. 

Вітчизняні вчені неодноразово вказували на розбалансування міжгалузевих економічних 
відносин і наростання диспаритету внаслідок безсистемних трансформацій у вітчизняному 
агропромисловому комплексі [2, с.153; 3, с.5–12]. Сучасний стан міжгалузевого обміну в АПК 
можна охарактеризувати через прояв його технологічної цілісності: залежність сільського 
господарства від суміжних галузей, при якій економічні зв’язки не є ефективними через 
порушення еквівалентних пропорцій міжгалузевого обміну [4, с.18–22]. Автор вважає, що 
потребує подальшого розвитку наукової дискусії, детального вивчення, дослідження та аналіз 
проблем формування та регулювання нееквівалентних міжгалузевих відносин. Деякі вчені 
стверджують, що одним із головних чинників розвитку національного АПК та формування в 
ньому адекватного виробничого потенціалу є удосконалення взаємозв’язків між промисловістю, 
яка забезпечує аграрний сектор необхідними засобами і предметами праці та переробляє 
сільськогосподарську сировину, і сільським господарством як специфічною галуззю економіки  
[5, с.55]. В економічній літературі деякі автори поділяють міжгалузеві зв’язки на: зв’язки 
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управління; зв’язки розвитку; функціональні зв’язки; синергічні зв’язки. Як міжгалузеві можна 
вирізнити такі типи відносин за такими властивостями галузей:  
− наявність тісних виробничих, комерційних та інших зв’язків; 
− вирішення актуальних економічних проблем; 
− об’єднання ланок в єдину виробничо-технологічну систему;  
− випуск взаємопов’язаної продукції;  
− виконання певної функції в економічній системі;  
− загальне управління.  

Взаємозв’язки цілей міжгалузевого комплексу представлено на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Взаємозв’язки цілей міжгалузевого комплексу 
(авторська розробка) 

 

Дослідження теоретичних основ і аналіз методологічних принципів інтеграції в 
економіці, деякі автори дійшли до висновку, що інтеграція є сторона розвитку, яка пов’язана 
з об’єднанням у ціле розрізнених частин. Вона є своєрідною реакцією на процеси 
диференціації, що відбуваються у всіх сферах буття й пізнання. Поновлення єдності 
відбувається шляхом перетворення складових елементів, наділення їх новими якостями. 
Ступінь і інтенсивність цих перетворень багато в чому визначаються внутрішніми 
можливостями елементів інтеграції, а також цільовими настановами, що визначають межі її 
функціонування й розвитку. Інтеграція є системою відносин і зв’язків між цілим і його 
частинами [6, с.42–43]. Нормалізація соціально-економічної ситуації в агропромисловому 
комплексі значною мірою залежить від характеру відносин між галузями, які входять до його 
складу. Доведено, що забезпечення еквівалентності міжгалузевих відносин в 
агропромисловому комплексі потребує, в першу чергу, розробки економічних заходів 
державної підтримки та державного регулювання. На думку В. Л. Валентинова, розробка цих 
шляхів має враховувати можливості стихійної інституційної еволюції міжгалузевих 
відносин, зокрема у формі вертикальної координації [7, с.15]. 

Автор вважає, що вибір оптимальної форми вертикальної інтеграції (контрактної, 
асоціативної або поглинаючої) створює умови для функціонування суб’єктів ринку. Під 
вертикальною інтеграцією розуміють розвиток міжгалузевих зв’язків, співпрацю 
сільськогосподарських, промислових та інших підприємств АПК, які технологічно пов’язані 
між собою єдиним процесом виробництва сільськогосподарської сировини, її промислової 
переробки та реалізації готової продукції [8, с.29]. Горизонтальна агропромислова інтеграція 
встановлює єдині правила гри завдяки своєму організуючому впливу на 
сільськогосподарський ринок через стабілізацію економічного стану учасників, підвищення 
їх конкурентноздатності. Позитивні та негативні сторони агропромислової інтеграції 
представлені в табл. 1. Таким чином, основними формами міжгалузевих відносин в 
агропромисловій сфері є вертикальна та горизонтальна координації. 

 
Міжгалузевий 
комплекс 

Система цілей на підґрунті 
кінцевих суспільних потреб 

Сукупність цілей  
розвитку економіки 

Аналіз участі у процесі 
досягнення цілей 

Цілі
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Таблиця 1 
Позитивні та негативні сторони агропромислової інтеграції 

Горизонтальна інтеграція Вертикальна інтеграція 

позитивна сторона негативна сторона позитивна сторона негативна сторона 

Зниження витрат 
(ліквідація дублюючих 
процесів) 

Зміна зайнятості 
виробничої структури (при 
ліквідації дублюючих 
процесів) 

Оптимізація внутрішніх 
процесів виробництва 
продукції 

Входження до нового ринку  
(брак досвіду) 

Зниження витрат за 
рахунок ефекту масовості 
(оптова закупівля)  

Зниження рівня 
диверсифікації 

Зменшення витрат 
виробництва продукції 

Залежність від 
постачальників 

Зниження витрат за 
рахунок зменшення 
конкуренції і трансакцій 

Довгостроковість 
інтеграційних процесів 

Зниження впливу 
взаємозалежного 
зовнішнього середовища 

Зменшення гнучкості 
(необхідність 
врахування потреб 
власного виробництва) 

Дослідження свідчить, що вертикальна агропромислова інтеграція – це об’єднання 
двох і більш компаній, які зв’язані між собою різними стадіями виробництва одного товару, 
промислової переробки та реалізації готової продукції. На думку автора, вертикальна 
координація не тільки усуває нееквівалентність у міжгалузевих відносинах, а й сприяє 
прискореному процесу відповідних структурних змін в агропромисловій сфері. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Автор вважаємо, що основаними 
напрямками розвитку сільського господарства як головної ланки агропромислового комплексу є: 
– швидкий, випереджувальний розвиток виробничих галузей; 
– прискорення темпів розвитку  в переробній промисловості; 
– всебічний розвиток виробничої та соціальної інфраструктур ; 
– підвищення добробуту, культури, медичного обслуговування; 
− створення сучасної бази по збереженню та переробці сільськогосподарської продукції; 
– впровадження безвідходних технологій.  

Узагальнюючи опрацьовану літературу, можна зробити висновок, що перспективним  
напрямком формування міжгалузевих зв’язків як одного з чинників утворення міжгалузевих 
відносин в аграрній сфері економіки є подальше впровадження вертикально-інтегрованих структур. 
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СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕХНОПАРКІВ У РЕГІОНІ: 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ 

 
 

У статті виявлено причини, що призвели до 
появи технопарків за кордоном, проведено 
аналіз передумов їх створення, узагальнено 
соціально-економічні ефекти від створення 
технопарків. Такі ефекти аналізуються з 
точки зору резидентів парку і регіону в 
цілому. Наголошено на необхідності 
застосування комплексного підходу для 
вимірювання наслідків створення та 
функціонування технопарку. 

In the article the reasons that led to the 
emergence of technology parks abroad are 
determined; the analysis of conditions of social 
and economic effects of the creation of 
technology parks is generalized. Such effects 
in terms of park residents and the wider region 
are analyzed. The necessity of a 
comprehensive approach to measuring the 
effects of the establishment and operation of 
industrial park is accented. 

 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. В сучасних умовах стійкий розвиток 

окремої країни або її регіону можливий лише на основі активізації інноваційних процесів у 
всіх галузях економіки. В останній час на державному та регіональному рівнях управління 
стали приділяти велику увагу розвитку технологічних парків як основних елементів 
інноваційної інфраструктури. Однак, безсумнівно, що процес створення та функціонування 
таких інноваційних структур має бути стратегічно спланованим, тому необхідно виявити та 
комплексно оцінити певні соціально-економічні ефекти, що мають вплив на розвиток регіону 
як у вигляді прогнозів при створенні нового технопарку, так і у вигляді звітів від діяльності 
тих парків, що вже працюють. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. В зарубіжній літературі автори 
більшості статей і книг з питання оцінки впливу технопарків на соціально-економічний 
розвиток країн та їх регіонів висловлюються позитивно. тому невипадково, що багато робот 
західних дослідників (X. Санмен, Й. Лаув, І. Массер тощо), присвячені аналізу досвіду 
організації технопарків. В країнах із транзитивною економікою вчені теж приділяють увагу 
проблемам створення технологічних парків, серед науковців, що займаються цим питанням, 
необхідно виділити Є. Авдокушина, Т. Данько, А. Гальчинського, В. Геєця, В. Дергачова,  
В. Семиноженко, Л. Федулову, В. Яковенко та інших. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Однак, безсумнівно, 
що в силу своєї молодості багато технологічних парків далеко не повністю реалізували свій 
потенціал. Тому проблема визначення  їх соціально-економічної  ефективності відноситься 
до числа недостатньо досліджених. Аналіз публікацій показує, що насамперед економічна 
сторона цього процесу в літературі практично не розглянута, що, швидше за все, пов’язано, з 
наявністю досить широкого спектра проявів соціально-економічних наслідків від створення 
та функціонування технопарків. 

Постановка завдання. Метою статті є виявлення можливих наслідків від створення 
та функціонування технологічних парків в регіоні для економічної та соціальної сфери, що 
обумовило постановку таких завдань: виявлення сутності діяльності технологічного парку, 
виявлення причин, що призвели до появи технопарків за кордоном, аналіз передумов для 
успішного створення технопарку, узагальнення соціально-економічних ефектів від  
створення технопарків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах технопарки 
виступають в якості реалізації інтеграційних механізмів взаємодії освіти – науки – 
виробництва – влади і споживачів (згідно з  ланцюгом «прикладні дослідження – дослідно-
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конструкторські розробки – виробництво»). Особлива місія технопарку полягає в 
комерціалізації результатів наукових досліджень, винаходів і відкриттів вчених і фахівців, а 
також технологічний трансферт [1], надають сприяння передачі технологій в економіку, 
виконують функцію підсилювача впливу університету або наукового центру на економічний 
і соціальний розвиток регіону. 

Крім того, технологічний парк дозволяє вирішити такі завдання як прищеплення 
культури підприємництва в сфері науки і техніки в університетах, наукових центрах тощо; 
поява нових видів виробництв, структурна перебудова та економічне відродження регіонів, 
створення нових робочих місць, залучення фахівців та інвестицій. 

Сутність діяльності технопарку полягає у створенні особливого середовища, 
атмосфери винахідництва та підприємництва, концентрація ідей та перетворення їх у нові 
технології, технічні вироби, матеріали та послуги, іншими словами в комерційні  
продукти. 

Проведений аналіз наукової літератури  дозволяє виявити та узагальнити комплекс 
причин, які пояснюють появу та розвиток технопарків за кордоном:  
1. Вичерпання ресурсів розвитку промисловості, особливо обробної, яке ще більше 

поглибилось внаслідок зростання цін на нафту. Для багатьох розвинених країн стала 
очевидна стагнація та  потреба в модернізації традиційних галузей важкої промисловості. 
Підвищення конкурентоспроможності та рентабельності цих галузей у першу чергу 
передбачало підвищення їх наукоємності при одночасному зниженні енергоємності, 
витрат праці та ресурсів.  

2. Потреба в розвитку технологій та нових наукомістких галузей виробництва, створюваних 
на базі таких технологій, як електроніка, біотехнологія, спеціальна хімія , оптика, 
індустрія інформатизації та ін.  

3. Бурхливе зростання парків пов'язане з виникненням в ряді країн (Німеччині, 
Нідерландах, Японії тощо) потреби в реконструкції деяких великих підприємств і 
створення на їх основі дрібних і середніх інноваційних компаній більш динамічного і 
гнучкого сектора економіки.  

4. Популярність парків пояснюється також тим, що їх організація сприяє більш 
раціональному розміщенню продуктивних сил, зокрема, децентралізації промисловості, 
вирівнюванню економічного рівня периферійних районів і центру.  

5. Поширення технопарків за кордоном пов'язане з можливістю вирішити за їх допомогою 
дуже актуальну на сьогодні проблему реорганізації існуючої системи освіти – 
наближення до потреб розвитку сучасного наукомісткого виробництва [2].  

Технопарк покликаний проводити комплексний моніторинг інтелектуального 
потенціалу регіону, сприяти забезпеченню інформаційної прозорості інноваційної сфери, 
перш за все, шляхом надання інформації про нові технології і можливі ринки збуту 
принципово нового (інноваційного) продукту, а також шляхом надання інформації для 
приватних інвесторів і кредитних організацій про об'єкти вкладення капіталу з потенційно 
високою прибутковістю. 

Невід’ємною вимогою розвитку технопарків є науково-технічний потенціал, наявність 
висококваліфікованої робочої сили, ринку венчурного капіталу тощо. Взагалі для успішного 
створення технопарку в якості необхідних виділяються такі передумови: 
− присутність в регіоні науково-дослідних установ високого класу; 
− наявність кваліфікованих фахівців виробничої сфери, які мають досвід впровадження у 

практику нових технологій і створення нової техніки;  
− можливість придбання або найму в оренду на пільгових умовах ділянок землі та 

виробничих приміщень;  
− наявність технологічної інфраструктури, розвинутої індустрії ділових послуг;  
− наявність ризикового капіталу [3, с.98–105]. 

Для того щоб технопарк став ефективним інструментом реалізації інноваційної 
політики, він повинен бути регіональним явищем. В основі створення технопарку мають 
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знаходитись довгострокові стратегічні цілі – перетворення економіки регіону на основі 
нових даного регіону технологій в різних сферах промислового та сільськогосподарського 
виробництва, транспорту та зв’язку, прискорення практичної віддачі від НДДКР за 
допомогою розвитку інноваційного підприємництва. 

Світовий досвід показує, що основним елементом державної політики економічно 
розвинених країн є програми сталого розвитку та створення технополісів і технопарків як 
інноваційних центрів [4, с.35–42]. Економічний розвиток за такою схемою перетворює 
периферійні області зі слабкою економікою в високорозвинені регіони, забезпечені високими 
технологіями в різних сферах. Одночасно вирішуються регіональні завдання соціального 
розвитку: створення додаткових робочих місць, підготовка фахівців, створення та розвиток 
інфраструктури. 

Проблеми збалансованого розвитку окремих регіонів і раціонального розміщення 
продуктивних сил з 1950-х років займають центральне місце в ряду стратегічних напрямків 
державної економічної політики в більшості розвинених держав. Теоретичною основою для 
вирішення зазначених проблем стала концепція «полюсів зростання» Ф.Перро, згідно з якою 
розвиток периферійних районів йде навколо «вогнищ або полюсів зростання» [5, с.90–97]. 
Дана ідея в умовах обмеженості державного фінансування привернула увагу економістів і 
політиків спочатку в США, а потім і в інших країнах. 

Практика показує, що технопарк, який функціонує, робить істотний внесок в 
економіку регіону за рахунок: 
− стимулювання економічного зростання регіону; 
− диверсифікації місцевої економіки, що робить її більш стійкою; 
− розвитку успішних компаній малого та середнього бізнесу; 
− збільшення доходів місцевого бюджету. 

Однак доцільно відмітити, що існують певні труднощі при оцінці ефективності 
створення технопарку, яка не може мати всеосяжного характеру, оскільки практично не 
виявляється можливим передбачити всі економічні наслідки розвитку інтеграційної взаємодії 
між всіма елементами технопарку та наслідки для території його дислокації. Відбір 
показників для оцінки ефективності технопарку повинен проводитися з позиції максимальної 
кількості зацікавлених сторін. У створенні технопарку зацікавлені, як мінімум, три сторони – 
малі інноваційні підприємства (резиденти технопарку), базове (материнське) підприємство, 
територіальне співтовариство (регіон). Тому показники ефективності необхідно 
диференціювати відповідно до цілей учасників технопарку. На першому етапі створення 
технопарків, як показує світова та вітчизняна практика, має проводитись угруповання цілей. 
Цілі, виходячи з позицій зацікавлених сторін,  можна згрупувати певним чином. 

Підприємства – майбутні резиденти технопарку переслідують цілі: 
− забезпечення стабільності розвитку бізнесу із стратегічними діловими партнерами; 
− доступності виробничої бази, технологій, інфраструктури, інтелектуальної власності, 

«ноу-хау» материнського підприємства; 
− створення сприятливих умов для стійких, довгострокових господарських зв’язків з 

учасниками технопарку; 
− скорочення витрат виробництва у зв’язку з територіальною локалізацією основної маси 

господарських суб’єктів технопарку; 
− використання вивільнених кваліфікованих кадрів великих підприємств технопарку, 

адаптованих до особливостей наукомістких виробництв в малих інноваційних фірмах. 
Серед цілей функціонування материнського підприємства в складі технопарку можна 

відмітити такі: 
− концентрація зусиль на ключових напрямках розвитку для нарощування доданої вартості;  
− економія капітальних витрат у зв'язку з позбавленням непрофільних виробництв; 
− скорочення поточних витрат виробництва; 
− збільшення завантаження виробничих потужностей, підвищення гнучкості виробництва; 
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− спрощення системи управління для прискорення прийняття рішень. 
Створення технопарку зазвичай підтримується територіальним співтовариством 

(регіональною владою). Це пов’язано з вирішенням наступних проблем: 
− підвищення рівня зайнятості, в т.ч. за рахунок створення фірмами нових робочих місць 

для висококваліфікованих фахівців і випускників ВНЗ, що має позитивний вплив на 
добробут населення регіону; 

− збільшення доходів до бюджету; 
− поширення нових технологій, які визначають перехід суспільства до сучасних 

технологічних укладів, прискорення процесу комерціалізації результатів НДДКР; 
− зростання знань і кваліфікації населення шляхом підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів; 
− розвиток інфраструктури, в т.ч. соціальної, яка допомагає реалізувати комерційний 

потенціал нових ідей, отримувати інформацію про попит на продукцію, знижувати 
витрати виробництва і транспортування тощо. При цьому забезпечується приплив 
вітчизняних та зарубіжних інвестицій, підвищення цін на нерухомість і поліпшення 
якості життя в регіоні. 

Перші дві групи цілей є чітко позначеними при створенні технопарку, досягнення їх 
вирішення стає визначальним у всіх переговорних процесах, укладанні багатосторонніх і 
двосторонніх угод про кооперацію. Третя група цілей формується «пост-фактум», як 
результат процесу реалізації коопераційної взаємодії між підприємствами-резидентами і 
базовим підприємством технопарку. Дані обставини зумовлюють поетапне проведення 
оцінки ефективності його створення та функціонування. 

На другому етапі необхідним вважається провести комерційну оцінку 
результативності проектів кооперації, які пропонуються до реалізації резидентами 
технопарку. При цьому бажано визначити не тільки вигоди, але й терміни реалізації 
проектних рішень. Сукупність таких оцінок дозволить усунути проекти, що дублюють один 
одного, уникнути безперспективних інвестиційних проектів, перерозподілити ненавантажені 
виробничі потужності технопарку для потреб інших учасників. На даному етапі оцінки, крім 
цільових очікувань підприємств-резидентів технопарку, забезпечується сукупна мета - відбір 
ефективного портфеля проектів учасників технопарку (як з позиції очікуваних результатів, 
так і мінімізації часу на досягнення запланованого результату). 

На цьому ж етапі доцільно проводити оцінку можливостей досягнення цільової 
комерційної ефективності створення технопарку для базового підприємства. Для великого 
спеціалізованого підприємства розвиток коопераційної взаємодії з малими інноваційними 
підприємствами є проектом, реалізація якого повинна забезпечити певні результати, які 
зазначені вище у вигляді цілей інтеграції підприємств в технопарк. Проектний підхід 
дозволяє врахувати результуючі фактори розвитку взаємодії в системі «базове  
підприємство – малі інноваційні підприємства», такі як зміна положення підприємства на 
ринку товарів і послуг, використання додаткового обсягу факторів виробництва, освоєння 
нових ринків. 

На третьому етапі оцінки створення технопарку доцільним вважається виявити його 
можливості з отримання соціальних результатів, які мають значення для регіону. В економіці 
прийнято розрізняти внутрішню і зовнішню ефективність діяльності господарюючого 
суб'єкта. У технопарку внутрішня ефективність повинна відображати оцінки 
результативності підприємств-резидентів, їх продуктивність на основі співвідношення 
витрат і результату у певному проміжку часу. Зовнішня ефективність зазвичай характеризує 
результати інтеграційного процесу для задоволення суспільних потреб, насамперед, для 
регіону базування технопарку. Суспільна корисність від створення технопарку виражається в 
соціально-економічних наслідках для регіону в цілому. Цілі створення технопарку 
акумулюються на регіональному рівні у зовнішніх по відношенню до технопарку витратах і 
результатах в суміжних секторах економіки, соціальній та інших сферах території.  
(рис. 1.)  
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Вищенаведена схема демонструє необхідність відображення в параметрах зовнішньої 
ефективності функціонування технопарку не лише економічних, але й суспільних відносин, 
які не завжди піддаються кількісному обліку. Це зумовлює необхідність використання 
якісно-кількісної оцінки. Не можна оцінити у вартісному вираженні такі наслідки створення 
технопарку, як, наприклад, збільшення знань, технологій, зміна соціокультурного 
середовища ведення бізнесу тощо. Таким чином, система показників, що характеризують 
зміст суспільної ефективності створення технопарку в регіоні, повинна розраховуватися за 
напрямами очікуваної результативності діяльності технопарку і включати показники, що 
характеризують віддачу від проектів технопарку: створення робочих місць (кількістю 
новостворених робочих місць на підприємствах-резидентах технопарку); зростання доходів 
бюджетів всіх рівнів; виробництво нових товарів, робіт, послуг (консолідована виручка від 
реалізації товарів, продукції, робіт, послуг за проектами технопарку; консолідована додана 
вартість за проектами технопарку); підготовка кадрів (величина контрактів на підготовку 
профільних фахівців, укладених між ВНЗ, коледжами та підприємствами-резидентами 
технопарку; кількість студентів, яким оплачується навчання, кількість співробітників, що 
пройшли курси підвищення кваліфікації); розвиток інфраструктури інноваційного ведення 
бізнесу (кількість проектів технопарку, спрямованих на розвиток об'єктів інфраструктури; 
кількість комплексних інформаційних систем, включених в єдиний інформаційний простір). 

Таким чином, оцінка ефективності створення технопарку має дозволити 
продемонструвати як економічні, так і соціальні результати його діяльності. 

Висновки і перспективи подальших розробок. В цілому кожен регіон є 
індивідуальним з точки зору забезпеченості інноваційними ресурсами (інтелектуальними, 
управлінськими, виробничими, трудовими, інформаційними та фінансовими), які необхідні 
для створення та успішного функціонування на його території технопарку. 

Світова практика показує, що технопарк, як елемент інноваційної інфраструктури 
регіону, може бути одним з основних інструментів реалізації державної та регіональної 
інноваційної політики. 

У той же час, існуючий методичний апарат оцінки ефективності створення та 
розвитку технопарків не в повній мірі дозволяє виявити соціально-економічні ефекти впливу 
діяльності технопарку на розвиток як регіону, так і окремих суб’єктів такого інноваційного 
утворення. Кожен суб’єкт технологічного парку ставить на меті свої цілі та, вочевидь, у 
відповідності з ними оцінює ефективність діяльності інноваційної структури. З урахуванням 
задач всіх господарюючих суб’єктів, що входять до парку, базового ВНЗ або науково-
дослідницької установи та регіону в цілому, при здійсненні оцінки економічних та 
соціальних ефектів від створення та функціонування технологічного парку слід виробити 
комплексний підхід. У зв'язку з цим виникає актуальна наукова задача - розробка такого 
підходу до оцінки ефектів від створення технопарків. 
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РЕГІОНАЛЬНІ ДИСБАЛАНСИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ 
СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 
 
Статтю присвячено дослідженню впливу 
відкритості економіки старопромислових 
регіонів України на розвиток їх 
інфраструктури. Цей процес актуалізує 
проблему оптимізації рівня відкритості 
економіки старопромислових регіонів з 
урахуванням взаємодії показників 
економічної безпеки, конкурентоспро-
можності та рівня розвитку їх 
інфраструктури. 

The article studies the influence of  
economic openness of old industrial regions of 
Ukraine on the development of their 
infrastructure. This process actualizes the 
problem of optimizing the level of economic 
openness of old industrial regions with 
interaction of indices of economic security, 
competitiveness and development of their 
infrastructure. 

 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. На сьогодні регіони України активно 

співпрацюють зі світовим господарством в економічній, соціальній, політичній та інших 
сферах діяльності. Членство в численних міжнародних організаціях, у тому числі у СОТ, 
визнання України країною з ринковою економікою створюють умови для формування 
відкритої економіки. Відкритість економіки надає низку переваг, пов’язаних із підвищенням 
рівня конкурентоспроможності економіки, таких як підвищення ефективності 
функціонування національних виробників за рахунок участі в міжнародному поділі праці й 
поглиблення науково-технічного кооперування; розширення ринків збуту, масштабності від 
участі в міжнародних виробничих ланцюгах. З іншого боку, надмірно відкрита економіка 
нездатна протистояти навколишнім викликам, що в підсумку приводить до втрати 
самостійності й нездатності реалізовувати національні інтереси, вкрай негативно впливає на 
рівень економічної безпеки регіону. Цей процес актуалізує проблему оптимізації рівня 
відкритості економіки з урахуванням взаємодії показників економічної безпеки й 
конкурентоспроможності. 

Відкритість економіки має безпосередній зв’язок із двома характеристиками стану 
регіону, нерідко протилежними один одному: конкурентоспроможністю економіки і 
економічною безпекою. Ці показники пов’язані між собою складною системою відносин і 
взаємовпливів. Абсолютна відкритість економіки ставить під загрозу економічну безпеку 
регіону. Можуть бути цілком скуплені стратегічні галузі економіки, внаслідок чого може 
бути встановлений зовнішній диктат стратегії економічного розвитку, у т.ч. за галузевою 
структурою економіки. Крім того, абсолютна відкритість економіки зовсім не веде до 
стрімкого розвитку конкурентоспроможності регіону – все залежить від поточного рівня 
розвитку ключових галузей економіки  порівняно з іншими країнами. Підтвердженням  є 
об’єктивно гірше становище сьогоднішньої економіки на пострадянському просторі  
порівняно з останніми роками, що передували розпаду СРСР. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Результатом розвитку процесу 
глобальної економічної інтеграції та відповідних трансформацій у світовій економічній 
конфігурації наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. стало формування економічної системи 
нового – глобального рівня. Завдяки її цілісності, а також об’єктивної взаємозалежності між 
її складовими на мега-, мета-, макро-, мезо- та мікрорівнях зростає важливість дослідження 
ролі регіонів у формуванні зовнішньоекономічної діяльності держави в цілому. 
Досліджуючи роль окремих територіальних частин країн у міжнародних інтеграційних 
процесах і значення регіональних господарських комплексів в активізації внутрішніх та 
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зовнішніх економічних процесів, більшість українських науковців (Б. Губський,  
Г. Черніченко, М. Чумаченко та ін.), а також закордонні дослідники Дж. Сіммі, Ф. Тодтлінг, 
М. Тріппл, Р. Бошма, Дж. Лембуй та ін. відзначають певну дуалістичність у розумінні як 
місця та ролі регіонів у забезпеченні інтеграції держав до світового господарства взагалі, так 
і зниження ефективності зовнішньоекономічних відносин та економічного розвитку через 
недосконалість моделей ринкового реформування економіки та неврахування впливу 
зовнішньої торгівлі на її розвиток. 

У сучасній регіоналістиці набув поширення підхід, що дозволяє розглядати процес 
участі України у зовнішньоекономічній діяльності, особливо у посткризових умовах, 
підвищення її міжнародної конкурентоспроможності через дослідження локальної 
конкурентоспроможності окремих регіональних утворень, які врешті-решт формують і 
загальнонаціональну конкурентоспроможність України у світовому економічному просторі. 
Територіальні господарські комплекси через свою внутрішньо- та зовнішньоекономічну 
діяльність впливають на формування міжнародного рейтингу конкурентоспроможності 
держави. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на 
наявність досить великої кількості слушних думок відносно проблем, шляхів, механізмів, 
підходів щодо вироблення стратегій розвитку старопромислових  регіонів необхідно виявити 
роль інфраструктури  старопромислових регіонів в контексті їх міжнародної глобалізації.  

Постановка завдання. Метою статті є теоретико-методологічне обґрунтування 
природи економічної депресивності та визначення пріоритетних напрямів реструктуризації 
старопромислових регіонів ресурсної спеціалізації та їх виробничої інфраструктури в умовах 
відкритості економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фундаментальний вплив на тип 
соціально-економічної динаміки регіонів України робить вік їх економічної структури. 
Найбільш рельєфно роль віку виявляється в старопромислових територіях, де він нерідко 
стає причиною економічної депресії. Зниження обсягів промислового виробництва, високий 
рівень безробіття, зростання частки населення з доходами нижче прожиткового мінімуму, 
негативні демографічні процеси, складна екологічна обстановка, інерційність і консерватизм 
уявлень регіональних лідерів зважаючи на високу залежність їх мислення від траєкторії 
попереднього розвитку - далеко не повний перелік проблем, що виникають в цих регіонах і 
характеризують феномен старопромислового регіону. 

До проблемних в Україні належать регіони різної спеціалізації - аграрні, обробної та 
добувної промисловості. В останню групу потрапляють монопрофільні території, економіка 
яких заснована на тривалій експлуатації природних ресурсів і які в силу об'єктивного 
погіршення якісних і кількісних характеристик ресурсної бази з часом неминуче переходять 
у категорію депресивних. Питанням вбудовування ресурсних регіонів у нову парадигму 
соціально-економічного розвитку, визначення конкретних механізмів адаптації їх структури 
до викликів економіки знання присвячені роботи багатьох  учених, як українських, так і 
закордонних. У них вивчається динаміка і визначаються перспективи розвитку основних 
ресурсних підприємств і видобувних галузей, пропонуються інноваційні механізми 
підтримки мінерально-сировинної бази, виснаженою багаторічної експлуатацією тощо. 
Проте ніколи не розглядаються ці ресурсні регіони як старопромислові. Тобто не робиться 
акцент на головній, на погляд автора , причині депресивності ресурсних регіонів – старінні 
базової галузі. У результаті, як правило, перспективи їх розвитку і далі бачаться в 
традиційній, давно сформованій спеціалізації. Основні надії на відродження місцевої 
економіки пов'язуються із зовнішніми чинниками, наприклад, із залученням іноземних і 
вітчизняних інвестицій, оптимізацією системи оподаткування видобувних підприємств на 
державному у рівні тощо. Всі ці заходи, звісно, здатні дати позитивний ефект. Однак якщо 
при цьому не будуть актуалізовані внутрішні резерви території та механізми омолодження 
місцевої економіки – через вироблення напрямів реструктуризації (передбачаючи також 
вихід за рамки сформованої спеціалізації), в яких враховано світовий досвід і пріоритети 



Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 4 (47) 

 386

трансформації національної економіки, – то ефект виявиться нетривалим. 
Дослідниками виділяються два основні блоки причин, проаналізованих у рамках 

різних економічних традицій (Дж. Сіммі, Ф. Тодтлінг, М. Тріппл). Так, Р. Бошма,  
Дж. Лембуй називають ці блоки «традиційним і сучасним підходами». Перший блок 
досліджує механізми занепаду економіки раніше процвітаючих територій. Згідно з  
М. Штайнером, теорії розглядають економічний спад як наслідок: 
–   домінування промисловості  галузі, що стагнує («структурна» гіпотеза); 
–   стану експортного попиту на продукцію; 
–   останнього етапу життєвого циклу продукту. 

Однак критики даних теорій, зокрема М. Штайнер, відзначали, що, незважаючи на 
об’єктивний вплив даних характеристик на економічне зростання, вони не можуть пояснити 
«поворотної точки» у переході від зростання  до спаду. 

Нині всі регіони України, зокрема Донецька область, мають низку певних стратегій 
розвитку галузевого, соціального, науково-технічного характеру. Відповідно, кожна 
стратегія зосереджена на вирішенні окремих ключових питань, а в цілому вони можуть мати 
розбіжності щодо довгострокового іміджу Донецької області або мати протилежну 
спрямованість у вирішенні окремих завдань. Традиційні галузі вичерпали свій інвестиційний 
потенціал (вугільна–закриваються шахти; металургійна–корпоратизовані трьома 
структурами). 

З іншого боку, сформований імідж Донецької області має суперечливий, в цілому 
негативний характер, який необхідно цілеспрямовано формувати і комплексно просувати в 
ЗМІ, ділових колах (інвестори і підприємці), орієнтуватися також на випускників вузів і 
молодих фахівців, зарубіжних і внутрішніх туристів тощо. Напрямки економічного, 
екологічного, і соціально-інституціонального вимірів сталого регіонального розвитку 
розглянуто на рис. 1. 

 
Рис. 1. Виміри сталого розвитку 

 
Аналізуючи поведінку ступеня гармонізації сталого розвитку для різних регіонів 

України, бачимо, що цей показник переважно знижується зі зменшенням індексу сталого 
розвитку[1, с.8–9]. Це пояснюється тим, що з послабленням політики сталого розвитку для 
різних регіонів України, гармонізація їх розвитку в економічному, екологічному і соціально-
інстуціональному вимірах погіршується (рис. 2). 

У той же час для деяких регіонів ступінь гармонізації сталого розвитку виявляється 
досить високим, наприклад, для АРК=0,80, Київської області =0,82 для Одеської області = 
0,86. Ця обставина пов’язана не з проведенням тим чи іншим регіоном сильної політики 
сталого розвитку, а швидше з браком такої політики, що приводить до випадкового 
(спонтанного) вирівнювання економічного, екологічного і соціально-інституціанального 
вимірів розвитку за дуже низьких їх абсолютних значень [3, с.124]. 
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Рис. 2. Індекс сталого розвитку та ступінь гармонізації [2, с.86] 
 

Порівнюючи показники аналізу конкурентного середовища Донецької області за 
даними Інституту прикладного системного аналізу НАН України й МОНМС України, 
дійшли висновку, що Донецька область є лідируючою тільки по 3 показниках серед  
4 індустріальних областей України: Дніпропетровської, Запорізької, Луганської й Донецької 
(рис. 3). Донецька область має кращі показники за тими ж напрямками у міжнародному 
зіставленні з індустріальними областями Росії (рис. 4)  
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Рис. 3. Порівняльний аналіз конкурентного середовища Донецької області [2, с.155–200] 
 

Слабкі сторони області зосереджені довкола екологічних проблем, низькою є 
політична свідомість жителів області, а також ефективність державної влади, що відображає 
низький рівень довіри населення до державних інституцій.  

Однак Донецька область вирізняється позитивним станом соціальної інфраструктури, 
економічною складовою економічного розвитку (високий рівень ВРП, порівняно низька 
частина населення з грошовими доходами нижчими від прожиткового мінімуму), а також 
високими показниками ринку праці регіону. 
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Рис. 4. Міжнародний порівняльний аналіз конкурентного середовища Донецької області 

 

Найважливішими інструментами маркетингового аналізу територій є SWOT-аналіз 
(аналіз сил, слабкостей, можливостей та загроз), аналіз і вибір цільових ринків і 
позиціонування (визначення нинішніх та бажаних позицій) територій [4; 5]. 

При з'єднанні можливостей із сильними сторонами виникають конкурентні переваги 
регіону (табл. 1; побудовано на основі даних відповідних територіальних органів 
Федеральної служби  державної статистики Російської Федерації). 

Сильні сторони регіону – те, в чому він досяг успіху або наявність особливостей, що 
дадуть додаткові можливості. Сила може полягати в наявному досвіді, доступі до унікальних 
ресурсів, наявності передової технології й сучасного устаткування, високій кваліфікації 
персоналу, високій якості продукції, що випускається, популярності торговельної марки й т.ін.  

Таблиця 1 
SWOT аналіз Донецької області та її конкурентні переваги 

 

Сильні сторони Слабкі сторони 
− Вигідне економіко-географічне 

положення  
− Відповідність кредитоспроможності 

регіону вимогам міжнародних агентств 
(Fіtch) 

− Наявність високотехнологічних заділів 
для інноваційного прориву 

− Сплетення багатонаціональних культур 
і різноманітний природний потенціал 

− Високий рівень розвитку регіональної 
економіки 

− Агломераційна структура розселення 
жителів регіону (5 більших 
агломерацій, 28 міст) 

− Дефіцит оборотних коштів промислових 
підприємств через неповернення 
державою ПДВ на тлі високих ставок по 
банківських кредитах 

 

− Деформована структура регіональної 
економіки (превалювання підприємств 
базових галузей промисловості)/ Низький 
рівень виробництва товарів з високим 
рівнем переділу (доданою вартістю) 

− Недостатньо високий рівень якості 
продукції, що випускає в регіоні, за 
міжнародними критеріями й стандартам (у 
тому числі й через високий рівень зносу 
основних виробничих фондів) 

− Низька питома вага підприємств, що 
виробляють інноваційну продукцію 

− Перевага в інформаційному полі 
негативного бачення регіону 
Критична екологічна ситуація 

− Високий рівень розвитку регіональної 
економіки/потенціал диверсифікованості й 
модернізації 
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Продовження табл. 1 

 

Слабкі сторони регіону – це відсутність чогось важливого для функціонування 
регіону або те, що поки не вдається порівняно з іншими регіонами і ставить у несприятливе 
становище. Прикладом слабких сторін може бути погана репутація регіону, брак 
фінансування і т.ін. Ринкові загрози – події, настання яких може несприятливо вплинути на 
регіон. Приклади ринкових загроз: вихід на ринок нових конкурентів, зростання податків й 
т.п. Ринкові можливості – це сприятливі обставини, які ваш регіон може використовувати 
для отримання переваги. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Для переходу до сучасних підходів 
важливим є висновок, зроблений М. Штайнером. Він полягає в тому, що проблеми 
старопромислових територій виникають в основному у зв’язку зі зниженням не попиту на 
продукцію галузі, а конкурентоздатності продукції певної території, порівняно із продукцією 
інших територій. У такому випадку політика підтримки попиту для реанімації промисловості 
таких територій приречена на невдачу, а основною проблемою старопромислових територій 
стає нездатність промисловості змінити пропозицію під нові ринкові умови, і акцент 
вивчення даної проблематики повинен бути перенесений з попиту на пропозицію. Вивчення 
пропозиції, у свою чергу, робить основним предметом дослідження структури організації 
промисловості на території, причому з погляду  не на її монопрофільності (як це було в одній 
із традиційних теорій), а на «бар’єри трудової мобільності й підприємницької активності». 
Іншими словами, повстає питання про організацію інститутів. 
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− Низький рівень стимулювання 

впровадження інновацій 
− Коливання цін на зовнішніх сировинні 

й енергоринках  
− Погіршення демографічної ситуації  
− Високий рівень соціальної 

напруженості, стале збереження 
заборгованостей по заробітній платі 

− Науково-дослідна база й наявність 
високотехнологічних заділів для 
інноваційного прориву 

− Логістично вигідне розташування в зоні 
міжнародних транспортних коридорів 

− Агломераційна структура розселення як 
резерв мобільності й підприємницької 
активності населення 

− Високий рівень розвитку регіональної 
економіки/потенціал диверсифікованості й 
модернізації 

− Науково-дослідна база й наявність 
високотехнологічних заділів для 
інноваційного прориву 

− Логістично вигідне розташування в зоні 
міжнародних транспортних коридорів 

− Агломераційна структура розселення як 
резерв мобільності й підприємницької 
активності населення 
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
КРАЇН СВІТУ 

 
 
У статті визначено особливості 
інноваційного розвитку країн в умовах 
глобалізації. Розкрито позитивні наслідки  
та  проблеми, які можуть виникати у кран 
під впливом глобалізаційних процесів. 
Визначено основні чинники, що впливають 
на впровадження інноваційної моделі 
розвитку країн в умовах глобалізації. 
 
 
 

In article feature of the innovative 
development of the countries in the conditions 
of globalization is defined. Positive 
consequences and problems which can arise at 
the countries under the influence of processes 
of globalization are disclosed. Principal factors 
which influence introduction of innovative 
model of development of the countries in the 
conditions of globalization are defined. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Однією з основних ознак розвитку 
світової економіки на початку XXI ст. є розгортання процесів глобалізації, які 
справляють суттєвий вплив на економічний розвиток як у розвинутих країнах, так і в 
країнах із трансформаційною економікою та країнах, що розвиваються. Поступово світ 
перетворюється на єдину економічну систему, що розвивається за уніфікованими 
закономірностями.  

Базуючись на досягненнях технологічного прогресу, глобалізація спричиняє зміну 
конфігурації світової економіки, зростання нерівності між розвинутими країнами та рештою 
світу, загострення міжнародної конкуренції. Як зазначає О. Неклесс, в сучасному 
глобальному світі формується світова конструкція, в якій «перерозподіляється весь сукупний 
світовий дохід між геоекономічними персонажами, тісно пов’язаними різними видами 
господарської діяльності. На засадах останнього класу технологій формується домінуюча 
глобальна інфраструктура, сприйнятлива для певного класу економічних суб’єктів і набагато 
менш дружня по відношенню до інших» [1, с.46]. 

На думку фахівців, глобалізація стала основою господарської парадигми другої довгої 
хвилі, яка ще не закінчена [2, с.147–154]. Пройшли дві фази циклу: розвитку (1980–ті роки) 
та зростання (1990-ті роки). Сьогодні світова економіка перебуває в критичній стадії 
стагнації, що охопила й економіку найрозвинутіших країн – США, Євросоюзу та Японії, але 
ця фаза йде до завершення.  

Очікувана рецесія в США і ЄС має наслідком «згортання» промисловості країн 
«третього світу», особливо це спіткає ті країни, які виявлять найгіршу здатність 
адаптуватися до гострої конкуренції на світових ринках. За прогнозами фахівців, після 
завершення світової кризи, починаючи з 2010–2011 років, стартувала нова довга хвиля, 
яка досягне свого максимуму у 2020–2040 роках. Тільки ті країни, що зможуть швидко 
пристосуватися до функціонування в нових, жорстких умовах конкуренції, потраплять до 
групи лідерів. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Економічний розвиток у контексті 
глобалізаційних процесів є об’єктом дослідження багатьох науковців. В останні десятиліття 
наукові праці як зарубіжних, так і вітчизняних учених присвячено наслідкам глобалізаційних 
процесів для окремих країн та світу в цілому, їх пріоритетам національного економічного та 
інноваційного розвитку, конкурентоспроможності країни й економічній безпеці держави в 
умовах глобалізації.  

Зокрема, питання інноваційного виміру глобалізації висвітлювали А. Дука та  
Т. Соболєва [3, с.64–68; 4, с.228–232], інноваційний розвиток регіональних науково-
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виробничих систем – І. Б Чичкало-Кондрацька. [5, с.190], основні передумови інноваційного 
розвитку світового господарства на сучасному етапі – Т. Кепич [6, с.42].  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Однак при цьому 
потребує додаткового висвітлення питання впливу глобалізації на інноваційний розвиток 
країн світу. 

Постановка завдання. Мета статті – аналіз впливу глобалізації на інноваційний 
розвиток країн світу в залежності від рівня розвитку економіки, на трансформацію їх 
національних і регіональних інноваційних систем, на зміну вимог до формування науково-
виробничого потенціалу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Світова економіка кінця ХХ – початку 
ХХІ століть розвивається під впливом глобалізації, яка в інноваційній сфері проявляється 
більше, ніж в економічній, фінансовій, соціокультурній, та багато в чому формує контури 
сучасної світогосподарської структури. 

Глобалізація – це складний, багатогранний процес, який має безліч проявів, 
містить багато проблем. Глобалізація супроводжується такими процесами,  
як: утворення світового ринку товарів і послуг (у т.ч. високотехнологічної продукції  
й технологій), фінансового ринку, глобального інформаційного простору; становлення 
економіки відкритого типу в більшості країн; лібералізація зовнішньоекономічної 
діяльності; прискорення переміщення інтелектуальних, матеріальних, фінансових  
та інших факторів виробництва; широка дифузія технологій; перетворення  
знання в основний елемент суспільного багатства; транснаціоналізація виробництва, 
формування міжнародних виробничих комплексів поза національними кордонами; 
тяжіння до уніфікації та стандартизації в різних галузях (застосування єдиних для  
всіх країн стандартів якості, бухгалтерського обліку, стандартів технології й екології) 
тощо.  

Основною рисою процесу глобалізації є формування глобально функціонуючого 
виробничого процесу, ядром якого є сформовані інтернаціоналізовані відтворювальні 
цикли. У межах таких циклів створюється світовий дохід, участь у перерозподілі якого є 
головною стратегічною метою будь-якої держави. 

Глобалізація є суперечливим процесом, що проявляється у постійних змінах 
пріоритетів і критеріїв виробничої діяльності, механізмів забезпечення 
конкурентоспроможності в умовах підвищення рівня ризику. Глобалізація набуває 
різного значення залежно від того, чи йдеться про окрему компанію, галузь,  
регіон, країну, чи про світове господарство. Глобалізація, з одного боку, надає нові 
можливості країнам, регіонам, підприємствам, а з іншого – створює значні труднощі для 
розвитку.  

Глобалізація на світовому рівні проявляється у зближенні національних економік 
різних країн, що базується на інтенсифікації зустрічних потоків товарів, послуг, капіталу та 
технологій. Глобалізація на рівні окремої країни характеризується ступенем інтегрованості її 
економіки у світову економіку, що оцінюється низкою показників, зокрема: співвідношенням 
зовнішньоторговельного обороту і ВВП; розміром прямих іноземних інвестицій, які 
спрямовуються в економіку країни та з країни; потоком платежів роялті в країну й із країни, 
що пов’язані з передачею технологій. 

Для регіону глобалізація визначається тим, наскільки він розширив географію та 
масштаби зовнішньоекономічної діяльності, зокрема експорту й імпорту продукції, приплив 
іноземних інвестицій, розміщення капіталів у різних країнах, надходження та продажу 
технологій; скільки транснаціональних компаній, спільних підприємств, фірм з іноземним 
капіталом працює в ньому та інше. 

На рівні галузі глобалізація характеризується тим, наскільки конкурентоспроможність 
компанії всередині галузі в даній країні взаємопов’язана з її конкурентоспроможністю в 
іншій країні. Чим більше глобалізована галузь виробництва, тим більше переваг отримує 
компанія від внесеної технології, виробничого процесу, товарної марки. На мікрорівні 
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глобалізація пов’язана з тим, наскільки підприємство розширило міжнародні ринки збуту 
продукції, має розгалужену структуру в інших країнах, залучено до експорту чи імпорту 
капіталу та ноу-хау тощо. 

Інноваційний розвиток в умовах глобалізації має свої особливості, серед яких можна 
виділити глобалізацію попиту на високотехнологічну продукцію; інтернаціоналізацію 
інноваційної, зокрема дослідницької, діяльності; зростання темпів технологічного оновлення 
галузей та зменшення життєвого циклу продукції; підвищення складності та наукомісткості 
наукових розробок; інтелектуалізацію світового виробництва; інвестиційний глобалізм, 
пов’язаний із можливістю переливання фінансових ресурсів у різні ринки; зростання частки 
інвестицій, що спрямовуються на розвиток людського капіталу; збільшення витрат на 
НДДКР [4, с.229].  

Вплив глобалізаційних процесів на економіку держави трактують по-різному. Проте 
не можна не погодитись із тим, що глобалізація створює умови для безперешкодного 
доступу країн до передових досягнень людства в економічній та науковій сферах, сприяє 
прискореному розвитку продуктивних сил, науково-технічному прогресу, інтенсивнішій 
взаємодії держав і народів.  

Вплив глобалізації на інноваційну діяльність проявляється у взаємопроникненні 
національних науково-технологічних потенціалів і державних систем управління їх 
розвитком, міждержавній та наддержавній уніфікації та гармонізації організаційно-правових 
регуляторів науково-технологічних зв’язків, міжнародній спеціалізації та кооперації на всіх 
стадіях НДДКР. 

Позитивні прояви глобалізації виявляються в тому, що вона сприяє 
інтернаціоналізації виробництва і технологій унаслідок диверсифікації господарських 
зв’язків різних виробничих структур, поширенню нових інформаційних технологій та 
пов’язаних із ними переваг, переходу на ресурсозберігаючі та екологічні технології. 
Товаровиробники отримують кращі можливість застосовувати будь-які ресурси, 
розширювати ринки збуту товарів, підвищувати ефективність.  

Глобалізація забезпечує стандартизацію ділових процесів, розширення методів 
виробництва товарів, що зумовлює зростання конкурентоспроможності суб’єктів 
господарювання. В умовах глобалізації розширюється взаємовигідне науково-технічне 
співробітництво і розвиваються зв’язки між державним і приватним секторами, науково-
дослідними центрами і міжнародними організаціями для сприяння швидкому освоєнню 
досягнень НТП. Крім того, розвивається регіональна спеціалізація, що досягається шляхом 
організації регіональних інноваційних центрів і реалізацією спільних інноваційних 
програм. 

Як підкреслює М. Портер: «З розвитком і поглибленням в останні десятиліття 
глобалізації економіки поняття порівняльної переваги швидко втрачає свій попередній 
зміст. Компанії можуть діставати порівняно дешеві фактори виробництва де завгодно, а 
швидка поява все нових і нових технологій у змозі нівелювати похибки дорогих факторів 
виробництва» [7, с.382]. Учений наголошує, що зміна технологій є новою парадигмою 
глобалізації конкурентоспроможності, що вимагає від компаній здатності якомога 
швидше впроваджувати відповідні інновації. 

Саме прорив у технологіях, інформації, системах телекомунікацій та фінансовому 
секторі привів до формування глобального світового ринку товарів, технологій, капіталу і 
праці. Найвищий рівень глобалізації характерний для наукоємних сфер, що пов’язано з 
прискоренням руху від одного технологічного рішення до ще досконалішого, скороченням 
терміну між винаходом нового продукту та його впровадженням, стрімким 
розповсюдженням інновацій по каналах світової торгівлі.  

До негативних явищ глобалізації можна віднести посилення нерівномірності розвитку 
країн світу, концентрацію більшої частини інтелектуального і технологічного потенціалу 
людства в розвинутих країнах; формування під впливом сильних країн нераціональної структури 
світової економіки; розгортання світових криз та зростання їх впливу на національні економіки; 
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підвищення рівня міжнародної конкуренції, появу загрози економічній безпеці держав.  
Серед негативних сторін глобалізації в інноваційній сфері можна виділити 

конфліктність корпоративних, національних і міжнаціональних інтересів соціально-
економічного розвитку, яка викликана постійною боротьбою за технологічне лідерство на 
світових ринках. Крім того виникає суперечність через різноспрямованість корпоративних і 
національних стратегій у інноваційній сфері.  

Глобалізаційні процеси продовжують загострювати соціально-економічні, 
загальнополітичні,  природно-екологічні,  наукові глобальні проблеми. Хоча кожна проблема 
зумовлена специфічними причинами, але їм притаманні причинно-наслідкові зв’язки, які 
поєднані з розвитком технологічного способу виробництва. Зокрема, через низький рівень 
упровадження ресурсо- та енергозберігаючих, екологічно чистих технологій із природної 
речовини, яка залучається у виробничий процес, лише 1,5% приймає форму кінцевого 
продукту. Це є однією з причин паливно-енергетичної, сировинної та екологічної глобальних 
проблем.  

Посилення міжнародної конкуренції зумовлює необхідність зростання 
конкурентоспроможності держав, що можливо завдяки сталому нарощуванню інноваційних 
конкурентних переваг. Глобалізація виступає універсальним інструментом залучення країн 
світу в інноваційну економіку, вона є фактором інтеграції діяльності учасників 
інноваційного процесу. Цілком зрозумілим є те, що роль будь-якої держави світу стала 
залежати від її спроможності виробляти та застосовувати на практиці нові технології. 
Реалізація глобальних інноваційних переваг виражається у сталому економічному зростанні, 
в умовах якісних технологічних зрушень, формуванні ефективних стратегій розвитку 
економіки, посиленні взаємодії в інноваційному середовищі. 

У світі відбулося формування декількох центрів інноваційного розвитку,  
кожний з яких має свої специфічні особливості, сформовані в залежності від  
рівня домінуючого технологічного устрою, підприємницької філософії і суспільних 
цінностей, джерел конкурентних переваг держав, ступеня відкритості економічних  
систем. 

Характер процесів, що відбуваються в структурі світового господарства, 
пов’язаний із нерівномірним опануванням різними країнами досягнень сучасного етапу 
науково-технічної революції [3, с.64], що зумовлено насамперед  нерівномірністю 
соціально-економічного розвитку країн, відмінністю якісних і кількісних характеристик 
їх інноваційних та технологічних потенціалів. Різниця в сумі акумульованих знань між 
країнами − лідерами та країнами, що розвиваються, набуває загрозливого характеру і на 
декілька порядків переважає диференціацію у відхиленнях прибутків і макроекономічних 
індикаторів [6, с.44].  

Інноваційний розвиток є постійною складовою економічного зростання розвинутих 
країн світу, який підтримується через міжнародну кооперацію між ними. Тому глобалізаційні 
процеси розгортаються переважно між високо розвинутими країнами, що підтверджується 
переважанням між ними товарообороту високотехнологічних товарів та послуг у 
міжнародній торгівлі.  

Саме вони є носіями нової глобальної моделі, яка характеризується такими рисами як: 
інтелектуалізація, інноваційний характер, соціалізація та екологізація виробництва і 
середовища життєдіяльності.  

Країни − інноваційні лідери масштабно та ефективно здійснюють інноваційну 
діяльність, забезпечуючи свій розвиток за рахунок вдосконалення існуючих технологій, 
техніки та використання принципово нових наукових досягнень.  

Універсальними тенденціями забезпечення конкурентних переваг країн − 
інноваційних лідерів є розвиток інноваційної інфраструктури, підвищення ролі державного 
регулювання, зростання значення малого і середнього бізнесу у НТП, структурні зрушення у 
фінансуванні інноваційної діяльності зі збільшенням участі приватного сектора, непрямого 
державного і зарубіжного фінансування.  
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Отже, саме високо розвинуті країни в повній мірі користуються перевагами 
глобалізації в інноваційній сфері та роблять найбільший внесок у світовий інноваційний 
процес.  

Участь інших країн обмежується в кращому випадку технологічним 
послідовництвом, а в більшості випадків ці країни є постачальниками сировини, ринками 
збуту дешевих товарів наприкінці їх життєвого циклу або виконавцями трудомістких і 
забруднюючих навколишнє середовище операцій, як-от складання доволі простої техніки 
з імпортних вузлів за закордонними ліцензіями.  

У цей же час у країн, що розвиваються, є певні передумови для виходу в групу 
лідерів інноваційних процесів. Перспектива їх розвитку перш за все залежить від того, як 
швидко вони будуть здатні засвоїти принципи постіндустріальної моделі розвитку, адже 
саме створення інноваційної моделі зростання дасть можливість у найближчому 
майбутньому опинитися серед користувачів переваг глобалізації.  

Спостерігається поступове зменшення домінування країн «великої сімки» під 
впливом істотного зростання економічної потужності країн групи БРІКС, а також деяких 
інших країн, що розвиваються.  

Так, прогнозується, що до 2020 р. ВНП Китаю перевищить ВНП будь-якої іншої 
провідної країни Заходу, за винятком США; ВНП Індії та Бразилії досягне, а може й 
перевищить показники провідних країн Західної Європи, а Індонезія наблизиться до 
показників окремих європейських країн. Економічний вплив провідних країн Заходу хоча 
і буде поступово втрачатися, але збережеться через досягнення ними технологічного 
лідерства за рахунок високого розвитку людського та інтелектуального потенціалів, 
суспільно-економічних інститутів, інфраструктури. Продовжує загострюватися  
конфлікт між тими країнами, що отримують переваги від глобалізації, та тими, які не 
можуть адаптуватися до сучасних глобальних процесів і втрачають свої економічні 
позиції. 

Вітчизняні фахівці стверджують, що «Україна опинилася в глобальному світі, 
 але ще, на жаль, лишається поза глобальною економікою» [7, с.96]. Не можна із цим  
не погодитися, але в України з’явилися стимули і передумови для входження  
в глобалізованій світ. Вирівнювання економічного потенціалу світу не тільки  
між економічно розвинутими країнами, а й деякими країнами, що розвиваються,  
за рахунок упровадження нової технологічної бази економіки та наявність в  
Україні важливих передумов для розвитку виробництва на науковій основі  
(значний науково-виробничий потенціал в окремих галузях) й індустріальної культури 
(високоосвічене населення з високою здатністю до швидкого навчання та 
перекваліфікації) дає шанс нашій країні включитися у хвилю модернізації і відвоювати 
свої «ніши» на світових ринках. 

Необхідно відзначити, що у відповідь на виклики глобалізації сьогодні у світі 
значно активізувалися процеси регіональної інтеграції (регіоналізації). Найбільш 
інтенсивна господарська взаємодія спостерігається в межах таких потужних 
інтеграційних угруповань, як ЄС, НАФТА, АТЕС, АСЕАН, МЕРКОСУР. Регіоналізація 
також є суперечливим процесом, оскільки, з одного боку, створює сприятливі умови для 
інтенсивного обміну факторами і результатами виробництва в межах інтеграційних 
об’єднань, що зміцнює міжнародне співробітництво у глобальному масштабі, а з іншого − 
супроводжується введенням обмежувальних заходів у відносинах з іншими країнами, 
загострюючи суперечності глобального розвитку.  

На рис. 1 ми узагальнили вплив глобалізаційних процесів на інноваційний 
розвиток та сформували передумови для його активізації [8, с.63]. 

Необхідність переходу до високотехнологічного економічного зростання поставила перед 
вищими керівництвом багатьох держав питання щодо прискореного знаходження каналів 
адаптації стратегії і моделі інноваційної системи країни до національного соціально-економічного 
середовища та узгодження їх із новими реаліями міжнародних економічних відносин.  
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Проблема полягає у визначенні ступеня залежності переходу країни на інноваційну 
модель розвитку економіки від ряду внутрішніх та зовнішніх чинників. Так, основними 
внутрішніми чинниками є: ефективність державного регулювання, стратегія і концепція 
економічного розвитку, науково-дослідне середовище, структурні особливості національного 
господарства, рівень економічного добробуту, забезпеченість ресурсами тощо. Серед 
зовнішніх чинників, що впливають на впровадження інноваційної моделі розвитку країни, 
можна виділити залучення країни в міжнародне інноваційне середовище і світовий 
інноваційний процес, міжнародну конкуренцію, діяльність міжнародних організацій, 
науково-технічну і виробничу кооперацію, міжнародне регулювання, кон’юнктуру на 
світових товарних ринках та ін. 

Крім того, ефективність впровадження інноваційної моделі розвитку залежить від 
загального стану економіки, співвідношення необхідних і можливих трансформацій, рівня 
готовності держави до функціонуванні у глобальних науково-практичних інформаційних 
мережах та її участі у міжнародному поділі праці.  

Висновки і перспективи подальших розробок. Висновок однозначний: 
глобалізаційні процеси є беззупинними, але далеко не всі країни, регіони, компанії  
можуть ефективно скористатися їх перевагами. Успіх будь-якого із цих суб’єктів у 
глобалізованій економіці залежить від рівня їх міжнародної конкурентоспроможності  
та здатності зайняти свою «нішу» на світовому ринку. А це можливо лише за високого рівня 
інноваційності національної системи, постійного вдосконалення й ефективного 
використання існуючого науково-виробничого потенціалу. На етапі таких радикальних 
соціально-економічних трансформацій у світовій економіці повинна змінюватися стратегія 
економічного та інноваційного розвитку не тільки на національному рівні, але й на рівні 
кожного регіону та окремих його виробничих структур, що мають працювати в нових 
виробничих умовах. 
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАНІ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ 

УКРАЇНИ 
 
 

У статті розглянуто роль держави у 
формуванні промислової політики України; 
надано характеристику основним концеп-
туально-методологічним підходам а також 
типам ПП (загальносистемний та селек-
тивний). Досліджено світовий досвід 
використаних моделей, інструментів та 
механізмів промислової політики. Наведено 
пріоритети промислової політики в 
середньостроковій перспективі. 

 

In this paper the role of government in shaping 
industrial policy of Ukraine is researched, 
describes the main conceptual and 
methodological approaches and types of IP 
(wide and selective) is described. The world 
experience of using the models, tools and 
mechanisms of industrial policy are studied. 
An industrial policy priorities in the medium 
term are determined. 

 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасних економічних умовах роль і 

функції держави в рамках реалізації промислової політики є важливими науковими 
завданнями. Вирішення завдань реформування реального сектора неможливе без проведення 
виваженої державної промислової політики. Її значущість для країни очевидна: результати  
«радикальної економічної реформи» зробили цілком реальним погроз необоротної 
дезіндустріалізації України. 

Вірне визначення місця і ролі державної промислової політики насучасному етапі є 
однією з важливих умов прискорення економічного зростання і підвищення соціального 
добробуту Українського народу. При цьому роль самої держави в процесі реформування 
промислових підприємств, зводитися до здійснення комплексу заходів, здатних прискорити 
адаптацію виробництва до ринкового середовища.Визначаючи промислову політику, у 
цілому маємо на увазі системуцілеспрямованих погоджених заходів, реалізованих  
державою з метою підвищення конкурентноздатності товарів та послуг вітчизняних 
виробників навнутрішньому та зовнішньому ринках і подолання загроз економічної  
безпеки країни. 
 Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Існує досить значний за обсягом та 
спектром пласт сучасних досліджень про роль держави у формуванні промислової політики 
України. Не зменшуючи значущість внеску інших дослідників, можна відзначити праці  
О. Пустовойта, А. Никифорова, І. Макаренка, Ю. Кіндзерського, Ф. Костина, А. Соколова,  
Л. Пельтика, Т. Горячевої та інших учених, що торкалися проблем виваженої промислової 
політики на рівні держави.  
 Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.Необхідність розробки 
промислової політики для України пов’язаназ притаманними ринковій економіці кризовими 
явищами, структурними зрушеннями, що відбуваються внаслідок переходу економічної 
системи від одного стану до іншого, диспропорціями між реальним сектором та фінансовою 
системою, порушеннями в системі ціноутворення, монополізація, обмеження конкуренції. 
Досить важливою і актуальною є проблема визначення місця, структури технології 
формування промислової політики при наявному в Україні потужному промисловому 
комплексі. 
 Постановка завдання. Мета статті – надати характеристику концептуально-
методологічним підходам до розробки промислової політики; визначити інструменти та 
механізми промислової політики розвинутих країн, а також визначити пріоритети 
промислової політики в середньостроковій перспективі 
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Виклад основного матеріалу дослідження.Україна – промислово розвинута країна, 
що має один із найбільш структурно розгалужених промислових комплексів. Промислово-
виробничий потенціал України є одним із фундаментальних системоутворювальних 
елементів національної економічної системи i суспільства у цілому. На сьогодні близько 60% 
валового національного продукту України створюється в промисловості, де зайнято більше 
ніж 27% працездатного населення. Однією з базових галузей промисловості є 
машинобудування. У цій галузі України налічується близько 1500 підприємств та 
організацій, де працюють майже 1,6 млн. осіб [1, с.30–34]. Продукція українських 
машинобудівників, за винятком окремих видів товарів, є неконкурентоспроможною як на 
світовому, так і на внутрішньому ринках. Це обумовлено багатьма причинами. Одна з них – 
скорочення витрат на науково-конструкторські роботи. 

На сьогодні не існує однозначної відповіді на питання про те, якою має бути роль 
держави у формуванні промислової політики в Україні і яка модель її реалізації. Як показав 
проведений аналіз, існують кілька концептуально-методологічних підходів до розробки 
промислової політики. Одні з них базуються на теоретичних основах і практичній сутності 
ліберально – монетариської моделі ринкового реформування, що реалізовувалася протягом 
деяких років в Україні: 1992–1993 рр. – у найбільш жорсткому й одіозному її вигляді  
(у варіанті «шокової терапії»); у 1994–1996 рр. – у відносно більш помірному, 
«градуалістичному»прояві (пов’язаному з поступовим рухом до втілення ліберальних цілей 
іцінностей з одночасним скороченням після «ваучерного» етапу приватизаціїкола й 
інтенсивності інших реформаційних заходів); у 1997–1998 рр. – з наголосом на застосування 
монетариських методів заради збереження досягнутої до цього часу досить тендітної і 
відносної депресивної стабілізації. 

Ліберально-монетариська модель виходить із того, що формування ринку це 
спонтанний процес: варто лібералізувати економіку й відносини її суб’єктів почнуть 
ефективно саморегулюватися під дією «невидимої рукиринку». Тому наголос робиться на 
дерегулювання, акцентується зняттявластивих одержавленій (централізовано керованій і 
планово-розподільній) економіці обмежень на залучення ринкових механізмів. 
Впроваджується лінія на максимальну відкритість економіки щодо світового ринку, 
враховувючи мінімізацію перешкод експансії імпортерів. Відносини в економіці будуються 
за принципом природного добору, заперечуючи регулюючу роль держави, принаймні, на 
період досягнення фінансової стабільності й придушення забудь-яку ціну інфляції. Методи 
такого придушення полягають у жорсткомуобмежені грошової пропозиції, суть якого, на 
погляд автора, саме в гнобленні реального сектора. 

Тезис «відсутність державної промислової політики є краща економічнаполітика» є 
принциповою позицією авторів лібералістичних реформ. Проте історія розвитку ринкової 
економіки засвідчила, що ліберально-монетариськамодель (її конкретна варіація 
насаджувана МВФ), є неадекватною до вітчизняних умов: повний її крах ознаменувався 
фінансовою кризою [2, с.61]. 

У переважній більшості вітчизняні економісти (теоретики і практики)дотримуються 
іншого підходу до економічного реформування, у т.ч. й дооцінки значення в цьому процесі 
промислової політики. Суть цього підходу – вопорі на державне регулювання з 
використанням не лише ринкових методів, але і, насамперед, методів прямої державної 
підтримки, прямого перерозподілуресурсів та їхньої концентрації на пріоритетних напрямах 
розвитку реальногосектора економіки. 

Практика виробила два основних типи державної промислової політики –
загальносистемний і селективний. Суть загальносистемної промислової політики полягає 
у створенні загальних умов, що сприяють розвитку індустрії, іяка діє нібито по 
горизонталі. Її міри не мають якого-небудь виборчого призначення (чіткої спрямованості 
на галузь, корпорацію, регіон), а більш-менш рівномірно впливають на всіх суб’єктів 
ринку, формуючи економічне й інституціональне, організаційне і правове середовище їх 
активності. Вона є переважно макроекономічною. Такого роду політика має ліберальний 
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характер, тому що її обов’язковий вектор – забезпечення хоча б формальної рівності 
зовнішніх умов (економічнихі правових) для всіх ринкових суб’єктів. У зв’язку із  
цим істотна її опора на міри фінансової стабілізації перетворення відносин  
власності. Разом із тим загальносистемна промислова політика має характер  
диригування: на її основі держава в певному сенсі формує господарський порядок,  
що задає для зазначених суб’єктів певні припустимі й загальноприйняті рамки  
діяльності й нібито із ззовні нав’язує їм правила господарської поведінки.  
Вона неодмінно містить у собі заходи державного впливу на економічне життя; 
податковий, грошовий, валютний і митний режими, трудове законодавство, технічні й 
екологічні стандарти тощо. 

На відміну від загальносистемної, селективна промислова політика виступає як 
спрямований вплив на визначені групи суб’єктів ринку (підприємства, окремі види 
виробництва або цілі галузі, регіони). Її дія спрямована по вертикалі: здійснюючи 
регулюючий вплив з центра по щаблях народно господарської ієрархії аж до первинної 
ланки виробництва (підприємства), вона у цьому змісті має переважно мікроекономічний 
характер. 
У подібного роду політиці більш чітко виявляються регулююча й управлінська діяльність 
держави, його інтервенціонізм по відношенню до реального сектора. 

Активна системна й ефективна селективна промислова політика передбачає 
наявність певних обов’язкових економічних і організаційних умов. Селективний підхід у 
підтримці обраних блоків індустрії застосовується, насамперед, в умовах виходу 
економіки з кризи, коли починає відновлюватися нормальний процес розширеного 
суспільного відтворення і з’являються перші можливості реального нагромадження  
[3, с.129]. 

Сьогодні у світовій практиці відомо безліч різноманітних методів промислової 
політики. Вони апробовані практикою багатьох країн, і утворюють певний стандартний 
набір.  

У країнах Заходу постійно вдосконалюються моделі, інструменти та механізми 
промислової політики. Здавалося б, можна безболісно імплантувати в Україні ту модель, 
яка зараз актуальна в розвинутих країнах, і швидко їх наздогнати. Проте не має відповіді 
на питання, наскільки така імплантація буде ефективною, чи приживеться сучасна західна 
модель на українському ґрунті, чи вдасться з її допомогою подолати труднощі. Звісно 
промислово розвинуті країни віддають ролі держави активне місце. Зростаюча роль 
державної промислової політики в зарубіжних країнах обумовлена низкою причин, 
найбільш істотною серед яких є різке загострення конкуренції на світових ринках. У 90–х 
рр. ХХ ст. нові індустріальні країни – Республіка Корея, Гонконг, Тайвань, Сінгапур, 
Бразилія, Іспанія, Мексика захопили лідерство в багатьох галузях економіки завдяки 
тому, що сформували високоефективну і гнучку структуру промисловості з орієнтацією 
на виробництво новітньої наукоємної продукції. Боротьба за лідерство на світових ринках 
обумовила підвищену увагу сектору державного управління і вчених до державної 
промислової політики. В її основу закладалися такі вихідні методологічні та 
концептуальні принципи: 
− перелив капіталу в галузі, які мають потенціальні можливості у найближчійперспективі 

досягти високої конкурентоспроможності й швидко вийти на світові ринки; 
− надання допомоги галузям, які зазнають труднощів; 
− прискорення розвитку провідних галузей, що спроможні надати нові імпульситехнічному 

і технологічному прогресу; 
− створення державного банку промислового розвитку, який має фінансуватипідприємства, 

корпорації й окремі галузі з підвищеним ступенем ризику. 
− Світовий досвід свідчить, що промислова політика набуває ефективності за 

умовраціонального визначення мети (стратегічних пріоритетів) та інструментів для її 
досягнення (табл. 1). 
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                                                         Таблиця 1 
Основні принципи промислової політики в розвинутих країнах [4] 

 
Країни  Мета Інститути Інструменти 

Франція Інтеграція національної 
промисловості в ринкове 
середовище ЄС 
 

Міністерство 
промисловості, 
поштита зв’язку, 
Міністерство 
економіки, фінансів 
та бюджету 

Міністерство 
промисловості, пошти 
та зв’язку, 
Міністерство 
економіки, фінансів та 
бюджету 

Німеччина Підвищення 
конкурентоспроможності 
в цілому, особливо 
наукоємного сектору. 
Денаціоналізація 
інфраструктурних 
галузей 
економіки. 

Міністерство 
економіки, 
Міністерство 
фінансів 

Податкова та бюджетна 
політика 
для впливу на 
регіональнуінвестиційн
у складову. 
Стимулювання 
інвестицій 
внаукоємний сектор. 
Підтримка стратегічно 
важливих 
галузей(вугільної). 

Великобританія Підтримка 
конкурентоспроможності
промисловості. Захист 
внутрішнього ринку. 

Територіальні 
департаменти з 
питань 
промисловості 

Макроекономічне 
регулювання 
промисловості,підтрим
ка 
наукоємного сектору. 

США Підтримка 
конкурентоспроможності
промисловості, захист 
внутрішнього ринку, 
експансія на зовнішніх 
ринках 

Держрегулювання 
нарівні окремих 
штатів, місцеві 
органи управління. 

Переважне 
застосування 
непрямихінструментів: 
податкових, грошово-
кредитних, бюджетних. 

 
Кожна країна має свої специфічні особливості, що визначаються її економічним 

рівнем, виробничою і технологічною структурою, якістю інститутів, тобто перебуває на 
певній стадії економічного розвитку, і тому не можна винайти універсальні рецепти 
промислової політики, однаковою мірою застосовні до всіх країн. Так само можна вважати, 
що кожна стадія розвитку зумовлює притаманний лише даній країні рівень селективності в 
проведенні нею промислової політики. У зв’язку із цим ми підгримуємо позицію академіка 
РАН В. Полтеровича, який, пропонуючи враховувати стадії розвитку країни у виробленні 
нею власної промислової політики, підкреслює, що на процес переходу до наступної стадії 
«… суттєво впливає вибір економічної політики та стратегії інституційних перетворень. 
Невірний вибір може на десятиліття і навіть на століття загальмувати економічне  
зростання» [5, с.89]. 

У промисловій політиці України доцільно робити наголос не лише на подолання 
спаду суспільного виробництва, але й, що ще більш складно, здійснення глибокої 
перебудови його структури й відновлення єдності відтворювального процесу. 

Розгортання активної промислової політики істотно ускладнено фінансовим 
становищем держави і підприємств. Державний бюджет за останні роки припинив бути 
знаряддям інвестиційної політики. Труднощі у здійсненні ефективної промислової політики 
виникають також через те, що за 10 років радикальних економічних реформ повноцінно 
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невирішена жодна значуща проблема інституціональної реформи. Не довершене 
перетворення відносин власності, а підприємства, що формально одержали новий 
економічний статус, у своїй переважній більшості слабко відповідають вимогам ринкових 
відносин. 

Дестабілізуюче діє на відтворювальні процеси податкова система, в якій постійно 
відбуваються зміни, але не вирішуються ключові питання розподілу функцій між рівнями 
управління (державним, регіональним і муніципальним). Переважно декларативною 
залишається турбота держави про малий бізнес, його підтримка реально відчутна лише в 
декількох регіонах України. 

Державну і регіональну промислову (як і в цілому економічну) політику, доцільно 
формувати з урахуванням умов досить обмежених інвестиційних ресурсів і незавершеності 
становлення інфраструктури ринку. При цьому вкрай важливо зміцнити ринкові інститути і 
спрямувати їх активність щодо реального сектора економіки. Одночасно, при вдосконаленні 
правових і господарських умов залучення зарубіжних інвестицій варто було б зробити 
наголос на стимулювання прямих виробничих вкладень. На шляху пожвавлення 
промисловості, що досягається при обмеженості інвестиційних ресурсів, переважно 
безвитратними або мало витратними методами (такими, як підвищення рівня менеджменту 
та якості роботи інститутів ринку, протекціонізм, що стимулює експорт, валютна політика), а 
частково і ресурсними методами (за допомогою критично необхідних бюджетних субсидій, 
відповідно до забезпечення національної безпеки, кредитної емісії, що спрямовується на 
поповнення оборотних коштів), можлива активізаціяпромислової політики на базі 
поступового спрямування ресурсів на підтримку пріоритетних галузей і видів виробництв 
(включаючи високотехнологічні інаукомісткі). Мова йде про поетапне доповнення 
переважно загальносистемної інформаційної й інституціональної політики політикою 
селективною. 

Вибір об’єктивної спрямованості дій щодо стимулювання розвитку промисловості є 
першорядним завданням держави, що проводить промислову політику. Антикризовий досвід 
багатьох країн, що виходили на шлях індустріального розвитку, свідчить про наявність двох 
напрямів розвитку виробництва: 1) експортна орієнтація народного господарства;  
2) орієнтація наімпортозаміщення. З огляду на розмаїття економічних завдань і можливих 
способів їх вирішення, величезну диференціацію стану галузей і регіонів, стосовно до 
України зазначені обидва орієнтування, на погляд автора, є цілком сумісні. 

Розгортання промислової політики й вирішення більш загального завдання 
формування оптимальної структури економіки в цілому не може спиратися на альтернативну 
постановку питання – або експортоорієнтований, або імпортозаміщуючий розвиток. 
Необхідне поєднання того й іншого, аоптимальну конкретну міру поєднання варто виявляти 
на рівні народногосподарських комплексів (паливо-енергетичний комплекс, конструкційні 
матеріали, машинобудування і металообробка, АПК і виробництво технічно складних 
товарів народного споживання тощо) або стосовно до окремих галузей. 

З урахуванням реальних можливостей і першочергових соціально-економічних 
потреб, пріоритети промислової політики в середньостроковій перспективі доцільно зв’язати 
з таким переліком об’єктів-блоків галузей. 

Перший блок – паливно-енергетичний комплекс, що є енергетичноюбазою всього 
народного господарства і головною «дійною коровою» держбюджету. Він має конкурентні 
переваги і могутній мультиплікативний ефект, на його продукцію пред’являється стійкий 
зовнішній і внутрішній попит. 

Економічна підтримка цього комплексу повинна полягати, по-перше, у формуванні 
такої промислової політики, яка б стимулювала експорт. По-друге, у повній ліквідації 
неплатежів за поставлене паливо й енергію, насамперед, неплатежів державних  
споживачів. По-третє, у більш активній політиці держави щодо ліквідації  
заборгованостей споживачів у країнах СНД. По-четверте, у заохоченні розгортання 
мультиплікативного впливу ПЕК на сполучені з ним галузі й у стимулюванні в цих  
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цілях переключення з імпортерів на вітчизняних виробників замовлень підприємств 
комплексу на устаткування і матеріально-технічні ресурси. 

Другий блок – АПК. Його ефективний розвиток – обов’язкова умова збалансування 
споживчого ринку і передумова вирішення багатьох соціальних проблем. Попит на його 
продукцію гарантований і буде зростати з підвищенням доходів більшості населення – 
особливо якщо вдається регіональним і державним органам управління поставити 
перешкоди імпортові низькоякісного продовольства і товарів легкої промисловості.  
У зв’язку із цим, був би доречний розумний протекціонізм цього блоку. 

На користь підтримки цього комплексу говорить наявність інших –організаційно-
господарських можливостей цього комплексу, прямо пов’язаних з потенціалом промислової 
політики. Тут варто взяти до уваги, що «у галузях АПК, насамперед власне в сільському 
господарстві, відбулися найглибші руйнування, що відносяться до виробництва  
(у т.ч. у культурі землеробства і тваринництва)» , а демонтована система управління і 
господарських зв’язків сільського господарства з промисловістю, по суті, нічим не була 
замінена. 

Якщо харчова промисловість дає позитивні зразки перебудови на ринковихзасадах, то 
сільське господарство, як не дивно, усупереч наявному непівському досвіду виявилося 
сферою, найменш пристосованою до ринку. 

У зв’язку із цим необхідні, з одного боку, зусилля державних органів повідновленню 
систем контрактаційних закупівель врожаю й агротехнічного обслуговування, створенню 
систем агроконсалтинга й інформаційного обслуговування. З іншого – важливу роль можуть 
відіграти працюючі на сільськогосподарській сировині промислові підприємства.  
Колишнє поняття «змички міста і села», застаріло, однак завдання налагодити прямі 
господарські зв’язки зазначених підприємств із сільськогосподарськими підприємствами  
(за умовою мінімізації ролі посередників) сьогодні представляється безальтернативною. 
Саме промислові підприємства покликані, використовуючи можливості оренди 
сільськогосподарських угідь, договорів і господарського асоціювання, ініціювати 
підвищення рівня агро- і зоотехніки, удосконалення структури посівів і череди, поліпшення в 
агросекторі менеджменту і маркетингу тощо. Важливе значення тут має випереджальне 
зростання переробного комплексу над сировинною складовою держави. Досягнення такого 
зростання сприяє розширенню сільськогосподарських виробництв і знижує економічні 
втрати сировини. 

Третій блок – це житлове будівництво і реконструкція житлового фонду.Житло – одна 
із основних потреб широких кіл населення країни і чи не найбільш привабливий об’єкт 
реалізації особистих заощаджень. Житлове будівництво володіє значним мультиплікаційним 
ефектом: воно «витягає» виробництво будівельної техніки й індустрію будматеріалів, сферу 
комунально-побутового обслуговування, низку галузей соціально-культурного комплексу. 

До четвертого блоку можна віднести ВПК і конверсію обороннихпідприємств. 
Промислова політика в цій сфері покликана забезпечити вирішення основних оборонних 
завдань, а також завдань розширення продажу зброї на світових ринках, ремонту, 
модернізації і сервісного обслуговування військової техніки закордонних країн, а також 
широкого залучення в цивільному секторі промисловості сичасних технологій подвійного 
застосування. Потенційний мультиплікативний ефект розвитку ВПК і конверсії низки його 
підприємств очевидний, тому необхідні, насамперед, наполеглива організаторська робота 
державних органів й ініціативи самих суб’єктів ринку [6, с.32]. 

Тільки у випадку успішного просування по зазначеним чотирьом пріоритетним 
напрямам, на погляд автора, будуть істотно зміцнені передумови зміни об’єктної 
спрямованості промислової політики. Йдеться про перспективу її переорієнтації на 
безпосереднє вирішення завдань науково-технічного прогресу, освоєння на 
конкурентоздатному (за показниками світового ринку) рівні наукомістких виробництв, 
проведення структурної перебудови, поетапної модернізації матеріально-технічної бази 
всього народного господарства. На регіональному рівні функції, аналогічні функціям 
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промислової політики, може виконувати регіональна програма розвитку промисловості 
регіону. З урахуванням промислового пріоритету і потенціалу регіону, дану програму 
доцільно зв’язати з наступним переліком об’єктів-блоків галузей: харчова галузь; традиційні 
народні промисли; конверсія ВПК і утворення фінансово-незалежних структур, орієнтованих 
на випуск цивільної високотехнологічної продукції; ринкова і виробнича інфраструктура. 

Державна підтримка розвитку зазначених об’єктів-блоків галузей сприяєстановленню 
ефективної структури промисловості, що працює на місцевій сировині й орієнтована на 
задоволення внутрішнього регіонального попиту, а також зняття соціальної напруженості і 
забезпечення економічної самодостатності регіону. 

При розробці й реалізації промислової політики має враховуватися весь арсенал форм 
і методів впливу держави на діяльність підприємств промисловості, основні напрями 
прикладання зусиль регулюючої діяльності. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Накопичений у світі досвід в галузі 
формування та реалізації промислової політики різноманітний. Кожна економіка 
розвивається за своїм сценарієм, орієнтуючись на свої стратегічні цілі, обмеження і 
конкурентні переваги. Необхідно також брати до уваги, що країни в різні періоди часу 
реалізовують різні моделі промислової політики, але всі вони одноголосно заявляють, що 
промислова політика є найважливішою складовою економічної політики держави. Як 
показало дослідження, в перше чергу дії держави повинні бути спрямовані назбереження 
залишків національного виробництва, призупинення поточного спаду, підтримання рівня 
доходів та рівня зайнятості, відновлення та розвиток виробництва. У цьому плані 
пріоритетними можуть бути визнані всі галузі, здатні функціонувати, здійснювати просте 
відтворення та приносити доходи. Наступний комплекс заходів – це розвиток не 
капіталомістких галузей із швидким оборотом капіталу, що дозволить наповнювати бюджет 
грошима, а споживчий ринок товарами. І третій блок пріоритетів – це формування сучасної 
моделі економічної системи , включенням економіки в світові економічні зв’язки, підтримка 
найсучасніших наукомістких галузей, активізація підприємництва. Важливо усвідомити, що 
в проведенніпромислової політики держава повинна здійснювати не окремі 
заходирегулювання, а комплекс функцій, характерних для ринкової економіки. Тобто 
держава має бути безпосереднім учасником економічних процесів, творцем і виконавцем 
економічних, правових, адміністративних норм, бути ініціатором перетворень в економічній 
системі. 
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О ПРОФЕССОРЕ С.Я. БОРОВОМ 
(СТРАНИЧКИ ВОСПОМИНАНИЙ К 110-ЛЕТИЮ  

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 
 

В пестром послевоенном коллективе преподавателей Одесского кредитно-
экономического института особое внимание привлекал один человек – скромный, 
молчаливый, внутренне обособленный, с какой-то еле заметной на лице тенью недоумения 
по поводу того, что происходит вокруг. То был профессор С. Я. Боровой. В 1956–1957 гг. он 
читал нам, студентам, курс экономической истории СССР и зарубежных стран. Лекции были 
содержательны, ровны, но совершенно безэмоциональны. Эти же качества лектора 
прослеживались и в отношениях со студентами и преподавателями. Ему не свойственны 
были аффективное панибратство, грубое подлаживание, восторженно-назидательные 
интонации некоторых преподавателей идеологических кафедр. В спокойной деловой 
обстановке проходили занятия, заседания студенческого научного кружка, консультации, 
посещения археологического музея. Он живо интересовался историей родного города, писал 
о нем, искал и находил новые архивные документы. Однажды, в ходе экскурсии по 
историческим местам, находясь в сотне метров от нашего института, мы узнали, что стоим 
на остатках крепостной стены города Хаджибея и, что план этой крепости профессор 
разыскал в одном их центральных архивов. Позже, в средине 60-х годов, уже обучаясь в 
аспирантуре по специальности история народного хозяйства, я ближе познакомился и с 
биографией своего научного руководителя и с широтой его научных интересов. Родился он 
30 октября 1903 года в Одессе в семье служащего. Среднее образование получил в 
коммерческом училище. В 1920 году поступил на юридический факультет Гуманитарного 
института, преобразованного в 1921 году в Институт народного хозяйства. В период 
обучения работал научным сотрудником исторического архива, а позже научным 
сотрудником библиотеки. Обучение закончил в 1924 году, получив квалификацию юриста.  
В 1927 году поступил в аспирантуру при Одесской центральной научной библиотеке. По 
окончании обучения, в 1930 году, представил две кандидатские диссертации: по 
библиотечному делу и по экономике. В 1937 году С. Я. Боровому была присвоена также 
степень кандидата исторических наук (по совокупности работ, без защиты диссертации). 

В 1940 году в Институте истории АН СССР им защищена диссертация «Очерки по 
истории евреев на Украине в 17–18 веках» и получена степень доктора исторических наук.  

С 1934 по 1977 г., за исключением нескольких военных лет, он трудился в Одесском 
кредитно-экономическом институте, переименованном позже в институт народного 
хозяйства (нынешний Национальный экономический университет). Подготовил около  
200 научных публикаций. Отличительной особенностью его научной работы была 
многоплановость интересов. Это, естественно, нашло отражение и в структуре исследований, 
включавших такие основные направления: 
1. Труды по истории еврейского народа («Очерки истории евреев в Украине в  

XVII-XVIII веках», монография «Еврейская земледельческая колонизация в старой 
России» (1928), публикация «Евреи в Запорожской Сечи» (Исторический сборник  
АН СССР, №1, 1934), материалы, вошедшие в коллективный труд о Холокосте). 

2. Работы, посвященные истории города Одессы, Одесской области и Южной Украины (в 
целом: два раздела в книге «Одесса. Очерк города-героя» (1957); Очерк истории 
Одесской области и г. Одессы в «Одесском томе», «Истории городов и сел»; статья  
«О некоторых особенностях аграрного строя Южной Украины» в «Ежегоднике аграрной 
истории» (1964) и др). 

3. Исследования по истории кредита и банков: монография «Кредит и банки в России» (1958), 
публикации «Радищев о кредите», «Декабристы о кредите»; статьи о кредитной политике. 

4. Публикации литературно-исторического характера: «Мицкевич накануне восстания 
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декабристов» (Литературное наследство, т. 6, 1956)., об экономических взглядах  
А. С. Пушкина (Сборник «Пушкин и его время», Л., 1962), «О реально-исторической 
основе сюжета «Мертвых душ» (Вопросы литературы, № 4, 1965). 

Кроме того, Саул Яковлевич был автором разделов в учебниках по истории народного 
хозяйства и статей в «Советской исторической энциклопедии», «Украинской советской 
энциклопедии» и «Энциклопедии народного хозяйства УССР».  

Научно-исследовательскую деятельность ученого отличала не только 
разноплановость интересов. Он разрабатывал малоизученные, а временами и вовсе не 
изучавшиеся проблемы. Работая над книгой «Кредит и банки в России» ученый обращается к 
малоизвестным материалам из фондов Министерства финансов, Коммерческого и ссудного 
банков, Особой канцелярии по кредитной части, личной канцелярии Канкрина. Были 
освоены также не известные до того фонды Комиссии о коммерции, Сената и виднейших 
государственных деятелей того периода. Как и в повседневной жизни, в научной работе ему 
свойственны были: осторожность, внимательность, обстоятельность аргументов и мнений, 
неторопливость, ответственность и развитое чувство долга. Эти же качества он ценил и в 
других. Среди его знакомых и адресатов числились: известный исследователь истории 
казачества Д. Яворницкий, академики А. Нечкина и Б. Греков, М. Рыльский. С М. Рыльским 
он встречался и беседовал во время его приезда в Одесский государственный университет в 
начале 70-х годов. На похвалы профессор был скуп, но о достойных людях всегда говорил с 
уважением. Почти с религиозным благоговением воспринял поступок Киевского историка  
В. Голобуцкого, принявшего в свою семью фронтового друга И. Рознера. Подающим 
надежды помогал. Все его аспиранты успешно защитили кандидатские диссертации. По его 
рекомендации молодого одессита, будущего доктора исторических наук С. Кульчицкого 
приняли  в отдел истории народного хозяйства и экономической мысли АН УССР. Но 
малопросвещенных и ограниченных избегал. Возмущался их заносчивостью и матерым 
хамством. Помню, с каким сарказмом рассказывал этот воспитанный человек о выступлении 
академика Трофима Лысенко на одном из ученых собраний. «Скажите мне вы, грамотеи, – 
распекал тот исследователей, – на какой высоте летит долгоносик? Не знаете!? А вот дед 
Овсей знает: на высоте 90 сантиметров! Вот чего стоит ваша наука!».  

С. Я. Боровой знал цену таким деятелям и, когда они нахально врывались в мир его 
знаний, давал им достойный отпор, поражая неопровержимыми фактами. Как-то принес он 
одному из обкомовских чиновников, редактирующему сборник, свою статью. Тот прочел ее 
название, ухмыльнулся и с чувством торжествующего превосходства изрек: «Что это Вы 
пишете? – «теории прибавочной стоимости К. Маркса», вы думаете, их было несколько?». 
Саул Яковлевич не стал возражать. Попросил на минутку отлучиться. Взял соответствующую 
работу К. Маркса и ткнул носом незадачливого «знатока» прямо в заглавие. 

С властью у него были особые отношения. Та подозревала его в буржуазном 
национализме. Дело доходило даже до потери работы и вынужденных покаяний. Это, 
однако, не изменило внутреннего презрительно-насмешливого отношения ученого к своим 
гонителям. Он сознавал свою правоту и духовную неодолимость. Правящую партийную 
элиту в узком кругу называл «кликой». Смеялся над опасениями позднего Тито по поводу 
будущего распада Югославии, указывая на исторические судьбы многонациональных 
империй. Верил в бога своих родителей и своих предков. Знал немецкий, французский и 
древнееврейский языки. И когда в Одессу попало исчезнувшее когда-то пушкинское кольцо, 
любознательные Одесситы попросили профессора перевести на русский язык 
выгравированную на нем надпись. Саул Яковлевич сделал это. Староеврейский текст гласил: 
«Господи, помоги носителю этого кольца». По своему глубинному содержанию эта краткая 
молитва напоминала ему, я думаю, и сердечные пожелания его родителей своему сыну: 
«Господи, помоги ему»… И, видя старания, усердие, трудолюбие их сына, Творец не забыл 
подвижника. Руах элохим (дух божий) стал его внутренней творческой силой, надеждой и 
опорой на пути постоянного самоутверждения и поиска истины. 

Прийнято до друку 26.12.2012 
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