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МОНІТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Постановка проблеми. Глобалізаційні процеси, в які на сучасному етапі активно інтегрується
економіка України, зумовлюють потребу в підвищенні конкурентоспроможності аграрного сектора, як її
складової, на зовнішньому і внутрішньому ринку. В першу чергу, передбачає забезпечення повної,
об’єктивної і своєчасної інформованості суб’єктів власності та господарювання, в тому числі про
результати моніторингу земель сільськогосподарського призначення та земельних відносин.
Актуальність розвитку таких спостережень підкріплюється закінченням терміну дії мораторію на
продаж земель сільськогосподарського призначення 01.01 2012 р., необхідністю затвердження
проекту Закону України “Про ринок земель” та завершення земельної реформи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Намагання досягти логічного завершення сучасних
реформ вносять свої корективи у тактику їх проведення. Вони мають бути підкріплені новим законом
Закону України “Про ринок земель” [1]. Разом із ним Земельний кодекс України [2], Закон України “Про
державний земельний кадастр” [3] та інші нормативні документи створюватимуть правову базу
земельних відносин у країні. Однак для їх успішного функціонування, для отримання вірогідної, повної
та своєчасної інформації фізичними і юридичними особами як власниками чи користувачами земель,
необхідно
окрім
кадастрового
обліку,
здійснювати
систематичний
моніторинг
земель
сільськогосподарського призначення. “Моніторинг земель – це система спостереження за станом
земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних
процесів” [2, п. 1 ст. 191]. “Моніторинг земель в Україні – це складова державної програми моніторингу
довкілля” [2, п. 2 ст. 191]. Однак землі сільськогосподарського призначення являють собою настільки
важливий ресурсний потенціал нашої держави, що доцільно запровадити їх безпосередній моніторинг.
В Україні досі діє Положення “Про державну систему моніторингу довкілля” [4], в якому моніторинг
земельних ресурсів, як і в Законі України “Про державний земельний кадастр”, не розглядається
відокремлено. Частково приділена увага спостереженню за землями сільськогосподарського
призначення та контролю над ними. На відміну від України, Російська Федерація на національному й
локальних рівнях прийняла і здійснює Концепцію розвитку державного моніторингу земель
сільськогосподарського призначення й земель, використовуваних чи представлених в складі земель
інших категорій, і формування державних інформаційних ресурсів про ці землі на період до 2020 року
[5]. Запозичення такого досвіду досить актуальне для законодавчої та виконавчої влади України,
оскільки уможливить систематичне, своєчасне оновлення інформації для діючих та потенційних
землевласників – тих, появу яких очікуємо після скасування мораторію на продаж земель
сільськогосподарського призначення. Маємо на увазі інформованість щодо порівняльної оцінки якості
ґрунту, встановлення на місцевості меж земельних ділянок, економічної оцінки земель, обліку їх
кількості та якості, грошової оцінки, обміну, дарування, продажу, застави тощо. Проблеми моніторингу
земель розглянуто у працях вітчизняних та зарубіжних науковців. Їх вивчали В.С. Мошинський [6],
О.В. Дорожинська [7], Т.М. Гладовська [9], Т.І. Гунько [10] та ін. Однак, більш детального дослідження
потребує моніторинг земель сільськогосподарського призначення.
Постановка завдання. Складність формування земельних відносин в сільському господарстві,
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передачі прав на володіння, користування й розпорядження угіддями зумовлює потребу у формуванні
земельно-інформаційної системи. Вона може стати основою процесу моніторингу земель
сільськогосподарського призначення. Тому метою наукової праці є побудова дерева цілей як
алгоритму здійснення ефективного моніторингу земель.
Виклад основного матеріалу дослідження. Моніторинг земель слід будувати на принципах
повноти, єдності, достовірності, своєчасності, законності та системності. Графічне відображення
процесу формування земельно-інформаційної системи через дерево цілей представлено на рис. 1. На
ньому з одного боку сконцентровано інформаційну базу земельних ділянок та земельних відносин (під
номером “1”). З іншого – базу моделювання процесів (номер “2”), які можуть відбуватися під час
соціальних, економічних, екологічних, агрокліматичних, організаційних, технологічних трансформацій.
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Рис.1. Дерево цілей моніторингу земель сільськогосподарського призначення.
Моніторинг земель сільськогосподарського призначення охоплює:
0. – Бажаний результат моніторингу земель. Це – мета моніторингу, взаємодія інформаційної
бази та бази моделювання процесів, отримання прогностичної інформації щодо управлінських рішень
на макро-, мезо- та мікрорівнях для виконавчої влади.
1. Інформаційну базу моніторингу земель.
2. Базу моделювання процесів моніторингу земель.
Інформаційну базу моніторингу земель можна розглянути за трьома блоками, кожен із яких
поділяється на складові нижчого рівня:
1.1. Інформаційна база наземного моніторингу земель.
1.1.1. Показники бонітету ґрунту.
1.1.2. Показники експертної оцінки земель.
1.1.3. Показники стану посівів.
1.1.4. Інформація про біологічний потенціал земель.
1.1.5. Дані про агрохімічні зміни ґрунту.
1.1.6. Вплив соціально-економічних змін на розвиток земельних відносин.
1.1.7. Інформація про трудові, матеріально-технічні, інвестиційні, інноваційні ресурси в різних
категоріях господарств.
1.2. Інформаційна база дистанційного моніторингу земель.
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1.2.1. Результати авіаційного зондування землі із зазначенням географічних координат
земельних ділянок.
1.2.2. Показники просторових агрометеорологічних спостережень.
1.2.3. Показники екологічних норм.
1.2.4. Модернізація старих та формування нових топографічних карт.
1.2.5. Оновлення цифрової інформації щодо сільськогосподарського освоєння території.
1.3. Інформаційна база земельних відносин.
1.3.1. Зміни в реєстрі прав на нерухоме майно, розміщене на земельних ділянках та угод із ним.
1.3.2. Спостереження за динамікою укладання орендних договорів з ґрадацією за терміном
використання.
1.3.3. Дані про посівні площі сільськогосподарських культур і площі багаторічних насаджень.
1.3.4. Моніторинг кількості землевласників і землекористувачів, які отримали Державний акт на
право приватної власності на землю, та норми земельних площ для рентабельного господарювання
за категоріями господарств різних природно-кліматичних зон.
1.3.5. Контролювання цільового використання сільськогосподарських угідь.
1.3.6. Визначення доступу до ділянок власників-господарів, дані про земельні частки, які з ними
межують.
Завдання трьох блоків інформаційної бази моніторингу земель – забезпечення повної, вірогідної
і своєчасної управлінської інформації про соціально-економічні та екологічні зміни у довкіллі.
Тривалість одного циклу моніторингу – від декількох днів до одного року.
Метою бази моделювання процесів є імітація тих із них, що відбуваються із землею, а також
визначення ефекту від зміни існуючих факторів землекористування.
Складові бази моделювання процесів можна розподілити на блоки:
2.1. Моделювання процесу набуття права на землю під впливом різних соціально-економічних
трансформацій.
2.1.1. Моделювання процесу розпаювання земель державної власності.
2.1.2. Моделювання процесу обміну, дарування, передачі у спадщину та ін.
2.1.3. Моделювання ситуації купівлі-продажу земель.
2.1.4. Моделювання емфітевзису (довгострокової оренди) земель.
2.2. Моделювання впливу агрохімічних і біологічних факторів на екологічно безпечне й
продуктивне використання ґрунту.
2.2.1. Моделювання водофізичного обміну.
2.2.2. Моделювання агрофітоценозу.
2.2.3. Моделювання агрохімічних процесів.
2.2.4. Моделювання масообміну земель.
2.2.5. Моделювання впливу кліматичних змін.
2.3. Моделювання технологічних, структурних та організаційних процесів на землі.
2.3.1. Моделювання організаційних процесів із використанням послідовного, паралельного та
потокового обробітку угідь при оптимізації, темпу, ритму та якості господарювання.
2.3.2. Моделювання структурного поділу земель за сівозмінами, площею посівів, їх частками в
загальному масиві.
2.3.3. Моделювання доходів і витрат суб’єктів господарювання.
2.3.4. Моделювання інноваційних впроваджень.
2.3.5. Моделювання інвестиційних операцій та їх рентабельності.
Вищезазначені складові можна поділити на дрібніші компоненти під час впровадження програми
моніторингу земель.
Важливою є взаємодія кожного із вищенаведених блоків, оскільки недоліком сучасного
моніторингу залишається розпорошеність, недостатня системна взаємодія та організація
спостережень за агроландшафтом.
До комп’ютерних систем управління базами даних, які спроможні обробляти інформацію таких
обсягів і типів, належать Foxpro та Axcess. Їх сьогодні викладають у більшості економічних вищих
навчальних закладах. Важливою також є підготовка та підвищення кваліфікації фахівців із моніторингу
земель сільськогосподарського призначення на локальному та національному рівнях.
Для моніторингу земель сільськогосподарського призначення й земельних відносин загалом
необхідно використовувати технології, котрі здатні максимально відповідати конкретним умовам.
Йдеться про наближення до природно-кліматичних умов, а також адаптацію до динамічних
екологічних і соціально-економічних факторів впливу. Модель одного циклу моніторингу земель,
створену при використанні пакету прикладних програм, представлено на рис. 2.
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Рис. 2. Схема циклу обробітку інформації моніторингу земель при використанні пакету
прикладних програм.
Інформаційна база, яка є складовою вищезазначеного дерева цілей, повинна піддаватись
обробці прикладними програмами. Результати такої обробки можуть бути як позитивні так і негативні.
При позитивних результатах вони систематизуються і фіксуються кінцевими показниками стану
земель. При наявності негативних результатів, приймаються рішення відвернення або ліквідації цих
процесів. Об’єднання цих етапів складає цикл обробітку інформації моніторингу земель
сільськогосподарського призначення.
Висновки з проведеного дослідження. Моніторинг земель – відображення дбайливого,
господарського ставлення до землі. Тому місія законодавчої та виконавчої влади – забезпечення
справедливого розподілу та використання земельних ресурсів.
Впровадження наведених заходів повинні сприяти:
– утвердженню прав власності на землю сільськогосподарського призначення;
– створенню інформативної бази для забезпечення перспективи розвитку земельних відносин у
державі;
– розробці модельних програм із залученням нових засобів і технологій моніторингу;
– розрахунку прогнозованої врожайності сільськогосподарських культур;
– популяризації знань про моніторинг земель серед населення.
У процесі виконання обґрунтованих заходів поступово виникатимуть нові, конкретні потреби
забезпечення вимог до моніторингу земель сільськогосподарського призначення.
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Анотація
Обґрунтовано необхідність розробки та впровадження програми моніторингу земель
сільськогосподарського призначення. Запропоновано алгоритм моніторингу земель у формі дерева
цілей. Схематично розглянуто елементний варіант обробки даних єдиної інформаційної системи
земель шляхом використання автоматизованих систем управління базами даних.
Ключові слова: моніторинг земель, дерево цілей, земельні відносини, дистанційний
моніторинг, моделювання.
Аннотация
Обоснована необходимость разработки и внедрения программы мониторинга земель
сельскохозяйственного назначения. Предложен алгоритм мониторинга земель в форме дерева
целей. Схематично рассмотрен элементный вариант обработки данных единой информационной
системы земель благодаря использованию автоматизированных систем управления базами
данных.
Ключевые слова: мониторинг земель, дерево целей, земельные отношения, дистанционный
мониторинг, моделирование процессов.
Annotation
The necessity of the working out and introduction of the programme of the monitoring of the land of an
agricultural destination is grounded. The algorithm of the land monitoring in the form of aim tree land is
proposed. The elementary version of the data of a single information system of agricultural land through the
use of automated systems of management database is schematically considered.
Key words: monitoring of land, aim tree, land relations, destination monitoring, modeling of
processes.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ
ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ
Постановка проблеми. Значну частку у собівартості вітчизняної продукції становлять витрати
паливно-енергетичних ресурсів, що обумовлює залежність національної економіки від
зовнішньоекономічної політики держав-імпортерів вуглеводнів.
Масштабний конфлікт щодо формування обґрунтованої ринкової ціни імпортного природного
газу та зростання вартості нафти на міжнародному ринку під впливом військових переворотів в
державах Північної Африки, підвищення техногенної небезпеки атомної енергетики в умовах
сейсмічної активності та нестійкості порід актуалізують питання оптимізації моделі використання
паливно-енергетичних ресурсів для України шляхом їх економії та нарощування власного видобутку.
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В умовах відсутності фінансових джерел для модернізації вітчизняної промисловості і
зменшення енергоємності виробництва особливої уваги заслуговує дослідження економічних проблем
розвитку моделі використання паливно-енергетичних ресурсів України.
Вплив зовнішніх та внутрішніх економічних факторів обумовлюють необхідність дослідження
існуючої моделі використання паливно-енергетичних ресурсів з метою пошуку ефективних механізмів
стимулювання її результативності та впливу на прискорення економічного зростання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ряд вітчизняних науковців Д. Богиня, Г. Волинський
[1], М. Звєряков [2], В. Геєць [3-4], В. Новицький [5], О. Пустовойт [6], Л. Федулова [7], М. Якубовський
[8] доводили необхідність економії наявних паливно-енергетичних ресурсів і їх поступового заміщення
іншими видами ресурсів в процесі побудови інформаційної економіки.
Як з’ясувалося, в докризовий період високих темпів зростання досягнули тільки окремі країни в
процесі побудови інформаційної економічної системи, орієнтуючись на принципи сталого розвитку та
за рахунок впровадження інновацій. В більшості країн інформаційно зорієнтована промислова
політика себе не виправдала, оскільки не змінилася структура випуску продукції, а інновації
втілювалися у вже існуючі галузі промисловості. Не відбувся розвиток галузей промислового
виробництва 4 і 5-го укладів і в Україні. Проте, впродовж 2010-2011 рр. найшвидше почали
відновлювати обсяги виробництва до докризового рівня АПК, металургійна та добувна промисловість,
що відносяться до 3-го укладу.
В умовах кризи найбільшу стабільність мали економічні системи, зорієнтовані на внутрішній
ринок та ефективне використання власних сировинно-речовинних ресурсів. Отже, сьогодні є
очевидним, що передумови економічного розвитку формуються шляхом забезпечення
найефективнішого використання природно-ресурсного потенціалу. Промислова політика України
повинна скеровуватися на зміну структури експорту у довгостроковому періоді та зменшення
залежності від імпорту ресурсів у короткостроковому.
Вивчення концептуальних засад вітчизняного та світового досвіду розвитку постіндустріальних
економічних систем через призму наукового сприйняття фінансово-економічної кризи 2008-2010 рр.
виявило неадекватність найбільш поширених доктрин соціально-економічного розвитку. Найбільшої
критики заслуговують концепції екологічно ефективного виробництва, споживання та сучасного
управління.
В контексті переосмислення ефективності постіндустріальних економічних систем США та країн
Європейського союзу актуалізується пошук нових засад формування моделі використання паливноенергетичних ресурсів України. Зростання частки власного видобутку у забезпеченні паливноенергетичними ресурсами економічної системи дозволить знівелювати потужний вплив зростання
світових цін на нафту і газ, що підвищить конкурентоспроможність вітчизняної продукції та
забезпечить відновлення економічного розвитку.
Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення економічних проблем розвитку
вітчизняної моделі використання паливно-енергетичних ресурсів України впродовж 2006–2010 рр. й
обґрунтування напрямів трансформації під впливом економічних чинників.
Виклад основного матеріалу дослідження. Модель використання паливно-енергетичних
ресурсів ґрунтується на переробці та споживанні вугілля, нафти і конденсату, природного газу,
атомної та інших видів енергії (рис.1).

19%
31%

10%

40%

Вугілля

Нафта

Природний газ

Атомна енергія та ін.

Рис. 1. Структура споживання первинної енергії в Україні
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Зазначені види первинних паливно-енергетичних ресурсів частково споживаються населенням,
використовуються як сировини і матеріалів та для перетворення в інші види енергії й палива.
Модель використання паливно-енергетичних ресурсів в Україні впродовж 2006–2010 рр.
характеризується скороченням власного виробництва та стабільним зростанням споживання в умовах
відновлення господарської діяльності до передкризового рівня (табл. 1).
Характерною тенденцією стало зростання дефіциту первинних енергетичних ресурсів більшими
темпами ніж відновлення їх споживання у посткризовий період, що зумовило посилення залежності
економічного розвитку суб’єктів господарювання від імпорту енергоносіїв з Російської Федерації.
Таблиця 1
Виробництво та використання первинних паливно-енергетичних ресурсів в економіці
України (укладено за матеріалами статистичних щорічників України)
Показники / Роки
Виробництво - всього,
тис. т. у. п.
Використання - всього,
тис. т. у. п.
Вихід вторинних
горючих енергетичних
ресурсів
Рівень використання
вторинних горючих
енергетичних ресурсів
Дефіцит палива, тис. т.
у. п.
ВВП, млрд. грн.

2006

2007

85916

84552

203884
11621

Tp,%

2008

Tp, %

2009

Tp, %

2010

Tp, %

98,4

83835

97,6

79509

92,5

76976

89,6

205195

100,6

192162

94,3

193763

95,0

195014

95,6

12460,6

107,2

11024,2

94,9

11098,4

95,5

11123,1

96,6

88,8

88,3

99,4

87,7

98,8

87,7

98,8

87,7

98,8

117968

120643

102,3

108326

91,8

114254

96,9

118038

100,1

544,2

720,7

132,4

948,1

174,2

913

167,8

1086

199,5

Аналізуючи напрями використання енергетичних ресурсів у 2010 році (рис. 2), слід зазначити
тенденцію зростання частки кінцевого споживання на 0,4 % відносно рівня 2006 року та підвищення на
0,1 % частки витрат на неенергетичні цілі за рахунок незначного скорочення втрат при
транспортуванні, розподілі і зберіганні (-0,2 %) та витрат на перетворення в інші види палива й
енергії (-0,3 %).
Нажаль, така тенденція обумовлена значним скороченням (-10 %) обсягу виробництва
первинних енергетичних ресурсів у 2010 році відносно рівня 2006 року. Ще одним чинником такої
тенденції було зменшення обсягів споживання тільки на 0,4 % впродовж зазначеного періоду, що
характеризує посилення залежності національної економіки від імпорту енергоносіїв в умовах
скорочення господарської діяльності впродовж 2008 – 2010 років (обсяг ВВП у фізичному вимірі
скоротився на 9,7 % стосовно попереднього року, а відносно рівня 2006 – на 7,5 %).
0,7 %
41 %

53 %
5,2 %
на перетворення в інші види палива та енергію
на неенергетичні цілі (як сировина, матеріал)
кінцеве спож ивання
втрати при транспортуванні, розподілі та зберіганні

Рис. 2. Використання енергетичних ресурсів у 2010 році
Впродовж 2006–2010 років спостерігалося зниження обсягу видобутку природного газу на 0,2
3
3
млрд. м при зменшенні споживання на 16,3 млрд. м (рис.3).
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Рис. 3. Обсяги видобування і споживання в Україні основних
паливно-енергетичних ресурсів
Видобуток нафти і конденсату знизився на 2,2 млн. т при скороченні споживання на 3,6 млн. т
внаслідок здійснення реконструкції більшості нафтопереробних підприємств. Зазначений фактор
спричинив підвищення рівня ресурсозабезпечення національної економіки та актуалізував
необхідність нарощування власного видобутку вуглеводнів в умовах прогнозованого зростання
споживання природного газу, нафти і конденсату у 2011–2012 рр.
Скорочення споживання нафти і природного газу впродовж останніх років обумовлене
переорієнтацією населення та підприємств на споживання альтернативних видів енергії: вітрової,
електроенергії, вторинних видів палива тощо. Ціновий фактор підвищення тарифів на природний газ
для населення стимулював диверсифікацію вибору суб’єктів господарювання та населення щодо
використання альтернативних видів енергетичних ресурсів, що стало важливим мотивом для економії
традиційних видів паливно-енергетичних ресурсів.
Зважаючи на відсутність вагомих зовнішніх і внутрішніх економічних стимулів для зниження
енергомісткості та матеріаломісткості вітчизняної продукції й послуг, особливої уваги заслуговує
нарощування власного видобутку і його частки у споживанні паливно-енергетичних ресурсів. Через
високий ступінь техногенної небезпечності виробництва атомної енергії та екологічну шкоду від ТЕС і
ГЕС екологічно безпечнішим є стимулювання приросту видобування вуглеводневої сировини.
Нарощення обсягів власного видобування й економія паливно-енергетичних ресурсів суттєво
залежать від обсягу капітальних інвестицій в переозброєння суб’єктів господарювання та
впровадження інноваційних технологій у промисловості, будівництві й соціальній сфері. Впродовж
2006 – 2010 рр. спостерігається певне скорочення капітальних інвестицій на (26,5 % ) під впливом
неприбуткової діяльності підприємств, оскільки власні кошти підприємств та організацій становлять
77% в структурі джерел фінансування капітальних інвестицій (рис. 4).
Зменшення фізичних обсягів використання паливно-енергетичних ресурсів не має вагомого
впливу на ресурсозабезпеченість національної економіки й не обумовлює стабільність її
функціонування, оскільки не забезпечує скорочення дефіциту паливно-енергетичних ресурсів, який
продовжує зростати внаслідок виснаження видобувних потужностей родовищ.
Єдиним шляхом покращення ефективності моделі використання паливно-енергетичних ресурсів
на даному етапі економічного розвитку є нарощування власного видобутку, що потребує значних
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капіталовкладень у розвідку і освоєння нових родовищ корисних копалин та технологічне
переоснащення експлуатованих для забезпечення повноти використання їх ресурсного потенціалу.
коштів державного бюджету
коштів місцевих бюджетів

3%

5%

4%

5%

власних коштів підприємств та організацій

3%

2%

кредитів іноземних банків

2%

коштів іноземних інвесторів
коштів населення на будівництво власних
квартир
коштів населення на індивідуальне житлове
будівництво
інших джерел фінансування

77 %

Рис. 4. Капiтальнi iнвестицiї за джерелами фінансування у січні-червні 2011 року
Надприбутки, отримувані окремими підприємствами, стали стимулом для взаємопроникнення
бізнесових структур і владних інституцій. Зазначена обставина зумовлювала виникнення
господарських спорів при перерозподілі прав на користування об’єктами державної власності,
експлуатацію родовищ, монопольне становище на ринку послуг для населення. В таких умовах
суттєво підвищилась ризикованість інвестицій у високоприбуткові проекти з виробництва інноваційної
продукції чи в добувну промисловість.
Низький рівень частки іноземних капіталовкладень обумовлюється політикою органів державної
влади щодо скасування ліцензій на розробку родовищ вуглеводнів окремих іноземних компаній.
Суб’єкти нафтогазової промисловості-резиденти не змогли залучити інвесторів для спільної розробки
корисних копалин, оскільки чинне законодавство перешкоджало виконанню договірних зобов’язань
про розподіл видобутої продукції, що зумовило скорочення обсягів спільної діяльності у нафтогазовій
промисловості та залучення інвестицій.
Одним із джерел фінансування видобування корисних копалин може стати залучення
експортованих прямих інвестицій у нафтогазову промисловість, що потребує створення ефективного
інституційного механізму забезпечення розподілу власності у сфері ресурсокористування та зниження
ризикованості інвестиційних вкладень.
Залучення
внутрішніх
резервів
можливе
за
рахунок
підвищення
прибутковості
нафтогазовидобування, що тісно пов’язане із рентним оподаткуванням.
Стимулювання інвестицій в розробку нафтогазових родовищ можливе шляхом створення
інституційних
передумов
щодо
підвищення
підприємницької
винагороди
підприємств
нафтогазовидобувної промисловості від виробництва і постачання паливно-енергетичних ресурсів.
Зазначена тенденція характерна для дочірніх підприємств НАК «Нафтогаз», які постачають газ:
підвищення тарифів для усіх видів споживачів дозволило частково забезпечити інвестиційну складову
у фінансуванні виконання плану капіталовкладень. Серед джерел фінансування основного капіталу
підприємств нафтогазової промисловості переважають власні кошти, тому необхідно стимулювати їх
зростання. Вагомим стимулом у 2011 році стало збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз
України», що при інвестуванні його в освоєння нових родовищ та покладів дозволить збільшити обсяг
власного видобутку основних вуглеводнів (табл. 3).
У 2010 році забезпечення національної економіки власними паливно-енергетичними ресурсами
мало досить високий рівень, але це не призвело до швидкого економічного зростання. Причиною
стало порушення платіжного балансу за рахунок зростання всіх категорій імпорту, а особливо
паливно-енергетичних ресурсів: природного газу – на 9,2 млрд. дол. США (+54,1 %) та нафти і
нафтопродуктів – на 8,2 дол. США (+48,3 %). Причому ціни і обсяги енергоресурсів зросли приблизно
однаковими темпами.
Під впливом значного підвищення світових цін на енергоносії темпи зростання внутрішніх цін на
паливо прискорились до 45,4 % відносно 4-го кв. 2007 року або зросли на 39,1% у 2010 році. Нові
правила оподаткування та підвищений попит на нафту на світових товарних ринках в умовах
політичної нестабільності та збройних конфліктів в Північній Африці стимулюють зростання цін на
паливно-енергетичні ресурси. Суттєвий вплив на скорочення платоспроможного попиту населення
матиме зростання тарифів на житлово-комунальні послуги внаслідок подорожчання енергоносіїв, що
негативно вплине на обсяги споживання вітчизняної продукції на внутрішньому ринку.
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Таблиця 3
Інвестиції в основний капітал за січень-червень 2011 року
в тому числі за рахунок коштів
державного бюджету

Освоєно (використано)

тис. грн.

у % до
періоду
попереднього року

Переробна промисловість
Добувна промисловість
Добування паливноенергетичних корисних
копалин
Добування вугілля, лігніту і
торфу
Добування вуглеводнів та
пов`язані з ним послуги

15463331
9040031

100,5
128,3

у % до
загального
обсягу
інвестицій в
основний
капітал
20,8
12,1

5832897

120,7

3342948

тис. грн.

у % до загального
обсягу інвестицій в
основний капітал за
видом економічної
діяльності

17976
201667

0,1
2,2

7,8

200347

3,4

139,3

4,5

184835

5,5

2422939

105,5

3,3

х

х

Добування нафти
Добування природного газу

417577
676256

107,5
63,3

0,6
0,9

х
х

х
х

Надання послуг, пов`язаних
з добуванням нафти і газу

1329106

158,2

1,8

х

х

Показники

Сьогодні уряд вживає ряд заходів щодо перегляду умов договорів на поставку нафти і
природного газу з Росії та зниження їх ціни до ринкового обґрунтованого рівня, що дозволить
тимчасово у короткотерміновому періоді забезпечити стабільність економіки.
Ефективність функціонування вітчизняної моделі використання паливно-енергетичних ресурсів
полягає у відновленні її впливу на економічне зростання в Україні, що, безперечно, є внутрішнім
джерелом економічної стабілізації. Досягнення цієї мети пов’язують із економією паливноенергетичних ресурсів і стимулюванням з боку держави збільшення обсягів освоєння капітальних
інвестицій у впровадження енергозберігаючих технологій [3-7]. Проте реалізація такої політики
впродовж 2006–2010 років не забезпечила структурної перебудови економіки.
Економічна криза виявила всі слабкі сторони інформаційної економіки, створивши передумови
для формування нового типу економічних систем, зорієнтованих на оптимізацію використання
природно-ресурсного потенціалу. В умовах посткризового розвитку, маючи великий за ємністю
внутрішній ринок споживчих товарів, Україна отримала доступ на світовий ринок за рахунок зростання
попиту в країнах, що зазнали стихійних лих, військових переворотів, боргових криз та послаблення їх
ролі у світовому господарстві. Єдиним засобом, що забезпечить конкурентоспроможність вітчизняної
продукції на світових ринках є зниження вартості паливно-енергетичних ресурсів для
вітчизняних споживачів.
В основі структурної перебудови моделі використання паливно-енергетичних ресурсів повинні
витримуватися наступні основні принципи: 1) здешевлення та збільшення обсягів інвестиційних та
кредитних ресурсів; 2) спрощення митних процедур при імпорті інноваційних продуктів для
впровадження у нафтогазову промисловість; 3) поліпшення інвестиційного клімату; 4) нівелювання
впливу органів влади та спрощення процедур дозвільної системи для стимулювання інвестиційних
проектів щодо розвідки та експлуатації нафтогазових родовищ; 5) прозорість відносин власності у
природокористуванні; 6) послаблення податкового тиску на нафтогазову промисловість за рахунок
оптимізації рентних платежів за надрокористування; 7) усунення нелегальних схем експорту
вуглеводнів та умов виникнення надприбутків у суб’єктів господарювання від експорту сировини та
напівфабрикатів шляхом митного оподаткування, 8) оптимізація організаційно-виробничої структури
нафтогазових підприємств; 9) державне фінансування та надання гарантій за кредитами під
інвестиційні проекти щодо розвідки та експлуатації нафтогазових родовищ; 10) залучення іноземних
інвестицій у нафтогазову промисловість; 11) стимулювання створення інноваційних підприємств із
замкнутим циклом дорозвідки, видобування, транспортування та первинної переробки вуглеводнів;
12) спрощення доступу до геологічної інформації; 13) встановлення для інвесторів нормативів
капіталовкладень у модернізацію та технологічне переоснащення нафтогазових підприємств;
14) створення перспективних планів розробки покладів вуглеводнів та розвитку нафтогазової
промисловості; 15) стимулювання енергозбереження; 16) звільнення від оподаткування інвестицій у
використання відновлюваних джерел енергії; 17) надання пільгових кредитів для виробництва
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вторинних паливно-енергетичних ресурсів; 18) передумови для якісного оновлення основних фондів
нафтогазової промисловості.
Висновки з проведеного дослідження. В умовах значного підвищення закупівельної ціни
імпортного природного газу та зростання світових цін на нафту постала необхідність скорочення
обсягу імпорту енергоносіїв з Російської Федерації, а зменшення енергетичної залежності від імпорту
нафти й газу є основним стратегічним фактором економічного розвитку України.
Нарощування видобування власних паливно-енергетичних ресурсів в Україні має визначальне
значення та є реальною основою відновлення темпів економічного зростання. Нова модель
використання паливно-енергетичних ресурсів повинна забезпечити нарощування власного видобутку
нафти й газу та скорочення імпорту вуглеводнів. Дефіцит паливно-енергетичних ресурсів необхідно
компенсовувати збільшенням власного видобутку вуглеводнів, зниженням енергомісткості продукції,
використанням альтернативних відновлювальних джерел енергії і виробництвом вторинних паливноенергетичних ресурсів. Перебудова моделі використання паливно-енергетичних ресурсів можлива
тільки за рахунок пільгових кредитів, державного фінансування, державних гарантій, залучення
іноземних інвестицій, створення сприятливого інвестиційного клімату для спільних підприємств,
обмеження експорту капіталу.
Бібліографічний список
1. Богиня Д. Структурна перебудова економіки в умовах глобалізації та інформатизації /
Д. Богиня, Г. Волинський // Економіка України. – 2003. – №7. – С.25–26.
2. Звєряков М. Ліберальна ідея і модернізація економіки / М. Звєряков // Економіка України. –
2010. – № 7. – С. 11–13.
3. Новий курс: реформи в Україні 2010 – 2015. Національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця
[та ін.]. – К. : НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.
4. Геєць В.М. Питання взаємопов’язаного розвитку економіки та енергетики України / В.М. Геєць
// Вісник НАН України. – 2006. – №2. – С. 7–11.
5. Новицький В. Імперативи інноваційного розвитку / В. Новицький // Економіка України. – К. –
2007. – № 2. – С. 45–48.
6. Пустовойт О. Модель ресурсокористування України:окремі підсумки та шляхи розвитку /
О. Пустовойт // Економіка України. – 2006. – №7. – С. 27–33.
7. Федулова Л. Технологічний розвиток економіки / Л. Федулова // Економіка України. – 2006. –
№ 5-6. – С. 4-7; 4-8.
8. Якубовський М. Промислова політика: проблеми та перспективи модернізації /
М. Якубовський // Економіка України. – 2010. – № 8. – С. 21–25.
Анотація
Розглянуто економічні проблеми розвитку вітчизняної моделі використання паливноенергетичних ресурсів України впродовж 2006–2010 рр. й обґрунтовано напрями її трансформації
під впливом економічних чинників.
Ключові слова: паливно-енергетичні ресурси, інвестиції, інновації.
Аннотация
Рассмотрены экономические проблемы развития отечественной модели использования
топливно-энергетических ресурсов Украины на протяжении 2006–2010 гг. и обоснованно
направления ее трансформации под воздействием экономических факторов.
Ключевые слова: топливно-энергетические ресурсы, инвестиции, инновации.
Annotation
The economic problems of development of domestic model of the use of fuel and energy resources of
Ukraine are considered during 2006–2010 and directions of transformation under act of economic factors are
grounded.
Key words: fuel and energy resources, investments, innovations.
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ПЛАТОСПРОМОЖНОГО ПОПИТУ НА
ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ХАРЧУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
Постановка проблеми. Реакція споживчого попиту зумовлена характеристиками чотирьох
категорій товарів: нормальні товари, товари першої необхідності, предмети розкоші, товари низької
категорії. Кількісне зростання доходу (а він може бути і в неявній формі внаслідок зниження цін)
зумовлює якісні зміни структури попиту і споживання внаслідок зростання частки товарів високої
якості. Споживчий попит на продовольчі товари, зокрема яловичину та телятину, є категорією, яка має
всі притаманні категорії «попит на ринку споживчих товарів» властивості. Однак попит на продукти
харчування, в тому числі м’ясну продукцію, має певні специфічні риси, властиві лише даній категорії.
Передусім необхідно вказати, що специфіка попиту на продовольчому ринку зумовлена
особливостями споживчих потреб у продуктах харчування. Крім того, попит, як платоспроможна
частина споживчих потреб, має свої особливості, які відрізняють його від неплатоспроможних потреб.
Показники кінцевого споживання продовольства формують основну групу показників, яка
характеризує рівень життя споживачів країни. Вищезазначене дозволяє визначити, що безпосередній
вплив на обсяги споживання має стан та тенденції розвитку споживчого ринку, а саме обсяги
товарообороту, роздрібні ціни. Доказом цього є висновок експертів Всесвітньої організації охорони
здоров'я вважають, що стан здоров'я на 50% залежить від індивідуального способу життя людини,
основним фактором якого є харчування [1, с. 20].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізом платоспроможного попиту на ринку
продовольства займаються ряд економістів – аграрників, зокрема П.Т. Саблук, В.Г. Андрійчук,
М.Й. Малік, П.М. Макаренко, А.М. Шпичак, М.Ю. Коденська, Ю.В. Коваленко. Проте їх дослідження не
в повній мірі розкривають питання оцінки ефективності виробництва та реалізації продукції
свинарства.
Постановка завдання: Метою статті є дослідження раціону харчування сільського населення
та здійснення аналізу впливу платоспроможного попиту на збалансованість харчування населення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Встановлено, що в останнє десятиліття різко
знизилися енергетичні витрати людей у більшості провідних країн світу, тому потреба в
енерговитратах знизилася до їхнього мінімального рівня. Так, фахівці вважають, що енергетичні
витрати нині для однієї людини повинні становити 2300-2400 ккал на добу. Водночас, повноцінне
харчування повинне мати не тільки складову енергетичної цінності, але і його якісну сторону.
Головним компонентом їжі є білок, який рекомендують вживати у певному співвідношенні з іншими
компонентами їжі. Найбільш повноцінним є споживання білка у такому співвідношенні: 55% білка
тваринного походження (м'ясо, молоко, риба і яйця) і 45% білка рослинного походження (зернові,
бобові) [2, с. 30].
За співвідношенням споживання населенням однієї або іншої країни білків тваринного й
рослинного походження можна зробити висновок про рівень життя населення цієї країни. Наприкінці
90-х років повноцінне харчування одержували 35% жителів планети. Близько 15% споживали
достатню кількість калорій, але мали дефіцит білків; 20% мали дефіцит білків тваринного походження;
інші 30%, жили в умовах кількісної і якісної нестачі їжі [3, с. 202].
В Україні протягом двох десятиліть спостерігалося стійке порушення в структурі харчування
населення, а у 1999 р. був найнижчий рівень споживання тваринного білка. Наукові дослідження й
дані статистики свідчить про різке зниження споживання населенням України біологічно продуктів.
Так, якщо порівнювати з показниками 1913 р. рівень споживання м’яса і м’ясопродуктів (в перерахунку
на м’ясо) в України у 2010 р. був нижчий на 44%, молока і молокопродуктів в перерахунку на молоко –
на 50% (рис. 1). Так, рівень споживання м’яса й м’ясопродуктів у 2010 р. збільшився порівняно з 2005
р. на 33%. Виключенням становило молоко й молочні продукти, за якими спостерігалися деякі
коливання щодо рівня їхнього споживання. Так, у 2003-2005 рр. рівень споживання молока й молочних
продуктів склав 226 кг, у 2006 році – 235 кг, а у 2010 р. відбувся спад споживання до рівня 2001 року,
при нормі споживання 395 кг на одну людину в рік [4, с. 50].
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Рис.1. Споживання м’яса та м’ясопродуктів і молока та молокопродуктів населенням
України (на одну особу за рік, кг)
Зазначимо, що у Франції при середній тривалості життя 75,2 років для чоловіків та 82,7 років
для жінок рівень споживання (у кілограмах на одну особу за рік): м’ясних продуктів – 84,6, молока у
рідкому стані – 66,2 [5, с. 121].
Основними стримуючими чинниками додержання рекомендованих норм споживання м’яса та
м’ясопродукції є цінова ситуація на ринку продукції тваринного походження та низька купівельна
спроможність населення, яке в даному випадку надає перевагу у купівлі продукції рослинного
походження. Як свідчать статистичні дані, спостерігається досить високий рівень споживання
хлібопродуктів, круп'яних і макаронних виробів.
Дана обставина призводить до погіршення стану здоров’я населення держави, а саме зростання
кількості українців, які мають надлишкову вагу. За даними опитування домогосподарств нормальну
вагу (індекс маси тіла від 20 до 27) має 65,6% дорослого населення України, серед міського
населення – 65,1%, сільського – 66,5%. У кожного шостого дорослого вага тіла перевищує норму
(індекс маси тіла від 27 до 30), а 12% населення має надмірну вагу (індекс маси тіла понад 30).
Надмірний дефіцит маси тіла (індекс маси тіла менше 18) має 1% дорослого населення України, а
4,6% — має вагу нижче норми (індекс маси тіла від 18 до 20). Зазначимо, що серед сільського
населення частка осіб, які мають вагу тіла нижче норми, в 1,3 рази менше, ніж серед міського. За такої
ситуації на ринку України спостерігається недоспоживання продуктів тваринного походження
співвідношення споживання тваринних і рослинних білків становить відповідно 42% і 58% у той час як
фахівці рекомендують – 55% і 45%.
Якщо проаналізувати рівень забезпечення населення основними мікро- та макроелементами у
складі продуктів харчування тваринного походження, то впродовж досліджуваного періоду
спостерігається деяке зростання калорійності спожитих продуктів на фоні загального зниження вмісту
спожитих мікроелементів, групи вітаміну Б, що характеризує відсутність у достатній кількості спожитих
молокопродуктів (табл. 1).
Дослідженням встановлено, що нині простежується відмінність за енергетичною цінністю і
вмістом поживних речовин у спожитих домогосподарствами продуктами харчування. Це зумовлено
тим, що харчування сільської родини за кількісними та якісними характеристиками має незначні
відмінності від показників середньої статистичної української сім'ї. Так, енергетична цінність добового
раціону харчування сільської сім’ї є вищою за середній у країні рівень майже на 4 в.п. та на 12 в.п.
перевищує аналогічний показник у великих містах. Щодо складу поживних речовин у добовому раціоні
сільського домогосподарства слід зазначити наступне:
• споживання жирів сільською родиною майже не відрізняється від середнього показника по
Україні і дорівнює 110 г на добу проти 109 г по Україні;
• споживання протеїнів у сільській місцевості на 8% перевищує середнє по країні значення і
майже на 17% вище аналогічного показника у великих містах;
• калорійність харчування сільських сімей порівняно із середніми показниками збільшується не
за рахунок жирів, а переважно завдяки підвищеному споживанню протеїнів.
Отже, харчування сільської родини є більш збалансованим порівняно із середнім показником по
Україні.
Водночас, цей показник для населення із низьким рівнем статку має удвічі нижчий рівень
порівняно із середньостатистичними даними. Починаючи із 2000 р., рівень споживання білкових
продуктів тваринного походження поступово підвищувався, за винятком м’яса й м’ясних продуктів.
Частка білка рослинного походження, у середньому до 2004 р. перебувала на рівні 66% і білків
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тваринного походження – 34%, що відрізняється від науково встановленого співвідношення й рівня
споживання білка в провідних країнах світу. До стабільного рівня споживання за весь представлений
період можна віднести тільки овочі й хлібобулочні вироби. Однак, ці продукти відносяться до продуктів
рослинного походження, що мають низьку біологічну цінність. Зазначимо, що за останні кілька років,
аж до 2010 р., структура харчування населення України стабілізувалася й стала більш
збалансованою.
Таблиця1
Середньодобове споживання населенням України основних мікро- та макроелементів у
складі продуктів харчування тваринного походження за роками

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 р.
у % до
1995 р.

Калорійність,
ккал

716

611

733

771

782

805

796

809

112,9

Протеїн, г

30,5

26,7

32,6

34,0

34,3

35,2

34,5

34,7

113,8

Жири, г

49,4

41,3

49,0

51,8

53,2

55,4

54,8

55,8

112,9

Кальцій, мг

715

587

670

698

670

642

638

623

87,1

Залізо, мг

3,6

3,0

3,7

3,8

3,9

4,0

4,0

4,2

116,7

1217

1004

1156

1204

1158

1112

1109

1088

89,4

133

108

123

128

122

116

115

112

84,2

1239

1022

1177

1225

1178

1131

1128

1107

89,3

Тіамін, мг

0,35

0,29

0,38

0,40

0,41

0,42

0,42

0,43

122,8

Рибо-флавін, мг

1,94

1,61

1,86

1,95

1,93

1,92

1,91

1,9

97,9

Ніацин, мг

5,2

4,7

5,2

5,5

5,9

6,4

6,3

6,5

125

7

7

7

100

Роки

Показники

Ретинол, мкг
Еквівалент
бета-каротину,
мкг
Еквівалент
ретинолу і бетакаротину
(RET+1/6
BCARQ), мкг

Аскорбінова
7
6
7
7
7
кислота, мг
Джерело : складено і розраховано за даними Держкомстату

Якщо розглянути показник загальної калорійності спожитих продовольчих продуктів, які спожито
населенням України, то виявляється, що він у жодному з регіонів не відповідає рекомендаціям
Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) і ВОЗ (рекомендований рівень 2300-2400
ккал на одну людину в добу).
Відомо, що за часткою витрат сім’ї (домогосподарства) на харчування, можна судити про рівень
добробуту різних груп населення однієї країни і порівнювати добробут громадян різних країн. Так, у
США та Японії частка витрат на харчування у 2008 р. варіювала в межах 10-15%, а частка витрат на
навчання та лікування – у межах 15-18%. У Росії частка витрат на харчування у ці роки варіювала у
межах 40-48%, а частка витрат на навчання та лікування – у межах 1,6-3%; в бюджеті прожиткового
мінімуму витрати на харчування становлять майже 70% [6, с. 212].
Простежується закономірність: чим бідніше населення, тим більшу частку свого доходу воно
витрачає на продукти харчування. Так, частка витрат на харчування у міських домогосподарствах із
рівнем сукупних грошових доходів у 2009 р. до 600 грн. становить 61,3%, сільських – 44,3%, із рівнем
сукупних грошових доходів понад 2600 грн. у міських домогосподарств – 33,4%, сільських – 18,9%
(рис. 2).
Очевидно, що значна різниця у витратах на харчування між селом і містом пояснюється тим, що
в сільській місцевості певна частина продуктів харчування надходить від ОПГ і безкоштовно від
родичів. Внаслідок чого домогосподарства з високим рівнем доходів мають можливість забезпечити
споживання м’ясопродуктів відповідно до науково-обґрунтованих норм споживання [7].
Як свідчать дані табл. 2, у домогосподарствах України спостерігається поступове зростання
споживання як м’ясопродуктів, так і сала залежності від росту сукупних грошових доходів.
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Рис.2. Частка витрат на харчування міських і сільських домогосподарств залежно від
рівня сукупних грошових доходів у 2009 р., %
Таблиця 2
Рівень споживання різних видів м’ясопродуктів в залежності від величини сукупних
ресурсів у домогосподарствах України
У т.ч.

В цілому
Групи за
середньомісячним
доходом, грн.

м'ясо та
м'ясопродукти без
сала (у перерахунку
на м'ясо)

міські домогосподарства
сало та
жири
тваринні

м'ясо та
м'ясопродукти без
сала (у
перерахунку на
м'ясо)
33,4

сало та
жири
тваринні

сільські домогосподарства
м'ясо та
м'ясопродукти
без сала (в
перерахунку на
м'ясо)
24,43

сало та
жири
тваринні

до 600

29,35

4,72

700

35,09

4,80

39,0

4,6

29,50

5,02

800

40,07

5,57

44,4

5,2

33,05

6,13

900

43,47

6,08

47,6

5,4

35,34

7,37

1000

45,67

6,53

48,9

5,8

40,61

7,64

1100

52,30

6,87

55,9

5,6

46,24

9,31

1200

55,62

6,65

58,8

5,6

50,43

8,76

1300

58,29

7,37

61,5

6,8

49,31

7,68

1400

61,80

6,49

66,8

6,0

52,42

10,63

1500

66,13

7,37

71,4

6,1

61,01

10,07

1600

69,66

6,87

72,6

5,8

58,61

10,33

1700

69,84

6,81

72,8

5,9

60,56

11,89

1800

72,23

8,30

75,1

7,4

76,60

9,78

1900

76,64

6,84

76,6

6,2

51,75

11,74

2000

69,52

6,36

73,4

5,2

79,73

12,74

2200

83,41

8,37

84,4

7,2

84,45

16,82

2600

89,86

9,34

90,6

8,3

94,88

11,88

7,5

106,04

15,98

понад 2600
92,00
7,63
93,9
Джерело: складено і розраховано за даними Держкомстату

4,5

5,01

Рівень споживання у домогосподарствах із високими грошовими доходами перевищує науково
обґрунтовані норми споживання м’ясопродуктів, особливо у домогосподарства, які знаходяться у
сільській місцевості [8, с. 212]. Дана обставина викликана недостатньо високим рівнем споживання
риби та рибопродуктів, а також певною статистичною похибкою при здійсненні розрахунків. Проте,
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члени 87% домогосподарств генеральної вибірки обстеження обмежують себе в споживанні
м’ясопродуктів, зокрема, у містах – 84%, у сільській місцевості – 94%, незважаючи на наявність у
більшості сільських домогосподарств ОСГ.
Як свідчать результати анкетного опитування жителів сільських населених пунктів та міст 12
областей України на предмет споживання м’яса, більшість респондентів (51%), відповіли, що м’ясні
продукти споживають практично щодня; кожний третій (34%) – один-два рази на тиждень; кожний
десятий (10%) – один-два рази на місяць; лише 2% – кілька разів у рік. Зовсім не їдять м'яса 3%
учасників опитування. Частота споживання м’яса у родині значною мірою визначається рівнем їх
сукупного доходу. Щодня споживають м’ясо близько 40% опитаних із доходом до 2000 гривень на
людину в місяць і 62% тих, доходи яких перевищують цю суму. Серед киян (доходи яких прийнято
вважати найвищими) частка щоденного споживання м’яса ненабагато перевищує середнє значення –
59%. Ця частка вища у інших мегаполісах – 70%. А серед жителів сіл, де м’ясо здебільшого
виробляється, споживають його щодня – 42% опитаних.
Опитування показало, що 53% українців споживають м’ясо завжди, коли цього бажають; 47%
опитаних зазначили, що обмежують себе у споживанні м’яса. Більшість таких респондентів (79%)
здійснюють це з метою економії коштів; 11% опитаних відмітили, що поряд із економічними у них є й
інші причини обмежень; 10% – стверджують, що причини обмежень не є економічними (наприклад,
пости, вегетаріанство або проблеми зі здоров'ям).
Висновки з проведеного дослідження. Потреби населення у продуктах харчування не
задовольняються, а загальний рівень платоспроможного попиту не відповідає потребам ні виробника,
ні споживача. Обсяги попиту на аграрно-продовольчу продукцію обумовлюється фізіологічними
потребами організму людини, а рівень задоволення попиту визначається відносинами між
споживачами та постачальниками, що проявляються в актах купівлі – продажу, що слід враховувати у
разі аналізу ринку продовольства.
Аналіз і оцінка ринку продовольства вимагають чіткого визначення пріоритетів науково–
технічної політики, використання ефективних засобів цілеспрямованого впливу на дослідницько–
прикладну сферу. Тому у разі формування плану щодо застосування прогресивних технологій
необхідно скористатися світовим досвідом найактивнішого сприяння вітчизняним дослідженням.
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РОЛЬ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ В УМОВАХ
ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
Постановка проблеми. Освіта, виступаючи генератором і розповсюджувачем знань, стає
одним з головних чинників становлення економіки знань [6, с. 404]. Досвід розвинутих країн переконує,
що вища освіта і наука, як спеціалізовані галузі діяльності, без інтеграції та тісної взаємодії між собою і
реальним сектором економіки втрачають дієздатність і стають менш конкурентоспроможними.
Відокремлене існування наукових та освітніх структур знижує потенціал їх розвитку, зменшує вклад у
розвиток знаннєвого суспільства, перешкоджає повноцінному входженню у світовий науково-освітній
простір. Об’єктивна необхідність тісної взаємодії науки й освіти зумовлюється тим, що вони значною
мірою визначають розвиток одне одного, взаємно створюючи сприятливі умови для здійснення своїх
специфічних функцій у суспільстві.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань економіки вищої освіти,
формуванню економіки знань в останні роки приділяється значна увага вітчизняних науковців. Серед
них слід відзначити Л. Антошкіну, В. Базилевича, Т. Боголіб, В. Гейця, О. Грішнову, М. Долішного,
М. Згуровського, І. Каленюк, В. Куценко, Т. Оболенську, О. Сологуб, Л. Товажнянського та інших.
Незважаючи на активні наукові пошуки й певні здобутки, слід враховувати необхідність постійного
розвитку концепції вищої школи та її ролі у формуванні сучасної економіки, що базується на знаннях, у
якій вирішальним чинником соціального й економічного процесу стане інтелектуальний ресурс,
виражений у знаннях, а також культурі та духовності.
Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз інтеграції науки і освіти на прикладі
розвитку дослідницьких університетів в Україні в умовах формування економіки знань.
Виклад основного матеріалу дослідження. У цілому в країні ще не сформувалася система
ефективної й стійкої взаємодії університетів з академічними установами, а також підприємствами, які
виготовляють
наукомістку
і
високотехнологічну
продукцію,
науково-освітній
потенціал
використовується неефективно, що стримує зростання економічного потенціалу й гальмує перехід до
економіки, заснованої на знаннях. Вітчизняні дослідники [8, с. 29] вважають реальним шляхом
подолання названих вище протиріч інтеграцію освітньої системи і наукової галузі, об’єднання освіти,
науки і виробництва у єдиний організм, здатний до саморозвитку. А для ліквідації їх інституційної
роз’єднаності необхідно створити у державі дієву правову базу й адекватні економічні
механізми інтеграції.
З урахуванням того, що у вищих навчальних закладах зосереджено понад 54 % докторів і
кандидатів наук країни, а безпосередньо у науковій сфері – лише 28 %, активізація науководослідницької роботи у вищій школі є досить перспективним напрямом розвитку науково-технічного
потенціалу [1, с. 43].
Наукова і науково-технічна діяльність у вищих закладах освіти має особливий характер і є
невід’ємною частиною освітнього процесу. Незважаючи на об’єктивні труднощі, пов’язані з
необхідністю поєднання наукової роботи з викладацькою діяльністю, рівень досліджень у вузі повинен
стати важливим індикатором репутації освітнього закладу світового масштабу, а наукова
результативність викладача – критерієм комплектування викладацьких кадрів університетів [3, с. 51].
Викладач вищого навчального закладу повинен бути науковцем, щоб черпати нову і важливу
інформацію, призначену для студентської аудиторії, з результатів власних наукових досліджень.
Отже, викладацька діяльність повинна бути своєрідним підсумком діяльності наукової. Досвід
свідчить, що у вітчизняних закладах вищої освіти наукова робота ведеться часто без додаткової
оплати, через що має несистемний, а то й фіктивний характер. Дослідженням та розробкам
присвячується вільний від викладацької роботи час. Серйозні наукові дослідження та розробки часто
не підкріплені матеріально. Як правило, основний їх мотив – захист дисертацій та здобуття
вченого звання.
Погляди науковців України щодо оцінки стану і перспектив інтеграції науки, освіти та
інноваційної сфери, або так званого «трикутника знань», практично співпадають: ці важливі складові
інтелектуально-інноваційної сфери залишаються організаційно розділеними між собою, що істотно
гальмує формування знаннєвого суспільства. Організаційною формою становлення інноваційного
середовища у пріоритетних напрямах науково-технічного прогресу, на нашу думку, могли б стати
дослідницькі університети, модель яких в Україні ще достатньо не опрацьована. У той же час за
кордоном у різних країнах Європи і США формат дослідницького університету як інтеграція
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навчального процесу, фундаментальних досліджень та інноваційного виробництва визнаний і набув
значного поширення: у США їх налічується майже 260, у Великій Британії – 73, у Німеччині – 70. У
американських університетах практично вже важко розмежувати поняття «дослідження» – «дипломна
робота», «викладач – вчений» [7, с. 63]. У рамках дослідницьких університетів традиційні функції –
підготовка фахівців та проведення фундаментальних досліджень доповнюються діяльністю з передачі
нових технологій і розробок у промисловість і бізнес.
В Україні існуюче законодавство, низка тендерних і казначейських обмежень діяльності
університетів, недостатнє фінансування освіти і науки ускладнюють можливість їх організації. Але
інтеграційні кроки нашої держави до світової освітянської та наукової спільноти змушують здійснювати
загальнодержавні заходи щодо створення дослідницьких університетів. У цьому напрямі сталося
певне зрушення, коли Міністерство освіти і науки України для підтримки дослідницьких університетів
розробило Концепцію Державної програми «Наука в університетах» на 2008-2012 рр., яка стала
першим кроком в цьому напрямі [2]. Передбачаючи забезпечення створення правових, економічних і
організаційних умов для активізації наукової діяльності та поглиблення її взаємодії з навчальним
процесом в університетах, утворення університетів дослідницького типу на засадах експерименту для
підготовки висококваліфікованих фахівців та виконання конкурентоспроможних наукових розробок.
Відсутність в Україні подібних навчальних закладів, орієнтованих не тільки на передачу знань,
але й на реалізацію проектів, у рамках яких студенти практично зможуть ознайомитися з новими
методами виробництва та використання фундаментальних і прикладних знань, свідчить про
необхідність докорінних змін в освіті. Прорахунком було б очікування серйозних трансформацій в усій
надсистемі – соціальній та економічній сферах суспільства, сподіваючись, що потім настане черга
формування інноваційної освіти.
У лютому 2010 р. Кабінет Міністрів України затвердив «Положення про дослідницький
університет» [4]. Претендувати на цей відповідальний титул може національний вищий навчальний
заклад, який має вагомі наукові здобутки, проводить дослідницьку та інноваційну діяльність,
забезпечує інтеграцію освіти та науки з виробництвом, бере участь у реалізації міжнародних проектів і
програм. Статус надається зазначеному закладу з метою підвищення ролі університету як центру
освіти і науки, підготовки висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів, упровадження
в практику наукових досягнень, технічних і технологічних розробок, реалізації разом з іншими вищими
навчальними закладами та науковими установами спільних програм за пріоритетними напрямами
фундаментальних і прикладних наукових досліджень для розв’язання важливих соціальноекономічних завдань у різних галузях економіки. Практично на здобуття статусу національного
дослідницького університету згідно з визначеними критеріями у постанові Кабінету Міністрів України
можуть претендувати 10-15 вітчизняних університетів.
Найближчим часом передбачається розробити повний перелік показників та критеріїв
моніторингу і оцінки діяльності національного дослідницького університету. Якщо діяльність такого
університету не відповідатиме визначеним критеріям, чинність такої категорії, що присвоєна тому чи
іншому ВНЗ, Кабінетом Міністрів України за поданням профільного міністерства, може бути
достроково припинена за рішенням спеціальної комісії із представників МОНМС, інших центральних
органів виконавчої влади, НАН України та громадських організацій.
Відповідно має кардинально змінитися ставлення щодо фінансування науково-технічних робіт у
вищих навчальних закладах взагалі. Щорічно на вузівську науку припадає трохи більше 6% від
загальних асигнувань науково-технічної діяльності, а частка фінансування науково-дослідних робіт
ВНЗ становить лише 3% від загальних коштів на їх утримання, що значно менше аналогічних
показників в Україні до 1991 р. і тим більше від теперішнього стану у країнах ЄС [5, c. 51].
Разом з тим в українських ВНЗ існує солідний кадровий потенціал для проведення наукових
досліджень, але він реалізується не повною мірою. Якщо у структурі робочого часу професора
американського дослідницького університету співвідношення між викладанням і науковими
дослідженнями становить 40% до 60%, то для вітчизняного науково-педагогічного працівника –
професора і доцента ВНЗ – 80% до 20%. Створення необхідних умов для повноцінної наукової роботи
професорів і доцентів національних дослідницьких університетів дасть змогу забезпечити
якнайшвидший трансфер технологій, створених у рамках пріоритетних напрямів розвитку науки і
техніки. Є впевненість у тому, що випускники цих університетів будуть затребувані вітчизняною
промисловістю, а самі дослідні університети, по суті, стануть своєрідними науково-дослідними й
конструкторськими бюро для провідних підприємств України. Також національні дослідницькі
університети зможуть відігравати істотну роль у просуванні української освіти в країни ближнього й
далекого зарубіжжя, стануть інструментом розвитку міжнародних наукових і культурних зв’язків.
Насамперед, це шлях до нового якісного розвитку наших університетів, становлення їх як науководослідницьких центрів, конкурентоспроможних на міжнародному рівні.
Висновки з проведеного дослідження. У економіці, що буде ґрунтуватися на знаннях, функції
освіти будуть набагато ширшими від традиційних завдань досягнення ефективної зайнятості
населення, оскільки нові сфери впливу освітньої галузі тісно пов’язані із забезпеченням економічного
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розвитку господарського комплексу, підвищенням його конкурентоспроможності та здатності
генерувати високоінтелектуальні послуги, які потребують масштабного використання інформації і
знань. Здійснений аналіз доводить об’єктивну необхідність інтеграції освітньої і наукової галузей,
оскільки вони значною мірою обумовлюють розвиток одна одної, взаємно створюючи сприятливі
умови для реалізації своїх специфічних функцій у суспільстві. Наукова і науково-технічна діяльність у
вищих закладах освіти має особливий характер і є невід’ємною частиною освітнього процесу,
вирішуючи кілька завдань: по-перше, проведення наукових досліджень і розробок, результати яких
втілюються у інноваціях, по-друге, впровадження результатів наукової і науково-технічної діяльності у
навчальний процес сприяє покращенню якості фахівців та молодих науковців.
Організаційною формою становлення інноваційного середовища у пріоритетних напрямах
науково-технічного прогресу та поєднання наукової й освітньої діяльності можуть стати дослідницькі
університети, формат яких здобув визнання й поширення за кордоном і модель яких в Україні ще
достатньо не опрацьована. У рамках дослідницьких університетів традиційні функції – підготовка
фахівців та проведення фундаментальних досліджень – доповнюються діяльністю з передачі нових
технологій і розробок у промисловість і бізнес.
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Анотація
У статті розглядається парадигма ролі вищої освіти в умовах формування економіки знань,
де вирішальним чинником має бути інтелектуальний капітал. Аналізується інтеграції науки і
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Аннотация
В статье рассматривается парадигма роли высшего образования в условия формирования
экономики знаний, где решающим фактором должен стать интеллектуальный капитал.
Анализируется интеграция науки и образования на примере развития исследовательских
университетов в Украине.
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In the article the role of higher education is examined in the terms of forming of economy of
knowledges, where an intellectual capital must become a decision factor. Integration of science and
education is analysed on the example of development of research universities in Ukraine.
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ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА
СТРАТЕГІЇ ЇЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки велике значення приділяється питанню
освіти, від якої безпосередньо залежить інтелектуальний потенціал держави і багатство країни в
цілому. Знання, кваліфікація, інтелект набувають дедалі більшої цінності. Тому на сучасному етапі
людині необхідно постійно збільшувати запас знань. Цьому сприяє освітня галузь, що надає знання і
формує здібності людини, готуючи кваліфіковану робочу силу для ринку праці. Але й ринок праці
також виступає регулятором освітньої галузі, висуваючи вимоги до кількості фахівців певних професій
та кваліфікацій.
Якість підготовки фахівців із високим рівнем професійних знань і навичок здебільшого
формується на етапі отримання першої вищої або професійно-технічної освіти, що є найважливішим
пріоритетом державного розвитку не лише освітньої системи, але й економіки України в цілому. В
умовах зниженого рівня еластичності попиту підприємств до залучення молодих фахівців має бути
забезпечений достатній рівень якості їх підготовки та набуття конкурентних переваг майбутніх
професіоналів. Отже, удосконалення системи освіти в Україні у напрямі регулювання взаємозв’язків
«школа-ВНЗ-підприємство» на основі єднання навчального, наукового та виробничого процесів
дозволить підвищити ефективність освіти в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню питань, пов’язаних з проблемами
розвитку системи професійної підготовки кадрів та її взаємодії з ринком праці, присвячено багато
досліджень. Головна увага концентрується навколо питань організації професійної освіти, напрямів
удосконалення підготовки кваліфікованих кадрів. Зокрема, В. Антонюк та О. Грішнова визначають
процеси формування, оцінки та розвитку людського капіталу в системі освіти і професійної підготовки
[1; 2]. Л. Антошкіна та М. Карлін розкривають актуальні питання економіки освіти та обґрунтовують
основні шляхи модернізації ринку освітніх послуг [3; 4]. Л. Лісогор та Т. Петрова аналізують питання
щодо ролі та місця професійної освіти в економіці України [5; 6]. О. Левченко та В. Антонюк
висвітлюють питання забезпечення безперервної освіти як умови підвищення конкурентоспроможності
країни [7; 8]. Разом з тим, такі актуальні питання, як місце професійної освіти в економіці України як
визначального чинника підвищення якості та конкурентоспроможності фахівця на ринку праці в умовах
глобалізації, нестабільності, модернізації та кризи, та забезпечення безперервної освіти, як умови
підвищення конкурентоспроможності країни потребують подальших наукових досліджень.
Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз проблем взаємодії професійної підготовки
кадрів та ринку праці та забезпечення безперервної освіти, як умови підвищення
конкурентоспроможності країни.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні Україна активно приєднується до
європейської та світової спільноти, що ставить нові завдання перед нашою професійною освітою.
Сфера освіти постійно реформується майже в усіх країнах світу, починаючи з другої половини ХХ ст.
Система української освіти, особливо вищої освіти, має свої переваги та недоліки. Зокрема, вона
здатна здійснювати підготовку кадрів практично за всіма напрямами науки, техніки і виробництва.
Також, можна відзначити, що за масштабами підготовки фахівців і забезпеченню кадрами вона займає
теж одне з перших місць. Але, склалася дуже «двояка» ситуація, з одного боку, перенасиченість ринку
праці окремими професіями, а з іншого, – в сучасних умовах країні потрібні фахівці інженернотехнічного профілю, яких не вистачає сьогодні на ринку.
Ринок праці дає освітній галузі запит на певних фахівців. Сучасний вітчизняний ринок праці
заповнений економістами, менеджерами, юристами та іншими спеціалістами престижних професій.
Натомість, ринок інженерних спеціальностей практично не заповнений, і тому потреба у досвідчених
технічних фахівцях залишається незадоволеною. Сьогодні освітня галузь має адаптуватись до такої
ситуації на ринках праці. Також вона має враховувати те, що під впливом науково-технічної революції
темпи змін нових поколінь техніки почали набагато перевищувати темпи змін поколінь працівників.
Протягом активної трудової діяльності працівника (30-40 років) відбувається 5-7 змін поколінь техніки.
За цих умов, знань, отриманих фахівцями у навчальних закладах, вистачало майже на всю трудову
діяльність. В сучасних умовах оптимальний період оновлення техніки і технологій скорочується до 4−5
років, а в окремих випадках до 2−3 років, що вимагає прискорення оновлення своїх знань, щоб
відповідати вимогам суспільного виробництва. Такі, та багато інших причин, пов’язаних з дисбалансом
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на ринку праці, у загальному підсумку призводить до зниження конкурентоспроможності економіки
країни в цілому.
Зв'язок між ринком праці і ринком освітніх послуг є складовою частиною системи взаємодії
зайнятості і підготовки кадрів. Адже процес переходу до стійкого інноваційного розвитку поки
незабезпечений достатньо кваліфікованими спеціалістами. У сучасних умовах ринок праці залежить
не тільки від стану сфери освіти, але і від пріоритетного її розвитку. Для потреб інноваційного розвитку
країни освіта відіграє надзвичайно важливу роль. Вона є не тільки поєднуючою, але і конструктивною
ланкою в системі трьох головних складових інноваційної економіки – «наука – освіта – виробництво».
У цьому поєднанні освітній потенціал виступає одночасно як джерело поповнення науки кадрами і як
головний чинник оволодіння населенням сучасними знаннями, необхідними для забезпечення
економічного, соціального та культурного розвитку суспільства.
Система освіти в її нинішньому стані здатна дати майбутньому фахівцеві в кращому разі лише
світоглядну базу. Але, на практиці, готувати людину до роботи по конкретній спеціальності і в
конкретній фірмі доводиться вже усередині бізнес-структур. Проте, майстри своєї справи, або, як
мінімум, люди, що володіють достатнім набором професійних знань і загальним уявленням про те, де
і як їх застосовувати, потрібні бізнесу зараз і тепер. Організації, приймаючи на роботу персонал,
вимушені перевіряти рівень професіоналізму, оскільки на практиці, не дивлячись на те, що у
працівника є диплом, у багатьох з них професіоналізм неповний, і доручення самостійної роботи
таким працівникам приводить компанії до збитків. Управління трудовими стосунками в організаціях
відстає в Україні від розвинених країн. Існує потреба організацій й освітніх установ в підвищенні
ефективності управління трудовими та освітніми стосунками. Відзначимо, що зв'язок між освітою і
конкурентоспроможністю робочої сили не обов'язково є прямим. Найчастіше він має вигляд:
професійна освіта – якість робочої сили – конкурентоспроможність робочої сили. Причому, зростання
професійного рівня працівника, очевидно, покращує якість робочої сили, але не завжди гарантує її
конкурентоспроможність на ринку праці. Конкурентоспроможність працівника на ринку праці, його
упевненість в працевлаштуванні та отриманні високої заробітної плати багато в чому залежать від
придбаної ним професійної освіти. При цьому сфера освітніх послуг повинна відповідати на виклики
ринку праці, а результативність проведення тих або інших освітніх реформ слід оцінювати, у тому
числі і за показниками стану ринку праці.
В Україні особливого значення професійна освіта набуває через специфіку нинішнього етапу
розвитку країни. Глибокі соціально-економічні зрушення зумовлюють інтерес до професійної освіти як
до фактора, що визначає майбутнє становище людини в суспільстві. Сьогодні молодь прагне
отримувати вищу освіту. Водночас відомо, що переважну більшість безробітних становлять особи з
вищою освітою, які, за наявності вакансій на заводах, у будівництві, до верстатів не поспішають, але
вони охоче працюють в сфері індивідуальної трудової діяльності. В останні роки до України масово
приїздять іноземці – вихідці Китаю, Середньої Азії, Кавказу тощо. В основному вони працюють в сфері
торгівлі, громадського харчування, індивідуального будівництва тощо і вже нині займають там значну
кількість робочих місць. На сьогоднішньому ринку праці спостерігається ситуація, яка свідчить про те,
що непрестижні ж робочі місця займають емігранти [9]. Все це може спричинити в перспективі
соціальне напруження та нестабільність в економіці.
Вирішуючи проблеми професійної освіти в умовах ринкової економіки, слід зважати й на те, що
кожній людині доводиться часто міняти не тільки місце роботи, а й професію. Отже, треба позбутися
психологічного стереотипу, за якого поважали працівника, котрий десять років пропрацював на одному
місці. На жаль, втрату роботи у нас поки що більшість населення вважає трагедією, хоча у 95% випадків
людина, що втратила роботу, але активно її шукає, через якийсь час влаштовується на нову, цікавішу й
більш оплачувану. Тобто, разом із професійними знаннями людина має одержувати й запас міцності, якщо
потрапить у скрутне становище. Щодо молоді, то в цих умовах вона має одержувати таку базову освіту,
яка дозволятиме їй відносно легко освоювати нові професії в майбутньому.
Важливо також відзначити, що всього 20% зайнятого населення нині працює за отриманою
спеціальністю, а 42% молодих робітників змінює свою професію в перші два роки після закінчення
професійного навчального закладу. Проте є професії, які люди дуже рідко змінюють, – лікаря, юриста,
артиста, науковця тощо. Водночас у багатьох випадках люди досить часто переходять від однієї
професійної діяльності до іншої, особливо у зв’язку зі структурними змінами в економіці [9].
Безперечно, що нагромадження знань, розвиток науки, створення нових технологій і наукомістких
виробництв неминуче підвищить вимоги до загальноосвітнього рівня й професійної кваліфікації
кожного працівника.
Статистичні дані України доводять тезу про зростання рівня конкурентоспроможності осіб
відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня. Так, якщо рівень зайнятості населення з початковою
освітою у будь-якому віці не перевищує 50%, то аналогічний показник для населення з вищою освітою
у віці 25-49 років істотно перевищує 70%. Слід відзначити про існування дії високої професійноосвітньої підготовки та збільшення періоду економічної активності. Навіть після 70 років працює 3,4%
населення з вищою освітою і лише 0,5% осіб її не мають. Але наявність вищого освітнього рівня не
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гарантує працевлаштування на ринку праці. Це пояснюється, перш за все, відсутністю обґрунтованих
освітніх пріоритетів в країні. Здавалося б, що в умовах орієнтації економіки на інноваційний розвиток
фахівці, що мають освіту в області математичних і технічних наук повинні бути «на вагу золота», але
лише 70% тих, хто здобув освіту в цьому напрямі, працюють за фахом, 46% – біологічних,
агрономічних і медичних наук, 76% – прикладних наук і техніки. Отже, підвищення рівня освіченості
населення – зрозуміло, не за рахунок зниження її якості – повинно стати одним з основних пріоритетів
соціальної політики України, принаймні, на найближчі десятиліття.
Ринок праці виступає інструментом регулювання освітньої галузі, адже саме там генерується
інформація, необхідна для прийняття рішень щодо спрямованості її розвитку. Ринок праці є
багатогранною структурою, особливості функціонування якої ускладнюються у зв'язку з процесом
глобалізації ринків, зокрема ринку праці, і специфікою антикризової модернізації українського
соціально-економічного простору. Взаємодія ринку праці і професійної підготовки кадрів виступає
одним з ключових чинників антикризової модернізації. Разом з тим вища освіта в сучасній Україні
росте дуже швидкими (в порівнянні з можливостями кризової економіки) темпами. Чинниками
ефективної взаємодії ринку праці і системи професійної підготовки кадрів повинні бути: дієва система
прогнозування потреб ринку у випускниках системи професійної освіти; соціальне партнерство між
учасниками ринку освітніх послуг, бізнес-структурами і установами освіти.
Загальновизначено, що висококваліфіковані кадри надають динаміки виробничим системам.
Вони є винахідниками нових ідей, сприяють найшвидшому впровадженню в практику наукових
відкриттів, тобто темпи науково-технічного прогресу багато в чому залежать саме від них.
Сьогодні загальновизнаним є той факт, що практично будь-якому сучасному фахівцеві
доводиться не просто удосконалювати свою кваліфікацію, але й якісно змінювати її. Не випадково
конкурентоспроможність випускника (властивість працівника успішно витримувати конкуренцію на
ринку праці), як одна з базових характеристик результату освіти, описується через параметр гнучкості,
який, у свою чергу, має на увазі не лише уміння швидко адаптуватися на робочому місці відповідно до
своєї спеціальності, але і можливість без значних витрат часу освоїти деяку кількість суміжних
спеціальностей. Сьогодні йдеться не лише про радикальні зміни у вже існуючих професіях, але і про
появу нових професій, характер яких передбачити важко, а іноді і неможливо. Такий стан справ вже
отримав своє оформлення у вигляді одного з пріоритетних направлень сучасної освітньої політики:
навчання впродовж життя (безперервна освіта).
У другій половині ХХ століття в розвинених країнах світу були усвідомлені важливість і
необхідність безперервної освіти, а також були створені відповідні освітні системи у США, Японії,
країнах ЄС. Україна має досить розвинену систему шкільної, професійно-технічної і вищої освіти.
Проте ця система не забезпечує безперервної освіти впродовж усього життя людини. Необхідність
формування безперервної освіти обумовлена динамізмом світового розвитку, науково-технологічним
прогресом та переходом економіки України до інноваційної моделі розвитку. Глобалізація, стрімкий
технологічний розвиток, поява високотехнологічного обладнання обумовлює необхідність розвитку
системи освіти адаптованої до нинішніх умов.
На сучасному етапі безперервна освіта розглядається як головний чинник конкурентоспроможності,
який сприяє розвитку професійної компетентності та креативності. Взаємодія ринку праці і професійної
підготовки кадрів виступає одним з ключових чинників антикризової модернізації. Для оптимізації взаємодії
ринку праці і системи професійної підготовки кадрів необхідна активізація кожного її суб'єкта: безробітних
громадян, державних органів зайнятості, підприємців і ВНЗ.
Висновки з проведеного дослідження. Освітня галузь має динамічно реагувати на зміни на
ринку праці, адаптуючись до нових потреб суспільства, де все більше зростає роль особистого
фактора, і водночас активно впливати на його стан, забезпечуючи економіку кваліфікованими
кадрами, здатними ефективно використовувати свої знання відповідно до існуючого рівня технологій,
визначаючи тим самим і самі потреби. Освіта, з одного богу, впливає на ринок праці, з другого –
значною мірою залежить від нього. Сучасні зміни в економіці України і, відповідно, на ринку праці
потребують змін в освіті. Ринок робочої сили демонструє дедалі більший попит не лише на нові
професії, а й на робітників широкого профілю (з більш універсальними здібностями), здатних
працювати на різних робочих місцях і в різних галузях.
Для того, щоб економіка України була конкурентоспроможною, все працююче населення слід
постійно вчити та перенавчати, адже виробничі технології змінюються й оновлюються дуже швидко, і
тому лише принцип безперервної освіти – освіти протягом усього життя – дасть змогу успішно
вирішувати цю проблему. Суспільство, в якому освіта стає основним капіталом і головним ресурсом,
обов’язково диктуватиме нові та значні вимоги до освітянського середовища.
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Анотація
В статті висвітлюються питання забезпечення безперервної освіти як умови підвищення
конкурентоспроможності країни. Розглянуто сучасний взаємозв’язок впливів освіти та ринку праці
на підготовку висококваліфікованої робочої сили, зокрема доведено, що освіта впливає на ринок
праці, а ринок праці, в свою чергу, дає освітній галузі запит на певних фахівців.
Ключові слова: знання, кваліфікація, ринок праці, сфера освітніх послуг, професійна
підготовка, конкурентоспроможність працівника, безперервна освіта, висококваліфікована робоча
сила.
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы непрерывного образования. Проанализирована современная
взаимосвязь влияния сферы образования и рынка труда на подготовку высококвалифицированной
рабочей силы, в частности доказано, что образование влияет на рынок труда, а рынок труда, в
свою очередь, дает образовательной отрасли запрос на определенных специалистов.
Ключевые слова: знания, квалификация, рынок труда, профессиональная подготовка,
конкурентоспособность работника, непрерывное образование, высококвалифицированная рабочая
сила.
Annotation
The questions of continuing education. Analyze the current impact of relationship education and the
labor market to prepare a highly skilled workforce, in particular, proved that education affects the labor
market and the labor market, in turn, provides the education industry at the request of certain specialists.
Key words: qualification, labor market, vocational training, the competitiveness of the employee,
continuing education, highly skilled workforce.
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИНОК УКРАЇНИ: ПОТОЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА
НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Постановка проблеми. Стійкий розвиток економічної системи будь-якої країни залежить від
темпів оновлення основних виробничих засобів та накопичення вартості нематеріальних активів. Як
показує практика, існує велика кількість факторів, які перешкоджають якісним перетворенням
всередині різних секторів народного господарства та підвищують рівень економічних ризиків. Саме
тому проблема функціонування вітчизняного інвестиційного ринку є надзвичайно актуальною,
особливо зважаючи на необхідність пошуку адекватних інструментів подолання наслідків глобальної
фінансової кризи 2008-2009 років.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам функціонування інвестиційного ринку
присвячені роботи таких вітчизняних та зарубіжних науковців, як О.І. Барановський, Т.А. Васильєва,
В.М. Геєць, А.О. Єпіфанов, М.М. Єрмошенко, О.М. Іваницька, С.М. Козьменко, В.В. Корнєєв,
С.В. Лєонов, Б.Л. Луців, З.О. Луцишин, Я.М. Міркін, М.І. Савлук, А.А. Пересада, І.В. Сало,
В.П. Унинець-Ходаківська, В.М. Шелудько, І.О. Школьник та ін. Однак, не зважаючи на достатньо
велику кількість досліджень у цьому напрямку, у зв’язку із фінансовою кризою, питання інвестиційного
ринку України не втрачає своєї актуальності.
Постановка завдання – проаналізувати ключові тенденції розвитку інвестиційного ринку
України в контексті його нормативного регулювання та державної підтримки інноваційних перетворень
всередині ринку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Узагальнюючи сукупність теоретичних
досліджень в галузі інвестиційної діяльності [1; 10], можна виокремити наступний перелік детермінант,
що перешкоджають залученню фінансового та інших видів капіталу в економіку України:
- існування значної кількості ризиків, серед яких можна виокремити макроекономічний,
нормативний, політичний, реєстраційний, кастодіальний, ризик ліквідності та інші;
- зниження привабливості інвестування в діяльність вітчизняних підприємств-експортерів для
інвесторів-нерезидентів на зовнішніх ринках, значне подорожчання іноземного устаткування внаслідок
девальвації гривні, значне зменшення довіри до законодавчих ініціатив влади;
- диспропорції в інвестиційному розвитку регіонів України, що набувають дедалі більшої
економічної гостроти. На сьогоднішній день більшість міст і регіонів України відчувають на собі
нерівномірний, а досить часто і несправедливий розподіл закордонних інвестиційних ресурсів,
зосереджених переважно у великих та інфраструктурно розвинених регіонах;
- нерозвиненість організаційної та інституційної підтримки інвестиційного ринку (слабкість
клієнтської бази, низький рівень платіжної дисципліни у відносинах між професійними учасниками,
відсталість технологій фондового ринку, фактична відсутність надійних механізмів довгострокового
інвестування та обмеженість використання деривативів, низький рівень «інвестиційної культури» не
тільки серед населення, а й у середовищі топ-менеджменту, існування тіньового ринку фінансових
послуг тощо);
- відсутність ефективної державної стратегії модернізації інвестиційного ринку з урахуванням
системних зв`язків та необхідності розвитку відповідної ринкової інфраструктури.
Важливим заходом у сфері нормативного врегулювання діяльності учасників вітчизняного
інвестиційного ринку є розробка Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР)
проекту Закону України «Про Фонд гарантування інвестицій на фондовому ринку» [3]. Проект закону
покликаний стимулювати впровадження Загальнодержавної програми адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу [5]. Підготовка та підтримка вказаного нормативного
акту зумовлюється необхідністю підвищення рівня захисту фізичних осіб, які здійснюють інвестування
на фондовому ринку.
Законопроект передбачає створення спеціального фонду, за рахунок фінансових ресурсів якого
мають здійснюватися компенсаційні виплати всім інвесторам, які понесли збитки внаслідок втрати
вкладеного ними капіталу. До групи об`єктів подібного страхування інвестицій належать:цінні папери
та кошти, передані професійному торговцю цінними паперами у відповідності до укладеного договору
про управління зазначеними фінансовими інструментами, а також активи, інвестовані в цінні папери
(капітал) інститутів спільного інвестування, випуск (емісія) яких був проведений за допомогою
публічного (відкритого) розміщення на ринку [4].
Законодавці підкреслюють, що новий фонд повинен бути створений у формі некомерційної
самоврядної організації, яка провадить власну діяльність на підставі детально розробленого
положення. Останнє, у свою чергу, затверджуватиметься наглядовою радою фонду гарантування та
погоджуватиметься ДКЦПФР. Відповідно, до органів управління зазначеної організації належать
правління та наглядова рада [4].
Серед новацій законопроекту слід виділити обов`язкову участь окремих суб`єктів фондового
ринку України (торговців цінними паперами, пайових інвестиційних фондів та компаній з управління
активами (КУА)) у Фонді гарантування інвестицій та акумуляція компенсаційного портфеля за рахунок
здійснення обов`язкових внесків фінансових організацій, причому участь держави в забезпеченні
страхування інвестицій не передбачається. Крім того, згідно з положеннями проекту, у випадку
порушення
законодавства
професійними
учасниками
ринку
провадиться
застосування
адміністративних та фінансових санкцій, пов`язаних з безпосередньою участю у фонді та внесенням
гарантійних внесків. На думку фахівців, це може призвести до «надмірного адміністративного
навантаження» на інституції фондового ринку та подорожчання вартості комісійних послуг учасників, а
також формування нових бар`єрів на шляху до входження на ринок [2].
Ключовим недоліком досліджуваного законодавчого акту, на нашу думку, є виключення із
переліку суб`єктів відшкодування інституційних інвесторів (юридичних осіб), зокрема – комерційних
банків, які представляють собою активних та найбільших учасників інвестиційного ринку України.
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Особливої уваги заслуговує «розмитість» та формальний характер критеріїв ризиків, що повинні
страхуватися фондом, оскільки це може слугувати приводом для недобросовісного звернення
інвесторів до фонду. З іншого боку, досить низьким є рівень максимального розміру компенсаційних
виплат (на рівні 20 тис. грн.) [3], а також валюти виплати, що не гарантує повноцінного захисту крупних
вкладників з одного боку та іноземних інвесторів – з іншого.
Окремим законодавчим актом [7] парламент України вжив заходів щодо посилення боротьби з
використанням інсайдерської інформації на фондовому ринку. Зокрема, згідно з новою редакцією
(упровадженою вказаним нормативним актом) закону Про цінні папери та фондовий ринок під
інсайдерською інформацією слід розуміти «неоприлюднену інформацію про емітента, його цінні
папери та похідні (деривативи), що перебувають в обігу на фондовій біржі, або правочини щодо них,
у разі якщо оприлюднення такої інформації може істотно вплинути на вартість цінних паперів та
похідних (деривативів), та яка підлягає оприлюдненню» у відповідності до вимог, встановлених
державним законодавством [8, с. 44].
Іншим важливим нововведенням стала конкретизація положень про відповідальність юридичних
осіб за розголошення інсайдерської інформації, а також «надання з використанням такої інформації
рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), а також
вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб
правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких
стосується інсайдерська інформація»[9, с. 11], із застосуванням відповідних фінансових санкцій.
Таким чином, нормативно закріплюється новий склад злочину, що повинно мати позитивний
вплив на вітчизняний фондовий ринок, який до цього часу був, по суті, інсайдерським, а більшість
інвестиційних рішень щодо придбання чи продажу цінних паперів приймалася на основі «внутрішніх»
даних компаній, а не на основі опублікованої в офіційних джерелах інформації [6].
Висновки з проведеного дослідження. Протягом останніх років законодавці та національні
регулюючі органи розробили та ухвалили значну кількість нормативних актів, направлених на
поступову адаптацію вітчизняного інвестиційного ринку до європейських стандартів, забезпечення
діяльності ІСІ та КУА, посилення захисту інвесторів від ризиків втрати коштів, боротьби з
використанням інсайдерської інформації на фондовому ринку та ін., що в кінцевому підсумку має
підвищити інвестиційну привабливість українських ринків капіталів. Поряд із цим, залишається
невирішеним ряд проблем, серед яких можна виділити відсутність зацікавленості іноземних інвесторів
у фінансуванні вітчизняної економіки з огляду на існування системних ризиків, які на сьогодні
оцінюються як значні та впливові, недостатньо керовані та слабко прогнозовані.
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Анотація
У роботі проаналізовано основні тенденції та виявлено певні проблеми у розвитку
інвестиційного ринку України в контексті його нормативного регулювання та державної підтримки
інноваційних перетворень всередині ринку.
Ключові слова: інвестиційний ринок, фонд гарантування інвестицій, інсайдерська
інформація, інвестиційна культура.
Аннотация
В работе проанализированы основные тенденции и выявлены определенные проблемы в
развитии инвестиционного рынка Украины в контексте его нормативного регулирования и
государственной поддержки инновационных преобразований внутри рынка.
Ключевые слова: инвестиционный рынок, фонд гарантирования инвестиций, инсайдерская
информация, инвестиционная культура.
Annotation
The paper analyzes the main trends and reveals some problems in the development of the investment
market of Ukraine in the context of its regulatory and public support for innovative changes in the market.
Key words: investment market, investment guarantee fund, insider information, investment culture.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО
ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку економіки важливе значення мають
інвестиційні процеси, які дозволяють сформувати і ефективно використовувати економічний потенціал
підприємства, регіону, країни. Очевидно, що інвестиційні процеси будуть досить швидко розвиватися в
тому випадку, коли буде створено належний інвестиційний клімат, який характеризує загальні умови
інвестування, тобто створює загальний фон для залучення інвестицій на всіх рівнях. Визначаючи
перелік таких умов, економісти зводять їх до економічних, правових та інституційних. Але слід
зазначити, що досить важливими є і екологічні умови. Так, стан навколишнього природного
середовища є важливим фактором життєдіяльності людини, і як наслідок – розвитку економіки. На
даному етапі екологічна ситуація в Україні є досить складною і потребує покращення, що обумовлює
необхідність пожвавлення екологічного інвестування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам екологічного інвестування присвячено
багато наукових праць, серед яких доцільно відмітити роботи таких науковців, як Н.М. Андрєєва,
С.В. Арестов, Б.М. Буркінський, Д. Кубай, М.А. Хвесик [1-6]. В роботах зазначених науковців
досліджено теоретичні основи екологізації інвестиційної діяльності, питання державного регулювання
екологічного інвестування та ряд інших проблем. Проте вважаємо, що дослідження сучасного стану та
проблем екологічного інвестування залишаються вкрай актуальними.
Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз сучасних тенденцій та проблем
екологічного інвестування в Україні, що, в свою чергу, потребує вирішення таких завдань:
- узагальнити погляди вчених стосовно сутності екологічних та природоохоронних інвестицій, їх
особливостей;
- визначити джерела фінансування екологічних інвестицій;
- проаналізувати сучасні тенденції екологічного інвестування в Україні в цілому та в Харківській
області зокрема.
Виклад основного матеріалу дослідження. Екологічне інвестування передбачає
інвестування сфери природокористування та охорони навколишнього середовища. Н.М. Андрєєва
зазначає, що екологічними інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які
вкладаються в народногосподарський обіг, основною метою яких є запобігання, обмеження, усунення і
відновлення забруднень навколишнього природного середовища [1]. При цьому автор стверджує, що
екологічні інвестиції містять у своєму складі екологічно орієнтовані (природоохоронні) інвестиції, під
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якими розуміються всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в господарську
діяльність, і спрямовані на зниження та ліквідацію негативного антропогенного впливу на навколишнє
середовище, збереження, поліпшення і раціональне використання пpиpодноpесуpсного потенціалу
територій, забезпечення екологічної безпеки країни, внаслідок яких досягаються екологічні, соціальні,
економічні і політичні результати [2, с. 98]. С.В. Арестов дотримується подібної точки зору і зазначає,
що екологічні інвестиції являються ширшим поняттям і включають у себе, поряд з іншими
різновидами, й природоохоронні інвестиції, тобто ті, які безпосередньо пов'язані з екосистемами [3].
Ми погоджуємося з даним трактуванням, але слід зазначити, що метою екологічних інвестицій теж
можуть бути різні ефекти, зокрема екологічні, соціальні, економічні тощо.
Екологічні інвестиції мають певні особливості порівняно з інвестиціями в інші сфери
господарської діяльності. По-перше, безпосередньою метою екологічних інвестицій, як уже було
зазначено, не являється отримання прибутку. Хоча, можна стверджувати, що в довгостроковій
перспективі екологічно орієнтовані інвестиційні проекти все ж таки виявляються прибутковими або
створюють умови для досягнення високого рівня прибутковості інших інвестиційних проектів.
По-друге, об’єкт екологічних інвестицій має загальний для багатьох суб’єктів характер і це
зумовлює те, що для реалізації екологічних інвестицій необхідно докласти зусиль багатьом учасникам
(окремим суб’єктам господарювання, органам влади місцевого та загальнодержавного рівня).
По-третє, слід враховувати той факт, що екологічні інвестиції безпосередньо пов’язані з
природними процесами і тому необхідно пам’ятати, що працею людини неможливо повністю
відтворити те, що створене природою. Це означає, що екологічні інвестиції повинні спрямовуватися не
лише на відновлення природного середовища, а й на запобігання негативного антропогенного впливу
на природу. Такий вид екологічних інвестицій називають підтримуючими [3].
Екологічні інвестиції формуються за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел. Внутрішні джерела
представлені власними коштами підприємств та організацій, а зовнішні – позиченими і залученими
коштами (кредити, кошти іноземних інвесторів, кошти місцевих та Державного бюджету, міжнародних
організацій, Державного фонду охорони навколишнього природного середовища тощо).
У нашій країні впроваджені фінансові механізми природокористування і природоохоронної
діяльності. За ієрархією вони поділяються на механізми національного (загальнодержавного),
регіонального (передусім обласного) та місцевого (передусім районного) рівнів.
На національному рівні ці механізми ґрунтуються на таких видах надходжень: державний
бюджет (централізоване фінансування); місцеві бюджети (у межах відповідних відрахувань); кредити
та позики фінансових установ (надаються за загальнодержавними програмами); гранти міжнародних
організацій (надаються за загальнодержавними програмами).
Кошти державного бюджету формуються за рахунок: зборів за спеціальне використання
земельних, водних, лісових ресурсів та корисних копалин; плати за забруднення навколишнього
природного середовища; штрафів та позовів на відшкодування збитків, заподіяних внаслідок
порушення природоохоронного законодавства [5].
Протягом 2010 р. на охорону навколишнього природного середовища підприємствами,
організаціями та установами по Україні в цілому було витрачено 13128,0 млн. грн. [7]. За період 20002010 рр. капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища
значно зросли. Так, даний показник у 2000 р. складав 3224,3 млн. грн., і у 2010 р. він зріс у 4,1 раза. За
2000-2010 рр. середній темп зростання складає 115,1 %, а середній темп приросту – відповідно 15 %.
В середньому за досліджуваний період обсяги капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону
навколишнього природного середовища щорічно зростали на 15 %.
У Харківській області процесам екологічного інвестування притаманні подібні тенденції. У
2000 р. капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища в
цілому по області становили 124277,2 тис. грн. У 2010 р. цей показник зріс у 5,0 разів і склав
625544,8 тис. грн. [8].
Сліз зазначити, що у 2010 р. по Україні в цілому 79% (10,4 млрд. грн.) загального обсягу
капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища склали
поточні витрати на охорону природи, пов'язані з експлуатацією і обслуговуванням засобів
природоохоронного призначення (по Харківській області даний показник становив 84,2% (526,9 млн.
грн.)); 17 % (2,2 млрд.грн.) – інвестиції в основний капітал, направлені на будівництво і реконструкцію
природоохоронних об’єктів, придбання обладнання для реалізації заходів екологічного спрямування в
цілому по країні (по Харківській області - 15,8% (98,6 млн. грн.)); 4% (0,5 млрд. грн.) – витрати на
капітальний ремонт природоохоронного обладнання. У Харківській області витрати на капітальний
ремонт природоохоронного обладнання у 2010 р. не здійснювалися [7; 8].
Якщо розглядати структуру капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону
навколишнього середовища за напрямами природоохоронної діяльності, то найбільше коштів у
2010 р. в цілому по Україні було вкладено в очищення зворотних вод (44,0 %), поводження з
відходами (23,4 %), охорону атмосферного повітря і клімату (18,7 %). По Харківській області також
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переважають ці напрями. У структурі капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону
навколишнього середовища вони складають відповідно 54,7 %, 22,90 та 11,3 % [7; 8].
За рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів було освоєно 18,2% капітальних інвестицій
і здійснено 3,6% поточних витрат, а основним джерелом фінансування витрат на охорону довкілля, як
і в попередні роки, були власні кошти підприємств – відповідно 77,7% і 96,3%. У Харківській області
склалася подібна ситуація. Основним джерелом фінансування даного напрямку витрат у регіоні були
власні кошти підприємств. Проте, питома вага даного джерела дещо вища, ніж в цілому по країні, і
склала відповідно 84,1% та 91,9 % [7; 8].
Висновки з проведеного дослідження. На сучасному етапі обсяги капітальних інвестицій та
поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища зростають. Але це не означає,
що обсяги екологічних інвестицій є достатніми. При цьому, як було зазначено, основним джерелом
формування таких інвестицій є власні кошти підприємств. Проте вказане джерело є досить
обмеженим, адже на сьогодні досить багато підприємств в Україні є збитковими. Виходячи з цього,
необхідно вживати заходи щодо залучення інших джерел до процесу екологічного інвестування.
В умовах обмеженості джерел формування інвестиційних ресурсів як на рівні підприємств, так і
на рівні держави з метою активізації екологічного інвестування, на наш погляд, слід створити
сприятливе середовище для екологізації інвестиційної діяльності. Це в свою чергу передбачає
удосконалення природоохоронного та інвестиційного законодавства, зокрема у сферах податкової,
кредитної і цінової політики.
Незважаючи на певні спроби розробки та формування природоохоронних програм, їх
результативність залишається низькою. При розподілі бюджетних ресурсів слід враховувати
екологічний стан, а також можливості по залученню коштів у кожному регіоні. На макро- та мікрорівні
доцільно ширше впроваджувати системи екологічного менеджменту і екологічного аудиту, переходити
на систему міжнародних стандартів технологічних процесів і продукції. Запропоновані заходи
сприятимуть екологізації інвестиційної діяльності, що, в свою чергу, забезпечить перехід економіки
України на шлях сталого розвитку.
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Анотація
В статті розглянуто наукові основи екологічного інвестування. Проведено аналіз сучасних
тенденцій залучення і використання екологічних інвестицій в Україні та в Харківській області.
Запропоновано заходи щодо активізації екологічного інвестування.
Ключові слова: екологічні інвестиції, природоохоронні інвестиції, екологічне інвестування,
капітальні інвестиції, поточні витрати на основні природоохоронні заходи.
Аннотация
В статье рассмотрены научные основы экологического инвестирования. Проведен анализ
современных тенденций привлечения и использования экологических инвестиций в Украине и в
Харьковской области. Предложены мероприятия по активизации экологического инвестирования.
Ключевые слова: экологические инвестиции, природоохранные инвестиции, экологическое
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инвестирование, капитальные инвестиции, текущие затраты на основные природоохранные
мероприятия.
Annotation
In the article the scientific basis for environmental investment are considered. Current trends to
formation and use of environmental investments in Ukraine and Kharkiv region are analyzed. Some
measures to activation the investment environment are proposed.
Key words: ecological investments, environmental investments, environmental investment, capital
investments, operating costs for major environmental protection measures.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ
ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
Постановка проблеми. Для кожної країни дуже важливо розуміти, що міжнародні комунікації
можуть здійснюватися навіть у тих ситуаціях, коли немає яких-небудь відносин між державами. У разі
розвинених відносин будь-яка дія супроводжується достатньо інтенсивним комунікативним потоком.
Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз (PR)) — це наука і мистецтво досягнення
взаємопорозуміння та згоди між людьми, соціальними групами, класами, націями, державами на
основі цілеспрямованого формування громадської думки та управління нею. За рахунок
запровадження даної системи визначається доцільність певних економічних змін (підвищення
тарифів, реорганізація діяльності, зміна та модернізація основних засобів, формування інвестиційних
складових для населення).
У сучасному світі міжнародні зв’язки з громадськістю, що ґрунтуються на досконалих
комунікаціях, слугують не лише засобом інформування про свою політику, а й реальним елементом
формування, коригування та реалізації власної політики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні засади паблік рилейшнз у розвинених
країнах Заходу як науки і мистецтва бурхливо розвивалися і ефективно використовувалися практично
впродовж усього XX століття. В США, Великій Британії та в інших країнах Західної Європи
десятиліттями відпрацьовувалася система базової освіти в галузі зв’язків з громадськістю. Проблеми
формування інструментарію системи зв’язків з громадськістю вивчали такі провідні науковці як Блек
Сем, Рубель К.В. [7], Сайтел Ф.П. [4], Харрисон Ш. [8]. Дану наукову проблематику досить активно
абсорбували і економісти-науковці та політологи постсоціалістичного простору Альошина І.В.,
Королько В.Г., Сіняєва І.М., Слісаренко І.Ю. та ін. Глоссаріальна частина системи паблік рилейшнз є
традиційною, але використання PR у всіх сферах впливу країни є досить неефективним. Усе це
свідчить про актуальність теми і зумовлює необхідність детального її дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є визначення особливостей формування міжнародних
зв’язків з громадськістю і тенденцій взаємодії підприємств із споживачами їх послуг для більш
ефективного обґрунтування та сприйняття змін і реформацій в галузі та подальшої інтеграції країни в
світове соціально-економічне середовище.
Виклад основного матеріалу дослідження. Міжнародні зв’язки з громадськістю — це
безперервний процес збирання, накопичення, аналізу та використання об’єктивної і систематичної
міжнародної інформації про економічне, фінансове, політичне, соціологічне і духовне становище країн,
держав і націй, про відносини між ними, включаючи власну країну.
Система зв’язків з громадськістю (ЗЗГ) складається з таких основних елементів:
- організація (керівник, підприємство, заклад), яка зацікавлена у зв’язках з громадськістю;
- громадськість — це певна група (групи) людей, які виражають свою думку з тієї чи іншої
проблеми, а також реагують на події, заходи та поведінку своєї організації та ситуацію, що виникла
(відкрита і закрита групи);
- громадська думка — рівень і стан масової свідомості громадськості;
- інформація — первинні дані про конкретний предмет, явище, процес, їхні кількісні та якісні
характеристики, які отримуються і передаються людьми усним та письмовим способами або за
допомогою технічних прийомів;
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- канали збору, переробки інформації — безпосереднє спілкування, телефон, радіо, преса,
телебачення тощо, а також зворотний зв’язок;
- бар’єри, що обмежують, перешкоджають обміну інформацією;
Суб’єктом міжнародних зв’язків з громадськістю зазвичай виступає конкретна держава, об’єктом
— решта країн світу, з якими вона спілкується, тобто держава є організацією, яка впливає на цільову
аудиторію (іншу країну).
Таким чином, міжнародні зв’язки з громадськістю — це процес гармонізації відносин між
організацією і громадськістю, коли громадськістю є країни світу, з якими існують певні відносини даної
держави як організації (рис. 1).

Суб’єкт і об’єкт міжнародних зв’язків з громадськістю
прямий зв’язок
Суб’єкт МЗЗГ —
конкретна держава
(організація)

зворотний зв’язок

Об’єкт МЗЗГ —
країни світу та
міжнародні
організації

Рис. 1. Взаємовідносини суб’єктів і об’єктів міжнародних зв’язків
Ефективність міжнародних зв’язків для конкретного суб’єкта визначається результатами впливу
суб’єкта на об’єкт, тобто тим, наскільки досягнуто мети цілеспрямованої інформації, що виражає і
обстоює інтереси суб’єкта, а також тим, якою мірою суб’єкт перетворився на об’єкт міжнародних
зв’язків під впливом зворотного зв’язку.
Слід зазначити, що стратегія зв’язків з громадськістю має забезпечити формування необхідної,
ефективної системи комунікацій підприємств для заняття й утримання своєї позиції на ринку в
якнайширшому діапазоні, що сприяє досягненню поставлених цілей (рис. 2).
К о н ц е п ц ія
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с т р а т е гія

С т р а т е гія в ід н о с и н з
п а р тн е р а м и
Ц ін о в а
с т р а т е г ія
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Ф ін а н с о в и й п л а н
С т р а т е гія в ід н о с и н з
д е р ж с тр ук тур а м и

Плану в ання
о б с я гу
р е а л із а ц ії

Плану в ання
якос т і

М а р к е т и н го в і
д о с л ід ж е н н я

С ти м ул ю в а н н я
н а д а н н я п о с л уг

О п е р а ти вн е
п л а н ув а н н я

П р о гр а м и З З Г

Рис. 2. Здійснення процесу взаємодії підприємств із агентами ЗМІ
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Становлення й розвиток ринкових соціально-економічних відносин в сучасних умовах значною
мірою залежать від розвиненості соціально-економічних і політичних комунікацій на різних рівнях
взаємодії між суб’єктами господарювання. За цих умов важливу роль відіграють нові інформаційні
технології як цілеспрямовано організована сукупність інформаційних процесів з використанням
засобів обчислювальної техніки і комп’ютерних систем, що забезпечують високу швидкість збирання й
оброблення даних, розосередження даних, доступ до джерел соціально-економічної та політичної
інформації незалежно від місця їхнього розташування.
За допомогою нових інформаційних технологій підприємства можуть посилювати ступінь впливу
на цільові аудиторії, здобувати популярності. При цьому особливістю нових інформаційних технологій
є їх вирішальний вплив на зміну традиційних «правил гри» в сучасній економіці. Зокрема, значною
мірою вони вплинули і впливатимуть на характер ринкових відносин, їхній подальший розвиток та
вдосконалення.
Кожна країна світу має власне, неповторне обличчя, свої кількісні та якісні характеристики, які в
сукупності становлять її імідж, що залежить від багатьох показників: стану економіки і фінансів,
політичної стабільності та рівня демократизації, гарантій прав людини і свободи пересування, стану
збройних сил і охорони кордонів, рівня розвитку культури, літератури, театру, мистецтва, освіти,
спорту, охорони здоров’я.
Водночас від іміджу країни великою мірою залежать ставлення до неї іноземних інвесторів,
позиції громадської думки інших країн, розвиток міжнародних економічних і політичних зв’язків,
поведінка лідерів, їхній рейтинг. Рейтинг лідера є показником того, наскільки активно сприймає
населення внутрішню і зовнішню політику, яку він здійснює, а також рівня довіри до його дій.
Головною зовнішньою складовою, яка впливає на формування іміджу конкретної країни, є
міжнародні комунікації, особливо засоби масової інформації. У сучасному світі міжнародні комунікації
за цілеспрямованого та організованого їх використання здатні сформувати практично будь-який імідж
тієї чи іншої країни.
Аналіз показує, що ті країни, які мають, використовують і безперервно удосконалюють зв’язки з
громадськістю та їх найважливішу складову - системи комунікацій, чинять найбільший вплив на
функціонування й розвиток міжнародних відносин у своїх інтересах. Початок ХХІ століття ознаменувався
якісно новим етапом розвитку міжнародних комунікацій. Мережею цих комунікацій охоплені практично
всі країни світу. Міжнародні комунікації нового тисячоліття ґрунтуються на новітніх технологіях,
супутникових системах радіо і телебачення, цифрових радіоелектронних і лазерних системах
передачі інформації в різноманітних формах — від звукової, текстової до відображення на екранах
реальних подій у будь-якому просторі (рис.3).

Глобалізація зв’язку
Глобальне
цифрове кільце

Міжнародні
організації

Національні
мережі зв’язку

Глобальні мережі
супутникового зв’язку

Глобальна мережа
мобільного зв’язку

Всесвітня мережа
зв’язку

Транснаціональні
корпоративні мережі зв’язку

Країни світу

Регіональні мережі
зв’язку

Послуги зв’язку — персональний
номер у будь-якому місці у будьякий час

АБОНЕНТИ
Персоналізація зв’язку

Рис. 3. Сучасні міжнародні комунікації
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Основними тенденціями розвитку міжнародних комунікацій є два, на перший погляд, протилежні
напрями: глобалізація і персоналізація. Сутність глобалізації полягає у створенні всесвітньої мережі
комунікації, тобто єдиної мережі, яка охоплює всі країни світу. Частиною глобальної мережі стає мобільний
зв’язок, що забезпечує абонентові доступ до зв’язку в будь-якій точці земної кулі. Тому глобалізація і
персоналізація не суперечать одна одній, а сприяють безперервному процесу удосконалення зв’язку,
отриманню й обміну інформацією за технологічними і мережевими напрямами.
У міжнародних комунікаціях найважливішими є розвиток техніки і технології, засобів збору,
накопичення, переробки та аналізу інформації, використання сучасних і перспективних інновацій не
лише технологічного, а й організаційно-методичного напряму.
Для вирішення проблемних місць підприємств можна сформувати алгоритм проведення
громадських роз’яснень (рис.4).
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Рис. 4. Алгоритм процесу розробки програми зв’язків із громадськістю
Програма ЗЗГ формується на основі ретельного вивчення і дослідження громадської думки,
потреб, інтересів, смаків, конструктивних побажань, а також виявлення закономірностей, тенденцій,
вірогідних і гаданих випадковостей процесу функціонування та розвитку фірми, компанії, корпорації чи
будь-якої іншої організації. Будь-яка програма ЗЗГ має бути детально розроблена, спланована,
обґрунтована і безперервна до кінцевого досягнення цілей, визначених на основі досліджень і
зіставлення минулого, сучасного та майбутнього.
Реалізація програми передбачає організацію і проведення певних цільових кампаній зі зв’язків із
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громадськістю.
Висновки з проведеного дослідження. Основними напрямами розвитку технічної та
технологічної бази комунікацій є такі:
- збільшення пропускної спроможності ліній зв’язку, передусім за рахунок створення і
використання сучасних супутникових систем волоконно-оптичних ліній зв’язку;
- підвищення швидкості оброблення та аналізу інформації;
- збільшення обсягу пам’яті електронно-обчислювальної техніки;
- використання інновацій в організації і самоорганізації управління міжнародними зв’язками з
громадськістю;
- зниження питомої вартості байта інформації;
- різке зниження питомої вартості різноманітних каналів зв’язку;
- організація та проведення науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи з розробки і
створення нових перспективних засобів комунікації.
Система зв’язків з громадськістю підприємств передбачає виконання двох основних завдань:
1. Налагодження контактів з трьома важливими суспільними групами (своїми службовцями;
своїми акціонерами; своїми споживачами) та здійснення на них цілеспрямованого впливу з метою
формування бажаної і необхідної думки, наприклад доцільності підвищення тарифів.
Для досягнення успіху у виконанні цих завдань крім грамотного впливу на кожну з названих
суспільних груп потрібно забезпечити взаєморозуміння та співпрацю між цими трьома групами.
2. Поширення ринку збуту послуг підприємств в умовах жорсткої конкуренції. Виконання цього
завдання передбачає всебічне вивчення й аналіз реальних конкурентів, а також грамотне
налагодження зв’язків з ними.
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Анотація
У статті досліджено тенденції розвитку системи зв’язків з громадськістю на національному
ринку, їх особливості та формування належних умов. Надана характеристика міжнародних
комунікацій для подальшого розвитку ринку України.
Ключові слова: міжнародні зв’язки з громадськістю, суб’єкти і об’єкти, елементи,
ефективність зв’язків, опис комунікацій.
Аннотация
В статье исследованы тенденции развития системы связей с общественностью на
национальном рынке, их особенности и формирование надлежащих условий. Дана характеристика
международных коммуникаций для дальнейшего развития рынка Украины.
Ключевые слова: международные связи с общественностью, субъекты и объекты,
элементы, эффективность связей, описание коммуникаций.
Annotation
The article examines trends in the development of public relations in the national market, their features
and formation of appropriate conditions. The presented characteristics of international communications for
further market development in Ukraine.
Key words: international public relations, subjects and objects, elements, performance bonds, a
description of communication.
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ПРИНЯТИЕ КОЛЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ: УКРАИНА –
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ПОСЛЕ 2014 ГОДА
Постановка проблемы. Процессы, проходящие в мировой экономике, как показал опыт
проведения преобразований, связанных с выходом государств из финансово-экономического кризиса,
тесно зависит от позиций отдельных государств, межгосударственных коалиции. Значительно возрастает
удельный вес международных организаций, среди которых в первую очередь выделяется Европейский
Союз (ЕС). Именно поэтому постоянно повышается значение информационно-аналитической
деятельности, необходимой для поддержки принятия решений, как в сфере бизнеса, так и в политике.
Исследование причин, проблем, перспектив и предпосылок интеграционных процессов Украины и
Европейского союза являются актуальными для создания стратегического плана развития государства,
определения основных векторов приоритетов в международных отношениях Украины.
Анализ последних исследований и публикаций. Развитие интеграционных процессов
требует соответствующей институциональной, социально-психологической и законодательнонормативной базы для обоснования полномочий, выделения степени самостоятельности решений и
ответственности за принятые решения. Исследования данного вопроса активно проводятся
ведущими украинскими и зарубежными учеными, такими как академиком В.П. Горбулиным
(исследования принципов государственной безопасности в ходе интеграционных процессов) [1],
И.Артемовым (исследования, связанные с социальными, политическими, психологическими и
моральными последствиями вступления Украины в интеграционные союзы) [2] и другими ведущими
исследователями. Во время подготовки статьи были рассмотрены публикации [3-6], связанные с
деятельностью Украины и ЕС в направлении проведения интеграционных процессов, а также
нормативная база такого сближения, документы, связанные переходом Совета ЕС на новую систему
подсчета голосов. При этом отмечено, что ни одно из исследований не было подкреплено какимилибо количественными оценками о возможности Украины принятия в состав ЕС.
Постановка задачи. Цель работы – проанализировать влияние введения с 2014 года новой
схемы распределения голосов на изменение совместных решений и политических сил (ПС) странучастниц ЕС, а также определить, как это изменение повлияет на шансы Украины войти в ЕС.
Изложение основного материала исследования. Последнее расширение ЕС привело к
тому, что с 1 января 2007 при принятии решений голоса стран- участниц в Совете ЕС имеют веса,
приведенные в табл. 1.
Таблица 1
Веса стран-участниц ЕС и население государств-членов ЕС
Страна

Вес в Совете ЕС

Германия
Великобритания
Франция
Италия
Испания
Польша
Румыния
Нидерланды
Греция
Республика Чехия
Бельгия
Венгрия
Португалия
Швеция

29
29
29
29
27
27
14
13
12
12
12
12
12
10

Население
млн.чел.
%
82,06
60,78
63,57
60,00
44,11
38,64
21,50
16,65
10,71
10,40
10,58
10,03
10,64
9,11

Страна

16,56
12,27
12,83
12,11
8,90
7,80
4,34
3,36
2,16
2,10
2,14
2,02
2,15
1,84
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Австрия
Болгария
Словакия
Дания
Финляндия
Ирландия
Литва
Латвия
Словения
Люксембург
Кипр
Эстония
Мальта
Всего

Вес в Совете ЕС
10
10
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
3
345

Население
млн.чел.
%
7,21
8,21
5,43
5,51
5,32
4,34
3,48
2,26
2,01
0,44
0,77
1,34
0,40
495,51

1,46
1,66
1,10
1,11
1,07
0,88
0,70
0,46
0,41
0,09
0,16
0, 27
0,08
100
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Для принятия решения в Совете квалифицированным большинством (т.е. выигрывающей
коалицией) сейчас необходимо: минимум 255 голоса «за» (то есть 73,9%); любой член Совета сможет
потребовать
проведения
проверки
того,
что
государства-члены,
составляющие
это
квалифицированное большинство, представляют, по меньшей мере, 62% всего населения Союза.
На саммите 19 июня 2008г. [7] в Брюсселе ЕС удалось получить согласие Польши принять
схему, так называемого, «двойного большинства» при распределении голосов в Совете ЕС с 2014
года. В соответствии с этой схемой решение считается принятым, если «за» проголосовали
представители 55% государств ЕС, в которых проживает не менее 65% населения Евросоюза.
Однако страны, которым не удалось создать блокирующего меньшинства, смогут отложить решение
вопроса и предложить вести дальнейшие переговоры.
Как известно простое большинство при принятии решений по поводу политических и
экономических вопросов не всегда является определяющим. Зачастую определяющими становятся
взаимные коалиции по поводу того или иного вопроса. Примером высокой зависимости решений от
состава коалиционных сил является решения Верховной Рады Украины VI созыва. Лишь
эффективные коалиции (большинство или другие группы голосов, определяющих решения) могут
надеяться на положительные исходы в решении вопросов. Что касается стран-участниц ЕС, то
говорить о коалиционных решениях еще более сложно, поскольку количество стран участниц велико,
они преследуют свои цели в союзе, участники в целом независимы друг от друга. Именно поэтому
необходимо проведение дополнительных исследования для оценки возможности влияния государств
с «проукраинской» политикой на решение вопросов в совете ЕС.
Для расчета ПС стран-участниц в ЕС наиболее подходящим является один из методов
социально-политического анализа – метод Дигана-Пакела [8], поскольку на сегодняшний день в
состав ЕС входят 27 стран и расчеты другими методами будут более трудоемкими. К тому же, для
выявления качественного влияния схемы подсчета голосов на изменение распределения ПС между
странами-участницами будет достаточно точности и наглядности, которыми обладает метод ДиганаПакела. Ниже приведена формула для подсчета полной силы Дигана-Пакела:

1
1
1
+
+ ... +
n1 n 2
nj

TDPP ( p ) =

,
(1)
где р - исследуемая страна;
n1,n2, …, nj – число стран-участниц в каждой из минимальных выигрывающих коалиций, к
которым принадлежит р.

На основании расчета полной силы Дигана-Пакела вычисляется индекс ПС (ИПС) ДиганаПакела:

DPI( p1 ) = TDPP( p1 )

TDPP( p1 )
TDPP( p1 ) + TDPP( p 2 ) + ... + TDPP( p n ) ,

(2)

где р1 - исследуемая страна;
р2, …, pn. – остальные страны.
Перед тем, как перейти к расчетам, связанным с решениями ЕС по украинским вопросам,
необходимо отметить, что в новой схеме по первому пункту принятия решения (набор 55%
государств) ПС у всех стран одинакова и равна 1, поскольку каждое государство имеет по одному
представителю, имеющему один голос; по второму пункту – больше «силы» должно иметь то
государство, в котором проживает большее количество населения.
Результаты расчета индекса Дигана-Пакела для обеих схем подсчета голосов представлены в
табл. 2. Данные показывают, какая страна сколько потеряет или приобретет дополнительной ПС. Так,
Германия, имея население 82,06 миллиона человек, потеряет всего лишь 0,14% (или 2,68%
относительной) ПС. Такие страны как Великобритания, Франция, Италия и Испания потеряют почти
по 1% (или порядка 20% относительной) ПС.
В более выигрышном положении окажутся такие государства как Швеция, Австрия, Болгария,
Дания, Словакия, Финляндия, Ирландия, Литва, Латвия, Словения, Эстония, Кипр и Мальта. Каждое
из этих государств будет иметь больше ПС при новой схеме подсчета голосов, нежели при старой.
Для Португалии, Греции, Венгрии, Румынии, Бельгии и Республики Чехии изменение ПС будут
незначительными.
О справедливости таких изменений в контексте решений совета министров Европейского союза
продолжается полемика между членами союза, учеными политологами, экономистами. Однако
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истинные последствия данных решений необходимо рассматривать в концептуальной связке с
ожиданиями решений по каждому вопросу, составу участников-представителей в совете ЕС.
Таблица 2
Результаты расчетов индекса Дигана-Пакела
Страна
Германия

ИПС «двойное большинство»

ИПС
дейст. системы

5,08%

5,23%

Разность %
абсол.
относ.
-0,14
-2,67

Франция

4,18%

5,23%

-1,05

-20,08

Великобритания

4,25%

5,23%

-0,98

-18,74

Италия

4,25%

5,23%

-0,98

-18,74

Испания

4,16%

5,09%

-0,93

-18,27

Польша

4,59%

5,09%

-0,50

-9,82

Нидерланды

3,91%

4,03%

-0,12

-2,98

Португалия

3,99%

3,96%

+0,03

+0,76

Греция

3,99%

3,96%

+0,03

+0,76

Венгрия

4,01%

3,96%

+0,05

+1,26

Бельгия

3,99%

3,96%

+0,03

+0,76

Республика Чехия

3,98%

3,96%

+0,02

+0,51

Швеция

3,99%

3,81%

+0,18

+4,72

Австрия

4,00%

3,81%

+0,19

+4,99

Дания

4,02%

3,58%

+0,44

+12,29

Словакия

4,02%

3,58%

+0,44

+12,29

Финляндия

4,00%

3,58%

+0,42

+11,73

Ирландия

3,99%

3,58%

+0,41

+11,45

Литва

3,99%

3,58%

+0,41

+11,45

Латвия

4,01%

3,34%

+0,67

+20,06

Словения

3,97%

3,34%

+0,63

+18,86

Эстония

3,86%

3,34%

+0,52

+15,57

Кипр

3,59%

3,34%

+0,25

+7,49

Люксембург

3,16%

3,34%

-0,18

-5,39

Мальта

3,03%

2,85%

+0,18

+6,32

Всего

100%

100%

Изменение порядка принятия решений в совете министров ЕС безусловно отразиться и на
шансах Украины войти в состав ЕС. Для ответа на этот вопрос сравним ПС стран, которые
поддерживают Украину в процессе европейской интеграции, полученные по старой и новой схеме
подсчета голосов.
Исследователями, в отношении вопроса вступления Украины в ЕС, принято разделять
государства-члены ЕС на четыре группы:
– те, кто активно поддерживают вступление Украины в ЕС;
– те, кто занимает, соответственно, пассивно-положительную и пассивно-негативную позицию
по этому вопросу;
– те, кто активно выступают «против» и не поддерживают вступление Украины в Европейский
Союз.
К первой группе государств относятся (основываясь на отзывах прессы) Польша,
Прибалтийские страны, Болгария, Румыния, Венгрия, Словакия; кроме того, при некотором желании к
ним можно добавить Словению и Великобританию. Общая сумма голосов этих государств составляет
31,46 % в будущем варианте голосования и 32,7 % в существующем порядке голосования.
Ко второй группе – «сочувствующих» Украине, - относят Нидерланды, Чехию, Ирландию и
Грецию. Их ПС для существующего порядка голосования составляет 15,53 %, а по системе «двойного
большинства» 15,87 %. Таким образом, при благоприятных условиях Украина может надеяться на
48,23 % голосов в будущем и 47,81% голосов при текущем порядке принятия решений. При этом
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следует помнить, что при текущем порядке голосования для принятия решения необходимо набрать
73,9% голосов, против 55 % будущего порядка.
Третью группу можно назвать «безразличными». В нее входят Испания, Португалия, Австрия,
Финляндия, Швеция и Дания. И, наконец, «группа сопротивления» в составе Франции, Германии,
Бельгии, Италии и Люксембурга. Подсчет индексов ПС показал следующие результаты:
противодействовать вступлению Украины в ЕС будут государства с ПС составляющей
соответственно 40,66 % голосов с 2014 года и 38,15% при текущей системе голосования. Однако
следует отметить, что с учетом существенных кризисных явлений в экономике государств радикализм
настроений по поводу ограничений по дальнейшему расширению ЕС усиливается, а, следовательно,
и шансы Украины снижаются.
Выводы из проведенного исследования. Введение новой формулы подсчета голосов в
Совете ЕС приведет к более равномерному распределению ПС между странами-членами ЕС, а не к
сосредоточению ее в «руках» большой четверки или только Германии (как пишут в Интернетресурсах). При введении в Совете ЕС схемы, так называемого «двойного большинства» при
распределении голосов, шансы на вступление Украины в ЕС качественно улучшатся.
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Анотація
Розглянуто аналітичну задачу про зміну рівня відносин між Україною та Європейським
Союзом у зв`язку з введенням з 2014 року нової схеми розподілу голосів. Аналіз виконано методом
Дігана-Пакела – одного з методів соціально-політичного аналізу.
Ключові слова: Європейський Союз, Україна, прийняття рішень.

Аннотация
Рассмотрена аналитическая задача об изменении уровня отношений между Украиной и
Европейским Союзом в связи с введением с 2014 года новой схемы распределения голосов. Анализ
выполнен методом Дигана-Пакела - одного из методов социально-политического анализа.
Ключевые слова: Европейский Союз, Украина, принятие решений.
Annotation
The analytic problem about the change of the level of relations between Ukraine and EU in connection
with input since 2014 of the new scheme of distribution of voices is considered. The analysis is executed by
the Deegan-Pakel method - one of methods of the sociopolitical analysis.
Key words: the European Union, Ukraine, decision-making.
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СУТНІСТЬ РИНКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ РОЛЬ У
ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Постановка проблеми. Центральне місце в маркетинговій діяльності займає дослідження
ринку. Адже саме на ринку найбільш чітко виявляються попит на ті чи інші товари, інтереси і потреби
споживачів. Вивчення їх є головним завданням для кожного підприємця. Дослідження ринку означає
насамперед визначення об'єктивних економічних тенденцій його розвитку: попиту, пропонування, ціни,
стану конкуренції тощо. Це положення має велике значення. Воно застерігає від надмірного
волюнтаризму, який спостерігався у нас протягом тривалого періоду і проявлявся в численних
спробах відмінити дію законів економіки, адміністративними командами установлювати ціну,
визначати обсяг пропонування товарів тощо. Систематичне проведення досліджень має істотне
значення, бо підприємство при цьому одержує можливість оперативно змінювати свою політику у разі
відповідних змін в основних факторах, що визначають попит.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розробку проблем ринкових
досліджень зробили зарубіжні дослідники: Котлер Ф., Амстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В., Энджел Дж.,
Блекуелл Р., Минард П. та ін. [1]. Їх підходи до визначення ринкових досліджень є необхідними для
дослідження класичного уявлення про це явище, але вони не можуть бути використані для визначення
особливостей дослідження ринку і в Україні.
Серед вітчизняних вчених, які займалися ринковими дослідженнями: Старостіна А.О., Войчак
А.В., Кравченко В., Ромат Т. та інші [2; 3].
Український науковець Старостіна А.О. підкреслює необхідність досліджень для створення
нових товарів, крім того, вона підкреслює специфіку цих досліджень для України [2, c. 117].
В роботах зазначених вчених досліджуються як методичні підходи до визначення ринкових
досліджень, так і особливості цього явища в Україні та його значення для прийняття рішення, але й
досі у вітчизняній науці відсутні комплексні дослідження цієї проблеми, які стосуються практичного
застосування результатів ринкових досліджень в управлінні підприємством.
Отже, існує нагальна потреба в розробці підходів до ринкових досліджень з урахуванням
специфічних для України умов, тому, що саме від цього залежить майбутнє країни.
Українськими вченими висвітлюються різноманітні питання досліджень ринку, серед яких,
дослідження споживачів, виробників, конкурентів, методи підвищення іміджу, роль реклами у
діяльності підприємства. Однак, незважаючи на наявність значної кількості публікацій, присвячених
ринковим дослідженням, проблеми практичного застосування та їх ролі в управлінні підприємством і
прийнятті управлінських рішень залишаються недостатньо вивченими.
Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення та аналіз поняття ринкові дослідження
та визначення їх ролі у прийнятті управлінських рішень.
Виклад основних результатів дослідження. Дослідження ринку характеризується як
знаряддя, що допомагає краще виконувати роботу. В підприємницькій діяльності їх мета —
допомагати приймати найкращі рішення. Нерідко здійснення підприємницької діяльності задуму без
маркетингових досліджень буває успішним. У таких випадках керуються інтуїцією, внутрішнім голосом
чи просто розраховують на щасливий випадок. Це один з можливих способів підприємницької
діяльності, але далеко не найкращий.
Цікавим є приклад Клайва Синклера, якого вважали зразковим підприємцем, доки його компанія
процвітала. Коли ж він зіткнувся з проблемами збуту електромобілів та комп'ютерів, експерти
звинуватили його в тому, що не було здійснене дослідження ринку. І вони мали рацію, принаймні
частково. Перед Клайвом Синклером стояло одне з найважчих завдань — спрогнозувати поведінку
людей у цілком незвичній для них ситуації. У прогнозі він поклався на власні припущення — і
помилився. Після ретроспективного аналізу з'ясувалось, що його ідея електромобіля з відкритим
верхом, максимальною швидкістю 24 км за годину та малим пробігом без дозарядки мала малі шанси
на успіх. Додайте до цього вихід з цим автомобілем на ринок серед зими та труднощі із
забезпеченням якості, і ви зрозумієте причину провалу [2].
Отже, мета досліджень ринку — знизити ризик у прийнятті ділових рішень. Самі вони не дають
їх готовими, але забезпечують найкращі можливості, щоб обрати правильний спосіб дій. При
професійному підході до прийняття рішень важливу роль відіграє інформація. Вона дозволяє
визначити життєздатність ідеї та радить, як зробити вдалий вибір.
Дослідження ринку відіграють важливу роль у професійному прийнятті рішень — сьогодні

40

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

більше, ніж будь-коли в минулому. Зміни відбуваються блискавично. Продукція виходить на ринок
швидше, ніж колись, і так само швидко виходить з моди. У 1950-х роках кількість та асортимент
товарів і матеріалів були настільки обмеженими, що продавці займалися не стільки їх продажем,
скільки розподілом між клієнтами. Конкуренція була рідкісним явищем, а якість часто незадовільною.
Існує три важливі напрямки застосування ринкових досліджень у будь-якому підприємстві — від
одноосібного підприємства до міжнародних корпорацій. Перший напрямок - визначення цілей.
Дослідження ринку часто використовуються для орієнтування. З їх допомогою можна оцінити обсяг
ринку і на цій основі встановити завдання щодо розширення підприємства, визначити потенційних
покупців і сформувати план продажу. Другий напрямок - вирішення проблем. Дослідження ринку
можна використовувати як метод аналізу, щоб показати, чому компанія не має прибутків, чому вона
втрачає свою частку ринку і що можна зробити, щоб виправити таке становище. Третій напрямок сприяння розвиткові підприємства. Дослідження ринку показують, чому споживачі вибирають той чи
інший продукт і як здійснюється вибір. Таким чином, їх можна використовувати для визначення
стратегії збільшення продажу, досягнення вигіднішого рівня цін, подолання конкуренції [4].
Отже, дослідження ринку — знаряддя аналізу. За його допомогою підприємець може пояснити,
що відбувається і чому. Тому він має кращі умови для пошуку рішення.
Найбільш розповсюдженими є наступні проблеми, які виникають у компаній на ринку:
- зниження обсягу продажу. Чи виникає воно через скорочення ринку, посилення конкуренції, чи,
може, внаслідок внутрішніх проблем, таких як обмежений асортимент, поганий контроль за
якістю і т.д.?
- незадовільний рівень прибутків. Де причина: у високій собівартості чи низькій ціні продукту?
- неспроможність задовольнити попит. Це тимчасова чи довготривала проблема? Спричинена
низькою ціною товару чи незадовільною організацією засобів для задоволення попиту?
Мета ринкових досліджень полягає в ідентифікації як проблем, так і можливостей
підприємства зайняти конкурентну позицію на конкретному ринку в певний період часу шляхом
пристосування його продукції до потреб і вимог споживачів, у зменшенні невизначеності, мірі ризику,
збільшенні ймовірності успіху ринкової діяльності.
Предмет ринкових досліджень — існуюча маркетингова проблема щодо обставин
внутрішнього чи зовнішнього походження, наявних ресурсів, критеріїв успіху або невдачі, часових
обмежень, рівня можливого ризику тощо.
Об’єкт ринкових досліджень — це будь-який суб’єкт системи «підприємство—ринок—
економіка» або їх якась конкретна характеристика.
Основні завдання маркетингових досліджень: аналіз кон’юнктури ринку; дослідження поведінки
споживачів, конкурентів та інших суб’єктів ринку (постачальників, посередників тощо); оцінка
результатів діяльності підприємства; визначення конкурентних позицій продукції й підприємства в
цілому; орієнтація підприємства на випуск товарів, збут яких забезпечений умовами ринку; розробка
рекомендацій стосовно цінових, комунікаційних та розподільчих маркетингових політик підприємства;
прогнозні дослідження збуту продукції підприємства; розробка розгорнутої програми маркетингу
підприємства.
Основними принципами маркетингових досліджень є: системність - періодичність, послідовність,
логічність; комплексність - врахування й аналіз усіх діючих елементів і чинників у їх динаміці та
взаємозв’язку; цілеспрямованість - орієнтація на вирішення актуальних суто маркетингових проблем;
об’єктивність - незалежність від суб’єктивних оцінок та висновків; надійність - точність одержання
даних; економічність - перевищення вигоди від удосконалення діяльності підприємства в результаті
реалізації прийнятих рішень над витратами, пов’язаними із проведенням маркетингових досліджень;
відповідність принципам добросовісної конкуренції; довіра з боку споживачів.
При вивченні системи ринкових досліджень особливу увагу слід приділяти алгоритму процесу
ринкових досліджень. Адже саме дотримання логічної послідовності його етапів - один із принципів і
найважливіша передумова досягнення цілей дослідження. Виділяють наступні етапи:
1. Вхідний етап процесу ринкових досліджень — визначення проблеми (предмета досліджень).
Такою проблемою можуть бути: негативні симптоми (зменшення частки ринку підприємства, зниження
рентабельності, прибутковості, дохідності тощо); причини негативних симптомів (система управління
маркетингом, організація маркетингових досліджень, стан конкурентного середовища і т. д.).
Для виявлення проблеми можуть бути використані: аналіз результатів виробничо-господарської
та збутової діяльності підприємства; експертне опитування; спостереження за виконанням
маркетингових функцій або участь у їх виконанні.
2. Другий етап процесу досліджень - встановлення можливостей дослідження існуючої
проблеми. Така можливість визначається реальністю отримання необхідної маркетингової інформації,
достатністю часу та ресурсів, прогнозною оцінкою результативності досліджень, визначенням повного
переліку альтернативних дій, які можуть бути використані для вирішення даної проблеми.
3. Третій етап процесу ринкових досліджень - формування їх завдань та цілей. Завдання
дослідження - це аналіз сформульованої гіпотези вирішення якоїсь маркетингової проблеми. Цілі
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дослідження - конкретизація їх завдань (конкретний перелік дослідницьких робіт, які повинні бути
виконані).
Слід знати, що цілі досліджень, з точки зору їх конкретності, можуть бути такими:
- розвідувальні (ознайомлюючі) - збір інформації, необхідної для більш точного визначення
проблеми та шляхів її вирішення;
- описові (дескриптивні) - опис аспектів реальної маркетингової ситуації;
- казуальні (експериментальні) - обґрунтування гіпотез (причинно-наслідкових зв’язків між двома
подіями).
4. На четвертому етапі (розробка дослідницького проекту або плану досліджень) визначаються
об’єкт дослідження, джерела інформації, методи її збору, обробки та аналізу, а також, хто і як її
збиратиме чи інтерпретуватиме.
5. П’ятий етап процесу - збір та систематизація інформації. Треба пам’ятати про те, що цей етап
потребує найбільших витрат і є джерелом найбільшої кількості помилок. Це пов’язано з рядом
існуючих проблем. В їх числі, по-перше, складнощі в комунікаціях із респондентами (необхідність
повторних зустрічей для уточнення інформації, відмова від співробітництва, неправильні відповіді
тощо), по-друге, проблеми з тими, хто збирає інформацію (низька кваліфікація, упередженість
суджень, недобросовісність) [5].
Результатом названих етапів ринкових досліджень є масиви інформації, по суті сировина, яку
необхідно обробити, тобто зробити придатною для прийняття відповідних рішень. Тому наступними
етапами процесу ринкових досліджень є:
- аналіз та інтерпретація інформації (її узагальнення), розрахунки відповідних показників, рядів
динаміки тощо);
- підготовка звіту і його захист;
- прийняття маркетингових рішень.
Залежно від використовуваної інформації, способів її одержання, техніки проведення та кінцевих
результатів існують різні види ринкових досліджень. Найбільш поширеними серед них є кабінетні та
польові. Характеристики кабінетних та польових маркетингових досліджень подані у табл. 1.
Таблиця 1
Види ринкових досліджень
Види досліджень
Характеристики
досліджень

кабінетні

польові

Мета

Загальні уявлення про кон’юнктуру
тенденції її розвитку, проблеми тощо

ринку, Конкретні уявлення про конкретні аспекти
діяльності суб’єктів ринку

Інформація

Офіційні друковані видання, маркетингові бази Дані, одержані через опитування чи
даних підприємств (вторинна інформація)
спостереження (первинна інформація)

Методи

Економічний аналіз

Переваги

Швидкість збору, невисока вартість, відносна Конкретність,
простота
інформацій

Недоліки

Застаріла, неповна інформація

Економічний аналіз
наявність

цільових

Вартісність

Ринкові дослідження можуть виконуватися підприємствами самостійно (власні форми) або за
допомогою спеціалізованих дослідницьких організацій.
Власні організаційні форми проведення ринкових досліджень такі: відділ маркетингу, до складу
якого входять спеціальні підрозділи маркетингових досліджень; відділи маркетингових досліджень;
проблемні групи (ради) на рівні вищого керівництва підприємством; тимчасові консультативні групи
(на рівні середнього менеджменту); венчурні групи (для відпрацьовування проектів, які мають високий
рівень ризику щодо досягнення бажаних цілей).
Спеціалізовані дослідницькі організації — це: творчі колективи викладачів та студентів вищих
навчальних закладів; інформаційні фірми (організації); консалтингові фірми (не тільки збирають і
надають інформацію, як у попередньому випадку, але й аналізують її, видають відповідні звіти);
рекламні агентства; агентства з опитувань.
Необхідно знати, що для визначення того, чиїми силами слід виконувати ринкові дослідження,
враховують нижче вказані чинники [6]: вартість дослідження (що дешевше?); наявність досвіду та
відповідної кваліфікації персоналу; знання технічних особливостей продукту; об’єктивність суджень;
наявність спеціального обладнання; конфіденційність; швидкість виконання.
Сутність ринкових досліджень в останні роки дуже змінилась, внаслідок того, що і споживачі, і
фірми стали ясніше усвідомлювати етичну та соціальну відповідальність перед суспільством.
Слід зазначити, що підприємства можуть створювати видимість того, що вони задовольняють
потреби споживачів, але не завжди розкривають, якою ціною (неправдиві рекламні заяви,
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забруднення оточення, використання шкідливих консервантів, порушення строків і умов зберігання ,
радіоактивна обробка продуктів харчування і твін.). Крім того, підприємство може задовольняти
потребу одних людей, порушуючи при цьому права інших людей. Це проблема відповідальності перед
суспільством в цілому.
Власне, на сьогодні відсутнє визначення, що таке етична відповідальність, тому що кожне
суспільство при визначенні цього поняття спирається на власну систему цінностей [7].
Американська маркетингова асоціація склала етичний кодекс, який слугує орієнтиром етичної
поведінки. Крім загальних правил, кодекс подає етичні вимоги відносно кожного елементу комплексу
маркетингу – товару, ціни, розподілу, просуванню. Крім того, значна увага приділяється різноманітним
аспектам етичної співпраці зі споживачами.
Однак, цей кодекс є тільки певним орієнтиром і не може дати відповіді на безліч великих і
маленьких складних етичних питань, що виникають у всіх агентів ринку практично щодня .
Сьогодні зарубіжні компанії все більше усвідомлюють відповідальність перед суспільством як з
позиції здоров′я населення, так і з позиції охорони довкілля. Це призводить до все більшого
укріплення позицій консьюмеризму, який досягає не тільки все більшої інформованості споживача, але
й все більшого впливу як на компанії, так і на уряди [8].
Енвінронменталістський напрям відображає наміри захисту і поліпшення середовища людського
проживання, підвищення якості життя. Одним із його наслідків є виникнення так званих "зелених"
консьюмеристів, що усвідомили можливість споживання, сумісного з особистими потребами і
вимогами захисту навколишнього середовища. "Зелені" спонукають виробників і торговців
переходити на харчові продукти і побутові товари, менше шкідливі для здоров'я і більш екологічні.
Багато корпорацій поспішили створити товари, які назвали "зеленими". Починаючи з 1986 р.,
кількість "зелених" товарів збільшилась у 20 разів. Такі ярлики, як "само руйнівний", " такий, що
руйнується під дією природних факторів”, "придатний для повторної переробки", вільний від поєднань
фтору", "не руйнуючий озоновий прошарок", "екологічно чистий" або "безпечний товар" усе частіше
з'являються в рекламних оголошеннях і на упаковці [9].
Всі стратегії, плани і заходи ринкових досліджень діють в певному правовому полі, тобто є
законодавча база, яка впливає на цей процес. Законодавство переслідує три основні цілі: забезпечити
чесну конкуренцію. Закон робить спробу забезпечити неможливість витіснення з ринку більш мілких
конкурентів і надати споживачу варіанти розумного вибору; захист споживачів від недобросовісної
комерційної практики; захист інтересів суспільства.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, ринкові дослідження — це системний збір і
об’єктивний запис, класифікація, аналіз та представлення даних щодо поведінки, потреб, відносин,
вражень, мотивацій окремих осіб та організацій у контексті їх економічної, політичної, суспільної й
повсякденної діяльності. Роль ринкових досліджень полягає в оцінці маркетингових ситуацій,
забезпеченні інформацією, яка дозволяє створити ефективну маркетингову програму підприємства.
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Анотація
У статті досліджується поняття ринкових досліджень, особливості його визначення та
значення для прийняття управлінських рішень. Розглядаються основні етапи ринкових досліджень,
їх типи. Приділяється увага питанню етичних та правових аспектів ринкових досліджень.
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значение для принятия управленческий решений. Рассматриваются основные этапы рыночных
исследований, их типы. Уделяется внимание вопросам этических и правовых аспектов рыночных
исследований.
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ГЕНЕЗИС ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ У СИСТЕМІ
ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ
Постановка проблеми. Інвестиції є невід’ємною складовою ринкових відносин, основна
цільова спрямованість яких полягає у стійкому, поступовому та регулювальному розвитку суспільного
виробництва. Недооцінка ролі інвестиційної діяльності або навіть звуження її функцій неминуче
призведе до диспропорції економічного розвитку та загострення суперечностей суспільного розвитку
[1, c. 3-4]. Практична реалізація стратегічних завдань, що постають на даному етапі трансформації
національної економічної системи, вимагає пошуку нових та вивільнення вже існуючих ресурсів, серед
яких ключову роль відіграють саме інвестиції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання визначення природи інвестиційної теорії та
сутності категорії “інвестиції” досліджується у роботах багатьох вітчизняних та іноземних вчених, таких
як: А.Пересада, В.Федоренко, В.Бочаров. І.Бланк, В.Геєць, О.Мертенс, С.Реверчук, А.Гальчинський,
У.Шарп, Л.Гітман, М.Джонк, К.Рейлі, О.Ансофф, Дж.Кейнс, В.Шапіро та ін. Проте, незважаючи на
значний доробок науковців у сфері вивчення питання природи та сутності інвестицій, нині даний
аспект носить дещо фрагментарний характер, що пояснюється в першу чергу різноманітними
підходами до розуміння природи інвестицій.
Постановка завдання. Метою дослідження є розкриття історичного генезису розвитку
інвестиційної теорії загалом та сутності категорії “інвестиції”, як її ключового елемента, через призму
економічних вчень.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток концептуальних засад інвестиційної
теорії бере свій початок ще з давніх часів. Першими спробами осмислення природи інвестицій як
елементу економічного життя суспільства можна вважати роботи давньогрецьких філософів Платона,
Ксенофонта та Арістотеля, які намагалися визначити основні аспекти та сутнісні характеристики
природи економічних процесів з філософської точки зору. У роботах вищезазначених авторів
інвестиції у початковому розумінні визначалися з точки зору процесу споживання, тобто
досліджувалися напрями використання та примноження багатства держави, а механізм його
формування відігравав другорядну роль.
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Початком дослідження інвестиційної теорії у контексті сучасного розуміння економічного
суспільства поклали представники школи меркантилістів (Томас Ман, Давід Юм, Жан Кольбер, Людвіг
фон Зекендорф, Йоган Бехер та ін.), які визначали товарно-грошові відносини через первісне
нагромадження капіталу, а також відзначали провідну роль держави у системі господарських відносин.
На їх думку, операції, які нині визначені як інвестиційні процеси, реалізовувалися за рахунок
отримання коштів з-за кордону, а головною метою таких операцій було збільшення обсягу експортних
операцій, що призводило до підвищення позитивного рівня торговельного балансу.
Наступним етапом формування системи економічних знань є виникнення школи фізіократів,
найяскравішим представником якої був французький дослідник Француа Кене, який вперше так
глибинно намагався дослідити природу капіталу як економічної категорії. У своїх роботах Кене не
визнавав тотожності між категоріями “гроші” та “капітал”, виділяючи ключову роль саме капіталу у
процесі формування багатства країни. Вчений у своїх наукових економічних працях подав сукупність
раціональних порад і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення процесу авансування капіталу в
сільськогосподарське виробництво з метою максимізації чистого доходу [2, с. 34]. На думку
представників даної економічної школи, інвестиціями є початкові аванси, необхідні для придбання
засобів виробництва у землеробстві, які не потребують щорічного відшкодування [3, c. 26], а також
рухомий капітал [4, с. 19].
Представники класичної школи у своїх роботах не залишилися осторонь дослідження природи
інвестицій. Так, Адам Сміт у своїй праці “Дослідження про природу та причини багатства нації” [5]
відзначав дещо суперечливий характер інвестицій, пояснюючи це тим, що: інвестиції виступають як
майно та гроші індивідуума, які приносять йому дохід (прибуток); інвестиції виступають як фактор
виробництва, які, в свою чергу, створюють багатство у суспільному масштабі. Автор обґрунтовує таке
твердження тим, що зміна величини капіталу (його збільшення чи зменшення) призводить до
аналогічної зміни реального багатства та доходів усіх мешканців країни, виділяючи таким чином
засоби та об’єкти інвестування. Давід Рікардо також приділяв значної уваги проблематиці отримання
прибутку з вкладеного капіталу (ототожнюючи вкладений капітал та інвестиції у їх
сучасному тлумаченні).
Інвестиційна теорія, яка була розроблена представниками класичної школи, виступає історично
першою цілісною моделлю розвитку інвестиційної сфери, яка включає механізми та параметри
інвестиційних процесів як на макро-, так і на мікрорівнях. Саме представники даної школи першими
почали розрізняти поняття грошей та капіталу, обґрунтували роль накопичення капіталу та кредитних
грошей в інвестиційному процесі [6].
Наступний вагомий вклад в історичній ретроспективі у вивчення питання теорії інвестицій
зробив К. Маркс, досліджуючи проблематику капіталу та доданої вартості. Саме він вперше, хоч і
поверхнево, розкрив зміст стадій інвестиційного процесу, виділивши зокрема такі: інвестування,
перетворення вкладених цінностей у приріст капітальної вартості, отримання доходів або прибутку.
Карл Маркс вважав, що інвестування за умов капіталізму призводить до розшарування суспільства,
збагачення одних за рахунок інших, сприяє протистоянню суспільних класів і породжує глибокий
соціальний конфлікт, а експорт капіталу він пояснював надлишком інвестицій у країні.
Праці маржиналістів також розширили знаннєву базу інвестиційної теорії. Досліджуючи в першу
чергу макроекономічний аспект інвестиційної діяльності, представниками даної економічної школи
були виділені та систематизовані фактори, які, на їхню думку, впливали на попит та пропозицію
інвестиційних ресурсів, а також була виявлена кількісна взаємозалежність між інвестованим капіталом
та іншими виробничими факторами.
Вивченням питання умов інвестування, через залежність між витратами та результатами
інвестиційної діяльності, займався у своїх роботах основоположник неокласичної школи економічної
науки А. Маршалл, який визначав інвестиції як втілення усіх витрат на капітал (витрати на
торговельно-промисловий капітал, позики, інші форми контролю над грошовим ринком), які здатні
приносити своєму власнику дохід у майбутньому. Інші представники неокласичної школи (Дж. Мід, Е.
Денісон, Р. Солоу та ін.) займалися дослідженням мікроекономічних аспектів інвестиційної діяльності,
а саме вивченням проблематики ефективного поєднання капіталу, праці та природних ресурсів в
умовах вільної конкуренції.
Логічним відображенням економічної ситуації того часу є виникнення кейнсіанського підходу в
економічній науці, відповідно до якого втручання держави у процес регулювання економічної системи є
виправданим, а інвестиції формуються в першу чергу за рахунок заощаджень. Так, основоположник даної
економічної школи Дж. Кейнс у своїй праці “Загальна теорія зайнятості, процента та грошей” відзначав, що
“існує закон, відповідно до якого підвищення зайнятості, яке безпосередньо пов’язане з інвестиціями,
неодмінно має стимулювати і ті галузі, які виробляють стимулюючі блага”. На думку автора, саме залучені
інвестиції призводять до зміни рівня доходу, а не заощадження, адже заощадження не сприяють
розширенню виробництва, що виступає однією з ключових умов провадження економічної діяльності.
Дж. Кейнс визначав, що “інвестиції – це початковий приріст цінності капітального майна у результаті
виробничої діяльності даного періоду”. Варто також зазначити, що ще один представник кейнсіанської
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школи Й. Шумпетер вважав за доцільне відносити до категорії “інвестиції” і кредитну емісію, і визнаючи, що
саме інвестиційні процеси формують основні засади для формування базису економічного зростання,
через активізацію та розвиток інноваційної діяльності.
Аналіз значення та впливу інвестицій у контексті їх впливу на різні рівні економічної системи
продовжили неокейнсіанці, серед яких особливої уваги заслуговують доробки Е. Домар, Ф. Модільяні,
Е. Хансена, Р. Харод та ін., які у своїх працях визначили таку економічну категорію, як “вбудовані
стабілізатори”, які структурно поділялися на автоматичні, кредитні, інституційні. Саме неокейнсіанці
першими почали досліджувати взаємозалежність та зв’язок інвестицій та науково-технічного прогресу,
використовуючи у своєму аналізі математичний апарат.
Монетаристи також не оминули своєю увагою питання інвестицій у загальній проблематиці
розвитку економічних відносин. М. Фрідман у своїх наукових поглядах відзначав, що ціна інвестиційних
ресурсів та загальна інвестиційна активність суб’єктів господарювання залежить, серед іншого, і від
кількості грошей в обігу, через що виникає необхідність регулювання даного показника, через
розробку системного апарату впливу на такі показники, як величина грошової маси та швидкість її
обігу, а також обсяги грошової та кредитної емісії.
Наступною науковою школою, яка виникла, став інституціональний напрямок дослідження
економічних процесів. Головним внеском представників даної течії (Т. Веблен, Дж. Коммонс, Д.
Б’юкенен, П. Самуельсон та ін.) було те, що саме вони запропонували аналізувати інвестиційні
процеси у нерозривному зв’язку з політичними, правовими, соціальними, технологічними та іншими
факторами впливу, підвищивши таким чином ступінь комплексності аналізу інвестицій як економічної
категорії. Так, П. Самуельсон дотримувався думки про те, що інвестиції – це збільшення
національного капіталу у вигляді додаткових будівель, обладнання та товарно-матеріальних запасів
протягом року, інвестування – це виробництво капітальних благ тривалого користування, скорочення
певною мірою поточного споживання на користь збільшення майбутнього споживання.
Загалом, і кейнсіанська, і неокейнсіанська, і інституціональна теорії руху інвестицій базуються в
основному на макроекономічному аналізі. Їхній недолік – залишення поза увагою мотивів поведінки
індивідуальних інвесторів [7, с. 76], що є, на нашу думку, обмежуючим фактором розвитку економічної
системи, адже без розвитку та якісних перетворень суб’єктів усіх економічних рівнів неможливо
провадити жодні економічні процеси.
Сучасний етап вивчення питання сутності інвестицій формувався на основі аналізу доробок
представників усіх вищезгаданих наукових течій, при цьому поступово поглиблюючи та розвиваючи
знаннєву базу інвестування. Саме дослідження Г. Марковіца, У. Шарпа, Г. Александера, Л. Гітмана,
Дж, Бейлі та ін. розширили категоріальний апарат інвестиційної теорії до рівня окремої галузі
економічної науки, визнавши таким чином важливість інвестицій та їх роль у становленні та розвитку
економічної системи як такої.
Так, початком формування основних положень сучасної інвестиційної теорії можна вважати праці Г.
Марковіца, у яких автором було сформульовано основи сучасної теорії інвестиційного портфеля, а також
запропоновано методологію та ключові інструменти прийняття рішень в сфері інвестування.
Особливої уваги потрібно приділити роботам таких визнаних науковців, як У. Шарп, Л. Гітман та
М. Джонк. Так, У. Шарп, який був учнем Г. Марковіца та продовжував розвивати та поглиблювати
засади інвестиційної теорії, у співавторстві з іншими дослідниками [8] розглядав інвестиції як процес
вкладання саме грошових коштів для отримання їх більшої суми у майбутньому. Натомість, в роботах
Л. Гітмана та М. Джонка можна спостерігати визначення сутності “інвестиції”, і як спосіб розміщення
капіталу, який повинен збереження або зростання вартості капіталу та/або принести позитивну
величину доходу; і як придбання акцій чи облігацій з розрахунком на деякі фінансові результати; і як
будь-який інструмент, в який можна вкласти гроші, розраховуючи зберегти або примножити їх
вартість і (або) забезпечити позитивну величину доходу [9, с. 10]. Таким чином, можна припустити, що
у даній праці вперше було запропоновано спробу комплексного підходу до розуміння даної категорії,
адже саме сукупність способів, інструментів та самого механізму економічного росту може виступати
передумовою системи інвестиційної діяльності економічних суб’єктів.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, еволюціонування економічної думки у сфері
інвестиційної теорії у роботах західних науковців характеризується перш за все виокремленням
інвестицій в самостійну економічну категорію, що є логічним відображенням необхідності розвитку та
удосконалення засад економічних процесів. Проаналізувавши дослідження розуміння категорії
“інвестиції” в історичній ретроспективі, стає зрозумілим важливість даної галузі економічної науки та
необхідність її подальшого розвитку, з метою побудови стійких та ефективних економічних зв’язків, а
також неможливість ототожнення категорії “інвестиції” з категорією “капіталовкладення”.
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Анотація
Розглянуто історичну еволюцію становлення інвестиційної теорії загалом та сутності
категорії “інвестиції”. Визначено їх основні інтерпретації у поглядах представників різних
економічних течій і шкіл.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна теорія, капітал, гроші.

Аннотация
Рассмотрена историческая эволюция становления инвестиционной теории и сущности
категории “инвестиции”. Определены их основные интерпритации во взглядах представителей
разных экономических течений и школ.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная теория, капитал, деньги.
Annotation
The historical evolution of investment theory and the nature of the category “investment” are
considered in this article. basic interpretations in the looks of scientists, representatives of different economic
flows and schools is exposed.
Key words: investments, investment theory, capital, money.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ
ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ
УЯВЛЕНЬ
1
Постановка проблеми. Перехід до нового інформаційного суспільства супроводжується
переміщенням інформації, знань та умінь в основу економічного розвитку держави, головним
фактором розвитку якої є виробництво в центрі з людиною, її досвідом, трудовим та інтелектуальним
потенціалом, що виражається категорією людський потенціал. Адже людина є істотою соціальною, яка
проявляє свої якості та можливості лише в середовищі інших людей. Виробництво в даному випадку
виступає економічною ланкою, де людина може проявити свій потенціал в процесі трудової діяльності.
Ефективне функціонування будь-якої організації в значній мірі залежить від рівня розвитку та
використання людського потенціалу своїх працівників. Зважаючи на те, що дане поняття є досить
∗
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малодослідженим явищем в науці управління персоналом, актуальним є дослідження виникнення та
наукове значення даного поняття.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед економістів-теоретиків проблемі формування
та використання людського потенціалу присвячені наукові праці Д.Богині, О.Грішнової, М.Долішнього,
С. Злупка, Е. Лібанової, Т. Мотренко, С. Тютюннікової, Р. Яковенко та ін.. В наукових роботах
підґрунтям виникнення поняття «людський потенціал» є дослідження таких наукових категорій, як
“робоча сила”, “трудові ресурси”, “трудовий потенціал”, “людський фактор” та “людський капітал”.
Однак, як свідчить аналіз літературних джерел, концепції управління персоналом, потребують
подальших наукових досліджень.
Постановка завдання. Метою статті є визначення сутності людського потенціалу в контексті
економічного та соціального значення у процесі праці, еволюцію виникнення поняття людського
потенціалу та його трактування в концепціях управління персоналом.
Виклад основного матеріалу дослідження. Значне зростання ролі людини у виробничих
процесах супроводжується дослідженням проблем формування людського потенціалу та його
ефективного функціонування. Основним багатством будь якої країни є люди та їх потенціал, а
основним критерієм соціально-економічного прогресу – досягнення в сфері розвитку людини та
задоволення її потреб. Адже людина як виробник і споживач знаходиться в центрі соціальноекономічної системи. Тому доцільним є дослідження уявлень про людину в таких економічних
категоріях, як: “робоча сила”, “трудові ресурси”, “трудовий потенціал”, “людський фактор” та “людський
капітал” (табл. 1) [3].
Таблиця 1
Хронологічна послідовність уявлень про людину як об’єкта економічної діяльності
Наукова
категорія

Період
активного
використання

Робоча
сила

ХІХ ст. – наш
час

Трудові
ресурси

20 рр. ХХ ст. –
наш час

Трудовий
потенціал

70-80 рр. ХХ ст.
– наш час

Людський
фактор

кінець 80-х –
початок 90-х рр.
ХХ
ст.
до
нашого часу
початок 90-х рр.
до нашого часу

Людський
капітал

Людський
потенціал

початок ХХІ ст.

Відображення уявлень
про людину
Людина розглядалась як
власник
індивідуальних
якостей та можливостей, які
можуть бути використані в
процесі
здійснення
виробничих функцій.
Людина розглядалась як
пасивний об’єкт зовнішнього
управління,
ефективне
застосування
якого
приносить
підприємству
додаткові прибутки.
У виробничій діяльності
почали
враховувати
потреби
та
інтереси
людини,
що
слугували
мотивом до підвищення
продуктивності праці.
Людина – головна активна
ланка
суспільного
виробництва
Людина як об’єкт найбільш
ефективних
інвестиційних
вкладень,
для
акумулювання знань, вмінь
та
навичок
з
ціллю
подальшого їх розвитку
Людина
як
власник
індивідуальних знань, вмінь,
навичок
та
вроджених
можливостей,
які
активуються
нею
для
досягнення суспільних цілей

Причини виникнення

Відображення
поняття в
наукових
концепціях

Необхідність обліку та
аналізу
факторів
виробництва.

Управління
людськими
ресурсами

Дослідження показників
процесу
використання
робочої сили в умовах
централізованого
управління
економікою
підприємства.
Необхідність активізації
та
ефективного
використання
можливостей працівників,
пов'язаний
з
їх
індивідуальними
потребами.
Визнання
необхідності
віддачі
людського
фактору для підвищення
продуктивності праці.
Визнання
людини
у
виробничій діяльності як
інструменту управління
та розвитку

Управління
трудовими
ресурсами

Визнання
особистісних
можливостей та якостей
кожного працівника

Соціальний
менеджмент

Управління
людськими
відносинами

Школа наукового
управління
Управління
персоналом

* доопрацьовано автором

В таблиці 1 завдяки хронологічній послідовності відображено поступове визнання суспільством

48

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

зростаючої ролі людини в економіці та комплексного підходу до її вивчення. В момент свого
виникнення те чи інше поняття несе в собі специфічний підхід, основою якого є людина як активатор
трудового прогресу. А головне, що з еволюцією наукової думки та розвитком соціально-економічного
значення людини в процесі праці почали визнаватись важливими її особистісні якості, вміння, знання,
навички та можливості, які в сукупності характеризуються поняттям людським потенціалом. Останній
нерозривно пов'язаний із людською діяльністю, яка лежить в основі його формування та є формою
реалізації. Він лише частково відображає те, що дано людям від народження, але формується та
розвивається під час соціалізації особистості. Сучасні науковці-теоретики розглядають його як набуті
знання, здібності, здатність до саморозвитку та самоосвіти людини, бажання до удосконалення
власного «Я». На нашу думку, людський потенціал характеризується сукупністю розумових та
фізичних здібностей, таланту, освіти та досвіду, професіоналізму та творчості, здатністю до
професійного росту та розвитку, які людина активує в процесі праці.
Визначення сутності людини у виробництві та її потенційних можливостей почалось в кінці ХІХ
століття, коли дослідження переважно ґрунтувались на зростанні ефективності ручної праці
робітників. Згодом теоретики дійшли висновку, що запорукою зростання продуктивності праці та
прибутковості підприємств є створення умов для людського розвитку та розвитку людського
потенціалу.
Наявність людського потенціалу можна вважати джерелом та передумовою формування
робочої сили, трудових ресурсів, людського фактору та чинником людського розвитку як економічних
категорій, що еволюційно відбивають зміну місця і ролі людини в економічних процесах.
З розвитком науково-технічного прогресу, інтелектуалізації праці та трансформації суспільних
процесів працівники організації почали розглядатись як з економічної, так і з соціальної точки зору. В
процесі виконання виробничих функцій враховувались творчі думки та потреби працівника. О.П.
Єгоршин, проаналізувавши наукові концепції управління трудовими ресурсами, управління
персоналом, управління людськими ресурсами та соціального менеджменту зобразив їх у вигляді
квадрата, де зазначав економічне та соціальне значення концепцій. По осі ординат він розподілив
концепції в залежності від тяжіння до економічної чи соціальної системи, а по осі абсцис – за
розглядом людини як ресурсу і як особистості в процесі виробництва. [1, с.19]
За вченням О.П. Єгоршина, персонал організації розглядався з боку двох підсистем: економічної
та соціальної. Економічний підхід характеризував персонал як трудовий ресурс, основними
пріоритетами якого були проблеми виробництва, обміну, розподілу та споживання матеріальних благ.
Соціальний – відносини між людьми, духовні цінності, аспекти всебічного розвитку особистості та
соціальні групи.
На нашу думку, до квадрату О.П. Єгоршина можна додати ще концепції наукового управління та
людських відносин, в яких основну увагу приділено значенню людини у виробничому процесі. На
основі доопрацювання ми одержали таку модель еволюційних підходів до визначення місця людини у
трудовому процесі (рис.1).
Людина

Економічна

Школа наукового
управління
School of scientific
management

Управління
трудовими
ресурсами
Human labour
management

Управління
персоналом
Personal
management

Система

Соціальна

Управління
людськими
ресурсами
Human resourse
management

Управління
людськими
відносинами
Human relations
management

Соціальний
менеджмент
Social
management

Рис. 1. Класифікація концепцій управління персоналом
На основі аналізу даних рис.1 встановлено наступне:
1. Школа наукового управління (School of scientific management) – розглядала сутність людської
праці з економічної точки зору і розподіляла її на виконавчу та розпорядчу. Тобто, праця робітника

49

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

вважалася лише тоді продуктивною, коли обов’язки на підприємстві будуть розмежовуватись між
працівниками – одна людина формує план виконання виробничих функцій, інша цей план виконує.
Теоретики школи стверджували, що у процесі виробництва потрібно використовувати працівника як
економічний ресурс з усіма його можливостями та вміннями, та підкріплювати його за допомогою
матеріального стимулювання. Людина розглядалась як власник індивідуальних якостей та
можливостей, за ефективного використання яких підприємство отримуватиме додаткові прибутки.
Значна увага зверталась на стимулювання високої продуктивності праці, добір людей, фізично та
інтелектуально здатних виконувати певні види праці, та їх спеціальне навчання. Тобто прибутковість
підприємства залежить від ефективного використання людського фактору в процесі виробництва.
2. Управління людськими відносинами (Human relations management). В основі концепції –
трудовий потенціал працівників, що характеризувався трудовими можливостями людського фактору
та проявлявся в суспільній діяльності. Основними постулатами даної концепції було забезпечення
взаємозв’язку між керівництвом підприємства та підлеглими, участь підлеглих у вирішенні виробничих
питань та прийнятті рішень, і головне – забезпечення високих моральних стосунків в середині
підприємства та поваги до працівників. Соціально-психологічні та емоційні потреби людини в процесі
виробництва виносились на перший план. Вважалось, що при забезпеченні здорових комунікативних
зв’язків між різними організаційними ланками виробництва можна забезпечити розвиток трудового
потенціалу та досягти зростання продуктивності праці.
3. Концепція управління трудовими ресурсами (human labor management) обґрунтовувала
сутність людини в організації з економічної точки зору, тобто як активний механізм роботи
підприємства та необхідну складову системи управління. Коли працівник перестає виконувати свої
функції – він стає непотрібний для підприємства. Основними постулатами даної концепції була чітка
лінійна структура управління, фіксований контроль з боку керівництва та сувора дисципліна. Суть
концепції управління трудовими ресурсами полягає у встановленні організаційно-економічних,
соціально-психологічних та правових відносин між об’єктом та суб’єктом управління. В основі цих
відносин закладені принципи, форми та методи впливу на інтереси та поведінку працівника з метою
максимального використання його потенціалу.
Найважливішим завданням в управління трудовими ресурсами є розробка методик щодо
визначення поточної та перспективної потреби підприємств у кваліфікованих працівниках. Тобто, якщо
в концепції людських відносин основним було забезпечення доброго ставлення до працівників, то в
даній концепції головним є ефективне використання усіх можливостей працівників.
4. Управління персоналом (personal management) – специфічна функція людської діяльності,
головним об’єктом якої є людина, що входить в певні соціальні групи. У виробничій діяльності почали
враховувати потреби та інтереси людини, що слугували мотивом до підвищення продуктивності праці.
Головна увага тут зосереджувалась на пошук якостей і знань працівника, які можна було б
використати у виробничому процесі, тобто на людський капітал. Теоретики даної концепції вважали
ідеальним працівника з вищою освітою та досвідом роботи. В основі концепції управління персоналом
лежить зростаюча роль особистості працівника, формування його мотиваційних установок, вміння їх
формувати і направляти у відповідності із завданнями, які стоять перед організацією [2, с. 124].
Науковою основою даної концепції була теорія бюрократичних організацій Макса Вебера.
Людина, за алгоритмом даної концепції, розглядалась через формальну роль – посаду, а управління в
організації здійснювалось через адміністративні механізми. Тобто, кожна дія працівника в організації
повинна бути раціонально спланована, а нераціональні дії були недопустимими.
5. Управління людськими ресурсами (Human recourse management) – людина розглядається як
основний та не відновлюваний ресурс виробництва в сукупності трьох основних компонентів –
трудових функцій, соціальних відносин та стану працівника. В основі даної концепції – ефективне
використання людей та їх робочої сили для досягнення поставлених цілей організації, визначення
доцільності капіталовкладень щодо залучення та розвитку робочої сили. Головними об’єктами
досліджень даної концепції були гнучкі форми використання робочої сили, безперервне підвищення
якості людських ресурсів, нові підходи до організації і стимулювання праці, звернення до культурноетичних чинників продуктивності і якості трудового життя. Система управління людськими ресурсами
перебудовує характер взаємовідносин всередині трудового колективу за допомогою підтримки
соціальних взаємовідносин та виробничих інтересів персоналу на підприємстві.
6. Соціальний менеджмент являє собою управління системою соціальної роботи, спрямоване на
реалізацію її завдань та пошук оптимальних шляхів їх вирішення. Основною функцією соціального
менеджменту є створення соціальних груп та загальних підходів для забезпечення саморозвитку
особистості в організації, реалізації її творчого потенціалу, створення позитивних мотивацій у
працівників до праці та цільовий вплив на працівників організації з метою досягнення поставлених
підприємством стратегічних цілей. Тобто, управління персоналом в організації здійснювалось на
основі позитивних соціальних підходах, що забезпечувало зростання ефективності системи
менеджменту як елемента процесу реалізації цілей управління. Соціальний менеджмент
найяскравіше виражає значення людини в сукупності із її знаннями та можливостями, що
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характеризується людським потенціалом, визначає хід суспільного розвитку та його ефективність.
Адже, за умов ефективного та повноцінного використання людського потенціалу можна досягти
підвищення ефективності функціонування будь-якої організації.
Отже, концепції управління персоналом базуються, з одного боку, на принципах та методах
адміністративного управління, а з іншого, на всебічному розвитку особистості та теорії людських
відносин та характеризували значення людини у виробництві як з економічної, так і з соціальної точки
зору. Тому, доцільно зробити висновок, що людський потенціал нерозривно пов'язаний із людською
діяльність, адже вона лежить в основі його формування та є формою його реалізації. Поняття “робоча
сила”, “трудові ресурси”, “трудовий потенціал”, “людський фактор” та “людський капітал” стали
передумовою для пояснення природи процесу відтворення людського потенціалу.
Людський потенціал лише частково відображає те, що дано людям від народження, але
формується та розвивається під час соціалізації особистості. Адже його складовими є творчий та
соціальний потенціал як економічні фактори найвищої цінності, важливість яких еволюційно
змінювалась (рис. 2).
Праця
кінець ХІХ ст. –
30 рр. ХХ ст.

Посада
30 – 60 рр. ХХ
ст.

Ресурс
70-80 рр. ХХ
ст.

Людина
кінець 80-х рр. – 90
рр. ХХ ст.

Людський потенціал
початок ХХІ ст.

Рис. 2. Еволюційне відображення значимості людини у виробничому процесі
Тобто, людина спершу розглядалась як механізм виконання виробничих функцій, потім через
формальну роль – посаду. Згодом, значну важливість в процесі праці починає виконувати людський
фактор – людина вважається елементом соціальної організації та розглядається як невідновлюваний
ресурс. Виходячи з бажань і здібностей людини, будується стратегія і структура організації, тому
людина вважається головним суб’єктом виробництва та об’єктом управління, а отже не може бути
ресурсом. Згодом, найважливішим для забезпечення прибутковості організації вважається ефективне
використання усіх знань, здібностей, можливостей та особистісних характеристик людини, які в
сукупності характеризуються як людський потенціал. Людський потенціал – це сукупність усіх
можливостей працівників організації до економічної діяльності, які вони активують для ефективного
виконання виробничих операції.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, дослідивши еволюцію значення людини у
наукових концепціях управління персоналом економістів-теоретиків, можна зробити висновок, що
людина завжди вважалась основною складовою виробничого процесу, але її потенціал почали
визнавати важливим лише наприкінці ХХ століття. Спочатку, праця людини характеризувалась як
механічна, де не враховувались можливості та потреби робітника. Але із розвитком науковотехнічного процесу та удосконалення виробництва роль людини зросла, адже саме її діяльність
визначає розвиток науки й техніки, сприяє вдосконаленню виробництва та суспільного життя в цілому.
Людина впливає на економічний процес і сама постійно змінюється, розвиваючи як свої здібності та
вміння, так і спектр суспільних зв’язків та суспільних відносин, що характеризується розвитком її
потенціалу. Адже людський потенціал – це сукупність усіх можливостей працівників організації до
економічної діяльності, які вони активують в процесі праці для ефективного виконання виробничих
операції.
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Анотація
У статті висвітлюється значення людського потенціалу в процесі виробничої діяльності,
хронологічна послідовність уявлень про людину як об’єкта економічної та соціальної діяльності та
її зв’язок з науковими концепціями управління персоналом.
Ключові слова: людський потенціал, управління персоналом, соціальний менеджмент.

Аннотация
В статье рассматривается значение человеческого потенциала в процессе
производственной деятельности, хронологическая последовательность представлений о
человеке как объекта экономической и социальной деятельности и ее связь с научными
концепциями управления персоналом.
Ключевые слова: человеческий потенциал, социальный менеджмент.
Annotation
The article describes the role of human potential in the process of economic activity, complex of ideas
about people as an object of economic and social activity and its relationship with the scientific concepts of
human resource management.
Key words: human potential, social management.
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ
Постановка проблеми. Газовий ринок України є одним із найважливіших секторів паливноенергетичного комплексу країни, який забезпечує її економічний розвиток та незалежність. Проте
сучасний стан світової економіки характеризується такою високою волатильністю, яка призводить до
значних ринкових змін, які своєю чергою можуть негативно впливати на діяльність усіх господарських
суб’єктів, у тому числі на діяльність підприємств газотранспортної системи (ГТС) України. Відомо, що
для ефективного управління суб’єктом господарювання, у тому числі підприємством газового сектора
економіки, у першу чергу, необхідно з’ясувати, які саме ризики йому загрожують. Причому, кожному
підприємству може загрожувати свій набір ризиків. Тому одним із головних завдань керівництва такого
підприємства є розробка стратегій управління усіма видами ризиків.
Внаслідок поглиблення зв’язків, які виникають між різними сферами суспільного й економічного
життя, що характерно для сучасної світової економіки, управління ризиком почало охоплювати все
більше сфер життя людини. У науковій літературі, присвяченій дослідженням ризику, виділяють такі
основні сфери ризику: страхування, економіка, право, політика, техніка і технологія, екологія,
фармакологія, медицина, психологія, соціологія, філософія, етика, культура, організація, теорія
прийняття рішень та інші. Однак найбільший вплив на рівень життя суспільства здійснюють
економічні ризики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам управління економічними ризиками
присвячено багато наукових праць зарубіжних та вітчизняних дослідників. Зокрема, Брегін Н.А. і
Брітченко І.Г. [1] досліджували методи оцінювання та способи управління фінансовими ризиками.
Проблемам управління ризиками у різних галузях народного господарства присвячені напрацювання
таких учених: Розсоха В.В. [2] – в енергозбутовій діяльності; Ротова Т. [3] – у страховій діяльності;
Савченко О.Р. [4] – у хімічній промисловості; Кулінич І.М. [5] – в легкій промисловості, Soliński B. [6] – у
відновлювальній енергетиці. Натомість проблеми управління ризиками у діяльності підприємств
газотранспортної системи України, на нашу думку, досліджені недостатньо.
Постановка завдання. Завданням роботи є дослідження особливостей системи управління
ризиками на підприємствах газотранспортної системи України.
Викладення основного матеріалу дослідження. Практика показує, що ризик пов’язаний з
кожним видом діяльності людини. У глобальній світовій економіці ризик став однією з найважливіших
категорій. Зацікавлення науковців і практиків ризиком ще більше зросло у зв’язку із трагічними подіями
11 вересня 2001 року у США, з терористичними актами в Іспанії, Англії та Росії, а також з такими
природними катаклізмами, як землетруси (в Чилі, Японії), цунамі та повені. Ризик як загальносистемне
явище є предметом дослідження ризикології – «науки про закони й закономірності дії
цілепокладальних та цілереалізуючих систем з визначення можливих загроз, із якими вони можуть
зіткнутися у процесі свого функціонування» [7].
Ризики загрожують діяльності усіх суб’єктів господарювання, в тому числі підприємств ГТС
України. Інший бік цієї проблеми полягає у тому, що підприємства газової промисловості відіграють
стратегічну роль у безпеці держав із холодним та помірним кліматом. Відомо, що Україна споживає
значну кількість природного газу для внутрішніх потреб і одночасно є найбільшою транзитною
державою, яка увійшла до числа провідних операторів газового ринку Європи. У країні створена
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розгалужена система газопроводів, яка за розмірами займає друге місце в Європі після ГТС Російської
Федерації. Обсяги транзиту природного газу територією України у 1991-2010 рр. (млрд. куб. м)
показано на рис. 1.
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Рис. 1. Обсяги транзиту природного газу (млрд. куб. м)
Джерело: власна розробка на основі даних [8]
При цьому у газову галузь здійснювалися значні капітальні вкладення, внаслідок чого довжина
газопроводів зросла з 31,4 тис. км у 1991 році до 39,8 тис. км у 2009 році (табл. 1).
Таблиця 1
Довжина газопроводів в Україні (тис. км)
Рік

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Довжина

31.4

31.7

32.3

32.8

34.1

34.9

35.2

35.5

35.9

36.7

Рік

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

37.1

37.2

37.5

37.6

37.8

38.0

38.2

38.2

39.8

39.8

Довжина

Джерело: власна розробка на основі даних [8]
Головну роль у видобуванні, транспортуванні та зберіганні природного газу в Україні відіграє
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», характеристика якої за три останні роки
наведена у табл. 2.
Таблиця 2
Характеристика НАК «Нафтогаз України»
Показник
Кількість родовищ у розробці
Експлуатацiйний фонд свердловин (газових / нафтових /
нагнiтальних)
Протяжнiсть газопроводiв високого тиску, тис. км
Кiлькiсть компресорних станцiй / цехiв
Потужнiсть компресорних станцiй, МВт
Протяжнiсть газорозподiльних мереж, тис. км
Кiлькiсть пiдземних газосховищ
Протяжнiсть магiстральних нафтопроводiв, тис. км
Кiлькiсть насосних станцiй
Потужність насосних станцій, МВт
Кiлькiсть газопереробних заводiв
Кiлькiсть
автомобiльних
газонаповнювальних
компресорних станцій (АГНКС)
Кількість працівників, тис. осіб

1.01.2009р.
234
2568 / 2494 /
312
38.2
73 / 110
5450
347
13
4.7
28
357
5

Станом на дату
1.01.2010р.
233
2572 / 2401 /
307
39.8
74 / 112
5450
349.2
13
4.7
51
357
5

1.01.2011р.
235
2572 / 2401
/ 307
39.8
74 / 112
5450
349.2
13
4.7
51
357
5

91

91

91

172

175

175

Джерело: власна розробка на основі даних [9]
ГТС України як об’єкт керування дуже складна. Вона інтегрована в єдину європейську
газотранспортну систему та тісно пов’язана з ГТС Російської Федерації. Газотранспортна система
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України характеризується безперервністю технологічного процесу, тісною взаємодією у роботі всіх
підрозділів з видобутку, підготовки та транспортування газу, великими транспортними відстанями,
широкою мережею магістральних трубопроводів, відводів та перемичок між ними (Волинський,
Кременчуцький та інші вузли), транспортуванням газу незалежними виробниками [10, с. 6].
Одночасно перед вітчизняною ГТС стоїть завдання зміцнення транзитного потенціалу та
забезпечення надійності постачань газу, які особливо загострилися внаслідок можливого загострення
конкуренції на ринку транспортування вуглеводневих енергоносіїв. З іншого боку, «значна частина
обладнання ГТС вже практично виробила встановлений технічний ресурс. Більше 25% агрегатів
компресорних станцій виробили свій моторесурс. Це саме можна сказати і про ГРС та інше
обладнання. Ця обставина є серйозною технічною проблемою, що безпосередньо впливає на
промислову безпеку обладнання ГТС. Збільшення обсягів капітального ремонту із заміною окремих
блоків і вузлів на сучасні спричиняє значні фінансові витрати. Іншими словами, технічне
переозброєння потребує значних інвестиційних вкладень» [11, с. 2].
Ефективність діяльності суб’єктів господарювання за умов фінансової нестабільності, яка
останнім часом виявилась характерною як для міжнародних, так і для національних ринків,
визначається не тільки показниками дохідності, але й суттєво залежить від рівня ризиковості [12,
с. 113]. Тому важливим елементом системи менеджменту на підприємстві ГТС є управління ризиками.
Ризик, що виступає в економіці, досліджується у контексті конкретних цілей, поставлених
підприємством, і можливостей їх реалізації. Такими цілями для підприємств ГТС можуть бути:
- досягнення прибутку визначеної величини;
- збільшення обсягів прокачування газу;
- реалізація встановленої на підприємстві політики;
- розширення ринків збуту;
- реконструкція і оновлення трубопроводів та газосховищ;
- зменшення негативного впливу на природне середовище;
- інвестування з метою розширення мережі газопроводів та введення в дію нових газосховищ;
- впровадження інновацій у процес транспортування та підземного зберігання природного газу;
- створення сприятливих умов для працівників галузі тощо.
У дослідженнях ризику основна увага приділяється невпевненості щодо реалізації поставлених
цілей, враховуючи при цьому існуючі на даний момент політичні, суспільні, технічні, екологічні та
ринкові умови.
Таким чином, ризик є присутній як при пошуках і визначенні цілей, так і при їх реалізації.
Обставини, котрі можуть призвести до збитків та страт, зважаючи на складність їх визначення, не
завжди можна передбачити. У зв’язку з вищесказаним, ризик в економіці можна окреслити як
можливість повного або часткового недосягнення закладених підприємством цілей, у тому числі
понесення втрат, внаслідок відсутності потрібної інформації.
Відомо, що розвиток кожного підприємства завжди пов’язаний з непевністю, небезпеками, але й
також пов’язаний з певними шансами. Тому управління ризиком повинно бути скероване, передусім,
на ідентифікацію як ризиків, так і потенційних шансів для підприємства, оскільки мінливість
середовища може приносити як негативні, так і позитивні наслідки.
Однак більш важливою, на нашу думку, є проблема негативних наслідків. Першим кроком
повинна стати ідентифікація ризиків, оскільки саме вони призводять до невідворотних процесів, які
можуть спричинити банкрутство підприємства. Далі необхідно здійснити оцінювання величини ризиків
та способу їхнього впливу на ринкову вартість підприємства та ціну використання капіталу. Наступним
питанням повинно стати: який вплив матиме ризик на фінансові результати підприємства, втрату
клієнтів або зниження обсягів виробництва. Тобто необхідно здійснити оцінювання ризику. На основі
отриманої інформації слід розробити комплекс різноваріантних рішень щодо управління ризиками.
Поняття управління ризиком передбачає реалізацію політики, пов’язаної з ризиком у різних
сферах діяльності підприємства і охоплює не тільки ризик у сенсі страхування (тобто небезпеки
втрати чогось), але й також як шанс отримання вигоди (користі, прибутку) від здійснення діяльності.
Тому по відношенню до управління економічним ризиком можна стверджувати, що основною метою
управління ним є покращення фінансових результатів підприємства та забезпечення таких умов, щоб
воно не зазнавало більших втрат, ніж передбачувані. Йдеться про те, щоб обмежувати ризик і у
найбільш ефективний спосіб забезпечуватися від його наслідків.
Процес управління ризиками включає широкий спектр дій, які у систематизованому вигляді
можуть бути представлені як послідовність таких етапів:
• ідентифікація – усвідомлення ризику, встановлення причин його виникнення та ризикових
сфер;
• квантифікація – вимірювання, аналіз та оцінка ризику;
• мінімізація – зниження чи обмеження ризиків за допомогою відповідних методів управління;
• моніторинг – здійснення постійного контролю за рівнем ризиків з механізмом зворотного
зв’язку [12, с. 121].
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Однак, найважливішим є наявність сучасної системи раннього попередження про загрозу
ризику. Не менш важливим є також врахування загроз із низьким рівнем ймовірності настання, навіть
тих, що характеризуються нульовою ймовірністю. Тобто завжди слід враховувати екстремальні
загрози. Із досвіду відомо, що найгірші негативні наслідки приносять саме неправдоподібні ризики, які
ніхто не міг передбачити. З точки зору системи управління, ризик можна визначити як загрозу для осіб,
майна та інтересів підприємства внаслідок здійснення професійної діяльності в умовах впливу
зовнішніх факторів. Наслідком дії ризику можуть бути втрати різної величини, які загрожуватимуть
майну підприємства, його прибуткам, а навіть стабільності і утриманню на ринку. Тому управління
ризиком можна визначити як логічно впорядкований набір правил і принципів, які постійно
застосовуються на підприємстві у процесі його діяльності.
Враховуючи специфіку діяльності підприємств ГТС України, їхні основні завдання та тимчасові
цілі, рекомендується систему управління ризиками включати у єдину інтегровану систему управління
підприємством, яка повинна мати наступний вигляд (рис. 2).
Система управління ризиками на підприємстві газової промисловості
Виявлення усіх видів ризиків, що загрожують діяльності підприємства
Встановлення допустимого рівня для кожного виду ризику
Встановлення допустимого рівня впливу кількох видів ризиків одночасно

Розробка загальної системи заходів щодо протидії впливу окремих видів
ризиків
Створення комплексної програми управління усіма видами ризиків

Включення програми у загальну систему управління підприємством

Рис. 2. Інтегрована система управління ризиками на підприємствах ГТС
Джерело: власна розробка
Таким чином, система управління ризиками на підприємстві ГТС повинна передбачати комплекс
дій, скерованих на:
• виявлення усіх видів ризиків, які йому загрожують;
• визначення допустимого рівня для кожного з видів ризику;
• встановлення допустимого рівня для випадку впливу декількох ризиків одночасно;
• розроблення системи заходів щодо зниження втрат або їх уникнення по кожному виду ризику;
• опрацювання комплексної програми управління диверсифікованим ризиком, тобто усіма
ризиками одночасно;
• включення розробленої програми у загальну систему управління підприємством.
В управлінні ризиком важливою є відповідна до даних умов концепція, істотним елементом якої
є встановлення безпосередньої відповідальності менеджерів за управління конкретними видами
діяльності та відповідними підрозділами підприємства.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, система управління ризиками повинна бути
пристосована до специфіки діяльності підприємства і узгоджуватися з поставленими цілями. Важливо,
щоб така система була включена у загальну систему управління підприємством.
Узагальнюючи проведені дослідження, можна стверджувати, що ризик є категорією, котра виступає
в усіх сферах діяльності людини. Тому з метою ефективного управління ризиком постає необхідність
співпраці економістів, інженерів, інформатиків, фінансистів та представників інших спеціальностей. Така
велика кількість спеціалістів з різних галузей народного господарства, що приймають участь в управлінні
ризиком, вимагає створення і впровадження культури ризику на кожному підприємстві, в тому числі й на
підприємствах газової галузі. Причому управління ризиком повинно ґрунтуватися як на перевірених часом
методах, так і на найновіших досягненнях науки і техніки.
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Анотація
У статті досліджується специфіка управління ризиками на підприємствах газової
промисловості. Основний акцент зроблено на узгодженні стратегій управління ризиками із цілями,
які стоять перед підприємством. Наголошено також на важливості включення системи управління
ризиками у загальну систему управління підприємством.
Ключові слова: ризик, газотранспортна система, транзит газу, підземні сховища газу,
управління ризиком.
Аннотация
В статье исследуется специфика управления рисками на предприятиях газовой
промышленности. Основной акцент сделан на согласовании управления с целями, стоящими перед
предприятием. Подчеркнута также важность включения системы управления рисками в общую
систему управления предприятием.
Ключевые слова: риск, газотранспортная система, транзит газа, подземные хранилища
газа, управление риском.
Annotation
In article specificity of risk-management at the enterprises of the gas industry is investigated. The
basic accent is made on the coordination of risk-management strategy with the purposes facing to the
enterprise. Importance of inclusion of a control system by risk in the general control system of the enterprise
is underlined also.
Key words: risk, gas-transport system, gas transit, underground storehouses of gas, riskmanagement.
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ФОРМУВАННЯ КОМАНДНОГО СТИЛЮ ЛІДЕРСТВА
ЧЕРЕЗ ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ І
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Постанова проблеми. Лідерство є найбільш помітним і, водночас, найменш зрозумілим
явищем у світі. Великі лідери обезсмертили себе в історії, вони вирішували долі армій і націй,
проявляли себе в науці, політиці тощо. Сьогодні суспільство говорить про лідерів організацій,
соціальних груп, націй, лідерів спорту і бізнесу. Лідерство зароджується і функціонує в системі
суспільних та виробничих відносин й проявляється у впливі, який здійснює одна особа – лідер – на
решту членів групи чи трудового колективу. Відповідно вони виступають у ролі послідовників чи
ведених. Цей вплив є переважно психологічним і він зумовлює зміни у поведінці ведених, міняє їхні
особисті риси, установки та мотивацію. Кінцева мета впливу лідера - орієнтація людей на вирішення
нових завдань, які стоять перед групою (трудовим колективом). Але при цьому необхідна одна умова
– в якості лідера людину повинні сприймати переважна більшість членів групи, серед яких
виокремлюється команда однодумців, що стає згодом командою лідерів. Рівень зрілості послідовників
стає настільки високим, що між ними і лідером налагоджується новий тип взаємовідносин, який
підносить їх на значно вищий рівень. У них формується новий тип моралі і мотивації, взаємна
відповідальність і довір’я.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема лідерства в сучасному менеджменті в
останні десятиліття привертає все більшу увагу науковців. Зарубіжні вчені, зокрема Дж. Адаір,
Дж. Бернс, Д. Гарднер, П. Друкер, Дж. П. Коттер, М. Х. Мескон разом з М. Альберт та Ф. Хедоурі,
Р. Стогділл, П. Херсі і К. Г. Бланшар та інші досить ґрунтовно дослідили феномен лідерства та
особливості його прояву. При тому, свої дослідження вони почали ще в 60-х рр. ХХ ст., розділяючи
поняття «керівництво» і «лідерство», вказуючи на можливості та умови переростання першого в друге.
Вітчизняні вчені О. Кузьмін, М. Мартиненко, О. Сердюк, Н. Тарнавська й Р. Пушкар, В Яцура із
Р. Гріфіном у своїх фундаментальних навчальних виданнях розкривають суть даних понять,
показують їх функціональні особливості. На рівні стратегічного управління і менеджменту підприємств
в останні роки стали розглядати проблему лідерства Б. Карпінський [1], В. Копаков і О. Анісімов [2],
С. Тригуб’юк [3] та автор [4; 5]. Разом з тим, методи переростання лідерства одноосібного в командне
не знайшли свого відображення у працях названих авторів.
Постановка завдання. Метою дослідження є виявлення суті й особливостей делегування
повноважень та відповідальності керівником підприємства для формування команди лідерів, які
будуть у взаємодії з ним ініціювати перетворення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Діяльність кожної фірми, підприємства
орієнтована на досягнення певної мети, як короткострокової, так і стратегічних цілей. Для того, щоб
ефективніше і швидше виконати поставлені завдання, досвідчені й авторитетні керівники залучають
підлеглих до обговорення мети життєдіяльності підприємства, до планування і прийняття
управлінських рішень. Відповідно, в середовищі найближчого оточення керівника повинні бути люди,
які є висококваліфікованими фахівцями, віддані йому та інтересам організації і не дуже потребували
заохочення та «підштовхування». Іншими словами, для успішного функціонування підприємства його
керівник повинен бути лідером як за своїми особистими якостями, так і в сприйнятті й розумінні своєї
ролі підлеглими. Він повинен так впливати на окремих індивідів і групи людей, щоб вони йшли за ним,
прикладали всі зусилля на досягнення цілей підприємства.
Успішний і авторитетний керівник засобом особистого лідерства здійснює координацію
індивідуальних зусиль членів колективу, організовує їх діяльність, іноді в значній мірі програмовано, а
іноді – спонтанно управляє ними. Такі відносини складаються поступово і переважно на основі
міжособистісних стосунків. Значна частина чи більшість підлеглих заслужено сприймають керівника як
лідера. Вони сприймають його програму дій, розділяють методи роботи і високі цілі організації, бачать
задоволення своїх інтересів у досягненні загальної мети. Тим самим між керівником-лідером і
підлеглими відбувається своєрідний обмін цінностями як матеріальними, так і нематеріальними.
Обмін цінностями відбувається перш за все на діловій основі, в процесі розвитку офіційних і
неофіційних відносин.
Вирішення ділових завдань, які стоять перед колективом, пов’язані із фундаментальними
ролями, визначеними штатним розписом організації або зумовлюються виробничим процесом
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(структурними змінами, переходом на новий вид продукції тощо). Тому керівник першою чергою
налагоджує комунікації із головними спеціалістами, керівниками підрозділів, які підтримують його і
яким він найбільше довіряє. Ціннісний обмін та формування команди однодумців відбувається в міру
вирішення членами команди поставлених лідером завдань чи взятих ними, завдяки особистій
ініціативі. Висунення в команду головним чином відбувається на основі оцінки внеску члена колективу
в ефективність його функціонування. Це – головна умова формування команди лідерів.
Другий важливий чинник має переважно емоційний характер, оскільки він зумовлюється різними
формами міжособистісного спілкування, яке не завжди залежить від вирішення виробничих завдань.
Емоційний чинник більше пов'язаний з інтуїцією, психологічними характеристиками особистостей.
Тому ефективність команди лідерів залежить і від її вдалого підбору керівником, від нав’язування і
формування якісних характеристик. При підборі команди керівник може застосувати тестування
працівників та визначення соціометричних індексів взаємності й згуртованості, методику Фідлера по
визначенню особистих якостей керівника (метод НБС – найменш бажаний співробітник), оцінку
компетенцій методом факторного аналізу. Для забезпечення злагодженої роботи в команді лідерів
необхідна чітка взаємодія між всіма членами команди, між керівником і підлеглими на основі єдності
стратегічної мети організації та інтересів працівників, зацікавленості кожного у високих результатах.
Практика зарубіжного і вітчизняного менеджменту багата яскравими прикладами командного
лідерства. Вагомим теоретичним доповненням для її впровадження є ситуативна теорія лідерства. В
межах цієї теорії представляє найбільший інтерес модель «життєвого циклу», авторами якої є
американські дослідники П. Херсі і К. Бланшар. Вони аргументовано доказали, що лідерство є
ситуативним, а не універсальним явищем і найбільш ефективні його стилі залежать від «зрілості»
виконавців [6, с. 106]. На думку вчених, ситуативне лідерство керівника в процесі формування
команди забезпечується завдяки постійному вдосконаленню персоналу відповідно до завдань і
процвітання фірми. Стиль лідера визначається взаємодією поведінки, що базується на завданнях, і
поведінки, опертої на взаємовідносини. Відштовхуючись від рівня зрілості колективу, Херсі і Бланшар
виділили чотири стилі лідерства: «наказовий» стиль, стиль «продажу», стиль «участі» і «делегуючий»
стиль. Той стиль, що проявляється в необхідній мірі як в завданнєцентричній поведінці, так і в
антропоцентричній, опирається на високу активність підлеглих і його слід розглядати як суттєве
делегування лідером повноважень і відповідальності.
Процес делегування є одним із перспективних методів управління і він створює підстави для
партисипативного (колегіального, як стиль участі) управління. Етимологічно слово «делегування»
походить від латинського delegate, що означає «дати іншому щось, що легально являється твоїм, на
що в тебе є право». Тобто, делегування можна пояснити, як надання можливості іншому виконати
частину твого завдання, проекту. Процес делегування засвідчує, що лідер поважає здатність команди
виконати роботу без постійного нагляду чи емоціональної підтримки. Однак команда (підлеглі) повинні
бути готовими (зрілими) для делегування їм повноважень керівника: бути здатними реалізовувати
високі, але досяжні цілі; бути готовими і хотіти брати на себе відповідальність; мати відповідні знання і
досвід, необхідні для виконання конкретного завдання чи обов’язку.
Метод делегування повноважень вперше був запроваджений у середині 60-х рр. ХХ ст. завдяки
розробкам вчених Академії управлінських кадрів у м. Бад-Гарцбург (ФРН). «Модель Гарцбурга»
швидко поширилась на німецьких підприємствах і дала високі результати. В її основу була покладена
ідея передачі права приймати управлінські рішення менеджерам нижчого рівня, які є найбільш
компетентними з відповідного питання на основі рівності в правах і взаємодії всіх співробітників.
Головним завданням керівника або спеціальної консультаційної ради було визначення цілей та
встановлення індивідуальних завдань кожному працівникові. Відповідно до принципів моделі кожен
працівник міг діяти самостійно у межах наділених йому повноважень, які близькі чи належать до його
функціональних обов’язків.
Розглядувана модель дотримується принципу делегування повноважень кожній посаді, що
виявляє здатність працівника самостійно діяти і приймати рішення відповідно до посадових обов’язків.
Але, на наше переконання, повноваження делегуються не посаді, а конкретній людині. Тому необхідно
враховувати суб’єктивний фактор: емоційний стан людини, рівень її відповідності даному завданню і
відповідальності. Під відповідальністю слід розуміти усвідомлення індивідом свого обов’язку,
сприйняття крізь призму обов’язку суті і значення своїх вчинків, результатів діяльності та узгодження
їх із обов’язками і завданнями. Поведінка людини і відповідна відповідальність, яка формується у
залежності від зовнішніх чи внутрішніх чинників, називається локусом контролю. Більш детальніше
локус контролю – це якість, яка характеризує схильність людини приписувати відповідальність за
результати своєї роботи зовнішнім силам чи власним здібностям і зусиллям [7, с. 186].
Компетентність, професіоналізм управлінця, якому делеговані повноваження і відповідальність,
мобілізовують його на якісне їх виконання або пошук нових підходів до вирішення поставлених
завдань. Командна діяльність базується на усвідомленні всіма учасниками спільної відповідальності.
Своєю чергою, вона підсилюється різними психологічними чинниками: груповою мотивацією,
прагненням пізнати нові види діяльності, ситуативною поведінкою, готовністю до ризиків тощо.

59

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

На практиці формування командного духу, робота єдиною командою лідерів є досить
складними. Для прикладу, в команді лідерів можуть бути розподілені ситуативні ролі, які найбільше
відповідають психологічним особливостям і соціальному статусу кожного. В літературі з менеджменту
є різні моделі розподілу ролей, однак на основі аналізу психології лідерства нами виділені наступні
ролі: лідер-організатор (ЛО), який здійснює функцію групового об’єднання, інтеграції (переважно цю
роль займає сам керівник організації); лідер-ініціатор (ЛІ) – виступає з новими ідеями, висуває
варіанти групових рішень; лідер-генератор емоційного настрою (ЛГЕ) – це, як правило, душа команди,
який згладжує всі «гострі кути» - (емоційний лідер); лідер-ерудит (ЛЕ), який є найбільш обізнаним
завдяки своїм енциклопедичним знанням; лідер емоційного тяжіння (ЛЕТ) – той, з ким всі хочуть
співпрацювати, хто завжди готовий допомогти; лідер-майстер на всі руки (ЛМ), універсальний
спеціаліст за всіма напрямках діяльності підприємства. Загалом перелічені ролі для команди лідерів
не є вичерпними, вони змінюються в залежності від ситуації. Й умовно вони охоплюють обидві
сторони командної взаємодії: ділову та емоційну. Розподіляючи ролі, лідер повинен брати до уваги
особисті якості членів команди, прагнення до успіху і групувати їх на основі цього по даних напрямках
співпраці. При тому обов’язково слід враховувати схильність до взаємодії кожного з них. Оскільки
нездатність налагоджувати демократичні відносини з іншими, схильність до конфліктності будь-якого
члена команди швидко зруйнує її. Буде втрачений імідж підприємства, підірваний авторитет керівникалідера. І навпаки – при вдалому розподілі ролей та делегуванні відповідних повноважень і
відповідальності буде досягнуто високий рівень командної взаємодії та синергетичний ефект за
результатами діяльності підприємства (рис.1).
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Рис. 1. Схема високої командної взаємодії, досягнутої на основі делегування
повноважень (авт. розробка)
Делегування повноважень орієнтоване на підвищення ефективності управління, на розвиток
творчих здібностей та управлінських навиків керівників різних рівнів. Передача частини управлінських
завдань спеціалістам, керівникам підрозділів мобілізує їх на високопродуктивну працю, і, водночас,
вона вивільняє значну частину робочого часу керівника підприємства. Цей час він може використати
для вирішення більш загальних стратегічних завдань. Але існує аксіома, пов’язана з делегуванням
повноважень: загальну відповідальність керівник не має права делегувати. З іншого правила витікає,
що будь-яке делегування вимагає контролю за двома моментами: термін виконання делегованого
завдання чи проекту згідно встановлених домовленостей; професійну чесність (якість виконання
роботи). Такі висновки підтверджуються результатами соціологічного опитування спеціалістів і
керівників вищої ланки 48 промислових та аграрних підприємств Львівської області (2010р.).
Делегування повноважень, колективне обговорення рішень практикують 46% керівників
досліджуваних підприємств. Хоча більшість респондентів (84,6%) висловлюються за колективну
відповідальність і лише 19,2% - за індивідуальні делеговані повноваження. В більшості досліджуваних

60

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

підприємств (63,2%) діє система оцінки діяльності працівників за кінцевим результатом. Очевидно
тому позитивно висловлюються про необхідність контролю з боку керівника підприємства за
термінами і якістю виконання делегованих завдань 56% опитаних. Отже, на підприємствах області
серед управлінського персоналу ще низький рівень готовності до командної діяльності на основі
делегування відповідальності і повноважень. Можливо, це пояснюється низькою мотивацією праці
менеджерів середньої ланки, переважанням авторитарного стилю керівництва над демократичним і,
відповідно, безініціативністю спеціалістів та управлінців, їх високим середнім віком (49 років). Ці ж
чинники не сприятимуть розвитку командного стилю управління.
Висновки з проведеного дослідження. Командне лідерство є важливою підставою розвитку
бізнесу у любій сфері діяльності. Лідерство керівника є особливо дієвим на етапі становлення
підприємства чи фірми або його трансформації. Однак без команди однодумців, без підтримки ядра
трудового колективу успіх у реалізації змін забезпечити складно. Реалізація на підприємстві механізму
колегіального співробітництва у формі команди лідерів творить надійні засади взаємодії працівників,
сприяє розвитку їх творчої ініціативи, взаємозамінюваності. Члени команди, яких веде лідер-керівник,
пов’язані між собою завданнями та повноваженнями, але взаємно вони не повинні
підпорядковуватись один одному.
Механізм управління з делегуванням повноважень сприяє реалізації творчих здібностей
спеціалістів та управлінців, дає їм свободу вибору у прийнятті рішень, але не звільняє від
відповідальності. Оптимальним способом розподілу ролей в команді лідерів є запропонована схема.
Але розподіл має бути строго індивідуалізованим і невимушеним. Лідер команди повинен здійснювати
контроль за виконанням делегованих повноважень і завдань, разом з тим він не має забувати давати
позитивні оцінки за досягнуті успіхи. Завдяки делегуванню мобілізуються приховані людські ресурси,
підвищується ефективність функціонування підприємства і підсилюється ідентифікація співробітника з
колективом, командою. Керівник одержує значно більше вільного часу для координування і
коригування дій членів команди.
Водночас делегування повноважень і відповідальності може мати непередбачувані або
негативні наслідки. Тому необхідно добре знати людину, якій керівник делегує повноваження, не
допустити шантажу або зловживань владою. Необхідно бути дуже обережним при делегуванні,
пам’ятати про відповідальність, оскільки за неправильні дії підлеглих відповідальність несе керівник.
Повноваження слід детально обговорити з членом команди, вияснити доцільність та деталізувати
умови делегування. Результати делегування слід оцінювати на основі співставлення реального з
бажаним. Варто обов’язково передбачувати ризики від делегування. Врахування цих моментів не
гарантує уникнення можливих помилок, але прискорить досягнення успіху
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Анотація
Розглянуто роль лідерства керівника та його команди у розвитку підприємств і показано їх
значення у забезпеченні економічного зростання. Обгрунтовано суть делегування повноважень і
відповідальності оперте на розгляді «моделі Герцберга». На основі аналізу позитивних і
негативних сторін делегування запропоновано конкретні рекомендації по їх вдосконаленню і
впровадженню.
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Аннотация
Рассмотрено роль лидерства руководителя и его команды в развитии предприятий и
показано их значение в обеспечении экономического роста. Выяснение сущности делегирования
полномочий и ответственности осуществлено с опорой на обзор «модели Герцберга». На основе
анализа положительных и отрицательных сторон делегирования предложены конкретные
рекомендации по его внедрению и усовершенствованию.
Ключевые слова: командное лидерство, ответственность, полномочия, делегирование,
руководитель.
Annotation
A headquarter leadership and his team to develop enterprise are considered and displayed their
meaning to ensure economic increasing. The delegation authority sense based on Hertsberg’s model. On
the base of analysis of delegation strengthes and weaknesses it’s supposed curtain recommendation to put
the in practice and their developing.
Key words: team leadership, responsibility, authority, delegation, headquarter.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Розвиток промислового сектора вітчизняної економіки є актуальною
стратегічною проблемою. Досягти сталого економічного прогресу згаданого сектору неможливо без
забезпечення конкурентоспроможності та стійкості конкурентних переваг промислових підприємств на
регіональних ринках, адже конкуренція виступає рушійною силою економічного розвитку суб’єктів
підприємницької діяльності. Поширення процесів глобалізації бізнесу, загострення конкуренції,
необхідність дієвих трансформаційних зрушень у галузі висувають вимогу розвивати виробничі
структури нової промислової системи кластерного типу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В економічній літературі дослідженню проблем
підвищення конкурентоспроможності та об’єднання підприємств на основі кластерного підходу
приділяється досить пильна увага як зарубіжними, так і українськими науковцями.
Науково-теоретичне опрацювання окремих аспектів конкуренції було започатковане А. Смітом.
Подальше дослідження «конкуренції», як економічної категорії, проводили Д. Рікардо, Дж. Робінзон,
Й. Шумпетер, Ф.А. Хайек, К.Р. Макконел та С.Л. Брю, М.Е. Портер та ін. Критичне вивчення
проблематики конкуренції та конкурентоспроможності також знайшло відображення в наукових працях
вітчизняних учених, зокрема, найбільш відомі дослідження з цих питань містять роботи Я.Б. Базилюка,
С.М. Кваші, М.Й. Маліка, Н.А. Мазура, Н.В. Місюка, П.Р. Пуцентейла, Б.Й. Пасхавера,
П.Т. Саблука, В.М. Трегобчука.
Різним аспектам кластерних утворень присвячені роботи вітчизняних вчених: І.О. Белебехи,
Г.К. Броншпака, О.М. Дідика, В.І. Захарченка, Г.М. Заболотного, Н.Н. Волкової, А.В. Іванька,
Д.Ф. Крисанова, М.Ф. Кропивка, С.О. Кропельницької, Д.І. Мазоренка, А.Д. Петруняка, Т.В. Сахна,
С.І. Соколенка, А.М. Стухницького, І.Г. Ткачука, С.М. Чернетки та ін.
Проте, виявлення тенденцій щодо розвитку методології підвищення конкурентоспроможності
промислових підприємств та їх сучасного функціонування, змін, які відбуваються протягом останніх
років у теорії та практиці формування і функціонування кластерних утворень потребує проведення
подальших наукових пошуків.
Постановка завдання. Метою статті є окреслення методологічних підходів щодо підвищення
рівня конкурентоспроможності національних промислових підприємств.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження.
Відмінні
характеристики
категорії
конкурентоспроможності – багатофакторність, складна ієрархічна структура і динамічність –
визначають загальну методологію її дослідження. Аналіз і оцінку конкурентоспроможності необхідно
найтіснішим чином пов'язувати з конкретним конкурентним полем і, особливо, з його рівнем. Різні рівні
формування конкурентних переваг тісно пов'язані між собою, і один без іншого неможливий. Важливо
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відзначити, що зв'язки між окремими рівнями формування конкурентоспроможності ущільнюються,
особливо між мезо- і макрорівнями. Не можна серйозно розраховувати на обґрунтовано високу
конкурентоспроможність підприємства, якщо в країні не відрегульовані основні баланси політичного,
соціального й економічного характеру. Відповідно, неможливо представити конкурентоздатну галузь
або країну без наявності конкурентоспроможних підприємств.
Превалювання значущості макроекономічних факторів конкурентоспроможності підприємств
було характерним для економічної політики України, яка реалізувалася останніми роками. Можна
констатувати розрив у логіці вирішення проблеми, що проявляється в ігноруванні проміжного медіумрівня конкурентних стосунків. Якщо конкурентоспроможність товару закладається на рівні
підприємства, то, дотримуючись подібної логіки, фактори конкурентоспроможності останнього,
насамперед, необхідно ідентифікувати на суміжному мезоекономічному рівні (безпосереднє оточення
як частка зовнішнього середовища підприємства). При цьому макрооточення впливає на рівень
конкурентоспроможності підприємства лише опосередковано. Тому більшість експертів сходяться на
думці, що навіть при ефективнішому управлінні макроекономікою не можна істотно вплинути
на ситуацію.
Подібна точка зору на роль механізмів мезоекономіки розділяється провідними українськими,
російськими й зарубіжними економістами.
Руйнування мезорівня означає примітивізацію структури управління, її атомізацію, коли
зберігаються тільки позбавлені інтеграційних ланок її низові елементи, які хаотично рухаються у
пошуках нової структурної стійкості та нових посередників, без яких економічна система будь-якого
рівня й масштабу існувати не може. Потрібно відзначити, що мезоекономічний рівень структури
економіки був чітко зафіксований у директивній системі управління. Її ліквідація більш за все
торкнулася саме середньої ланки економіки – галузевих міністерств й відомств та, відповідно,
спеціалізованих галузевих і підгалузевих комплексів з їх сегментами ринку. З часом – у міру виходу з
«шокового» стану і в цілях отримання конкурентних переваг – в економічному середовищі підприємств
почалися пошуки оптимізації структурної побудови бізнесу.
Економісти одностайні у визнанні важливості посередницької місії мезоекономіки, необхідності
нової якості управління не лише на мікро- і макрорівнях, але й на мезоекономічному рівні. У фокусі
економічних досліджень мають бути вже не стільки промислові підприємства самі по собі, скільки
проблеми їх адаптації до перманентно мінливих умов господарювання, що можуть бути вирішені
тільки на вищому мезорівні. Мезоекономіка включає простір між підприємствами та над ними й
пов'язує мікроекономічний рівень з макроекономічним. Вихід на цей рівень припускає консолідацію
зусиль окремих підприємств у боротьбі за ринок, концентрацію ресурсів, усунення конкуренції на
проміжних стадіях виробництва товарів і зниження внутрішніх витрат.
Особливості сучасної конкуренції (гіперконкуренції) в умовах глобалізації, включають руйнівний
характер, динамізм, багатоаспектність, ускладнення взаємозв'язків, агресивність, розширення спектру
й укрупнення її суб'єктів. Доведено, що ключовими суб'єктами конкурентних стосунків у галузі
промисловості стають різні інтегровані утворення надфірмового рівня – олігополістичні вертикально
інтегровані структури та промислові кластери, які діють глобально. Зміна суб'єктів конкурентних
стосунків трансформує існуючу теорію ринку, яка виходить з ситуації взаємодії атомізованих
господарських одиниць (виробників і споживачів) у рамках суспільно регульованого розподілу праці,
спеціалізації й різносторонньої, складної взаємозалежності основних господарських одиниць. В
умовах глобалізації все це сильно змінюється. Різко зростає число та роль монополізованих або
олігополізованих секторів, які по найрізноманітніших каналах підпорядковують собі безліч дрібних і
середніх підприємців і регулюють їх ринки [1, с. 67-77].
У реальності в конкурентних стосунках беруть участь малі та середні підприємства, холдинги,
промислово-фінансові групи тощо. Однакове трактування понять «підприємство», «компанія»,
«корпорація», яке спостерігається як в статистиці, так і у наукових роботах, на наш погляд,
неприпустиме. Важливість розмежування цих понять при вирішенні проблем формування
конкурентних переваг суб’єктів підприємництва пов'язана з ідентифікацією факторів їх створення і
визначення можливості впливу на них товаровиробника.
Ця умовність визначається межами діяльності організації (її виглядом – фірма, підприємство,
корпорація, холдинг тощо) і повноваженнями щодо управління цією діяльністю. Так, для підрозділу
будь-якої фірми зовнішнім середовищем є її ж підрозділи, які виконують роль споживача,
постачальника тощо. Чіткої межі між зовнішнім і внутрішнім середовищем, так як і між окремими
факторами не існує. В чистому вигляді їх виділити неможливо, але при цьому у практиці управління
враховувати необхідно. І це врахування виявляється в методології управління (підходи, пріоритети,
системність, місія тощо) [3, с. 65-71].
Критичне значення зовнішніх факторів конкурентоспроможності підприємства суттєво сприяє
розвитку кооперативної поведінки й міжфірмових мереж, переходу від великих схем вертикальної
інтеграції до рухливих і гнучких зв'язків, усвідомленню критичної ролі ключових здібностей фірми для
безпомилкового позиціювання в загальній виробничо-торговельній схемі, зростанню інтересу до
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порівняльного аналізу конкурентів і вивчення витрат у контексті ланцюга й системи цінностей.
Найважливішою ключовою компетенцією підприємства стає здатність до координації та досягнення
стійких угод з учасниками ринку або конкордоздатність. Запропонований термін характеризує складні
стосунки між суб'єктами, які включають конкурентну і коопераційну складову.
В літературі рівні конкурентних відносин і співвідношення з ними суб'єктів конкуренції
визначаються неоднозначно. Насамперед, це стосується підприємств (фірм). Конкурентоспроможність
підприємств відноситься до мезоекономіки, а сам мезорівень визначає сферу формування сукупної
мікроконкурентоспроможності товарів.
Низка інших авторів, розглядаючи мікроекономічний рівень, вбачають принципову різницю між
власне підприємствами, як атомами економічного життя, та їх різними об’єднаннями [4, с. 342]. Крім
того, при дослідженні вертикальної структури категорії конкурентоспроможності часто упускають
територіальні аспекти, в яких також можна виділити мікро-, мезо- й макрорівні, до котрих можна
віднести відповідно муніципальну, регіональну й національну економіки.
В економічній теорії рівні економіки визначаються таким чином:
• мікроекономіка досліджує інтереси суб'єктів господарювання, підприємців, бізнесменів,
працівників, їх потреби і мотиви, ринковий попит і поведінку споживачів тощо. Інакше кажучи,
мікроекономіка має справу із законами функціонування окремих суб'єктів у ринковій економіці, вивчає
ціни і обсяги виробництва продукції на окремих ринках, фактори попиту і пропозиції окремих товарів,
особливості поведінки фірм в умовах різних типів ринкових структур;
• макроекономіка досліджує систему господарювання в національній економіці загалом,
розглядає сукупні агреговані показники доходу, зайнятості, динаміки цін, визначає напрями
економічної політики держави. Вона оперує такими категоріями, як сукупний попит і сукупна
пропозиція, національний дохід, фінансова система, інфляція, державний бюджет, макроекономічні
пропорції і їх регулювання;
• мезоекономіка або медіум-рівень припускає дослідження законів функціонування певних
підсистем національної економіки в територіальному (регіон, область, місто, район тощо) або
галузевому (промисловість, аграрний сектор, військово-промисловий комплекс) розрізі, а також
інтеграційних корпоративних об'єднань.
Таким чином, підприємство як товаровиробник – мікроекономічне поняття. А мезоекономіка
включає простір між підприємствами і над ними й пов'язує мікроекономічний рівень з
макроекономічним. Це порівняно новий напрям економічного аналізу, предметом якого є системи
середнього ієрархічного рівня: галузі, галузеві ринкові структури, комплекси, групи підприємств.
Підвищення рівня конкурентного поля ускладнює аналіз конкурентоспроможності порівнюваних
об'єктів, вводячи нові фактори і джерела конкурентних переваг. Вплив цього конкурентного поля поки
що не повністю проаналізований, а роль мезоконкурентоспроможності − недооцінена.
Окремою проблемою мезоекономіки є ідентифікація різних інтегрованих виробничих систем і їх
комбінацій, що є результатом господарської взаємодії. Багато суб'єктів мезоекономіки є новими,
формуючись під впливом всіх структурних процесів, які відбуваються в економіці. В цьому сенсі
мезоекономіка – найрухливіший елемент економіки, що вимагає найтонших методів управління
конкурентоспроможністю. Окрім традиційних суб'єктів цього рівня – галузевого й регіонального ринку –
в ньому з'являються абсолютно нові актори. Можна говорити про еволюцію архітектури класичних
товаровиробників і появу нових структурних елементів в економіці (міжгалузевих комплексів, кластерів
тощо) зі своїми партнерами конкурентної поведінки.
Непрозорість і різнорідність інтеграційних об'єднань мезорівня породила використання в
економічній літературі терміну бізнес-групи (на відміну від холдингу, конгломерату тощо). Говорячи
про бізнес-групи, фахівці можуть мати на увазі декілька типів об'єднань:
 об'єднання холдингового типу, засновані на здійсненні контролю через володіння акціями;
 об'єднання підприємств, відносно яких контроль реально здійснюється з одного центру, за
відсутності акціонерних механізмів. Ця група включає найбільш різнорідні об'єднання – від групи
підприємств, що координують свою діяльність під патронажем регіональних органів влади, до
переробних підприємств, які погоджують діяльність з постачальником давальницької сировини;
 офіційно зареєстровані промислово-фінансові групи (ПФГ), основою створення яких є
спеціальний договір;
 об'єднання підприємств (зокрема, у формі альянсів), що здійснюють спільні проекти (в галузі
досліджень та інновацій, будівництва об'єктів інфраструктури тощо). Зміст діяльності таких груп дуже
часто відповідає тим же цілям, які висуваються офіційно зареєстрованими ПФГ. Відмінність між
стратегічними альянсами й офіційно зареєстрованими ПФГ полягає виключно в наявності або
відсутності спеціального статусу, який визнається державою;
 групи незалежних компаній, що діють на одному й тому ж ринку і мають спільні інтереси. За
відсутності єдиного центру контролю ці компанії проте можуть здійснювати узгоджену ринкову,
інноваційну, інвестиційну й іншу політику.

64

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

В усіх цих типах бізнес-груп можуть реалізовуватися три види інтеграції – галузева, регіональна
і корпоративна.
На практиці традиційними суб'єктами мезоконкурентоспроможності виступали галузь і регіон, які
можна розглядати як вищий субрівень мезоекономіки. Ефективність роботи окремих галузей, регіонів,
національного господарства оцінюється, окрім традиційних критеріїв, за показниками, які характерні
для згаданої галузі й описують ступінь її живучості та динамічності при різних варіантах розвитку
економіки конкретної країни й усього світу загалом.
Конкурентоспроможність регіону – це обумовлене економічними, соціальними, політичними й
іншими факторами положення регіону та його окремих товаровиробників на внутрішньому та
зовнішньому ринках, відображене через показники (індикатори), які адекватно характеризують такий
стан його динаміки [8, с. 123-132].
Підхід до оцінки конкурентоспроможності регіону також часто опирається на концепцію М.
Портера, яка порівнює продуктивність (виробіток) використання регіональних ресурсів, і, насамперед,
робочої сили й капіталу, з іншими регіонами, а результат відображається у величині валового
регіонального продукту (ВРП) на душу населення, а також в його динаміці [5, с. 524]. Внаслідок великої
складності доктрина оцінки конкурентоспроможності регіону може базуватися на системі показників
та індикаторів.
Процеси, які відбуваються сьогодні в глобалізованому світі, формують новий міжнародний
контекст існування України. З початку 1990-их років в Україні, як і в Європі, на противагу руйнівному
впливу ліберальної глобалізації розгорталися процеси регіоналізації соціокультурного, економічного й
адміністративно-політичного простору країни.
Впродовж десятиліть регіони були частинами єдиного народногосподарського комплексу, і їх
економічні зони, як правило, збігалися з державно-адміністративними межами. Регіони радянської
держави не лише не вступали у пряму економічну конкуренцію між собою, але й були, зважаючи на
свою народногосподарську спеціалізацію, взаємодоповнюючими ланками єдиних технологічних
ланцюгів. Головними принципами державної політики в регіональній сфері були комплексність
соціально-економічного розвитку й вирівнювання його рівня в різних регіонах.
Проте така політика не дала очікуваних результатів. У наші дні проблема регіональної
соціально-економічної асиметрії залишається однією з складних макроекономічних проблем. Разюча
соціально-економічна асиметрія українських регіонів робить більшість з них не конкурентоздатними за
низкою напрямів. В епоху світової глобалізації, коли відбувається перехід від індустріальної економіки
до постіндустріальної, від адміністративної інтеграції до економіко-культурної, чітко позначилися межі
зростання регіонів країни. Для нинішньої регіоналізації в Україні характерний перехід від
вертикального типу зв'язків (центр – регіони) до горизонтального (регіони як партнери один одного й
партнери центру) як на політичному, так і на економічному просторі.
Не підлягає сумніву, що, окрім політичного, в регіоналізації присутній і економічний аспект.
Переміщення капіталу за межі конституційно оформлених «адміністративних» регіонів, винесення
центрів управління виробничими комплексами регіонів за їх межі, виникнення центрів управління
потоками власності, фінансів і товарів поза зоною юрисдикції органів влади ведуть до регіоналізації
економічного плану – утворення «економічних регіонів». При цьому очевидно, що географічна
локалізація «економічних» регіонів перестає збігатися з колишнім державно-адміністративним поділом
країни. Часто це викликано технологічними причинами. Як результат, економічні межі більше не
відповідають адміністративним.
Нові «культурно-економічні» регіони не ліквідовують старі «адміністративні», а лише
«надбудовуються» над ними, але при цьому набувають іншої просторової організації. Вони більше не
існують як єдина протяжна (без розривів) територія. Її протяжність вже не така важлива, набагато
суттєвішою є наявність комунікацій між частками цих регіонів.
Усередині «культурно-економічних» регіонів виділяються центри, в які переміщаються суб'єкти,
що ухвалюють рішення, причому не стільки технічні або технологічні, скільки фінансові, корпоративностратегічні й соціокультурні. Будучи, за своєю суттю, носіями людського капіталу, згадані суб'єкти
пред'являють до центрів «культурно-економічних» регіонів особливі вимоги до їх облаштування і,
насамперед, до облаштування технологічного зростання, управління соціальними процесами,
формування культурного середовища, необхідного для роботи й життя кваліфікованих кадрів. У цих
центрах концентруються нові технології, які зберігають і примножують людський капітал, а також
інфраструктури, що обслуговують створення й розповсюдження вказаних технологій.
Окрім центрів, у «культурно-економічних» регіонах утворюється периферія. Нею стають райони
дислокації виробничих потужностей, інших виробничих об'єктів. Дуже часто ці об'єкти знаходяться на
значній територіальній відстані від центрів ухвалення рішень. При цьому нові економічні регіони не
утворюють суцільного простору, який покриває території без будь-яких розривів, і схожі, швидше, на
архіпелаги, аніж на континенти.
Це приводить до суперечності: з одного боку, спостерігається глобальна дисперсія
виробництва, а з іншого – концентрація виробничих послуг у столичних містах. Кластеризація послуг, у
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свою чергу, приваблює й інші види послуг, що відносяться до нерухомості, комунікацій, туризму,
мистецтва, культури тощо. Нова просторова логіка будівництва «культурно-економічних» регіонів
визначається локалізацією, перш за все, управлінням фінансовими, товарними потоками, створенням
нових продуктів і технологій. Але для того, щоб простір став таким регіоном, в ньому повинні
поєднатися технологічні цикли, рух фінансів, акціонерного капіталу й робочої сили. З'являються нові
гнучкі форми внутрішньорегіональної інтеграції, що дають змогу підвищити конкурентоспроможність
регіонального бізнесу.
Головним геополітичним завданням України має стати завдання культурного визнання, а також
забезпечення конкурентоспроможності національних «культурно-економічних» регіонів у глобальній
культурі та глобальній економіці.
Таким чином, у світовій конкуренції відбуваються якісні зміни, пов'язані з глобалізацією,
нерівномірністю розвитку, посиленням боротьби між тенденціями формування однополярного і
багатополярного світу, включенням у боротьбу нових складних соціально-економічних систем.
Протидія глобалізації та регіоналізації, які виступають антиподними формами сучасної інтеграції,
ускладнюють конкурентні стратегії суб'єктів конкурентної боротьби. Не дивлячись на глобалізацію
галузей, роль країни та регіону базування останнім часом посилилася, й успіх підприємств у змаганні з
конкурентами залежить, перш за все, від стану справ у країні та регіоні. В свою чергу, країни й регіони
розвиваються в конкурентному середовищі, а їх розвиток залежить від усіх елементів ринку,
насамперед, від конкуренції підприємств.
Констатація того, що в теперішній час багато бар'єрів і можливостей для підвищення
конкурентоспроможності бізнесу наявні на регіональному й локальному рівнях та пов'язані з якістю
регіонального бізнес-ландшафту має особливе значення для України.
Появі та розвитку конкурентоспроможних компаній може сприяти або перешкоджати система
ресурсів і умов (наприклад, доступність і якість людських ресурсів, можливості для проведення
НДДКР, якість телекомунікаційної інфраструктури, наявність і конкурентоспроможність постачальників
устаткування, компонентів, спеціалізованого сервісу, інвестиційні стимули, продуктивність конкуренції
тощо), що склалася в регіоні. Цю систему ще позначають узагальненим терміном − бізнес-клімат або
бізнес-ландшафт. Якісний бізнес-клімат підтримує конкурентоспроможність компаній, а також сприяє
появі нового бізнесу. В ситуації, що склалася, розуміння процесів, які відбуваються в українських
регіонах, набуває стратегічного значення. Недолік інформації й знань про реальні економічні процеси
в регіонах, а також відсутність ефективної системи виявлення та передачі кращої практики в галузі
стимулювання регіонального розвитку є серйозною проблемою для розвитку України.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, виходячи із загального положення про
зв'язок характеристик конкурентоспроможності й конкурентного поля, а також його рівня, можна
вибудувати методологію підвищення конкурентоспроможності підприємства. Розглядаючи рівень
виробника як мікроекономічний, необхідно проводити принципову межу власне між підприємствами як
атомами економічного життя та їх різними об'єднаннями, що утворюють мезорівень конкурентних
стосунків. Системне вирішення проблем конкурентоспроможності промислових підприємств означає,
що пошук джерел і факторів конкурентних переваг повинен стосуватися не лише їх внутрішнього, але
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конкурентоспроможністю промислових підприємств, потрібно говорити про те, якою мірою, в якому
ступені, в якій послідовності доцільно використовувати фактори конкурентних переваг на кожному з
рівнів і, насамперед, суміжному мезоекономічному рівні.
Мезорівень конкурентоспроможності сьогодні досліджений найменше. Це порівняно новий
напрям економічного аналізу, предметом якого є системи середнього ієрархічного рівня: галузі,
галузеві й регіональні квазіінтеграційні утворення, комплекси, групи підприємств.
Виходячи із вищенаведеного, принципи та підходи, на яких повинно базуватися вирішення
проблеми підвищення конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств можна
сформулювати таким чином.
По-перше, виходячи з аналізу ієрархічності категорії конкурентоспроможності реалізація
системного підходу як основоположного принципу наукового пізнання передбачає розробку переліку
дій на всіх трьох рівнях – мікроекономічному, мезоекономічному й макроекономічному. При цьому
вищий рівень конкурентного поля створює умови для дій на нижчому рівні, ефективність якого, в свою
чергу, виступає способом досягнення цілей конкурентоспроможності на більш високому рівні.
Забезпечення вертикальної єдності в досягненні конкурентоспроможності визначає логіку розробки
інструментів управління.
По-друге, формування конкурентних переваг українських підприємств має ґрунтуватися, перш
за все, на використанні механізмів не макро-, а мезоекономіки. На галузевому, регіональному й
квазікорпоративному рівнях відбуваються багато найважливіших процесів, без яких неможливо
досягти конкурентних переваг шляхом реконструювання та поліпшення ланцюжків створення цінності.
Ці процеси в теперішній час найменш задіяні в українській промисловості.
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По-третє, з урахуванням просторової протяжності, різноманітності регіональних «порівняльних
переваг»,
мезоконкурентоспроможність
вітчизняної
промисловості
повинна
обов'язково
використовувати конкурентні переваги, які створюються й утримуються в тісному зв'язку з
територіальними умовами. Об'єктивні закономірності розмивання галузевих кордонів і руйнування
галузевого управління промисловістю обумовлюють актуальність територіальної локалізації
промислового виробництва й стимулювання створення сучасних мезорівневих суб'єктів конкуренції в
регіональному розрізі.
По-четверте, не дивлячись на глобалізацію, місцевий бізнес-ландшафт повинен формувати
архітектуру ланцюжків цінностей, які створюються в межах нових «культурно-економічних» регіонів.
Досягнення українським бізнесом розмірів, співмасштабних глобальному ринку, не означає
обов'язкової вертикальної або диверсифікаційної інтеграції. Консолідація може відбуватися в рамках
нових «культурно-економічних» регіонів на основі мережевого принципу, як формування свого роду
мегакорпорації постачальників, субпідрядників і конкурентів.
На нашу думку, всім перерахованим методологічним принципам відповідає концепція, яка дає
цілісне уявлення про будь-яке явище або подію, сприяючи достатньо глибокому їх розумінню, а також
визначає методологію й організацію практичної діяльності щодо кластеризації економіки.
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Анотація
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Аннотация
В статье очерчены методологические подходы к повышению конкурентоспособности
промышленных предприятий Украины.
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО
МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Підвищення конкурентоспроможності підприємств є головним
чинником виходу на зовнішні ринки збуту продукції та їх прибутковості. Через те, розробка і
застосування ефективного механізму, за допомогою якого можна було б підвищувати
конкурентоспроможність, вкрай необхідна промисловим підприємствам.
Взаємозв’язок елементів структури системи підвищення конкурентоспроможності вказує на те,
що розробка самого механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства має ґрунтуватися
на об’єктивних законах: розвитку конкуренції, попиту і пропозиції, залежності взаємозв’язку
виробництва та споживання, ефекту масштабу виробництва, економії часу, постійного зростання
додаткових витрат, зростання потреб споживачів, обмеженості ресурсів та інших.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед сучасних наукових підходів щодо
підвищення рівня конкурентоспроможності промислових підприємств слід виділити наукові праці
Азаєва Г.Л., Зав’ялова П.С., Портера М., Райзберга Б., Спірідонова І.А., Фатхутдінова Р.А.,
Юданова А.Ю. та багатьох інших. Велика різноманітність наукових досліджень ускладнена
неоднозначністю думок. Через те, необхідною є розробка і застосування механізму підвищення
конкурентоспроможності підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних і практичних основ
формування і застосування ефективного механізму підвищення рівня конкурентоспроможності
підприємств машинобудівної галузі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Механізм підвищення конкурентоспроможності
має впливати на всі сфери забезпечення підприємства кадрами, інформацією, матеріалами,
фінансами, інвестиціями, енергією, рекламою, збутовою діяльністю. І через те, підприємство нами
розглядається як організаційна система цілей функціонування, підвищення конкурентоспроможності
та її забезпечення. Окрім законів, які нами визначені раніше, побудова механізму має відповідати
дотриманню певних закономірностей, наприклад: закономірність постійного зростання потреб і
обмеженості ресурсів.
Сам механізм має включати такі основні етапи: оцінку конкурентного потенціалу; встановлення
конкурентних переваг; багатопараметричну полікритеріальну систему оцінки і підвищення
конкурентоспроможності підприємства; вибір стратегії розвитку на основі системи підвищення
конкурентоспроможності; моніторинг конкурентоспроможності підприємства під час здійснення
обраної стратегії розвитку.
Механізмом підвищення конкурентоспроможності підприємства має стати логічний, доведений
до необхідного рівня формалізації, опис системи управління для забезпечення конкурентних переваг у
формі певних принципів, пріоритетів, важелів та методів впливу на фактори і умови, що формують
конкурентоздатність підприємства. Виходячи з цього, інноваційна модель механізму підвищення
конкурентоспроможності підприємства має бути розроблена на науковій основі гнучкої моделі, яка
ґрунтується на законах еволюційного розвитку, враховує вплив і стан зовнішнього та внутрішнього
середовища, включає основні принципи, методи та важелі управління, а також інструментарій, за
допомогою якого підприємство може впливати на рівень конкурентних переваг, для того, щоб бути
конкурентоспроможним як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Оцінка конкурентних переваг
складових діяльності підприємства здійснюється на основі порівняння фактично отриманого рівня
конкурентних відмінностей цих складових з рівнем їх у підприємств конкурентів або нормативних їх
характеристик. Дані про відхилення за каналами зворотного зв’язку мають подаватися на вхід системи
з тим, щоб приймати управлінські рішення по доведенню фактичного рівня до нормативного і тим
самим впливати на конкурентів і бути конкурентоздатним на ринку аналогічних товарів (рис. 1.).
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Рис.1. Взаємозв’язок елементів у структурі механізму підвищення
конкурентоспроможності підприємства
Моніторинг, як основний засіб сучасного механізму підвищення конкурентоспроможності
підприємств, має включати склад показників, які характеризують рівень конкурентоспроможності
підприємства, терміни представлення необхідної інформації та зведених аналітичних звітів,
відповідальних працівників за надання об’єктивної і достовірної інформації, склад, методи та
інструментарій для аналітичних звітів і прогнозуючих заходів досяжності нормативних показників рівня
конкурентоспроможності підприємства [1].
Таким чином, розробка механізму підвищення конкурентоспроможності машинобудівних
підприємств ґрунтується на системно-комплексному підході, на інтегральній оцінці конкурентного
потенціалу підприємства та на багато-параметричній полікритеріальній системі підвищення
конкурентоспроможності підприємства, обранні необхідної стратегії і тактичних заходів з їх реалізації.
Використання функціонального підходу поряд із ресурсним підходом дозволяє розглядати
управління підвищенням конкурентоспроможності як поетапне здійснення функцій управління,
спрямованих на ресурсне, фінансове, інтелектуальне, інноваційно-інвестиційне, інформаційне та інше
забезпечення, та як процес більш ефективного використання ресурсів підприємства порівняно з
підприємствами-конкурентами. Кожен етап має бути розглянутий, проаналізований і здійснений для
послідовної оцінки та підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства [2].
Формування механізму підвищення конкурентоспроможності підприємств має включати наступні
етапи: оцінку конкурентного потенціалу на основі визначених складових; аналіз отриманих результатів
оцінки і виявлення відхилень у досягненні альтернатив; оцінку і систему підвищення
конкурентоспроможності підприємства; вибір стратегії розвитку підприємства у залежності від
виявлених відхилень; вивчення напрямів підвищення конкурентоспроможності відповідно до
досягнення нормативних характеристик; контроль виконання напрямів; моніторинг виконання
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поставлених цілей по підвищенню конкурентоспроможності підприємства та забезпечення ресурсами
для підтримки конкурентних переваг підприємства.
Методами управління у запропонованому механізмі підвищення конкурентоспроможності
можуть бути методи, які використовуються в менеджменті: організаційно-розпорядчі (розпорядження,
конкретні вказівки, рішення за центрами виникнення проблем, оперативні, нормативні, централізовані
методи); економічні (стимулювання інтересів, загальні правила, важелями в них є ціни, кредити,
нормативи, самостійності у прийнятті рішень, довготривалі за термінами виконання); соціальнопсихологічні
(лідерство,
особливості
особистості,
корпоративності
і
сприятливого
психологічного клімату).
Нами визначено основні принципи формування ефективного механізму підвищення
конкурентоспроможності підприємства, до яких автором віднесені наступні: комплексності та
системності; динамічності; інноваційності; інтеграційності; гнучкості; ієрархічності; інформаційності;
прозорості і відкритості; прогнозованості; перспективності і контрольованості.
Запропоновані нами принципи побудови механізму підвищення конкурентоспроможності
підприємства є передумовами його розробки і відіграють важливу роль у подальшій ефективності
функціонування розробленого механізму. Якщо дотримуватись певних принципів при побудові
ефективного механізму підвищення конкурентоспроможності, то він має базуватися на наступних
концепціях: орієнтованих на покупця, орієнтованих на продажі з агресивною політикою, виробничоорієнтованого
бізнесу,
соціально-відповідального
бізнесу
та
корпоративної
відповідальності бізнесу [3].
За умов глобалізації підвищення конкурентоспроможності підприємства для забезпечення його
конкурентних переваг потребує розробки і запровадження певних орієнтирів, спрямованих на
об’єктивну оцінку стану підприємства, формування механізму підвищення конкурентоспроможності,
прозоре і відповідальне ставлення як до виробників, так і до споживачів продукції.
Розробка механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства має відрізнятися
цільовою спрямованістю на виживання його за сучасних кризових явищ, багатоаспектністю оцінки
стану та визначення напрямів набуття конкурентних переваг, складністю структури і простотою
використання. Механізм сучасної оцінки конкурентних переваг має включати прогресивні методи
організації бізнес-проектів для створення принципово-нових напрямів діяльності підприємства [4].
Сучасна парадигма підвищення рівня конкурентних переваг підприємства має відрізнятися
комплексністю підходів у всебічній оцінці, діагностиці та визначенні напрямів підвищення
конкурентоспроможності підприємства [5].
На наш погляд, оцінюватися має: виробничо-технологічний, продуктивно-трудовий, ресурсновартісний, маркетинговий, інноваційний, інвестиційний, експортний, товарний потенціали, кожен із
яких має включати не менше п’яти складових оцінки їх рівня на підприємстві. В результаті має бути
знайдений синергійний ефект від комплексного підвищення рівня конкурентоспроможності
підприємства, спрямованого на всебічність як оцінки, так і перспектив функціонування.
Запропонований механізм підвищення конкурентоспроможності ґрунтується на сучасній
парадигмі інтегрованого управління підвищенням конкурентоспроможності, в основі якого закладено
12 критеріїв, а саме: системному підході, постійних інноваціях, ефективності всіх сфер функціонування
підприємства, відповідності внутрішніх процесів завданням, мотивації конкурентоспроможності,
відповідності механізму ресурсам і функціям, інтегрованому управлінню конкурентними перевагами,
реалізації механізму з єдиного центру, використанні багатопараметричної системи підвищення рівня
конкурентоспроможності в якості інструментарію, інформаційні базі пошуку заходів підвищення
конкурентоспроможності, використанні стратегічного менеджменту, спрямованості на вибір
необхідної стратегії.
Функціонування механізму підвищення конкурентоспроможності з використанням ресурсного і
функціонального підходів має початковим етапом оцінку конкурентного потенціалу та його складових
елементів за ресурсною та функціональною ознакою на основі індикаторного методу [6].
Використання даного методу є виправданим, оскільки сама оцінка є нескладною та укрупненою,
та сигнальним, оскільки за його результатами одразу ж стане відомо, які конкурентні переваги має
досліджуване підприємство з підприємством-конкурентом і які відмінності існують для того, щоб
звернути увагу на їх характер – позитивні вони чи негативні. Якщо якась відмінність має негативний
характер, то скориставшись багатопараметричною полікритеріальною системою проводиться більш
деталізована і диференційована оцінка саме цих конкурентних відмінностей та відхилень фактичних
показників рівня конкурентоспроможності від показників-параметрів підприємства-конкурента або
аналога, чи значень їх нормативних параметрів.
Структурологічна модель механізму підвищення конкурентоспроможності підприємств охоплює і
враховує вплив усіх можливих факторів на діяльність машинобудівних підприємств і дозволяє не
лише оцінити рівень конкурентних переваг підприємства, але й чітко окреслює напрями підвищення
загального рівня конкурентоспроможності на основі вибору запропонованих стратегій
розвитку підприємства [7].
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Відхилення аналізується і набирається перелік заходів, які спрямовані на їх усунення та
пропонується і розробляється відповідна конкурентна стратегія (виробничо-технологічна, ресурсновартісна, продуктивно-трудова, або експортна, інноваційна, інвестиційна, маркетингова або товарна).
Багатопараметрична полікритеріальна система слугує в механізмі інструментом, оскільки
завдяки включеним до неї параметричним показникам та їх нормативним значенням, а також заходам
чи обраним стратегіям може здійснюватися підвищення рівня конкурентоспроможності
машинобудівного підприємства [8].
Висновки
з
проведеного
дослідження.
Отже,
процеси
підвищення
рівня
конкурентоспроможності мають оцінюватися за допомогою налагодженої системи постійного
моніторингу фактичних показників у порівнянні з нормативними. З метою спрощення складних
розрахунків нами запропоновані алгоритм і блок-схема автоматизованої системи оцінки і підвищення
рівня конкурентоспроможності підприємства, в якій мають бути закладені і нормативні значення
параметрів, і формульні залежності цих показників на основі фактичних даних, а також визначення
відхилень, спрямованих на підвищення будь-якої складової конкурентоспроможності підприємства.
Бібліографічний список
1. Войнаренко М.П. Ділова активність підприємств: проблеми аналізу та оцінки : монографія /
М.П. Войнаренко, Т.Г. Рзаєва. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 284 с.
2. Гринчуцький В. Теоретичний аналіз деяких аспектів забезпечення конкурентоспроможності
підприємства / В. Гринчуцький // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії.
Економічні науки. – 2008. – Вип. 4 (13). – С. 250–257.
3. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г.Л. Азоев, А.П. Челенков /
Государственный ун-т управления, Национальный фонд подготовки кадров. – М. : НОВОСТИ, 2000. –
256 с.
4. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика,
маркетинг, менеджмент / Р.А. Фатхутдинов – М. : Маркетинг, 2002. – 892 с.
5. Портер М. Конкурентное преимущество как достичь высокого результата и обеспечить его
устойчивость ; пер. с англ. / М. Портер. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 715 с.
6. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика / А.Ю. Юданов. – М. : ГНОМ-ПРЕСС, 1998. –
384 с.
7. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. / С. М. Клименко та ін. – К. :
КНЕУ, 2008. – 520 с.
8. Гончаров В. М. Формування стратегії управління розвитком промислового підприємства на
основі показників ефективності : монографія / В.М. Гончаров, М.В. Макаренко, В.Ю. Припотень. –
Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2007. – 136 с.
Анотація
У статті розглянуто теоретичні та практичні основи формування та застосування
механізму підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств. Визначено складові
елементи запропонованого механізму, до яких віднесено: закони, принципи, методи, показники та
критерії підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств.
Ключові слова: конкурентоспроможність, механізм, структура, функціонування механізму,
ефективність застосування.
Аннотация
В статье рассмотрены теоретические и практические основы формирования и применения
механизма повышения конкурентоспособности промышленных предприятий. Определены
составные элементы предложенного механизма, включающие: законы, принципы, методы,
показатели и критерии повышения уровня конкурентоспособности предприятий.
Ключевые слова: конкурентоспособность, механизм, структура, функционирование
механизма, эффективность применения.
Annotation
The article deals with theoretical and practical basis of the mechanism of formation and increase the
competitiveness of industrial enterprises. Determined by the constituent elements of the proposed
mechanism, including: laws, principles, methods and criteria improve the competitiveness of enterprises.
Key words: competitiveness, mechanism, structure, functioning of mechanism, efficiency of
application.

71

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

УДК 331.009

Герчанівська С.В.,
кандидат економічних наук,
Відокремлений підрозділ Національного університету
біоресурсів і природокористування України
«Бережанський агротехнічний інститут»

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Постановка проблеми. Будь-які соціальні перетворення, що впливають на всі економічні
процеси, пов’язані з людським фактором, тому в полі зору основний ресурс кожного підприємства –
персонал. Стан управління персоналом на підприємстві визначає загальні результати його діяльності.
Як відомо, уміння управляти персоналом будь-якої підприємницької структури – це одночасно наука і
мистецтво, що приходить з досвідом і підтримується знаннями. Механізм управління персоналом
зумовлюється змінами, що відбуваються на макро- і мікрорівнях, у зовнішньому та внутрішньому
середовищах підприємства. В сучасних умовах впровадження стратегічного управління персоналом
підприємства є нагальною необхідністю, яка обумовлена посиленням конкурентної боротьби.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання управління персоналом на підприємствах
розглядають багато вітчизняних вчених-економістів: Т. Балановська, Д. Богиня, О. Грішнова,
О. Гудзинський, Е.Лібанова, З. Шершньова, А. Чикуркова та ін. Проте, проблеми використання
стратегічного підходу до управління персоналом вивчено недостатньо, розроблені стратегії
управління персоналом часто мають безсистемний характер.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування особливостей та важливості
стратегічного управління персоналом підприємств в сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Нині діяльність підприємств пов’язана з
необхідністю забезпечення їх конкурентоспроможності на основі впровадження нової техніки,
використання новітніх технологій виробництва. Інноваційний розвиток висуває нові вимоги до якості
персоналу підприємств, зокрема щодо професійної компетентності, мобільності, готовності до
професійного розвитку. Персонал підприємства розглядається як його основний стратегічний ресурс,
що зумовлює необхідність формування відповідних принципів і методів управління. Стратегічне
управління підприємством дає змогу узагальнити і вирішити цілий ряд питань адаптації працівників до
зовнішніх умов, враховуючи при цьому особистісний фактор. Воно передбачає не тільки визначення
стратегії розвитку підприємства, а й підвищення мотивації, зацікавленості всіх працівників у
його реалізації.
Стратегічне управління персоналом дозволяє вирішувати наступні завдання:
1) забезпечення підприємства необхідними людськими ресурсами у відповідності до його
стратегії;
2) формування
внутрішнього
середовища
підприємства
таким
чином,
що
внутрішньоорганізаційна культура, ціннісні орієнтири, пріоритети у потребах створюють умови та
стимулюють відтворення та реалізацію людських ресурсів та власне стратегічного управління;
3) здатність усунення протиріч в питаннях централізації-децентралізації управління
персоналом [6].
Виконання завдань стратегічного управління персоналом залежить не тільки від досконалості їх
розробки вищим керівництвом підприємства, але й від втілення стратегії виконавцями.
Формування, розвиток та використання є основними функціями управління персоналом.
Виходячи з вищесказаного, стратегічне управління персоналом – це сукупність цілеспрямованих дій,
які забезпечують формування та розвиток конкурентоспроможного кадрового потенціалу, його
ефективне використання за умови своєчасного й адекватного реагування на зміни середовища, що
сприяє формуванню на підприємстві ключових факторів успіху.
Стратегічне управління персоналом повинне ґрунтуватися на принципах системного підходу, що
дасть змогу розглядати його як систему, яка складається з сукупності складових взаємозалежних і
взаємодіючих підсистем (постановка завдань, планування, контроль, оцінка) та означає ув’язування
конкретних рішень у межах підсистем з урахуванням їх впливу на всю систему загалом, аналіз і
прийняття рішень щодо персоналу з урахуванням зовнішнього, внутрішнього середовища та
загального напряму розвитку підприємства.
Реалізація стратегічного управління персоналом здійснюється через розробку персоналстратегії. Об’єктом даної стратегії є фізичні особи, які мають трудові відносини з підприємствомроботодавцем, характеризуються певними якісними і кількісними характеристиками, що визначають
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їхню здатність до діяльності в інтересах підприємства. Суб’єктом персонал-стратегії є система органів
управління, що включає служби управління персоналом, структурних підрозділів підприємства,
об’єднаних за принципом функціонального підпорядкування та лінійних керівників на всіх
рівнях управління.
Успішна реалізація персонал-стратегії значною мірою визначається здатністю персоналу до
продуктивної та творчої праці, інтелектуального розвитку, генерування нових ідей, здобуття нових
знань та вироблення навичок, що у сукупності становить кадровий потенціал підприємства.
Важливою складовою стратегічного управління персоналом є кадрова політика. Суттю кадрової
політики підприємства є робота з персоналом, що відповідає концепції розвитку даного підприємства.
Ціль кадрової політики – забезпечення оптимального балансу збереження і оновлення кадрів у
відповідності з потребами підприємства і станом ринку праці [1, с. 28]. Ідеологія кадрової роботи
повинна бути відображена у вигляді документу, який передбачає набір етичних норм щодо роботи з
персоналом, і реалізовуватись усіма керівниками структурних підрозділів підприємства.
Процес стратегічного управління персоналом є безперервним та здійснюється з метою
формування комплексу заходів і прийняття рішень, які відображають пріоритетність цілей,
своєчасність дій, передбачення, аналіз наслідків реалізації персонал-стратегії. При цьому потрібно
враховувати організаційно-економічні, техніко-технологічні, правові, соціально-психологічні аспекти.
Схема процесу стратегічного управління персоналом може бути представлена у
такому вигляді (рис.1).
Стратегія розвитку
підприємства

Формулювання бачення та місії
управління персоналом

Визначення стратегічних цілей і
завдань управління персоналу

Стратегічний аналіз середовища
управління персоналом

Розробка
альтернативних
варіантів стратегії

Оцінювання
стратегії управління
персоналом

Вибір оптимальної
стратегії управління
персоналом

Контроль за
реалізацією стратегії
управління
персоналом

Визначення
основних компонентів
забезпечення реалізації
стратегії

Реалізація стратегії

Рис. 1. Етапи процесу стратегічного управління персоналом підприємства
Слід зазначити, що процес стратегічного управління персоналом є ітеративним, тобто етапи
виконуються послідовно, але при цьому існують зворотні зв’язки і, відповідно, зворотний вплив один
на одного. Через наявність зворотних зв’язків між етапами робота над кожним з них може
повторюватися кілька разів.
У загальний процес управління інтегрується планування персоналу, що сприяє підвищенню
конкурентоспроможності підприємства, його подальшому розвитку та раціональному використанню
людських ресурсів. Такі плани, як правило, містять окремі розділи, присвячені удосконаленню
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кадрового складу, підготовці та підвищенню кваліфікації персоналу, а також виховним заходам та
формуванню організаційної культури. Поточне планування конкретизує показники довгострокового та
перспективного планування з кадрами та відображає проблеми комплектування структурних
підрозділів необхідними працівниками, їх розстановки, навчання, оцінки діяльності, підвищення
кваліфікації, контролю раціонального використання робочого часу та інше [3, с. 48-49]. Крім того,
стратегічний план включає конкретні завдання та заходи щодо виконання стратегії, терміни їх
проведення та відповідальних виконавців по кожному із завдань, обсяг необхідних ресурсів
(фінансових, матеріальних, інформаційних та ін.).
Висновки з проведеного дослідження. Стратегічне управління персоналом підприємства – це
багатогранний процес, здійснення якого дозволить забезпечити підприємство висококваліфікованими
та конкурентоспроможними працівниками, створити умови для більш повного розкриття їх потенціалу
та ефективного його використання, забезпечити умови для продуктивної праці, мотивації, розвитку
всіх працівників, збалансувати інтереси підприємства та працівників, що, в свою чергу, дозволить
об’єднати всю кадрову роботу для реалізації конкурентної стратегії підприємства, істотно підвищити
ефективність господарювання та досягти конкурентних переваг.
Для вдосконалення процесу стратегічного управління персоналом необхідно забезпечити
комплексне бачення проблем і цілісний підхід до людських ресурсів у взаємозв’язку зі стратегічними
установками підприємства та створення корпоративної культури інноваційного типу.
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РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА УМОВИ ЙОГО
ФОРМУВАННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
Постановка проблеми. Ефективне функціонування кожного сільськогосподарського
підприємства є практично неможливим без якісного і економічно обґрунтованого розвитку його
ресурсного потенціалу [1, c.2]. На сучасному етапі його формування здійснюється за рахунок кредитів
банків державного і комерційного призначення, а також за рахунок збереження коштів і умов їх
використання самими сільськогосподарськими підприємствами. Частково ресурсний потенціал може
формуватися за рахунок субсидій та системи ринкових відносин. В сучасних умовах велика кількість
сільгосппідприємств працюють на межі банкрутства через низький рівень фінансування підприємства і
недостатньої підтримки держави (низька ціна реалізації продукції, високі податки та слабо розвинуте
раціональне кредитування).
Основним завданням господарств є одержання оптимальних прибутків при мінімальних
затратах грошових ресурсів. Однак нині значна частина підприємств все більше втрачає можливості
здійснення навіть простого відтворення свого ресурсного потенціалу [1, с.2].
Формування оптимального ресурсного потенціалу залежить від взаємно пов’язаних факторів,
а саме:
- природних, тобто зони де розміщені підприємства;
- спеціалізації господарства;
- попиту держави і ринку на вироблену продукцію;
- умови екологічного стану щодо використання природних ресурсів.
Вищенаведене визначає актуальність теми формування ресурсного потенціалу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вищезазначену проблему досліджували ряд
вчених: В.Я. Амбросов[2], О.А. Бугуцький [3], П.І. Гайдуцький [4], П.Т. Саблук[5], В.А. Свободін [6],
Н.С. Танклевська [7], М.М. Федоров [8], В.Я. Месель-Веселяк [9], В.І. Шиян [10] та багато інших.
Переважно
їхня
увага
приділялась
оптимізації
ефективності
використання
ресурсів
сільськогосподарських підприємств, але фундаментальні розробки цих вчених недостатньо розкрили
поставлену вище проблему.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування сутності поняття ресурсного потенціалу,
аналіз його сучасного стану, структури і розвитку та визначення напрямів поліпшення його
формування і використання.
Об’єктом дослідження взяті сільськогосподарські підприємства, СВК «Любимівський», ПСП
«Мир», ТОВ «Батьківщина», ТОВ «Україна» Гуляйпільського району Запорізької області.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ресурсний потенціал є системою
взаємопов'язаних різних видів ресурсів, які є у розпорядженні підприємства або можуть бути залучені
до його господарської діяльності для максимального задоволення потреб споживачів та підвищення
конкурентоспроможності на ринку. При цьому він визначається не просто кількістю та якістю ресурсів,
які є на цей момент, а й їхнім оптимальним співвідношенням, відповідністю величини, складу і
потребам вирішуваних завдань.
До складу ресурсного потенціалу входять такі елементи :
1) Матеріальні ресурси – це ресурси в натуральній формі, які використовуються у господарській
діяльності сільськогосподарських підприємств. До складу матеріальних ресурсів відносять основні
фонди та частка оборотних фондів.
2) Трудові ресурси – кількість працівників, які зайняті на підприємстві та ті, які входять до його
складу за допоміжною та основною діяльністю. Високоякісна підготовка, перепідготовка персоналу, що
сприяє широкому спектру його практичних навичок є важливим фактором ефективної діяльності
підприємства.
3) Фінансові ресурси підприємства – це сукупність грошових надходжень та прибутків , які є в
розпорядженні підприємства для здійснення та виконання фінансових обов’язків.
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4) Нематеріальні ресурси – промислова та інтелектуальна власність, яка тривалий час
приносить певну користь.
Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств є багатокомпонентним. До його складу
входять також: мінеральні, водні, лісові, земельні та інші ресурси. Вплив природних ресурсів на
формування спеціалізації територій та господарських комплексів відображає функціональна структура
природно-ресурсного потенціалу підприємств [11].
Ринкові умови діяльності підприємств потребують прийняття оптимальних управлінських рішень
щодо визначення обсягів виробництва, обрання цільових ринків реалізації продукції, забезпечення
прибуткової діяльності та стабільного фінансового стану підприємства, що передбачає оптимальне
поєднання та ефективне використання всіх ресурсів підприємства. У сучасних умовах механізм
управління ресурсним потенціалом підприємств не повністю відповідає завданням підвищення
ефективності їхньої роботи, отримання високих остаточних результатів, подальшого розвитку.
Особливої актуальності ця проблема набуває через обмеженість самих ресурсів, що зумовлює
необхідність постійного пошуку шляхів повнішого їхнього використання [12].
Система управління ресурсним потенціалом потребує багато зусиль, особливо зі сторони
держави. Державна регіональна політика є складовою частиною національної стратегії соціальноекономічного розвитку України, яка тісно пов’язана із здійсненням адміністративної реформи та
впорядкуванням адміністративно-територіального устрою, повинна базуватися на ефективній
господарській системі регіонів та враховувати їх ресурсні можливості. Недоврахування регіональної
специфіки та особливостей розвитку окремих територій може призвести до небажаних економічних та
соціальних наслідків. Саме тому останнім часом регіональні питання посідають значне місце в
програмах уряду. Якщо на регіональному рівні здійснюються повні цикли відтворення трудових
ресурсів, основних та оборотних фондів, виробничих відносин, тоді як створення сприятливих
економіко-правових умов для раціонального використання внутрішніх ресурсів виробничого
потенціалу є невід’ємною частиною державної регіональної політики [13].
Тенденції сучасного розвитку агропромислового виробництва в Україні пов’язані з
недосконалістю економічного механізму природокористування, техніки, технологій. Це призводить до
деградації природних ресурсів, зменшує можливість забезпечення виробництва сировиною,
ускладнює технологічні цикли, погіршує загальний стан біогеоценозів. Світовий досвід переконує, що
сучасний розвиток аграрної економіки, незалежно від соціально-економічної орієнтації країн та
способу виробництва, стає все більш екологічно орієнтованим, потребує збереження та відтворення
природного ресурсного потенціалу АПК [14].
У зв’язку з цим набуває актуальності розвиток систем екологічного управління, який би
забезпечував збалансований розвиток виробничого і природоресурсного потенціалу. Екологічне
управління впливає на суспільні відносини, у яких реалізується діяльність державних органів, органів
місцевого самоврядування, громадських об'єднань. Воно спрямоване на забезпечення ефективного
використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища, екологічної безпеки,
дотримання юридичними й фізичними особами екологічного законодавства, попередження
екологічних правопорушень та захист екологічних прав громадян. У той же час, головним завданням
державного екологічного управління є утримання функціонування систем життєдіяльності в межах
несучої ємності навколишнього природного середовища, тобто в межах його здатності витримувати
певне максимальне антропогенне навантаження, а не поліпшення ефективності і сталості у
використанні ресурсів та запобігання їх виснаженню [15].
Гуляйпільський район розташований у південно-східній частині України та північно-східній
частині Запорізької області. Межі району: на півдні граничить із Пологівським, на заході — із
Оріхівським, на північному сході — із Новомиколаївським, на сході — із Куйбишевським та Розівським
районами Запорізької області. Крім того, на півночі — із Покровським районом Дніпропетровської
області і на сході — Великоновоселківським районом Донецької області. Територія району займає
площу 1,3 тис. кв. км, що становить 4,8% території області. До складу району входить 60
адміністративних одиниць: місто Гуляйполе, селище Залізничне, 58 сіл.
Підприємства находяться в степовій зоні, спеціалізація господарств орієнтована
на рослинництво.
Кількісна і якісна структура ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств
Гуляйпільського району Запорізької області наведена в таблиці 1.
На основі аналізу даних таблиці 1, можна стверджувати, що на підприємствах у динаміці з 2006
по 2010 рік площі земель за досліджувальний період зменшилися, але виробництво продукції зросло у
зв’язку з інтенсивним використання земель, а кількість витрат значно зросла за рахунок інфляції,
зростання цін на пальне, амортизацію сільськогосподарської техніки та ін. Як ми бачимо, це призвело
до нерентабельності досліджуваних підприємств. Так, витрати СВК «Любимівський» 8769 тис. грн. не
покриваються прибутками 7834 тис. грн..Таке ж становище спостерігається і в інших підприємствах
району.
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Таблиця 1
Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств Гуляйпільського району
Запорізької області
Підприємства
СВК
«Любимівський»

Ресурси

ПСП «Мир»

ТОВ «Батьківщина»

ТОВ «Україна»

2006 р.

2010 р

2006р

2010 р.

2006 р.

2010 р.

2006 р.

2010 р.

Земель всього, га

4431

4371

3522

3522

5180

5538

5251

4171

Працівників, чол.

132

90

73

62

137

98

116

73

4701

8769

3539

6220

6706

13766

4397

8095

4533

7834

3272

5849

6571

12857

4397

7903

-317

5520

735

1950

1440

8106

744

6067

Витрати капіталів, тис.
грн.
Вироблено,
Притис. грн.
бутРеалізовано,
ки
тис. грн.

Для визначення впливу на прибуток зниження обсягу реалізації продукції використовують: запас
міцності – це величина, на яку фактичний обсяг реалізації перевищує критичний обсяг реалізації та
точку беззбитковості - це обсяг реалізації, при якому доходи підприємства дорівнюють його витратам,
а прибуток відповідно дорівнює нулю (табл. 2).
Таблиця 2
Визначення точки беззбитковості при виробництві і реалізації соняшника за 2010 рік у
СВК «Любимівський»
Пор.
№

Показники

Алгоритм
визначення

Вихідні
показники

1.

Кількість виробленої продукції, ц

Ф.№50 с.-г.

5848

2.

Виробничі витрати, грн. – всього

Ф.№50 с.-г.

77900

X

66016,95

а) постійні витрати
б) змінні витрати

X

17797,58

2а/2*100

8,47

2/1

133,21

4*3/100

11,29

3.

Частка постійних витрат,%

4.

Виробнича с/б 1ц продукції, грн.

5.

Постійні витрати в розрахунку на 1 ц продукції

6.

Ціна реалізації 1-го ц продукції, грн.

79,85

7.

Собівартість 1 ц реалізованої продукції

121,77
2а/1
2б/1

84,75
22,85

8.

7-5

110,48

9.

а) постійні витрати
б) змінні витрати
Змінні витрати у собівартості одиниці реалізованої
продукції
Маржинальний дохід від 1-ці продукції, грн.

6-8

57,00

10.

Беззбитковий обсяг виробництва продукції, ц

4/8*1

1158,13

10*6

92476,28

1*6

466962,80

[(12-11)/12]* 100

80,20

12.

Виручка при беззбитковому обсязі виробництва
продукції, грн..
Фактична виручка від реалізації продукції , грн.

13.

Зона економічної безпеки, %

11.

Проаналізуємо дані таблиці 2 точки беззбитковості виробництва і реалізації соняшника. Точка
беззбиткового обсягу виробництва соняшника складає 1158,13 ц. При цьому виручка при
беззбитковому обсязі виробництва соняшника складає 92476,28 грн.

77

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

Рис. 1. Графік точки беззбитковості соняшника у СВК «Любимівський»
Незалежно від обсягу продаж, постійні витрати дорівнюють 66016,95 грн. Валові витрати
ростуть одночасно з ростом змінних витрат. Крива валових надходжень починається з нуля,
піднімається вгору в міру збільшення обсягу продаж продукції. У СВК «Любимівський» продавали
соняшник по ціні – 79,85 грн. При такій ціні беззбитковий обсяг виробництва складає 1158,13 ц, а
виручка від реалізації – 94476,28 грн.
Складність сільськогосподарського виробництва також полягає у невідповідності стану машинотракторного парку його потребам, про що свідчать дані таблиці 3.
Таблиця 3
Забезпечення машинно-тракторним потенціалом підприємства
Підприємства
Ресурси
Техніка

СВК Любимівський»

ПСП «Мир»

ТОВ
«Батьківщина»
Факт.
Норм.
16
22

Факт.
15

Норм.
18

Факт
16

Норм.
17

Автомобілі (вант.)

10

15

12

13

14

Плуги
Культиватори

5
11

7
10

5
7

6
9

8
8

Борони

30

38

19

30

5

Трактори

ТОВ Україна»
Факт.
18

Норм.
21

17

14

16

7
11

7
16

6
10

42

53

40

Так, фактична кількість тракторів у підприємстві ТОВ «Батьківщина» становить 16 шт. на 5538
гектарів, а необхідно, за нормативом на цю площу 22 трактора, і як результат, порушення
агротехнічних вимог до вирощування культур. Всі ці недоліки можуть негативно впливати на загальний
прибуток підприємства.
Висновки з проведеного дослідження. Для вирішення існуючих проблем на державному рівні
необхідно запровадити оптимальні умови кредитування для сільськогосподарських підприємств, які, в
свою чергу, за дані кошти повинні вирішити проблеми машино-тракторного парку. Держава повинна
створити вигідні підприємствам умови реалізації своєї продукції.
Підприємства повинні дотримуватися загальних правил господарювання, а саме: раціонально
використовувати землі сільськогосподарського призначення, дотримуватися системи сівозмін,
попереджувати деградацію ґрунтів, приймати заходи по боротьбі з водною та вітровою ерозією.
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Анотація
У статті обґрунтовано поняття ресурсного потенціалу та на базі досліджуваних
підприємств проаналізовано сучасний стан ресурсного потенціалу. Надані пропозиції щодо
поліпшення стану і структури ресурсного потенціалу у сільськогосподарських підприємствах.
Ключові слова: ресурсний потенціал, формування, сільськогосподарські підприємства,
управління ресурсним потенціалом.
Аннотация
В статье обосновано понятие ресурсного потенциала и на базе исследуемых предприятий
проанализировано современное состояние ресурсного потенциала. Представлены предложения по
улучшению состояния и структуры ресурсного потенциала в сельскохозяйственных
предприятиях.
Ключевые
слова:
ресурсный
потенциал,
формирование,
сельскохозяйственные
предприятия, управление ресурсным потенциалом.
Annotation
The article substantiates the notion of resource potential and on the basis of the investigated firms
analyzed the current state of resource potential. Provided suggestions for improving the structure and
resource potential of agricultural enterprises.
Key words: resource potential, formation, farms, management of resource potential.
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СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГІВ ДЛЯ УСПІШНОГО
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. У світовій економіці доволі давно рейтингування є поширеним та
ефективним способом оцінки надійності та успішності функціонування підприємств, фінансових
установ, органів влади та інших об’єктів рейтингування. В нестабільних умовах розвитку перехідної
економіки нашої держави, рейтинги, будучи об’єктивним мірилом ефективності діяльності вітчизняних
підприємств та установ, дадуть змогу більш адекватно і конкретно визначити їхній стан та
перспективи, провести порівняння з конкурентами, надати корисну інформацію споживачам тощо.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання сутності рейтингу, рейтингування та
рейтингових систем стало об’єктом наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних учених та
економістів, зокрема, Кармінського А., Лаврушиної О., Незнамової А., Дуканича Л., Субботіна О.,
Гармидарова П., Мігус І., Микитчин І., Урікової О., Щербак А., Горського П. та багатьох інших.
Російський вчений Кармінський А.М. в своїх працях наголошує на тому, що рейтинг в сучасному
розумінні – це комплексна оцінка ризиків фірми, банку, страхової компанії, пайового фонду, країни,
регіону, випусків облігацій та інших фінансових інструментів за дискретної впорядкованої шкалою, яка
називається рейтинговою шкалою [1]. Професор Дуканич Л.В. розглядає рейтинг як вид інтегральної
комплексної оцінки, до якої існує ряд вимог, зокрема: 1) вона повинна враховувати сукупність критеріїв
та показників, які всебічно характеризують об’єкт оцінки; 2) така оцінка має бути загальноприйнятою;
3) вона повинна бути транспарентною (має бути чітко зрозуміло, за якими саме характеристиками, в
яких пропорціях і за якими правилами вона була визначена). В своїй праці «Рейтинговое управление
экономическими системами и процессами: концепция и некоторые результаты применения» автор
позиціонує рейтингове управління як певну концепцію ухвалення управлінських рішень, яка базується
на використанні рейтингів в процесі реалізації всіх стадій процесу управління: прогнозуванні і
плануванні, регулюванні та контролі [2]. Субботін О., досліджуючи проблему рейтингової оцінки
надійності страхових компаній, визначає дане поняття як суб’єктивну оцінку одним або декількома
експертами результатів діяльності страховика, його спроможності виконати власні зобов’язання в
довгостроковому періоді [3]. Гармидаров П.П. аналізує рейтинг як цільову функцію рейтингового
управління, що відображає стан як досліджуваного суб'єкта рейтингування загалом, так і його
структурних компонентів зокрема [4]. На нашу думку, недоцільно відносити рейтинг як інструмент
оцінки діяльності підприємства до категорії управлінської функції, адже остання відображає процес
реалізації управлінських дій з метою досягнення того чи іншого результату, виконання завдання тощо.
Автори Внукова Н. та Притула Н. вказують на те, що у фінансовій сфері визначення рейтингової
оцінки базується на аналізі кількісних показників діяльності підприємства (коефіцієнтів фінансового
стану) та якісних показників, вибір яких здійснюється самостійно кожним суб'єктом рейтингування [5].
Такі оцінки визначаються за допомогою евристичних методів.
Аналіз етимології терміну «рейтинг» знаходимо і в спеціалізованих економічних та банківських
словниках, і в енциклопедіях. Проте відсутність єдиного погляду щодо трактування сутності поняття
«рейтинг», рейтингування та рейтингових систем зумовлює необхідність подальших досліджень.
Постановка завдання. Метою даної статті є визначення сутності поняття «рейтинг», його
видів, а також розкриття значення побудови об’єктивних рейтингів для успішного розвитку
економіки України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Компанії, що визначають і присвоюють рейтинги,
більш конкретизовано розкривають їхню сутність. Зокрема, найбільш авторитетне вітчизняне
рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» визначає поняття «рейтинг» як умовне визначення позиції
зазначеного об'єкта порівняно з іншими аналогічними об'єктами, а «рейтинг
корпоративного
управління» – як результат оцінки практики корпоративного управління компанії, пов’язаних із цим
ризиків, інформаційної прозорості компанії, а також рівня захисту інтересів власників та інших
зацікавлених осіб за Національною шкалою рейтингів корпоративного управління [6]. Російська
інформаційно-консалтингова компанія «iTM Consult» виділяє два види рейтингів: експертний – у
випадку якщо впорядкування визначається експертом (комісією експертів) та аналітичний рейтинг, в
якому впорядкування об'єктів визначається математичною моделлю. Під терміном «рейтинг» тут
розуміється упорядкований список певних об'єктів, побудований за зменшенням певної «ознаки» цих
об'єктів. Проте, фахівці компанії ототожнюють поняття «ренкінг» та «рейтинг», вважаючи останній
«впорядкованим списком визначених об’єктів, побудованим за спадання певної «якості» цих об’єктів»
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[7]. Одне з найавторитетніших міжнародних рейтингових агентств «Standard & Poor's» визначає
«кредитний рейтинг» як поточний висновок про загальну спроможності позичальника забезпечити
наявність ресурсів, достатніх для виконання його фінансових зобов'язань (як у місцевій, так і в
іноземній валюті), без урахування ризику прямого втручання з боку уряду, в результаті якого можуть
бути накладені обмеження на оплату заборгованостей в іноземній валюті [8]. Провідне російське
рейтингове агентство «РБК.Рейтинг» акцентує увагу на тому, що на відміну від ренкінгу, де
визначається місце суб’єкта рейтингування за якимось одним з фінансових показників, рейтинг є
найоб'єктивнішою багатофакторною оцінкою відносної фінансової стійкості кредитної організації [9].
Також в Україні розроблена законодавча база, яка регулює відносини в даній сфері, зокрема,
Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996,
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції створення системи рейтингової
оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб’єктів господарювання» від 01.04.2004 р. та
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про схвалення Методичних
рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо створення та розвитку
незалежних інформаційних та рейтингових агентств, що спеціалізуються на наданні інформаційних
послуг на фондовому ринку України» від 31.08.2004 р. Проте, дані нормативно-правові акти
потребують суттєвих доопрацювань та доповнень, зокрема, в питаннях визначення та регулювання
діяльності незалежних приватних рейтингових агентств не лише як допоміжних учасників фондового
ринку, а як повноцінних бізнес-одиниць в економіці України.
Українська економіка переживає сьогодні гостру нестачу інвестицій, що значною мірою
зумовлено нерозвиненістю якісних рейтингових послуг. Потенційні інвестори і кредитори (як українські,
так і іноземні) побоюються інвестувати кошти у вітчизняні підприємства через відсутність достовірної
інформації про їхню надійність та перспективність. На розвинених ринках сформовані чіткі стандарти
щодо розкриття інформації, дотримання яких є необхідною умовою ведення бізнесу. У
високорозвинених країнах близько 100 років діє система публічних рейтингових оцінок надійності та
кредитоспроможності. В цих умовах рейтинги сприймаються як джерело об'єктивної та незалежної
інформації, невід'ємний елемент інформаційної інфраструктури, що дозволяє мінімізувати ризики,
пов'язані з вкладенням коштів, а також ризики ділового партнерства. В Україні ринок рейтингових
послуг перебуває на початковій стадії розвитку. В нашій державі відсутня рейтингова культура, і
рейтингові продукти далеко не завжди є об'єктивними і незалежними. Крім того, в умовах відсутності
інформаційної (перш за все, фінансової) прозорості рейтинги найчастіше формуються не згідно даних
фінансової звітності і представленими у ній кількісними показниками, а на основі якісних
характеристик та інформації, наявної у вільному доступі (Інтернет, ЗМІ тощо). Це знижує вірогідність
рейтингових оцінок і частково спотворює суть рейтингової діяльності.
Достовірні та актуальні рейтинги допомогли б учасникам ринків (фінансового, інвестиційного,
банківського) краще орієнтуватися, знати і мати інтегральну оцінку фінансової позиції інших учасників,
що виступають як партнери, конкуренти чи просто об’єкти інвестиційного зацікавлення. У результаті
рейтингу на визначену дату споживачі даної інформації отримують оцінку стану учасників ринку за
шкалою певним чином вирахуваних інтегральних показників. За допомогою визначення таких
рейтингових оцінок досягається транспарентність ринку для його учасників.
Висновки з проведеного дослідження. Для України рейтинги однозначно будуть корисними,
оскільки вони формують чіткий образ вітчизняного емітента, довіру до нього, підвищують інвестиційну
привабливість українських підприємств, установ та держави загалом. Проте для цього потрібно
виконати ряд умов:
1) зі сторони держави: реформувати вітчизняне законодавство, яке би мало чітко визначити
суть і місце рейтингових агентств, провадити чіткий контроль над їхньою діяльністю із присвоєння
рейтингових оцінок, надати рейтингам особливий статус як основного джерела фінансової інформації
про підприємство;
2) зі сторони рейтингових агентств: визначати та присвоювати рейтинги на основі прозорих
критеріїв, чіткої методології та на основі принципів незалежності, достовірності, професійної етики,
пріоритетності інтересів інвесторів, конфіденційності, відповідальності та справедливості.
3) зі сторони підприємств-об’єктів рейтингування: зрозуміти, що надання найповнішої
інформації про свою діяльність та її результати призведе до більш достовірної оцінки, продемонструє
відкритість підприємства та посилить його інвестиційну привабливість.
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Анотація
У даній праці авторами розглянуто суть поняття «рейтинг», проаналізовано вітчизняні та
іноземні наукові джерела з даної тематики, законодавчу базу, визначено особливості
рейтингування залежно від сфери його застосування, а також розглянуто види рейтингів та їхню
роль в успішному розвитку бізнесу нашої держави.
Ключові слова: рейтинг, рейтингування, ренкінг, рейтингове агентство, фінансові послуги,
ринок, інвестиції.
Аннотация
В данной работе авторами рассмотрены суть понятия «рейтинг», проанализированы
отечественные и иностранные научные источники по данной тематике, законодательная база,
определены особенности рейтингования в зависимости от сферы его применения, а также
рассмотрены виды рейтингов и их роль в успешном развитии бизнеса нашего государства.
Ключевые слова: рейтинг, рейтингование, ренкинг, рейтинговое агентство, финансовые
услуги, рынок, инвестиции.
Annotation
In this essay authors considered the essence of the concept of "rating", analyzed domestic and foreign
scientific sources on the subject, the legal framework, defined features ranking depending on its scope,
considered the kinds of ratings and their role in successful business development of our country.
Key words: rating, ranking, rating agency, financial services, market, investments.
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ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СТРУКТУРИЗАЦІЯ
ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
РЕГІОНУ»
Постановка проблеми. При трактуванні поняття регіон (район) в вітчизняних та закордонних
дослідження останніх десятиліть матеріальний підхід до розкриття передумов розвитку регіону
(будівництво нових фізичних об'єктів (фабрики і дороги тощо) поступово стає неголовним; більшого
значення набуває нематеріальний підхід – концепція регіонального розвитку, орієнтована на знаннях і
інноваціях. Дедалі більшого значення набуває модернізація та нововведення в економіці – освоєння
та використання нових видів ресурсів, розвиток наукоємних галузей, поширення інформаційних
технологій, проведення новітніх науково-технічних розробок та їх впровадження у господарську
(виробничу) діяльність.
Загальновизнано, що починаючи з другої половини 20 сторіччя, пріоритетне значення для
забезпечення розвитку економік провідних країн світу набули процеси створення та поширення
(розповсюдження) в різних сферах виробничої та суспільної діяльності технологій, які базуються на
використанні досягнень передової науки, тобто їх технологічний розвиток.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значущість технологічної складової економічного
розвитку обумовила великий інтерес до даної проблематики світової наукової спільноти. Найбільш
цікавими та значимими дослідженнями даної проблематики фахівці визнають розробку концепції
недосконалої конкуренції на ринках технологій (Р. Кейвз, П. Кіллінг, Г. Кругелл); теорії технологічної
квазіренти (Р. Клайномт, П. Кругман), теорії технологічних парадигм та траєкторії науковотехнологічного розвитку (К. Фрімен, Г. Досі, К. Певітт та Ф. Шене); праці Б. Санто, Дж. Мартіно,
Е. Менсфілда, Д. Сахала, Дж. Кларка, М. Моритані, Ш. Тацуно з проблем ініціювання та поширення
нововведень, К. Перес-Переса та Г. Досі, присвячені взаємозв’язку технологічних зрушень та
інституціональних змін.
Нові підходи до вивчення технологічного розвитку містяться у роботах російськомовних
дослідників даної проблематики – С.Ю. Глазьєва, Ю.В. Яковця, В.І. Маєвського, В.О. Русанівського.
Зокрема, С.Ю. Глазьєвим розроблено концепцію довгострокового техніко-економічного розвитку
суспільства з введенням в науковий оборот поняття «технологічний уклад»; Ю.В. Яковцом
обґрунтований взаємозв’язок технологічного прогресу зі зміною цивілізацій в суспільстві, досліджена в
динаміці технологічна структура економіки; в розробках В.І. Маєвського проаналізовані технологічні
зміни в контексті еволюційної теорії та генетичної обумовленості. В працях В.О. Русанівского
викладені теорія та методологія технологічного розвитку економічних систем, визначені проблеми
трансформації технологічної структури та проаналізована технологічна політика провідних країн світу.
Висока значущість технологічної складової розвитку економічних систем будь-якого рівня
підтверджується і статистичними даними та оцінками щодо її впливу. В найбільш промислово
розвинутих країнах світу, частка приросту валового внутрішнього продукту, досягнута завдяки
використанню технологічних новацій, становить від 50% до 75%. В Німеччині, наприклад, більше 40%
економічного росту країни забезпечується функціонуванням сектору інформаційно-комунікаційних
технологій, причому 50% промислового виробництва та більш як 80% експорту залежить від
впровадження сучасних інформаційних технологій [1].
Б.М. Кузик в [2], розкриваючи значення технологічного розвитку на сучасному етапі,
характеризує його як стадію цивілізаційно-інноваційної революції, через яку відбувається зміна
історичного суперциклу, перехід до постіндустріальної цивілізації й формування 5-го покоління
локальних цивілізацій.
Все вищенаведене засвідчує і переконує у необхідності систематичного моніторингу
технологічного розвитку регіону та прийняття на базі його результатів адекватних корегуючих
управлінських заходів.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження сукупності передумов та можливостей
технологічного розвитку, які наявні в регіоні, та оцінки їх характеру та впливу на загальну економічну
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ситуацію, досягнення цілей регіонального розвитку, а також обґрунтування поняття «економікотехнологічний потенціал регіону».
Виклад основного матеріалу дослідження. Економіко-технологічний потенціал регіону ми
пропонуємо розглядати як один з різновидів його економічного потенціалу, під яким традиційно
розуміється сукупна спроможність економіки регіону, його галузей, підприємств та господарств
випускати продукцію (товари, роботи, послуги), задовольняти суспільні та приватні (населення)
потреби, забезпечувати розвиток виробництва та споживання. Доцільність відокремлення підвиду
«економіко-технологічний потенціал» обумовлюється тим, що в умовах постіндустріальної економіки
провідною метою регіонального управління стає саме його технологічний розвиток [3].
Термінологічна конструкція «технологічний розвиток» є похідною від двох термінів – технологія
та розвиток. Яке відомо, технологія» – «техно» (від грецкого téchne) – мистецтво, майстерність,
вміння, та «логія» – (від грецького lógos) – вчення, знання, логіка – наука про способи надання доказів.
В вузькому (технічному розумінні) технологія – це спосіб перетворення речовини, енергії, інформації в
процесі виготовлення продукції, обробки й переробки матеріалів, виготовлення виробів, контролю їх
якості. Технологія містить у собі методи, прийоми, режим роботи, послідовність операцій і процедур,
вона тісно пов'язана із застосовуваними засобами, обладнанням, устаткуванням, інструментами,
використовуваними матеріалами. Саме від рівня технології, яка використовується. залежить якість,
ціна та конкурентоспроможність продукції (товарів, робіт, послуг), які виробляються.
З точки зору філософії, розвиток означає незворотну, направлену, закономірну зміну
матеріальних та ідеальних об'єктів. В економічних дослідженнях він трактується як сукупність
прогресивних та регресивних, керованих та некерованих процесів, які відбуваються в економіці на
мікро- та макрорівнях і результатом яких є закономірні, якісні, незворотні зміни, що відбуваються в
економічних системах та серед учасників таких систем.
Тобто під технологічним розвитком слід розуміти закономірні, якісні, незворотні зміни в
технологіях проведення окремих бізнес-процесів та в цілому господарської діяльності, які
обумовлюють позитивні зміни параметрів продукції, яка виробляється. Передумовою технологічних
зрушень є відповідний розвиток матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу, наявність
відповідних інтелектуальних, інформаційних та фінансових ресурсів.
Стрімке розповсюдження результатів та досягнень науково-технічного прогресу обумовили
формування моделі «нової економіки», яка розглядається сума чотирьох компонентів : «нова
економіка = традиційна економіка + інформація + знання + інновації (інформаційні ресурси та
технології)». Поява даної моделі та самого терміну «нова економіка» є наслідком визнання впливу
інноваційно-технологічного фактору, який є результатом синергії науково-технічного, економікоінноваційного та соціального прогресу.
В цих умовах базою росту економіки країн та регіонів, важливим елементом
конкурентоспроможності їх продукції на світових ринках, передумовою підтримки економічної та військової
безпеки стають високі технології. В сучасних дослідженнях високими визнаються найважливіші сучасні
технології, що базуються на фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях світового рівня та
унікальних технологічних процесах, устаткуванні, приладах і матеріалах, що володіють високим ступенем
наукоємності [4]. Організацією економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР) розроблені офіційні
рекомендації, що припускають класифікацію галузей за рівнем технологічності відповідно до інтенсивності
R&D у конкретній галузі (керівництво Фраскатті) [5]. До високотехнологічних відносять галузі, показник
наукоємкості яких перевищує 3,5% [6].
Зростання кількості та частки високотехнологічних підприємств серед суб’єктів господарювання
певної країни чи регіону, розширення виробництва високотехнологічної продукції, що відповідає
вимогам світового ринку, буде стимулювати відповідні технологічні зрушення в суміжних галузях і
виробництвах, підвищуючи їхній технологічний рівень, змінюючи структуру виробництва й зайнятості.
Як справедливо зазначив Русанівський В.О., розширення виробництва високотехнічної продукції,
яка відповідає вимогам світового рівня, стимулює відповідні технологічні зрушення в суміжних галузях та
виробництвах, а отже провокує зміну в структурі виробництва, зайнятості, споживання. Такий напрямок
розвитку вимагає залучення нових ресурсів, підвищує попит на результати науково-технічної діяльності,
інвестиції, інформацію й кадри, що відповідають вимогам високих технологій [7].
Розвиток високотехнологічних підприємств, широкомасштабна та системна технологічна
модернізація промисловості України не є самоціллю. Відповідно до «ефекту доміно», він обумовить
позитивні технологічні зрушення в усіх інших ланках суспільства (суміжні галузі, інфраструктура,
домогосподарства, соціум в цілому), створить умови для впровадження нових передових технологій
усіма суб’єктами господарювання незалежно від виду економічної діяльності та спеціалізації .
В працях В.В. Акбердіної [8; 9], справедливо визнається, що настала фаза безперервних
технологічних революцій, які змінюють не тільки виробничу базу промисловості, а й структурні елементи
усього комплексу соціально-економічних відносин. Взаємодія нових технологій з економікою, що виступає
у вигляді зовнішнього середовища та накладається на діючу технологічну базу (технічну реальність)
обумовлює виникнення нового поняття економіки знань - економіко-технологічна реальність.
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Все вищенаведене підтверджує актуальність введення в науковий обіг поняття « економікотехнологічний потенціалу регіону».
Вводячи в обіг новий термін, представляється перш за все визначити його місце серед інших
видів потенціалів регіону, які традиційно досліджуються науковцями, зокрема освітнього, наукового,
інтелектуального, виробничого, інноваційного тощо, та провести його структуризацію (виокремити
субпотенціали).
Слід зазначити, що наукових робіт, присвяченій структуризації такого складного та
багатоаспектного як потенціал регіону в цілому, практично немає; більшість науковців відокремлено
досліджує певний видовий прояв потенціалу регіону. Більш розробленим питання структуризації
потенціалу є на рівні підприємства, де йому присвячено багато праць науковців, які відокремлюють
ресурсний , функціональний та змішаний принцип структуризації.
Обґрунтованою, на наш погляд, є наукова позиція Краснокутської Н.С. [10], яка визначає, що
дослідження структури потенціалу має відбуватися в перебігу логічного зв’язку цілого (структура
взагалі) та часткового (структура потенціалу) та виходити із її сутності та властивостей. Якщо
загальновизнаною властивістю (а з цим згодні всі дослідники структури потенціалу, незважаючи на
пропонований підхід до структуризації) є стійкість, то виділення в якості базових структурних
елементів функціональних проявів потенціалу вбачається некоректним. Будь-який функціональний
прояв потенціалу (виробничий, освітній, науковий, інтелектуальний тощо) є динамічним і конкретним
для певного моменту часу. Крім того, функціональні елементи не існують самостійно, їх рівень
визначається внутрішньою будовою та співвідношенням задіяних у їх формуванні ресурсів, здібностей
і компетенцій. Отже, саме останні доцільно розглядати як базові структурні елементи потенціалу
підприємства. За будь-яких умов діяльності (стимулюючих розвиток або стримуючих його) саме ці
елементи становлять стійкий каркас потенціалу, який може змінитися лише за рахунок якісних змін.
Адаптуючи даний підхід до рівня регіону, в процесі структуризації потенціалу регіону
пропонується виокремлювати 3 рівні: 1) базовий – елементи (види) потенціалу, які характеризують
безпосередньо різні види ресурсів, здібностей і компетенцій регіональної системи; 2) похідний
(функціональний) – є результатом цілеспрямованого комбінування певних базових структурних
елементів потенціалу для реалізації певних функцій регіональної системи; 3) синтетичний (гібридний)
- який є наслідком взаємодії ресурсів – здібностей – компетенцій та функціональних можливостей,
результатом синергії (перехресного впливу) функціональних потенціалів для досягнення певних цілей
розвитку регіональної системи.
Економіко-технологічний потенціал регіону (ЕТПР) відноситься до підсистеми синтетичних
(гібридних) проявів потенціалу , він є синергетичним видовим проявом ресурсів, здібностей та
компетенцій регіону, та обумовлених ними функціональних можливостей щодо забезпечення
технологічного розвитку.
Для розкриття змісту даного поняття пропонується скористатися функціональним підходом, в
межах якого його пропонується розглядати як синергію (взаємопроникнення та доповнення, сукупний
вплив, спільна зона, проекція перехрещення) 2-х синтетичних проявів регіонального потенціалу інноваційного та виробничого (рис. 1).
Економіко-технологічний потенціал регіону

Виробничо-технологічний потенціал конкурентоспроможності

Інформаційний

Інфраструктурний

Впроваджувальний потенціал

Інтелектуальний

Науковий

Освітній

Дослідницький потенціал

Комунікаційний

Інноваційний потенціал

Рис.1. Функціонально-видова структуризація поняття «економіко-технологічний
потенціал регіону»
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Кожна з виокремлених складових економіко-технологічного потенціалу (субпотенціали)
відображає рівень розвитку регіону у відповідній сфері, що є передумовою формування сучасної
економіко-технологічної реальності.
Як відомо, інновація як результат інноваційної діяльності являє собою триєдинство науковотехнологічної (створення нових наукових знань та технологічних нововведень), виробничої
(виробництво продукції, придатної для використання) та комерційної діяльності (комерційна реалізація
виробленої продукції) [11]. Інноваційний розвиток регіону – це розвиток на новій якісній основі, який
обумовлює зміну пропорцій між окремими галузями та окремими виробництва ми, яке здійснюється на
основі використання результатів науково-технологічного прогресу у вигляді виробництва нових
продуктів або та використанні нових технологій, знань. Інноваційний розвиток регіону передбачає не
тільки збільшення випуску кінцевої продукції за рахунок більш раціонального використання ресурсів, а
й технологічні зрушення в структурі виробничих процесів, методах та пропорціях розподілу
вироблених продуктів, дозволяє підприємствам та окремим територіям забезпечити виграш у
конкурентній боротьбі, тобто є ключовою передумовою конкурентоспроможності. Таким чином,
інноваційний потенціал регіону характеризує загальний рівень інноваційної активності, передумови
для розробки та впровадження різних видів технічний та технологічних новацій, налагодження випуску
інноваційної продукції, наявні в регіоні.
Інноваційний потенціал в свою чергу пропонується розглядати як синергію 2-х його різновидів
(субпотенціалів 2-ого рівня): дослідницького та впроваджувального потенціалу, які, підсилюючись
виробничим потенціалом (який обумовлює масштаби поширення інновацій), утворюють класичну тріаду
формування нової економіко-технологічної реальності: дослідження – впровадження – виробництво.
Дослідницький потенціал регіону представляється доцільним розглядати, виходячи з загальної
логіки його формування, тобто як інтегровану систему освітнього, науково-технологічного та
інтелектуального потенціалів, кожен з яких є більш загальним поняттям та включає в себе попереднє
як необхідну передумову свого формування .
При виокремленні функціональних проявів економіко-технологічного потенціалу ми спиралися
на існуючі розробки та теоретичні узагальнення [3; 12-14], що дозволяє надати їх наступну
змістовну характеристику:
1. Освітній потенціал регіону. Можливість та результати впровадження нових технологій потребує
наявності в регіоні людських ресурсів відповідного рівня підготовки, що забезпечується належним рівнем
розвитку освіти в регіоні. Рівень освітнього потенціалу регіону є узагальнюючою сукупною
характеристикою стану розвитку та можливостей освітньої сфери та обумовлюється кількісними та
якісними параметрами діяльності органів вищої та професійно-технічної освіти на території регіону.
Вплив освітнього потенціалу регіону на його ЕТПР, на наш погляд, доцільно досліджувати в 3-х
площинах: 1) як передумову підготовки науковців, що обумовлює формування ресурсної (зокрема
кадрової складової) науково-технологічного потенціалу; 2) як передумову формування кадрового
потенціалу суб’єктів господарювання та регіональних інституцій, яка обумовлює їх спроможністю до
сприйняття та впровадження нововведень, які розроблені науковцями регіону та науковою спільнотою
світу, розвитку існуючих та запровадження нових технології; 3) як передумову формування попиту на
високотехнологічну та інноваційну продукцію, оскільки саме рівень освіти членів домогосподарств
обумовлює зміни в структурі їх споживання.
2. Науково-технологічний потенціал регіону. Поняття «науково-технологічний потенціал» є
достатньо широко вживаним в сучасній літературі та тлумачиться як спроможність до науковотехнологічного розвитку регіону, яка обумовлюється спроможністю регіону до генерування знань
технічного та технологічного характеру; сукупність регіональних засобів та можливостей щодо
постановки та розв’язання наукових та наукового-практичних проблем (в т.ч. нових) регіонального,
національного та міжнародного значення. Наявність наукового потенціалу справедливо визнається
дослідниками основним стратегічним джерелом розвитку суспільства, яке засноване на знаннях.
Ефективність науки в регіональній інноваційній системі обумовлюється її здатністю забезпечити
належні обсяги та якість наукових досліджень, взаємоузгодженістю наукового товариства, орієнтацією
науковців на перетворення знань в інновації, тобто їх практичне впровадження.
Науково-технологічний потенціал регіону обумовлюється його можливостями щодо створення
умов функціонування наукових закладів відповідного профілю діяльності. Його індикаторами є
кількість та статус наукових закладів, ресурсне забезпечення їх діяльності, зокрема обсяг асигнувань
на утримання, кількісний склад та якісні компетенції науковців регіону як головної рушійної ситу
генерування нових наукових знань.
3. Інтелектуальний потенціал регіону є вищим поняттям по відношенню до освітнього та
наукового потенціалів, які розглядаються як його складові елементи. Характеризує сукупність
інтелектуальних ресурсів, які можуть бути використані регіональною системою для реалізації задач по
її самозбереженню та розвитку; характеризує спроможність людських ресурсів регіону до
інтелектуальної праці по генеруванню чи впровадженню нових технологій, можливості накопичувати,
створювати та використовувати нові знання, проекти, ідеї, моделі та іншу семантичну інформацію, яка
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може стати інтелектуальною власністю, а також спроможність робочої сили сприймати, переробляти,
використовувати та передавати інформацію.
Другою складовою інноваційного потенціалу, без наявності якої освітній, науковий та
інтелектуальний потенціалу не знаходять свого впровадження в господарську практику, є
впроваджувальний потенціал.
Термін «впроваджувальний потенціал» не є поширеним у російсько- та українськомовній
літературі, однак він достатньо часто зустрічається в закордонних джерелах, зокрема використаний у
Компендіумі передової практики в галузі стимулювання розвитку, заснованого на знаннях [15], для
характеристики сукупності передумов для дифузії нововведень та перетворення їх у новацій.
В документі зазначено, що традиційна політика в сфері інновацій була в основному спрямована
на заохочення НДДКР, тобто на фактори, що визначають пропозицію інновацій. Сьогодні більшість
розвинутих країн проводять інноваційну політику другого покоління, яка орієнтована на системи та
коопераційні мережі. Зароджується і інноваційна політика третього покоління, яка передбачає
наявність інноваційного потенціалу в інших секторах або царинах політики. Його реалізація
забезпечується шляхом міжгалузевої оптимізації компонентів інноваційної політики в різних секторах
завдяки координації дій та інтеграції.
Під передовою практикою стимулювання інноваційної діяльності та конкурентоспроможності в
Компендіумі розуміється таке державне втручання або такі заходи впливу, які підсилюють ефект
синергізму і зміцнюють слабкі ланки в інноваційній системі. До числа найважливіших завдань
відноситься забезпечення горизонтальної узгодженості різних заходів політики, з тим щоб
індивідуальні або галузеві заходи політики спиралися один на одного і зводили до мінімуму протиріччя
у разі можливої колізії цілей. Країни з економікою наздоганяючого типу, до яких відноситься і Україна,
повинні в своїй політиці приділяти особливу увагу скороченню так званого «імплементаційного
розриву», тобто розриву між джерелами і користувачами інновацій. Основною метою національної
політики стимулювання інноваційної діяльності та конкурентоспроможності визнається створення
інституційної системи, яка сприяє як більшій відкритості, так й технологічній конкуренції.
В Компендіумі зазначається, що сучасні інновації є продуктом постійної взаємодії між
компаніями, їх постачальниками і покупцями, а також такими зовнішніми суб'єктами, як університети
або організації, що займаються науково-дослідними і дослідно-конструкторськими роботами (НДДКР).
Ефективність такої взаємодії сильно залежить від зовнішніх умов, які існують на галузевому,
регіональному та національному рівнях.
Системний характер інноваційної діяльності обумовлює все більш важливе значення процесу
поширення результатів інноваційної діяльності, його каналів і передавальних механізмів. Для країн з
економікою наздоганяючого типу найважливішими з цієї точки зору є зв'язку між іноземними та
вітчизняними компаніями, між великими і дрібними фірмами, між науково-дослідницькими
організаціями і промисловістю, а також зв'язки, що формуються завдяки створенню об’єктів
інноваційної інфраструктури, зокрема інноваційних парків.
Активізація поширення нових знань в економіці вимагає проведення політики, орієнтованої на
розвиток різних форм партнерських зв'язків. У сфері НДДКР це передбачає встановлення різних форм
партнерських зв'язків між державним і приватним секторами, які сприяють передачі знань і
наближенню НДДКР до потреб бізнесу. Країни ЄЕК ООН з економікою наздоганяючого типу
випробували в цьому відношенні різні моделі, такі, як спільні центри НДДКР (Польща), довгострокові
коопераційні угоди (центри професійних знань в Естонії та центри співробітництва в сфері НДДКР в
Угорщині), мережні механізми і територіальні виробничо-технологічні комплекси (Угорщина, Чеська
Республіка), національні технологічні платформи (Польща), а також мегапроекти і проекти, що
реалізуються з ініціативи бізнесу (Російська Федерація). Формування територіальних виробничотехнологічних комплексів, тобто створення «критичної маси» компаній на будь-якої території,
об'єднаних загальною системою зв'язків в області пропозиції і попиту на інновації, формують міцну
базу для забезпечення конкурентних переваг відповідного регіону.
Ще одним актуальним питанням є підвищення ефективності роботи допоміжних організацій
(бізнес-інкубаторів, центрів підтримки розвитку підприємництва тощо). Заходи державної політики
повинні сприяти перетворенню таких інфраструктурних організації з дотаційних утворень в двигуни
процесу генерування і поширення знань, з центрів загальною підтримки бізнесу в каталізатори
інноваційного зростання.
Здатність економіки впроваджувати результати інноваційної діяльності на макрорівні багато в
чому залежить від підготовленості кадрів на мікрорівні та поширеності програм підвищення їх
професійної кваліфікації. Визнано, що у країнах з економікою наздоганяючого типу рівень освіти
досить високий, але слабо представлені сучасні системи професійної підготовки та перепідготовки.
Саме тому доцільним визнається активізація зусиль щодо підвищення професійної кваліфікації осіб,
які займаються безпосередньо інноваційною діяльністю.
Базуючись на вищевикладених рекомендаціях, впроваджувальний потенціал визнається нами
інтегрованим поняттям, який пропонується розглядати як сукупність передумов, які обумовлюють
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швидкість, легкість та масовість впровадження досягнень науки та сформованих на базі цього нових
технологічних рішень в господарську практику суб’єктів господарювання регіону. В його складі
пропонується виділяти інформаційний, комунікаційний, інфраструктурний субпотенціали, які є
взаємопов’язаними та обумовлюють один іншого як часткове та загальне.
Інноваційний потенціал обумовлює тільки передумови технологічного розвитку регіону. Їх
перетворення у дійсність відбувається завдяки його впливу на наявний в регіоні виробничотехнологічний потенціал.
Як справедливо зазначається в [16], у вчених-економістів відсутня єдина точка зору на зміст та
структуру поняття «виробничий потенціал». При широкому підході до його трактування, він
тлумачиться як сукупна спроможність виробничих систем, які функціонують на території даного
регіону, виробляти матеріальні блага та задовольняти суспільні потреби, яка обумовлюється
існуючими ресурсами та умовами їх використання. Таке трактування по суті збігається з поняттям
економічного потенціалу. При більш вузькому підході, який притаманний більшості досліджень,
поняття «виробничий потенціал» пов’язується перш за все з розвитком матеріально-технічної бази
регіону, оскільки вирішальну роль в розвитку економіки відіграють засоби виробництва, обладнання,
машини, технологічні системи, якість виробничого апарату (тобто сукупності засобів праці, які
дозволяють налагодити виробничий процес) в цілому. В [17] використовується термін «виробничотехнічний потенціал регіону», який визначається як сума наявних на даній території засобів,
технологій та техніки. Оскільки ефективність їх використання залежить від наявності трудових
ресурсів, то компонентом технічного потенціалу дослідники пропонують вважати і чисельність
працівників в сфері матеріального виробництва, які мають відповідну професію та кваліфікацію.
В контексті нашого дослідження, у складі виробничого потенціал регіону доцільно виокремити
виробничо-технологічну складову – це сукупність ресурсів та можливостей (кадрових, матеріальнотехнічних, фінансових, інтелектуальних), які є в розпорядженні суб’єктів підприємництва регіону для
впровадження різноманітних видів інновацій, та їх спроможність для налагодження на цій основі
виробництва високотехнологічної та конкурентоздатної (як на вітчизняному, так і на світовому рівні)
продукції та послуг. Синергетичний ефект взаємодії інноваційного та виробничо-технологічного
субпотенціалів обумовлює результати реалізації економіко-технологічного потенціалу, тобто кінцевий
ефект, який має регіон від реалізації свого інноваційного потенціалу.
Індикаторами реалізації економіко-технологічного потенціалу є кількість та частка (в загальному
обсязі) інноваційно-активних підприємств, які запроваджують різноманітні види інновацій, зокрема
технологічні; кількість та частка підприємств сфер високих та сучасних технологій; частка (та приріст)
в регіональному продукті високотехнологічної продукції; досягнутий завдяки впровадженню інновацій
обсяг формування регіонального продукту та доданої вартості на 1 мешканця регіону; рівень
конкурентоспроможності продукції та послуг, які виробляються, в тому числі на зовнішніх ринках
(обсяги експортну продукції, послуг, технологій) тощо.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, в ході проведеного нами дослідження була
аргументована доцільність виокремлення нового синтетичного прояву потенціалу регіону – економікотехнологічного потенціалу; визначено його місце в ієрархії інших видів потенціалу регіону; проведена
структуризація даного поняття, яка дозволила визначити його головні субпотенціали та
охарактеризувати їх взаємодію. Результати даного дослідження формують теоретичні основи
дослідження економіко-технологічного потенціалу регіону, які повинні бути покладені в основі
розробки методології його дослідження та оцінювання.
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Анотація
Аргументована доцільність виокремлення і надана змістовна характеристика поняття
«економіко-технологічний потенціал регіону». Обґрунтована його структуризація: виокремлені
його основні складові компоненті – інноваційний, в т.ч. дослідницький та впроваджувальний, та
виробничо-технологічний потенціал. Розкриті взаємозв’язки, які обумовлюють рівень формування
та ступень реалізації даного виду потенціалу.
Ключові слова: технологічний розвиток, економіко-технологічний потенціал, інноваційний
потенціал, дослідницький потенціал, виробничо-технологічний потенціал.
Аннотация
Аргументирована целесообразность выделения и представлена содержательная
характеристика понятия «экономико-технологический потенциал региона». Обоснована его
структуризация: выделены его основные субпотенциалы – инновационный, в т.ч.
исследовательский и внедренческий, и производственно-технологический потенциал. Раскрыты
взаимосвязи, обуславливающие уровень формирования и степень реализации данного вида
потенциала.
Ключевые слова: технологическое развитие, экономико-технологический потенциал,
инновационный потенциал, исследовательский потенциал, производственно-технологический
потенціал.
Annotation
In this article author argued the feasibility of the isolation and characterization of presented meaningful
concept "economic technological potential of the region". It was grounded its structuring. It where identified
key subpotentials – innovation, including research and absorptive, and production technology potential. It
was revealed existing relationship between them, causing the formation level and the extent to which this
type of potential.
Key words: technological development, economic and technological capacity, innovation capacity,
research capacity, production and technological potential.
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ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
УГІДЬ ТА ЇЇ ОЦІНКА НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
Постановка проблеми. Аналіз екологічних аспектів землекористування Черкаської області
показує, що більше половини її території за індексом екологічної невідповідності сучасного
використання орних земель належить до критичної та неприпустимої розораності, а за коефіцієнтом
екологічної стабільності землекористування – до стабільно нестійкого та екологічно нестабільного
(рис. 1–2 і табл. 1).
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Рис. 1. Індекс екологічної невідповідності сучасного використання орних земель
Лісостепової Правобережної провінції України (Черкаська область)
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Рис. 2. Коефіцієнт екологічної стабільності землекористування
Лісостепової Правобережної провінції України (Черкаська область)
Таблиця 1
Порівняльний аналіз екологічних показників
ТОВ “Головківка”
Показники

Черкаська
область

На час розробки
проекту
землеустрою

По проекту
землеустрою

1,15

1,09

1,14

0,46

0,66

0,32

Індекс екологічної невідповідності використання
орних земель
Коефіцієнт
екологічної
стабільності
землекористування

Щоб локалізувати негативну дію деградаційних процесів, які проявляються на території
досліджуваного регіону, необхідно, впроваджувати систему природоохоронних комплексів – важливої і
основоположної складової в структуризації сільськогосподарських угідь.
Аналіз
останніх
досліджень
і
публікацій.
Проблема
оптимізації
структури
сільськогосподарських угідь та її оцінки на місцевому рівні досліджувалася рядом відомих вітчизняних
учених [1-10]. Ними запропонована система заходів для збереження продуктивних якостей земель
сільськогосподарського призначення.
Однак, окреслена проблема структуризації сільськогосподарських угідь – важливої складової
природоохоронних заходів землеустрою – є досить складною і дискусійною особливо на місцевому і
регіональному рівнях і потребує продовження наукових досліджень для розробки обґрунтованих
методичних рекомендацій.
Методичний і практичний підходи до здійснення структуризації сільськогосподарських угідь
доцільно проілюструвати на прикладі одного з районів області, територія якого входить у зону
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критичної та неприпустимої розораності й має екологічно нестабільний стан. Це КорсуньШевченківський район.
Постановка завдання. Метою даної публікації є оцінка структуризації сільськогосподарських
угідь Черкаської області як складової природоохоронних заходів у землеустрої.
Виклад основного матеріалу дослідження. Виходячи з аналізу тенденцій і напрямів
земельних перетворень при здійсненні земельної реформи в районі та їхньої еколого-економічної
оцінки і враховуючи місцеві природно-кліматичні, рельєфні та ґрунтові умови, передбачають наступні
заходи
щодо
підвищення
ефективності
та
екологобезпечності
сільськогосподарського
землекористування. Вони випливають із розробленої ДП “Черкаський науково-дослідний та проектний
інститут землеустрою” Схеми землеустрою Корсунь-Шевченківського району і пропозицій автора, які
ґрунтуються на аналізі регіональних чинників. Передусім, це стосується структуризації
сільськогосподарських угідь.
Орні землі зменшаться за рахунок переведення 1459 га земель, розміщених на схилах крутістю
10-12є і більше, які сильноеродовані, під повне залуження з переходом у пасовища, 507 га під захисні
лісосмуги і 95 га для інших сільськогосподарських потреб. У цілому орні землі зменшаться на 1821 га.
Для стабілізації екологічного стану в районі збільшиться також площа кормових угідь на 1322 га
й становитиме 3620 га, у тому числі 2498 га сіножатей і 6122 га пасовищ.
Залежно від комплексу взаємозв’язаних природних та економічних факторів, найголовнішими з
яких є рельєф, ерозійність і зволоження земель, розчленованість території, ґрунтовий покрив,
розміщення промислових центрів, стан та розташування угідь, спеціалізація і структура посівних площ,
даються пропозиції щодо організації та розміщення масивів різних типів і видів сівозміни.
Схемою землеустрою у кожному сільськогосподарському підприємстві виділено сівозмінні
масиви, розміщення територій яких буде вирішено в подальшому при розробці проектів землеустрою
у сільськогосподарських підприємствах.
Під масиви польових сівозмін передбачають, в основному, найродючіші землі, розміщені на
рівнинних землях і пологих схилах. У польових сівозмінах, розташованих на схилах крутістю понад 1є,
планують ґрунтозахисні технології. Польові сівозміни розміщені на площі 31 746 га, або 71,5 %
орних земель.
Організація кормових сівозмін зумовлена необхідністю створення потужної кормової бази для
тваринництва. Масиви кормових сівозмін загальною площею 2127 га (4,8 %) розміщують на таких же
землях як і польові сівозміни, тільки поблизу виробничих центрів, що дає змогу значною мірою і
скоротити транспортні витрати й строки доставки кормів. Із загальної площі масивів сівозміни 1517 га
розміщені на зрошуваних землях. Зміцнення кормової бази передбачають проектування сіножатета пасовищезмін.
Схемою землеустрою пропонується також організація овочевих сівозмін на площі 790 га (1,8 %),
у тому числі 307 га на зрошуваних землях. Під запільними ділянками використовуватимуть 1223 га
(2,8 %) ріллі, розміщеної невеликими площами в основному біля населених пунктів. Для здійснення
системи ґрунтозахисних заходів планують на орних землях зі схилами крутістю понад 5є і незначною
частиною орних земель, розміщених на схилах крутістю 3-5є із середньо- і сильнозмитими ґрунтами,
ґрунтозахисні сівозміни та ділянки постійного залуження.
Сильнозмиті орні землі загальною площею 200 га, розташовані в основному на схилах крутістю
понад 7є, а також орні землі в прибережних зонах малих річок і водойм (224 га) пропонуються під
суцільне залуження.
У рекомендованих сівозмінах набір культур та їхнє чергування прийняті з урахуванням
землепридатності й біологічних вимог основних сільськогосподарських культур.
Масиви земель польових сівозмін залежно від конкретних умов кожного сільськогосподарського
підприємства на стадії розробки проекту землеустрою можуть бути організовані за типовими схемами.
На змитих землях у сільськогосподарських підприємствах району рекомендується
запроектувати польові сівозміни зі стрічковим розміщенням культур, що запобігає розвитку ерозійних
процесів. Поліпшення структури посівних площ нерозривно пов’язано з поглибленням спеціалізації
сільськогосподарського виробництва.
Сільськогосподарські угіддя загальною площею 19 га, які знаходяться в користуванні
промислових підприємств, використовуватимуть у міру потреби нарощування їхньої промислової
потужності. Але, не зважаючи на це, у зв’язку з подальшим розвитком промисловості будівельних
матеріалів збільшуються потужність існуючих і будівництво нових промислових підприємств, виникає
необхідність виділення додаткових площ для їх розміщення.
Під будівництво й розширення промислових та інших несільськогосподарських підприємств,
організацій, а також для видобутку корисних копалин у перспективі потрібно буде додатково відвести
57 га земель сільськогосподарських підприємств. Водночас передбачено рекультивувати 16 га
відпрацьованих кар’єрів і повернути їх сільськогосподарським підприємствам для використання.
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Як показав аналіз, використання земель залізничного транспорту, в придорожніх масивах,
відведених для доріг, мають резервне територіальне значення сільськогосподарські угіддя загальною
площею 12 га.
Враховуючи те, що вони розміщуються вузькими стрічками вздовж залізничних колій, передача
їх у користування сільськогосподарським підприємствам є недоцільною, тому їх, як і тепер,
використовуватимуть під службові наділи для працівників та службовців, а також як резервні території
для розвитку залізничного транспорту.
У складі земель автомобільного транспорту є 4 га орних земель, які до використання за
призначенням перебуватимуть у тимчасовому користуванні сільськогосподарських підприємств.
Сільськогосподарські угіддя, що знаходяться в користуванні інших несільськогосподарських
підприємств, організацій загальною площею 31 га, являють собою невеликі за площею ділянки –
школи, лікарні, ветпункти тощо, які нині використовуватимуть для особистих потреб
землекористувачів.
Організаційно-господарські заходи передбачають для створення територіальних умов, за яких
забезпечувалося б найраціональніше використання кожної ділянки землі з урахуванням збільшення
виробництва сільськогосподарської продукції з одиниці площі та надійного захисту ґрунту від ерозії й
підвищення його родючості.
Відповідно до природних умов району, передусім з урахуванням високої еродованості
ґрунтового покриву території (51,1 %) у кожному сільськогосподарському підприємстві
рекомендуються землі під різні типи та види сівозміни, ділянки повного залуження.
Під польові сівозміни передбачають масиви найродючіших, повнопрофільних і легкозмитих
ґрунтів, які придатні для вирощування всіх сільськогосподарських культур, зокрема цукрових буряків,
кукурудза, соняшнику.
Захисту ґрунту від ерозії в польових сівозмінах досягають застосуванням агротехнічних заходів
щодо затримання й акумуляції вологи та запобігання змиву ґрунту. Під ґрунтозахисні сівозміни
передбачають орні землі із середньо- і сильнозмитими ґрунтами.
У стрічкових посівах багаторічні трави рекомендується чергувати з однорічними культурами
суцільного посіву, що забезпечить надійний захист від водної ерозії. Підбираючи культури в стрічкові
посіви, передбачає можливість забезпечити захист від водної ерозії. Ширина захисних стрічок
залежить від схилу, довжини водозбору та наявності рівчаків.
На кінець проектного періоду площу ґрунтозахисних сівозмін планують збільшити в основному
за рахунок вилучення із польових інтенсивних сівозмін середньо- і сильнозмитих ґрунтів.
Згідно з матеріалами дослідження сильноеродованих малопродуктивних схилів орних земель,
виконаних ДП “Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” і зональною
агрохімічною лабораторією у 2003 році, на території району площа орних земель, розміщених на
схилах крутістю 10–12є і більше становить 1459 га. Ґрунтовий покрив цих ділянок в основному є сірим
опідзоленим, темно сірим опідзоленим, чорнозем опідзолений та чорнозем звичайний сильнозмитий і
розмитий ґрунт.
У результаті регулярного обробітку при вирощуванні зернових і технічних культур, такі ґрунти
підлягають інтенсивному змиву й розмиву. Відповідно до польових обстежень залишки гумусових
горизонтів становлять лише 5-10 см. В орний шар втягнуті перехідні горизонти, а на окремих ділянках
– ґрунтоутворююча порода.
Вміст гумусу в орному шарі дуже низький – світло-сірі і сірі опідзолені сильнозмиті ґрунти
містять 0,3-0,6 %, темно-сірі опідзолені і чорноземи сильно змиті – 0,7-1,0 %. Забезпеченість ґрунтів
рухомими формами поживних речовин дуже низька.
Крім того, на території району в межах населених пунктів налічується 492 га зарослих деревами
та кущами, практично не використовуваних присадибних земель. Вони представлені невеликими
ділянками (0,1-0,8 га) й розміщені на схилах крутістю 12-15є і більше.
На території всіх землекористувачів району є 154 га порушених земель, із них у
сільськогосподарських підприємствах 74 га. Крім того, у користуванні сільськогосподарських
підприємств налічується 46 га земель, порушених при будівництві газопроводу. Матеріали
інвентаризації порушених земель, розроблені ДП “Черкаський науково-дослідний та проектний
інститут землеустрою” свідчать, що всі вони можуть бути рекультивовані і передані
сільгосппідприємствам для господарського використання. В результаті рекультивації порушених
земель до землекористувань сільськогосподарських підприємств буде залучено 81 га.
У районі в перспективі передбачають значні обсяги будівництва зрошувальних систем,
унаслідок чого порушиться близько 70 га земель. Ці землі протягом проектного періоду після
закінчення будівництва планують рекультивувати в орні.
Висновки з проведеного дослідження. У результаті структуризації сільськогосподарських
угідь у районі площа ріллі зменшиться на 1821 га, за рахунок якої збільшиться площа кормових угідь,
що дасть змогу зменшити розораність земельних угідь майже на 6 %.
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Проведено оцінку структуризації сільськогосподарських угідь на прикладі КорсуньШевченківського району в складі природоохоронних заходів землеустрою. Здійснено порівняльний
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Аннотация
Произведена оценка структуризации сельскохозяйственных угодий на примере КорсуньШевченковского района в составе природоохранных мероприятий землеустройства. Сделан
сравнительный анализ основных экологических показателей.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ
СУСПІЛЬСТВА
Постановка проблеми. Процес соціально-економічної та політичної трансформації
українського суспільства на шляху від держави з командно-адміністративною системою до
демократичної супроводжується змінами у підходах до формування бюджету. За умов командної
економіки бюджетний процес відбувався жорстко централізовано, а використання бюджетних коштів
визначалося національногосподарськими цілями. Місцеві бюджети формувалися строго ієрархічно від
вищої до нижчої ланки, не відіграючи активної самостійної ролі. В умовах демократії бюджет
формується під дією механізму суспільного вибору та визначається чинниками не лише економічного,
а й суспільно-політичного характеру. Прийняття бюджетних рішень спрямоване на задоволення
індивідуальних потреб, а не колективних інтересів. Це і визначає вагому роль місцевих бюджетів в
умовах демократії. Трактування суті місцевих бюджетів сучасною вітчизняною наукою не враховує
нових політико-інституційних та економічних реалій, що є однією з причин недостатньої ефективності
розв’язання проблем функціонування бюджетної системи, не дивлячись на значну кількість публікацій
з означеної проблематики, а також проведення реформ у бюджетній сфері [3].
Серед вітчизняних вчених, що займаються проблемами формування і використання коштів місцевих
бюджетів варто назвати Барановського О., Федосова В., Опаріна В., Єханурова Ю., Кириленко О.,
Жибер Т., Кравченко В. та ін. Питання фінансового забезпечення місцевих бюджетів перебувають у полі
зору вітчизняних науковців і практиків, зокрема Сунцової О., Луніної І., Чікіти І. та ін.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження питань використання коштів місцевих
бюджетів, складності і багатоаспектності низки теоретичних і практичних питань формування місцевих
бюджетів в умовах демократизації суспільства, обґрунтування об’єктивної необхідності їх наукового
осмислення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як свідчить аналіз літературних джерел,
традиційні для вітчизняної науки погляди на категорію “бюджет” базуються на класичному аналізі
економіки суспільного сектору та виходять з уявлень, що держава прагне максимізувати суспільний
добробут. За командно-адміністративної системи колективні (суспільні) інтереси протиставлялися
індивідуальним [5]. Вважалося, що централізовані рішення виражають інтереси всього суспільства та
дозволяють реалізовувати вимоги глобального оптимуму. Але держава не може бути суб’єктом
економічної поведінки, оскільки певні інтереси може мати тільки індивід. Сучасна фінансова наука
базується на гіпотезі, що індивіди діють і приймають рішення, орієнтуючись передусім на максимізацію
власної вигоди. Тому народногосподарські цілі, такі як економічне зростання чи повна занятість, не
випливають з політичного процесу [1]. В умовах командно-адміністративної системи прерогатива
прийняття економічних рішень, не контрольована демократичними інститутами, зосереджується у
однієї чи кількох осіб, які використовують її для власних цілей. В умовах демократії держава виступає
як сукупність інституцій, в якій індивіди виявляють свої преференції і трансформують їх у колективні
рішення. Демократія не є ідеальною формою державного устрою. В умовах демократії бюджет
формується під впливом суспільного вибору. При цьому домінують інтереси певної частини
суспільства, що залежить від правил прийняття рішень. У малих групах можливе схвалення бюджету
всіма громадянами, тобто теоретично можливим є врахування інтересів усіх індивідів [8]. За прямої
демократії бюджет затверджується рішенням більшості громадян. За представницької демократії
інтереси певних груп виборців представляють політики. За теорією А. Даунза, політики задовольняють
преференції груп виборців не тому, що вважають їх пріоритетними з вищих міркувань, а тому, що
прагнуть особистої влади. Таким чином, суспільному вибору за умов представницької демократії
притаманні певні обмеження, наслідком яких є необґрунтоване зростання бюджетів усіх рівнів [4].
Тому бюджетний процес в умовах демократії базується на таких принципах бюджетного устрою, які
покликані стримувати збільшення бюджетних витрат та забезпечувати можливість суспільного
контролю. Ступінь репрезентативності бюджету як на державному так і на місцевому рівнях щодо
преференцій індивідів залежить від “досконалості” демократичних інституцій в певній соціальноекономічній системі, яка може бути різною [10]. В умовах демократії саме місцеві бюджети
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забезпечують більшу репрезентативність преференцій громадян за умови дотримання принципу
конгруентності. Останній сприяє ефективному формуванню бюджетів (задоволенню потреб громадян
за найменших можливих суспільних витрат).
Дослідження поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених до розуміння категорії “бюджет” та
“місцеві бюджети” дозволило сформулювати визначення бюджету як інструменту здійснення владних
повноважень шляхом впливу на процеси суспільного перерозподілу, який реалізується через систему
економічних взаємовідносин та політичної взаємодії (демократичні інститути). Звідси “місцевий
бюджет” можна розглядати з погляду дуалізму [11]. З однієї сторони він виступає інструментом
реалізації владних повноважень в межах певної територіальної одиниці, з іншої – є необхідною
ланкою суспільного перерозподілу для максимально репрезентативного відображення преференцій
громадян в процесі економічних взаємовідносин та політичної взаємодії. Такий дуалістичний підхід
найбільш повно відображає сутність місцевих бюджетів в умовах демократичної держави.
Необхідність автономії місцевого самоврядування визначається як політично-правовою
природою останнього, так і необхідністю дотримання інституційної конгруентності з метою
забезпечення репрезентативності бюджетних рішень в умовах демократії [7]. Важливою складовою
інституційної самостійності є чіткий розподіл повноважень щодо доходів та видатків між рівнями
влади, визначення правового статусу кожного рівня бюджету в бюджетній системі.
Загальновідомо, що бюджетний процес в умовах представницької демократії – це
регламентована нормами права діяльність, пов’язана зі складанням, розглядом, затвердженням
бюджетів, їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему
України. В основі бюджетного процесу лежать потреби і переваги індивідів (в т. ч. через громади) [9]. В
ході виборчого процесу інтереси індивідів-виборців трансформуються в політичні та економічні
програми, які знаходять своє втілення в бюджетних показниках. Через демократичні інститути
громадяни можуть впливати на прийняття рішень, які визначають структуру доходів і видатків
бюджету та забезпечують надання необхідних індивідам (громаді) благ, здійснювати суспільний
контроль за цим процесом. Вплив на загальнодержавний бюджетний процес мають також і державні
інституції, такі як центральний банк, апарат управління, парламент і уряд [2].
Бюджетний процес ґрунтується на принципах бюджетного устрою, які визначають універсальні
вимоги до формування бюджету. Більшість принципів спрямовані на обмеження неефективних
бюджетних рішень і необґрунтованого зростання масштабів держави, пов’язаних зі специфікою
бюджетного вибору в умовах представницької демократії.
Визначено, що важливою особливістю місцевого бюджетного процесу в Україні є його
підпорядкування етапам формування бюджету держави в цілому. Це пов’язано передусім з значними
обсягами вертикального вирівнювання. Залежність процесів формування місцевих бюджетів від
показників державного бюджету порушує принцип інституційної конгруентності та зменшує
інституційну самостійність органів місцевого самоврядування.
Проведене дослідження показало, що на сьогодні не існує системного підходу до формування
доходів місцевих бюджетів, а їх роль у суспільних фінансах визначається політичними та
економічними циклами. Позитивні зрушення в напрямі посилення ролі місцевих бюджетів були
зумовлені не відповідною державною політикою, а об’єктивним зростанням доходів бюджетів
внаслідок сприятливої економічної кон’юнктури, яке припинилося з настанням економічної кризи.
Бюджетна політика в Україні в період з 2004 р. по 2009 р. характеризується посиленням
процесів централізації. У державному бюджеті зосереджені найбільш стабільні податкові надходження
та “монополізується” ефект від зростання економіки. Обсяги міжбюджетних трансфертів в цьому
періоді зростають, що свідчить про подальше зниження фінансової автономії органів місцевого
самоврядування [6].
Як свідчить проведений науковий аналіз літературних джерел, існує низка системних проблем
та негативних тенденції, які унеможливлюють ефективне використання бюджетних коштів. Серед них:
- тенденція до зростання питомої ваги трансфертів доходах місцевих бюджетів;
- у структурі трансфертів переважають субвенції, розподіл яких неформалізований і непрозорий
та значно диференційований в межах регіонів України. Частина видатків, на фінансування яких
спрямовуються субвенції, можуть бути регулярними видатками бюджетів відповідних рівнів за умови
забезпечення останніх відповідними доходами, що в зменшить залежність місцевих бюджетів від
центрального;
- доходи місцевих бюджетів не диверсифіковані, основну частку доходів першого кошика і
податкових доходів місцевих бюджетів складає один вид надходжень – податок на доходи фізичних
осіб, який залежить від економічної кон’юнктури; більшість доходів місцевих бюджетів також чутливі до
зміни економічної ситуації, що впливає на зниження фінансової спроможності місцевих бюджетів
умовах кризи;
- місцеві податки не виконують функції фіскального інструменту органів місцевого
самоврядування.
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- внаслідок кризових явищ в економіці скорочуються неподаткові доходи місцевих бюджетів, в
т.ч. доходи від продажу комунальної власності і землі. Це впливає на фінансову спроможність
місцевих бюджетів, в першу чергу на можливість здійснення органами місцевого самоврядування
видатків інвестиційного характеру;
- поточні видатки місцевих бюджетів зростають швидшими темпами, ніж капітальні, а структура
останніх неефективна. Здійснення капітальних видатків часто залежить від конкретних джерел
доходів, зокрема трансфертів, і тому має місце їх постійне недофінансування, особливо тих, які
здійснюються зі спецфонду місцевих бюджетів [12].
Висновки з проведеного дослідження. Проведене наукове дослідження дало можливість
зробити наступні висновки і пропозиції:
• для бюджетної системи України характерні різкі коливання в структурі видатків як за
економічною, так і функціональною класифікацією, зберігається система планування від досягнутого,
що свідчить про відсутність чіткої стратегії економічного розвитку загалом, та у витрачанні бюджетних
ресурсів, зокрема;
• загалом при формуванні місцевих бюджетів в Україні порушуються принципи точності,
своєчасності, спеціалізації, загального забезпечення та гласності, притаманні бюджетному процесу в
розвинутих країнах, а їх фінансова автономія має декларативний характер. Не забезпечується також
конгруентність повноважень і відповідальності на кожному рівні бюджетної системи, що в сукупності
призводить до необґрунтованого зростання видатків держави в умовах представницької демократії;
• оптимізація структури дохідної і видаткової частин місцевих бюджетів внаслідок чіткого
розмежування повноважень дозволить збільшити їх фінансову спроможність, підвищити
децентралізацію бюджетної системи на засадах прозорого та демократичного бюджетного процесу,
сприятиме відновленню інституційної конгруентності на локальному рівні та забезпеченню
самостійності місцевих бюджетів в умовах держави з представницькою демократією.
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Анотація
У даній статті проведено аналіз формування доходів місцевих бюджетів. Визначено, що
позитивні зрушення в напрямі посилення ролі місцевих бюджетів були зумовлені не відповідною
державною політикою, а об’єктивним зростанням доходів бюджетів внаслідок сприятливої
економічної кон’юнктури, яке припинилося з настанням економічної кризи.
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Аннотация
В данной статье проведен анализ формирования доходов местных бюджетов. Определенно,
что позитивные сдвиги в направлении усиления роли местных бюджетов были предопределены не
соответствующей государственной политикой, а объективным ростом доходов бюджетов в
результате благоприятной экономической конъюнктуры, которое прекратилось с наступлением
экономического кризиса.
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In this paper presents the analysis formation of of local budgets. Certainly, that positive changes in
direction of strengthening of role of local budgets were predefined the proper public not policy, but objective
growth of profits of budgets, as a result of the favourable economic state of affairs, which was halted with the
offensive of economic crisis.
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РОЛЬ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ У РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Постановка проблеми. Господарства населення багато років поспіль залишаються основними
виробниками аграрної продукції в Тернопільській області. Однак сучасна ситуація свідчить про те, що
деструктивні
тенденції
на
селі
набувають
загрозливих
масштабів.
Із
занепадом
сільськогосподарського виробництва зросла кількість безробітних серед сільського населення,
зменшився рівень його доходів і спожитих соціальних благ, скоротилась мережа об’єктів соціальної
інфраструктури, і, як наслідок, знизився рівень життя селян.
Значні зусилля різних державних та недержавних установ, організацій, служб, що
спеціалізуються у галузі статистики, економіки та соціології, зосереджені на вивченні соціальноекономічних аспектів діяльності та розвитку господарств населення. Це зумовлено насамперед
зростанням ролі цих господарств, як суб’єктів господарювання, як індикаторів загального стану
сільської місцевості.
Однак ще багато теоретичних і практичних аспектів використання потенціалу господарств
населення залишаються не вивченими, насамперед це стосується чинників соціально-економічної
еволюції, інституційних закономірностей їх розвитку в різних економічних системах, структури
споживання та джерел інвестування. У зв’язку з цим постає необхідність у проведенні більш
ретельного аналізу господарств населення для визначення сфери діяльності, умов інвестування та
можливостей їх розвитку в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роль господарств населення у розвитку сільських
територій, проблеми теоретичних аспектів їх функціонування вивчали такі науковці, як О.А. Бугуцький,
С.О. Гудзинський, О.Ю. Єрмаков, О.М. Онищенко, М.К. Орлатий, І.В. Прокопа, В.К. Савчук,
В.К. Терещенко, Л.О. Шепотько. Проте залишаються недостатньо висвітленими питання пошуку
можливостей підвищення ефективності функціонування господарств населення, підвищення їх ролі у
розвитку сільських територій.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є оцінка ролі господарств населення у
розвитку сільських територій та обґрунтування факторів підвищення їх ефективності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно з роз’ясненням, яке надає Державний
комітет статистики України, господарства населення – це домогосподарства, що здійснюють
сільськогосподарську діяльність як з метою самозабезпечення продуктами харчування, так із метою
виробництва товарної сільськогосподарської продукції [8, с. 28].
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В свою чергу, відповідно до методології, яку викладено на сайті Міністерства аграрної політики
України, господарства населення включають у себе особисті селянські господарства, колективні сади і
городи, дачні ділянки та фермерські господарства [1].
Господарства населення Тернопільської області на протязі багатьох років є основними
виробниками сільськогосподарської продукції. Оскільки основою виробничої системи сільських
територій залишається сільське господарство, то проаналізуємо динаміку обсягів виробництва
аграрної продукції господарствами населення.
За обсягом валової продукції сільського господарства в 2010 році Тернопільська область
посідала 20 місце в Україні.
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Рис.1. Динаміка виробництва валової продукції сільського господарства
( в порівнянних цінах 2005р., млн. грн.)
Як видно із рис.1. у 2010 році, в області порівняно з трьома попередніми роками спостерігається
спад виробництва валової продукції сільського господарства як у сільськогосподарських
підприємствах, так і господарствах населення. Разом з тим, валова продукція вироблена
господарствами населення займає 69-64% у загальному обсязі валової продукції виробленої всіма
категоріями господарств.
У 2010р. господарства населення виробили 64,5% валової продукції аграрного сектору
Тернопільщини, в т.ч. 81,3% продукції тваринництва та 54,8% продукції рослинництва. Особливо
відчутна домінуюча роль селянських господарств у вирощуванні найбільш трудомістких культур:
картоплі (93,2% від їх загального обсягу виробництва в 2010р.), фруктів (92,4%) та овочевої
продукції (92,3%).
У 2010р. селянськими господарствами було зібрано 312,3 тис.т. зерна, що на 59.1 тис.т (на
15,9%) менше проти 2009р., з 1 га намолочено по 24,4 ц зерна (у вазі після доробки) (у 2009р. - 28,4
ц). У структурі виробництва зернових культур у 2010р. найбільшу питому вагу мали пшениця (44,7%),
ячмінь (33,6%) та кукурудза на зерно (18,5%). У зв'язку з різким підвищенням цін на цукор, в 2010р.
населення збільшило посівні площі цукрових буряків у 1,9 раза. За рік виробництво солодких коренів у
них зросло на 64,7% і склало 202,6 тис.т, з 1 га в 2010р. було зібрано по 252,0 ц буряків (у 2009р. 289,9 ц). За обсягом виробництва цукрових буряків селянські господарства області в 2010р. займали
перше місце в Україні; ними вирощено понад п'яту частину цукросировини, у відповідності до всієї
продукції виробленої населенням країни.
Частка господарств населення в загальному обсязі виробництва продукції тваринництва на
Тернопільщині є однією з найвищих в країні -81,3% (по Україні - 55,3%). У 2010р. селянськими
господарствами області вироблено валової продукції тваринництва на суму 873,4 млн.грн. (у
порівнянних цінах 2005р.), що на 1,5% менше, ніж у 2009р. У структурі виробництва продукції
тваринництва левову частку займало виробництво молока (42,7%), яке, в окремих випадках, є
основним джерелом грошових надходжень у домогосподарствах.
Ряд економічних та соціальних факторів призвели до скорочення в селянських господарствах у
2010р. чисельності всіх видів свійських тварин та птиці. В господарствах населення нараховується
155,8 тис. голів ВРХ (на 8,9% менше проти 2009р.).
В даний час на 100 сільських дворів припадає в середньому по 74 голови ВРХ (з них 49 корів),
119 свиней, 13 коней. Найбільше ВРХ у розрахунку на 100 дворів припадає в Кременецькому (114
голів), корів - в Шумському (82 голови), свиней - в Підволочиському (166 голів) районах. В області
щороку збільшується кількість господарств, які відмовляються займатися тваринництвом. Сьогодні
кожний п'ятий двір у сільській місцевості не тримає ніякої живності, більше половини дворів - корів. За
рік кількість домогосподарств, що не утримують корів зросла на 2,2%, свиней - на 1,1%.
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Динаміка виробництва основних видів продукції тваринництва в господарствах населення
наведена в таблиці 1.
Таблиця 1
Динаміка виробництва основних видів продукції тваринництва господарствами
населення
2008

2009

2010

М'ясо (у забійній
37,6
32,8
36,3
35,5
30,6
масі), тис.т
Молоко, тис.т
315,2
377,9
432,7
449,7
396,0
Яйця, млн.шт
214,1
205,3
213,4
216,9
237,0
Мед, т
287
1426
389
576
650
* Розраховано автором за даними Держкомстату України

28,6

29,2

Відхилення (+,-)
до 1990р.
-8,4

385,7
248,7
642

382,2
251,4
496

6,7
37,3
209

1990

1995

2000

2005

Господарства населення в 2010р. виробили 91,7% молока (від його загального обсягу по
області), 78,7% - м'яса, 68,0% - яєць.
Вирішення проблеми підвищення ефективності функціонування селянських господарств не
можливе без участі сільськогосподарських підприємств. У першу чергу, це стосується забезпечення
домогосподарств молодняком худоби та птиці.
На початок 2011 року в області нараховувалось 201,9 тис. домогосподарств сільської
місцевості. За даними вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності населення, середній
розмір площі землі, якою користувалося домогосподарство сільської місцевості становив 1,27 га. В
той же час, 19,1% селянських господарств обробляли менше 0,5 га землі. Невеликі площі земельних
ділянок не дозволяють селянам дотримуватись рекомендованих сівозмін. У зв'язку з скороченням
чисельності ВРХ, 12,8% господарств взагалі не використовували органічні добрива. Через високу ціну,
для окремих селян, залишаються недоступними і мінеральні добрива: 5,1% домогосподарств не
підживлювали ними посіви; 6,3% господарств не використовували на своїх ділянках засобів захисту
рослин. В області переважають господарства, які обробляють землю комбінованими методами
(вручну, кіньми і трактором). За такою схемою працювали 49,5% селян. Майже всі господарства
сільської місцевості (99,9%) володіють господарськими спорудами, більшість з яких (63,8%) - для
комплексного використання. Менше половини господарств мали окремі споруди для зберігання
урожаю та для утримання худоби (відповідно 41,4% і 44,5%), окремо для утримання техніки та
реманенту - лише 13,4% домогосподарств.
У сучасних умовах оплата праці та соціальні трансфери всіх рівнів (пенсії, стипендії, допомоги) є
основним чинником добробуту населення, але велике значення мають надходження від особистого
підсобного господарства. За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, сукупні
ресурси одного господарства сільської місцевості в середньому за місяць у 2009 році нараховували
3020 грн. У структурі сукупних ресурсів домогосподарств місцевості на заробітну плату припадало
30,4%, пенсії, стипендії, соціальні допомоги становили - 24,8%. Доходи від ведення особистого
підсобного господарства складають 8,1% від загальної суми доходів домогосподарств.
Сукупні витрати одного домогосподарства сільської місцевості в середньому за місяць
становлять 2689 грн., з яких найбільшу питому вагу займають витрати на продовольчі товари (1616
грн. або 60,1%). Значна частина продуктів харчування, спожитих у господарствах населення була
ними безпосередньо вироблена.
Господарства населення є основними постачальниками продукції на переробні підприємства
(табл. 2). Зокрема молока та молочних продуктів.
Таблиця 2
Реалізація молока та молочних продуктів на переробні підприємства
2010р. до 2009р.
в абсолютних
у%
цифрах

2010р.

2009р.

Закуплено – всього

184534

154095

30439

119,8

у тому числі від
сільськогосподарських підприємств
господарств населення
інших господарських структур

52949
131498
87

39496
113512
28

13453
17986
59

134,1
115,8
310,7

У структурі реалізації худоби та птиці переробним підприємствам у 2010р. 70,2% припадає на
господарства населення. Обсяги надходження молока на переробні підприємства Тернопільщини від
господарств населення складають 59%.

100

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Отже, з позицій стійкого розвитку сільських територій господарства населення заслуговують на
державну підтримку. Адже від діяльності таких господарств суспільство отримує окрім
сільськогосподарської продукції ще й додаткові блага: стабілізується демографічна ситуація на селі,
залишаються обжитими території, відтворюється людський потенціал сільського господарства.
Висновки з даного дослідження. Роль господарств населення у виробництві валової продукції
галузі залишається вагомою. Селянські господарства виробляють валової продукції сільського
господарства в 1,8 раза більше, ніж агроформування. Виробництво господарствами населення
аграрної продукції в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь значно перевищує відповідні
показники в сільськогосподарських підприємствах: продукції рослинництва – на 17,5%, продукції
тваринництва – в 4,2 раза.
Разом з тим, на сучасному розвитку соціально-економічного середовища на селі в умовах
важкої економічної кризи, надзвичайно важливу роль у забезпеченні зайнятості, а відповідно і
належного рівня добробуту сільського населення, відіграють господарства населення. Адже вони
забезпечують не лише виживання сільського населення, але і постачають на міський ринок
частину продукції.
Не зважаючи на суттєвий вклад особистих селянських господарств у виробництво
сільськогосподарської продукції, вони сьогодні знаходяться в нерівних умовах як у порівнянні з
фермерськими господарствами, так і іншими суб’єктами сільськогосподарської продукції. Це
стосується як державної підтримки (дотацій, пільг), так і нерівних умов доступу до фінансових
(кредити), виробничих (лізинг) та інформаційних ресурсів. Поряд з цим необхідно відмітити, що
господарства населення займаються виробництвом в основному трудомісткої продукції, а саме: м’яса,
молока, картоплі, овочів.
Вирішення проблем села на сьогодні має стати одним з пріоритетних напрямів державної
політики, яка повинна передбачати: розвиток сільськогосподарського виробництва, налагодження
системи збуту сільськогосподарської продукції особистими селянськими господарствами, організацію
багатофункціональних обслуговуючих кооперативів, формування бази самодостатності сільських
громад, поліпшення матеріально-технічного та кадрового забезпечення соціальної інфраструктури,
удосконалення системи управління сільськими територіями.
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Анотація
Проведено аналіз функціонування господарств населення Тернопільської області та
визначено їх роль у розвитку сільських територій.
Ключові слова: сільське господарство, господарства населення, сільські території, валова
продукція, ефективність виробництва, розвиток.
Аннотация
Проведено анализ функционирования хозяйств населения Тернопольской области и
определено их роль в развитии сельских территорий.
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Annotation
The article analyze population’s households of the Ternopol regions and detect their role in the
development of the rural territories.
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ФОРМИ І НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ
АГРАРНОГО СЕКТОРУ
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Постановка проблеми. Значна частина економіки України перебуває на стадії третього
економічного укладу, однак сільське господарство, яке відноситься до первинного укладу, не тільки
формує продовольчу безпеку держави, але й створює більше четвертої частини її ВВП. Сільське
господарство є традиційною галуззю вітчизняної економіки і при ефективному його розвитку воно
щорічно може приносити до державної скарбниці лише за рахунок рослинницької галузі більше 5
млрд. доларів США.
АПК Львівської області створює майже шосту частину її валової доданої вартості, в ньому
зайнято таку ж частку працюючого населення, однак переважна кількість з них – у домогосподарствах.
Разом з тим рівень заробітної плати на селі становить менше 70% від середнього по економіці і нижчу
за мінімальну зарплату одержують більше 35% штатного персоналу агропідприємств, при тому із
значною затримкою. Майже у 60% сільських населених пунктів Львівщини повністю відсутні суб’єкти
господарської діяльності. Загалом все це свідчить про неефективність реформ, здійснюваних у
сільському господарстві, значне відставання галузі у здійсненні трансформаційних перетворень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем державної підтримки
аграрного сектору економіки країни, теоретичним і практичним аспектам зростання його ефективності
присвячені роботи відомих вітчизняних вчених-аграрників В. Андрійчука, П. Гайдуцького, І. Кириленка,
І. Комарової, В. Месель-Веселяка, О. Онищенка, П. Саблука, Г. Черевка та інших. Разом з тим не всі
напрями державної підтримки в АПК знаходять своє належне відображення. Крім того особливості
аграрного розвитку кожного регіону вимагають специфічних методичних і практичних підходів, що теж
потребує належного наукового обґрунтування.
Постановка завдання. Визначити найбільш дієві форми і напрями державної підтримки
аграрного сектору економіки Львівщини з урахуванням специфіки та особливостей регіону.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сільськогосподарське виробництво є найбільш
ризикованим, оскільки результати діяльності агропідприємств залежать у перш чергу від впливу
природно-кліматичних умов, а вже потім – від фінансових та інших чинників. Незважаючи на
поступове, але повільне нарощування обсягів коштів з держбюджету на підтримку аграрного сектору
економіки, він і надалі функціонує на межі збитковості. Це свідчить про низьку ефективність цієї
підтримки, відсутність системності і масштабності.
Важливо, що на життєдіяльність АПК мають наростаючий вплив зовнішні фактори, зумовлені
вступом України в СОТ. Це показує, що аграрний сектор економіки не може успішно функціонувати в
умовах вільних ринкових відносин чи через дію економічних законів розвиватись як саморегульована
система. Лише організоване і цілеспрямоване керування державою процесів відтворення в аграрній
сфері, доповнене стимулюючою дією ринкового механізму, може забезпечити її ефективне
функціонування. Цю істину підтверджує досвід США, Японії, країн ЄС.
Внутрішнє завдання, що витікає із стратегічної мети держави – забезпечення
конкурентоспроможності української аграрної продукції на світових ринках, узгодження цілей і завдань
аграрної політики із потребами аграріїв. Однак домінуюча вітчизняна практика підтримки державою

102

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

споживачів за рахунок виробників сільгосппродукції стала однією з головних причин занепаду аграрного
сектору України [1, с. 5-6].
Сільське господарство Львівщини є складовою АПК країни і йому властиві загальні проблеми й
тенденції. За підсумками 2010 р. загальний обсяг виробництва продукції рослинництва в усіх
категоріях господарств зменшився відносно 2009 р. на 8,4%, у тому числі у сільськогосподарських
підприємствах – на 2,1%, у господарствах населення – на 10,1%. Зокрема, валовий збір зернових
культур становив 6226,5 тис. ц. (менше 2009 р. на 24,3%), цукрових буряків – 5243,0 тис. ц. (на 65,8%
більше 2009 р.), картоплі – 12587,9 тис. ц. (менше 2009 р. на 16,3%). За рахунок розширення площ
посіву сільськогосподарські підприємства на орендованих землях зібрали 43,9 тис. ц. сої (на 537,1%
більше 2009 р.), ріпаку – 972,2 тис. ц. (на 6,4% більше 2009 р.) [2].
Сільськогосподарські товаровиробники області у 2010 р. особливу увагу зосереджували на
розширенні виробничої бази тваринницьких комплексів та на стабілізацію виробництва продукції
тваринництва. Як наслідок, обсяг виробництва продукції тваринництва у 2010 р. порівняно з 2009 р.
збільшився на 2,7%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 10,4%, у господарствах
населення – скоротився на 0,2%. Станом на 1 січня 2011 р. всього в Львівській області нараховувалось
256,7 тис. голів ВРХ (менше відповідного періоду 2010 р. на 9,5%). В господарствах населення
утримується абсолютна більшість поголів’я тварин. На 1 січня 2011 р. у них нараховувалось 90,4%
загальної кількості ВРХ. Характерним є те, що в аграрних підприємствах загальний обсяг вирощування
худоби та птиці перевищував рівень 2009 р. на 12,2% (на 7,6 тис. т.), у тому числі свиней – на 33,8%, птиці
– на 8,5%; вирощування ВРХ скорочено на 11,4%, що й зумовило зниження виробництва молока на 4,1%.
Скоротились також середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі
на 3,1%, свиней – на 2,1% й відповідно вони становили 471 г. і 509 г. [2]. Головна причина – скорочення
кормової бази, у першу чергу концентрованих кормів (на 8,6%), через зниження урожайності зернових.
Для того, щоб забезпечити достатній рівень конкурентоспроможності і поліпшити якість продовольчої
продукції необхідно здійснювати перехід на інвестиційно-інноваційний шлях розвитку, оновлювати
матеріально-технічні ресурси та залучати значні обсяги інвестицій. В Львівській області, як і в усій країні,
діяла програма оновлення машинно-тракторного парку і державна програма часткової компенсації її
вартості. Ці програми орієнтовані на середніх і нижче середніх за фінансовою потужністю сільгоспвиробників.
Згідно програми за 2008-2009 рр. в області придбано 138 одиниць техніки вартістю 11,6 млн. грн. Крім того,
за власні кошти у 2010 р. сільгосппідприємства закупили 96 одиниць техніки на загальну суму 132,6 млн. грн.
Однак рівень технічного оснащення аграрного виробництва є вкрай незадовільним. У користуванні дрібних і
середніх агропідприємств переважає морально і фізично застаріла вітчизняна техніка, значна частина якої
працює з радянських часів. Загалом сільське господарство Львівської області є низькопродуктивним. Більше
45% господарств працювали збитково, а рівень рентабельності сільського господарства склав 27,6%. У 2010
р. рентабельним було виробництво продукції рослинництва (крім картоплі, буряка, гречки, овочів, плодів та
ягід) і птахівництва. Всі види продукції тваринництва, особливо реалізація м’яса ВРХ, свиней, овець та птиці
були збитковими. Основними причинами збитковості є: відсутність власних коштів для інвестування проектів
розвитку рослинництва і тваринництва; зниження бюджетного фінансування; згортання цілого ряду пільгових
програм підтримки виробників; недоступність кредитних ресурсів через високі відсоткові ставки та відсутність
заставного майна; недосконалість механізму швидкого і надійного доведення державних фінансових
ресурсів до аграрних підприємств; відсутність надійних гарантій повернення інвестицій та кредитів через
збитковість суб’єктів господарювання.
Вищеназвані та інші проблеми, що зумовлюють низьку ефективність сільського господарства,
вкотре вказують на необхідність його державної підтримки. Принципові положення політики держави щодо
розвитку АПК викладені у цілому ряді законодавчих актів, але найбільш вагомим з них є Закон України
«Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» від 18. 10. 2005 р. № 2982 – ІV.
Із вказаного Закону витікає, що метою державної аграрної політики є: гарантування продовольчої
безпеки; високоефективний розвиток аграрного сектору, здатного виробляти конкурентоздатну продукцію;
збереження селянства як носія української ідентичності, культури і духовності нації; комплексний розвиток
сільських територій та розв’язання соціальних проблем на селі [3, с. 18]. Мета політики держави в аграрній
сфері відповідно визначає форми, напрями і засоби їх реалізації.
Щодо нормативно-правової підтримки, то немає сумнівів, що держава перш за все повинна
гарантувати реалізацію та захист прав селян на землю, її охорону. Номінальне володіння селян
земельними паями не приносить їм жодного прибутку, оскільки, перебуваючи на межі повного
зубожіння, вони за безцінь продають паї або на таких же умовах здають їх в оренду. Тим самим вони
масово позбавляються своїх активів. Законодавчо реалізувавши право власності на землю, держава
має забезпечити відкритість процесу її купівлі-продажу та врегулювати права орендодавців. Разом з
тим слід організаційно-правовими заходами гарантувати прибуток на авансовий капітал, який би був
не нижчим середнього по економіці країни. Те ж саме стосується і норми заробітної плати та пенсій
для сільського населення. Нормативна діяльність держави повинна також поширитись на соціальні
відносини і сферу села: зупинити відплив із сільської місцевості кваліфікованих кадрів (на даний час
повну і неповну вищу освіту в аграрному виробництві мають не більше 5% фахівців); розширити умови

103

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

для цільового навчання сільських дітей у вузах з подальшим обов’язковим працевлаштуванням у селі;
сприяння розробці і впровадженню наукових досліджень для аграрного сектору.
Головну роль у системі державної підтримки сільського господарства відіграє стан і розміри
залучення фінансових ресурсів, які є визначальною основою забезпечення сталого розвитку
підприємств галузі. Внутрішні ресурси більшості агропідприємств не можуть забезпечити належного
рівня їх фінансування. З огляду на це, з 2000 р. в Україні запроваджена державна програма
здійснення фінансової підтримки підприємств АПК. За оцінками вчених, оптимальною нормою
бюджетного фінансування аграрного сектору є 5% від ВВП країни і 5% – з місцевого бюджету. Однак
бюджетну підтримку на заходи, пов’язані з розвитком виробничої сфери слід розділяти від бюджетної
підтримки розвитку сільських територій. Водночас контролюючим органам варто здійснювати дієвий
контроль за цільовим використанням бюджетних коштів.
Щорічне фінансування українського села регулюється вимогами СОТ. Згідно прийнятих
Україною зобов’язань, необхідно зменшити продуктову підтримку споживачів (вона перевершує
граничний рівень СВП щорічно майже на 0,5 млрд. грн.); а збільшити відповідно підтримку виробників.
При тому підтримку рослинницької галузі слід обмежити 5% вартості даної продукції, а вивільнені
кошти спрямувати на розвиток тваринництва. Крім того, при фінансуванні з державного і місцевих
бюджетів слід віддавати пріоритет виробникам, які здійснюють екологічні заходи і вирощують
органічну сільськогосподарську продукцію.
Водночас постає питання про ефективність бюджетних фінансувань, спрямованих на розвиток
аграрного сектору. Упродовж 2000-2009 рр. вони зросли майже у 25 разів, хоча в порівнянні з 1990 р.
вони не становлять й половини дотацій для тваринництва. Частка бюджетного фінансування у
вартості валової продукції у 2009 р. становила майже 30%, а починаючи від 2000 р. вона постійно
зростала (за винятком 2006 р.). Однак відповідного зростання валової продукції не відбувається. Не
зважаючи на доволі значні бюджетні асигнування, спрямовані на розвиток аграрного сектору, вони не
справляють належного стимулюючого впливу на приріст виробництва сільгосппродукції, на зниження
її собівартості. Наприклад, сукупна собівартість живої маси ВРХ в Україні у 2009 р. була більшою, ніж
роздрібні ціни на яловичину, які значно перевищують світові [4, с. 242].
Окремим джерелом формування фінансових ресурсів агропідприємств і відродження галузі є
кредитна та інвестиційна діяльність. Однак для оптимізації державної підтримки сільського
господарства і підсилення вагомості дотацій виробникам тваринницько-рослинницької продукції
необхідно вдосконалити механізми здешевлення кредитів і страхування. Відомо, що на кінець 2010
року майже 1850 вітчизняних агропідприємств залучили 6,8 млрд. грн. кредитних коштів, з них у формі
короткострокових кредитів – майже 5 млрд. грн., середньострокових – більше 849 млрд. грн.,
довгострокових – більше 1,1 млрд. грн. [5]. Але відсоткові ставки, за якими аграрії сплачують кредити,
складають до 27% річних, хоча Національний банк України знизив облікову ставку до 7,75%.
У Львівській області на кожний район в середньому припадає 125 агропідприємств і
фермерських господарств як юридичних осіб. Із них приблизно 35% користуються кредитами і до 30%
є неплатоспроможними. В області поширена практика видачі сільгоспвиробникам кредитів відповідно
до відкритої відновлювальної кредитної лінії на закупку техніки, обладнання та племінного поголів’я
худоби. Кредити на закупку вітчизняних сільськогосподарських машин, племінної худоби періодично
погашаються або компенсуються. Комерційні банки і надалі віддають перевагу короткостроковим
кредитам, внаслідок чого штучно створюються умови неплатоспроможності позичальників. Причиною
такої політики банків є їх необізнаність із специфікою сезонності сільського господарства, відсутність
інформації про результати діяльності агропідприємств, їх потреби, види кредитів, терміни тощо.
Підвищення продуктивності аграрної сфери може відбуватися завдяки впровадженню інновацій, які
неможливі без державних та приватних інвестицій. Обсяги інвестицій в сільське господарство і мисливство
за період з січня по вересень 2010 р. по Львівській області становлять 123 млн. 586 тис. грн. За цей же
період в економіку області залучено 68,1 млн. дол. іноземного капіталу, при тому найбільші вкладення
пішли в Буський (6,6%), Стрийський (6,2%), Кам'янко-Бузький (3,7%) райони [6]. Інвестиції, як правило,
використовуються на придбання імпортного обладнання, машин або готових технологій. Найчастіше всі
закупки здійснюються за другорядним принципом (хоча застаріле, але дешевше). На розробку і
впровадження вітчизняних технологій та їх застосування в аграрному виробництві виділяється не більше
5–7% від загального обсягу інвестицій [7, с. 84]. Тому й урожайність зернових в Україні у 2-2,5 рази нижча,
ніж в США, Німеччині; добовий приріст ВРХ, свиней - ще нижчий.
Немає сумніву, що всі форми і напрями державної підтримки аграрного сектору економіки
України мають здійснюватись комплексно і взаємопов’язано. В цьому комплексі заходів особливу роль
відіграє цінова політика держави, яка включає наступні засоби впливу на ринок: підтримку внутрішніх
цін на сільськогосподарську продукцію, ліквідацію диспаритету цін на продукцію промисловості й
аграрного виробництва, встановлення квот, податків на експорт та імпорт продовольчої продукції [8, с.
4]. Регулювання державного процесу ціноутворення є одним із пріоритетних напрямів і одночасно
засобів державного регулювання сільського господарства та надання йому допомоги. Держава може
фінансувати як цільові (гарантовані) ціни, які поширюються на найважливіші види сільгосппродукції,
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так і заставні ціни – мінімальні гарантовані ціни, що захищають виробників у випадках, коли ринкові
ціни нижчі від їх рівня, і забезпечують мінімальний дохід від реалізації продукції. У разі зниження
ринкових цін заставна ціна становить мінімальну норму реалізації. При зростанні цін вище заставних
агровиробники повертають позику та відсотки і вільно реалізують свою продукцію. Така цінова
політика була б досить вигідною для виробників свинини у західному регіоні, оскільки через дешеву
польську продукцію вирощування свинини, яка переважно є органічною, стає збитковим.
Висновки з проведеного дослідження. Виходячи із специфіки і особливостей аграрного
сектору, державі слід постійно здійснювати його дієву підтримку. Для цього вона повинна
використовувати різноманітні важелі, але перш за все організаційно-правові. Бюджетні асигнування,
які спрямовують на село, мають носити системний, цільовий характер і першою чергою
концентруватись на вирішальних інноваційних заходах: розвиток насінництва, вдосконалення
племінних і породних якостей ВРХ та свиней, виробництво органічних добрив і на основі цього
підвищення родючості ґрунтів, випуск сучасних вітчизняних машин та механізмів, здатних забезпечити
впровадження інноваційних технологій в аграрне виробництво.
Реалізовуючи компенсаційні витрати, пов’язані з дією природних факторів, здійснюючи платежі за
збитки, зумовлені реорганізацією виробництва, держава тим самим має підтримувати доходи виробників.
Цю ж функцію виконує і цінове втручання. Важливим доповненням може стати субсидування або пільгове
оподаткування сільгоспвиробників на придбання високоврожайних сортів насіння, кормів, добрив та
отрутохімікатів, погашення відсотків на отримані кредити тощо. Як наслідок, такі дії держави сприятимуть
зростанню добробуту жителів села, покращенню його соціальної інфраструктури.
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Анотація
Зроблено аналітичний огляд стану аграрної економіки Львівщини. Виділено проблеми у її
розвитку та доказано необхідність державної підтримки. Запропоновано дієві механізми
організаційно-правового та фінансового регулювання сільського господарства з метою
підвищення його продуктивності.
Ключові слова: аграрний сектор, державна підтримка, рослинництво, тваринництво,
кредити, компенсації.
Аннотация
Сделано аналитический обзор состояния аграрной экономики Львовщины. Выделено
проблемы в ее развитии и доказано необходимость государственной поддержки. Предложены
действенные механизмы организационно-правового и финансового регулирования сельского
хозяйства с целью повышения его продуктивности.
Ключевые слова: аграрный сектор, государственная поддержка, растениеводство,
скотоводство, кредиты, компенсации.
Annotation
An analyst review of Lvov region's agrarian economy is made. It's emphasized complicated questions
in its development and it's proved need of state relief. The article suggests actual mechanism in
organizationaly-juredictinal and financial regulation of agriculture to increase its productivity.
Key words: agrarian sector, state release, crop, stockbreeding, credits, compensation.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ
Постановка проблеми. Успішний інноваційний розвиток є запорукою могутності будь-якої
країни. Недостатній рівень інноваційного розвитку призводить до відставання країни в
технологічному, науковому і суспільному аспектах. Тому пріоритетним напрямом інноваційного
розвитку в Україні являється збалансований розвиток регіонів. Саме тому необхідно ефективно
формувати інноваційний потенціал регіонів та управляти ним.
Оскільки місто є основою життєзабезпечення відтворювальної функції регіону, то всі
заходи щодо його розвитку повинні бути обумовленні конкретними соціально-економічними
факторами, тобто залежати від рівня розвитку регіональної системи [1].
Питання щодо сучасного рівня інноваційності вітчизняної економіки України, зокрема її регіонів,
залишається відкритим. Адже, кожному регіону доводиться самостійно вибирати шлях розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі питанням інноваційного
розвитку економіки на регіональному рівні присвятили свої наукові праці такі вчені, як
В. Демченко [8], В. Денисюк [2], Д. Крамськой [5], І. Кривов’язюк і Т. Балик [1], В. Чайка [4] та
інші. Проте сучасний етап розвитку економіки країни потребує, на нашу думку, проведення
аналізу існуючих проблем інноваційного розвитку на рівні регіонів для пошуку шляхів їх
вирішення.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження проблем інноваційного
розвитку економіки Полтавського регіону та визначення перспективних шляхів їх подолання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інноваційна активність економіки в
країні/регіоні визначається за підсумками роботи інноваційно активних підприємств у
промисловості, сфері послуг, сільському господарстві та інших галузях господарювання.
Інноваційно активні підприємства (організації) здійснюють розробку і впровадження нових або
удосконалених продуктів, технологічних процесів, виробляють та реалізують інноваційну
продукцію і/або послуги у звітний річний період [2].
Для вироблення адекватної моделі інноваційно-інвестиційного розвитку Полтавського
регіону необхідно здійснити аналіз його інноваційної активності. На основі даних державних
статистичних спостережень зроблено аналіз інноваційно активних підприємств у промисловості
Полтавської області за 2007-2009 рр., результати якого наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Динаміка кількості інноваційно активних промислових підприємств за напрямами
інноваційної діяльності в Полтавській області, 2007-2009 рр.
Показник
Інноваційно активні підприємства, всього, одиниць
з них за напрямами інноваційної діяльності:
- внутрішні науково-дослідні розробки
- придбання науково-дослідних розробок
- придбання машин, обладнання та програмного
забезпечення
- придбання інших зовнішніх знань
- навчання та підготовка персоналу
- ринкове запровадження інновацій
- інші

Рік

Відхилення 2009 р. у % до:

2007
64

2008
47

2009
52

2007 р.
81,3

2008 р.
110,6

9
8

8
5

8
5

88,9
62,5

100
100

45

29

25

55,6

86,2

6
19

3
7
8
4

2
9
4
6

33,3
31,6

66,7
128,6
50,0
150,0

Джерело: розраховано за матеріалами [3, с. 411-414]
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Отже, підрахунки табл. 1 свідчать, що в Полтавській області за досліджуваний період (20072009 рр.) спостерігається позитивна динаміка. Так, у 2009 р. у порівнянні з попереднім 2008 р.
кількість інноваційно активних підприємств зросла на 5 одиниць або на 10,6 % (досягти рівня
2007 р., зокрема 64 підприємства інноваційно активних, не вдалося). Варто відмітити, що
Полтавська область у рейтингу за кількістю інноваційно активних промислових підприємств за
напрямами інноваційної діяльності серед областей України останні 3 роки впевнено займає 9
місце, що дозволяло з надією дивитися в майбутнє. Найбільша кількість інноваційно активних
промислових підприємств за напрямами здійснених інновацій налічується в Харківській (2008 р. –
110 підприємств, 2009 р. – 135 підприємств), Львівській (2008 р. – 101, 2009 р. – 106), ІваноФранківській (2008 р. – 92, 2009 р. – 94), Донецькій (2008 р. – 83, 2009 р. – 80), Дніпропетровській
(2008 р. – 63, 2009 р. – 60) областях. Найбільша увага на цих підприємствах приділяється
внутрішнім науково-дослідним розробкам і купівлі машин, обладнання та програмного
забезпечення.
Отже, однією з основних проблем інноваційного розвитку є брак власних коштів підприємств
і держави в цілому. Для фінансування інноваційної діяльності потрібно більше виділяти коштів із
державного бюджету країни. Динаміка розподілу загального обсягу витрат за напрямами
інноваційної діяльності в Полтавській області наведено в табл. 2, а динаміка основних показників
інноваційного розвитку промислових підприємств - в табл. 3.
Таблиця 2
Динаміка розподілу загального обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності в
Полтавській області, 2007-2009 рр. (тис. грн.)
Відхилення
2009 р. у % до:

Роки
Показники
2007

2008

2009

2007 р.

2008 р.

99654,2

180404,6

133105,4

133,6

73,8

- внутрішні науково-дослідні розробки

5876,8

14570,7

17684,8

300,9

121,4

- придбання науково-дослідних розробок
- придбання машин, обладнання та
програмного забезпечення
- придбання інших зовнішніх знань

6942,2

9518,7

11254

162,1

118,2

63215,2

139617,7

77541,3

122,7

55,5

583,6

1075,6

19088,9

у 32 рази

у 17 раз

- інші

23036,4

15621,9

7536,4

32,7

48,2

Загальний обсяг інноваційних витрат
з них за напрямами інноваційної діяльності:

Джерело: розраховано за матеріалами [3, с. 415-417]
Таблиця 3
Динаміка основних показників інноваційного розвитку промислових підприємств у
Полтавській області, 2007-2009 рр. (тис. грн.)
Відхилення
2009 р. у % до:

Роки
Показники
2007

2008

2009

2007 р.

2008 р.

64

47

52

81,3

110,6

Загальний обсяг інноваційних витрат

99654,2

180404,6

133105,4

133,6

73,8

Обсяг реалізованої інноваційної
продукції, що є новою для ринку:

211546,2

120232,1

144005,8

68,1

119,8

у т.ч. за межі України

149204,4

116347

131413,6

88,1

113

Обсяг реалізованої інноваційної
продукції, що є новою лише для
підприємства:

865820,5

135816

2837217,6

у 3 рази

у 20 раз

у т.ч. за межі України

455316,3

11460,7

35511,5

7,8

у 3 рази

65

26

28

43,1

107,7

110

90

114

103,6

126,7

Інноваційно активні підприємства,
одиниць

Впровадження прогресивних
технологічних процесів у
промисловості, %
Освоєння нових інноваційних видів
продукції, найменувань

Джерело: розраховано за матеріалами [3, с. 411-421]
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Аналіз даних табл. 2 свідчить про те, що в 2009 р. порівняно з 2008 р. обсяги витрат збільшилися: на
виконання внутрішніх НДР на 21,4 %; на придбання НДР, зокрема придбання нових технологій на 18,2 %;
придбання інших зовнішніх знань в 17 раз. Як негативне, варто відмітити різке, майже в 2 рази, зменшення
обсягу витрат на придбання машин, обладнання та програмне забезпечення.
Але разом з тим промислові підприємства Полтавської області усвідомлюють необхідність
проведення ринкової стратегії, про що свідчить факт зростання витрат на організаційні інновації,
інноваційні процеси і маркетингові інновації. Як наслідок, у 2009 р. у порівнянні з 2008 р. відбулося
зростання обсягів реалізованої інноваційної продукції, що є новою для ринку на 19,8 %, в т.ч. зріс
обсяг експорту інноваційної продукції регіону на 13 % (табл. 3). Отже, у 2009 р. у порівнянні з 2008 р. у
промисловості Полтавської області на 7,7 % збільшилася кількість впроваджених прогресивних
технологічних процесів і на 26,7 % освоєння нових інноваційних видів продукції.
Незважаючи на позитивну динаміку багатьох абсолютних і відносних показників, які свідчать про
результати інноваційної діяльності промислових підприємств у Полтавській області, все таки
спостерігається деяке зменшення внеску регіону в загальні показники інноваційного розвитку країни.
Таким чином, як перспективною позицією у фінансовому забезпеченні інноваційного розвитку
підприємств може виступати банківське кредитування. Саме довгострокові кредити повинні стати
основними важелями стимулювання інноваційного розвитку підприємств.
Сьогодні, коли Україна йде шляхом модернізації економічного устрою, а різні галузі її
промисловості відчувають на собі негативні наслідки нестабільності світової фінансової системи, для
нашої країни як ніколи великого значення набуває постановка нових цілей її життєзабезпечення та
інфраструктурної модернізації, формування у людей інноваційного типу мислення [4, с. 34].
Інноваційний розвиток підприємства повинний підпорядковуватися загальнодержавному
розвитку та базуватися на чітко визначених програмах та рекомендаціях [5].
На території Полтавського регіону діє стратегічний план економічного розвитку «Стратегія
розвитку Полтавської області до 2015 року». Також розвиток Полтавського регіону базується на
прагматичному курсі комплексних перетворень та визначається такими програмами:
1. Цільова економічна програма «Розвиток інноваційної інфраструктури в Полтавській області на
2009-2013 рр.», головні цілі якої полягають у підтримці вже існуючих і сприянні розвитку нових
підрозділів інноваційної інфраструктури та прискоренні переходу економіки регіону на інноваційну
модель розвитку [6].
2. Програма економічного і соціального розвитку Полтавської області на 2011 рік. Одним із
основних напрямків цієї програми являється розвиток науково-технічної та інноваційної сфери,
основними завданнями якого є [7, с. 52-55]:
- підвищення рівня інноваційної активності промислових підприємств та зростання виробництва
інноваційної продукції, зокрема збільшення кількості освоєних підприємствами області нових видів
продукції на 4,2 %;
- технологічна модернізація галузей економіки з метою підвищення конкурентоспроможності
вітчизняних товаровиробників регіону за рахунок збільшення впровадження прогресивних технологій у
виробництво на 6,3 %, в тому числі ресурсозберігаючих технологій – на 6,7 %;
- підготовка фахівців вищої кваліфікації з питань інноваційної діяльності, зокрема 50
інноваційних менеджерів;
- впровадження новітніх технологій, методів організацій та управління господарською діяльністю
для забезпечення економічного зростання регіону;
- збільшення кількості інноваційно-активних підприємств на 5,5 % створення сучасних
інноваційних виробничих формувань (кластерів з виробництва інноваційних та ефективних лікарських
засобів і екологічної продукції) [7]. Кластери є ключовими елементами регіональної інноваційної
системи. Формування регіональних інноваційних стратегій набуло значного поширення в країнахчленах ЄС [8].
Таким чином, для нарощування інноваційного розвитку Полтавського регіону необхідно сприяти
комерціалізації наукових розробок за рахунок виходу підприємств і наукових установ на міжнародний
ринок інноваційних технологій шляхом приєднання до системи трансферту технологій INDEV
Державного комітету з інвестицій та розвитку.
Для реалізації організаційних заходів щодо Програми залучення інвестицій у розвиток
Полтавської області треба активізувати роботу місцевих органів виконавчої влади та самоврядування
в підборі та підготовці вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення до продажу
чи передачі інвесторам на конкурсних засадах під реалізацію інвестиційних проектів, а також залучати
банківські кредити, позики та кошти інвестиційних фондів.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, результати досліджень свідчать, що у
Полтавській області сформувалися об’єктивні передумови для реалізації національної інноваційної
стратегії на засадах впровадження кластерної концепції регіонального рівня. Для цього необхідно
розробити концепцію регіонального інноваційного розвитку Полтавської області на 2012-2015 роки.
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Також у Полтавському регіоні треба застосувати стратегію нарощування інноваційного розвитку, що
характеризується використанням власного науково-технічного потенціалу та залученням інвестицій.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ
АВТОНОМІЄЮ ТЕРИТОРІЇ
Постановка проблеми. В умовах глобальних перетворень та економічної кризи, що охопила
світову економіку, оптимальне забезпечення територіальних одиниць фінансовими ресурсами
дозволить забезпечити відповідне фінансування бюджетних видатків, соціальної сфери, розв’язати
фінансові проблеми структурних одиниць території та здійснювати ефективну інвестиційну діяльність,
направлену на сталий розвиток регіону. Вдосконалення наявної методики оцінювання фінансової
забезпеченості місцевого бюджету, як основного джерела місцевих ресурсів, дозволить чітко
визначати потребу регіону в коштах, рівень забезпеченості витрат та досягнення встановлених цілей.
Аналіз останніх досліджень і результатів. Фінансова автономія території є основною
характеристикою економічних відносин між регіоном і державою, що відображають рівень його
відособленості і ефективності ухвалення фінансових рішень.
Сучасні підходи до оцінки ефективності управління місцевими фінансовими ресурсами умовно
розподіляються за такими ознаками:
- оптимальне планування доходів та видатків територіального бюджету;
- зменшення фіскальних диспропорцій з використанням інструментів бюджетного регулювання;
- забезпечення фінансової автономії території.
Проблемам фінансової автономії місцевих органів влади присвячено праці таких вчених:
С. Буковинського, О. Василика, С. Гречаківського, В. Кравченко, О. Кириленко, С. Кондратюка,
В. Корчинського, К. Лайкама, І. Луніної, В. Малько, В. Опаріна, К. Павлюк, С. Слухая, С. Юрія та інших.
Зокрема, К. Павлюк розглядає фінансову незалежність місцевого самоврядування як
можливість самостійного вирішення питань комплексного фінансового забезпечення економічного та
соціального розвитку певної території, що належать до компетенції відповідного рівня місцевого
управління. На її думку, концептуальні основи фінансової незалежності місцевого самоврядування
повинні полягати в оптимальному врахуванні інтересів держави, підприємницьких структур, населення
і місцевого самоврядування. Зазначимо, що нічим не обмежена фінансова незалежність місцевого
самоврядування має такі ж негативні ознаки, як і надмірна централізація у використанні фінансових
ресурсів, що створюються на певній території [4].
В. Кравченко поряд із поняттям “фінансова незалежність” застосовує поняття “фінансова
автономія” місцевих органів влади. Він розуміє фінансову автономію як фінансову незалежність цих
органів при виконанні покладених на них функцій. Учений вважає, що головним критерієм, який
засвідчує фінансову автономію місцевих органів влади, є наявність у них прав прийняття рішень у
сфері власних фінансів. Отже, В. Кравченко обґрунтовує межі та кількісні показники фінансової
автономії місцевих органів влади [3].
Незважаючи на певні здобутки в галузі оцінювання та забезпечення фінансової автономії
території, ще недостатньо вирішеною залишається проблема формування єдиної методики
її оцінювання.
Постановка завдання Метою дослідження є обґрунтування економічної доцільності
запровадження єдиної методики оцінювання фінансової автономії території на основі урахування
специфічних закономірностей її розвитку і рівня автономії органів місцевого самоврядування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчаючи досвід економічно розвинутих країн
світу стосовно оцінки фінансової автономії території, як показника сталості розвитку регіону, виявлено
розбіжності щодо підходів оцінки. Так, серед основних критеріїв та показників, що оптимально
визначають рівень фінансової самостійності, можна виділити показник загальної фінансовоекономічної самостійності регіону [7], що обчислюється за формулою:
Ra = ( MP + I ) / (CB − PB)
(1)
Ra – рівень фінансово-економічної самостійності; MP – загальна величина грошових доходів
населення; I – прибуток підприємств; CB – загальний об'єм витрат регіонального бюджету; PB – власні
доходи регіонального бюджету.
Основною перевагою зазначеного показника є кількісне вимірювання фінансово-економічної
автономії території, але він не відображає територіальну автономію в розрізі фінансових можливостей
місцевих органів влади.
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Для більш чіткого визначення факторів впливу на фінансову автономію території оцінку
самостійності у світовій практиці здійснюють за такими напрямами: податкова, бюджетна та
самостійність у галузі тарифного регулювання політики ціноутворення [5]. Використання цієї методики
при оцінці фінансової автономії території в податковому або бюджетному виразі визначається як
частка податків, що надходить до бюджету відносно доходів, враховуючи абсолютну незалежність від
державних органів влади. Зазначена методика дозволяє здійснити кількісну оцінку рівня фінансової
автономії території, а також провести їх градацію самодостатності та дотаційності. Проте
запропонована методика чітко не окреслює критерії ранжування територій.
Також при оцінці рівня автономії території доцільно взяти до уваги методику, запропоновану
Т.Л. Рассоловою, що включає розрахунок показників, які визначають рівень самозабезпечення
витратних повноважень, ступінь використання потенціалу та рівень збалансованості прибуткових і
витратних повноважень:
1) коефіцієнт самозабезпечення (Rv) власними доходами витратних повноважень, що
розраховується як співвідношення суми доходів місцевого бюджету та витрат;
2) коефіцієнт використання потенціалу (Rp) − співвідношення фактичного потенціалу до
розрахункового;
3) коефіцієнт збалансованості доходів і витрат місцевого бюджету [6]:
Rz = (1 − Rv ) R p
(2)
Відповідно до результатів розрахунку коефіцієнта збалансованості доходів і витрат місцевого
бюджету, фінансова допомога є меншою за умов зменшення значення показника та навпаки. Недоліком
зазначеної методики є єдине джерело формування місцевих фінансів − доходи місцевого бюджету.
У запропонованих методиках при плануванні бюджетних витрат враховується кількість
споживачів бюджетних послуг [2] в розрізі кожного виду бюджетних установ, визначається їх
оптимальна кількість в межах обсягів бюджетного фінансування. За вказаними методами
оптимальним вважається фінансування споживачів бюджетних послуг у межах загальних і прямих
витратах у розрахунку на одиницю споживача [8].
Враховуючи планові доходи місцевого бюджету та вартість одиниці споживача бюджетних послуг,
розраховують критичну точку кількості споживачів, забезпечуючи при цьому бездефіцитність бюджету [1].
Знання критичної точки дозволить визначити ступінь дефіцитності (профіцитності) бюджету.
Отже, враховуючи зазначені методики, можна запропонувати механізм розрахунку рівня
бюджетного фінансування території. Запропонований показник відображає граничні можливості
маневрування фінансовими ресурсами регіону.
У вартісному визначенні зазначений показник пропонуємо розраховувати як різницю між
фактичним фінансуванням споживачів бюджетних послуг (Cf) та його оптимальним рівнем (Co).
Коефіцієнт бюджетного фінансування (Rb) − співвідношення оптимального та фактичного рівня
фінансування:
(3)
Rb = С o / C f
За умови перевищення оптимального фінансування над фактичним, виникає недофінансування
споживача бюджетних послуг, і навпаки.
Для врахування чинників та умов, які впливають на вартість надання бюджетних послуг,
доцільно використовувати індекс бюджетних витрат, що розраховується при оцінці рівня бюджетної
забезпеченості.
Аналіз дослідження показує, що, оцінюючи рівень фінансової автономії території, об'єктами
аналізу виступають лише доходи та витрати місцевого бюджету. При цьому не розглядається ступінь
впливу рівня розвитку інвестиційної сфери і кредитної системи на фінансову забезпеченість місцевих
органів влади.
Для врахування зазначених чинників пропонуємо використовувати фінансовий потенціал
території, який
доцільно розглядати як сукупність власних і залучених фінансових ресурсів,
спрямованих на соціально-економічний розвиток, що забезпечує фінансову стабільність території.
Враховуючи сучасну практику формування фінансових ресурсів, що склалася в управління
місцевими фінансами в Україні, виокремимо такі основні концептуальні цілі формування фінансового
потенціалу територій:
1.Створення сприятливого клімату для економічного розвитку територій відповідно до
пріоритетів регіональної стратегії.
2.Формування ресурсозабезпеченості основних напрямів регіональної діяльності, з урахуванням
розв’язання завдань у соціальній сфері.
3.Створення сприятливих умов для залучення інвестицій та підвищення інвестиційної
привабливості регіону.
4.Підвищення стабільності роботи і кредитної привабливості регіональної банківської системи
для безперебійного фінансування основного і оборотного капіталу господарюючих суб'єктів і
населення регіону тощо.
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Використовуючи підходи стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіону,
запропоновано модель формування фінансового потенціалу регіону, що складається з блоків (рис. 1).
ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ
1

комплексний аналіз внутрішніх і зовнішніх
соціально-економічного розвитку регіону

2

збалансування ресурсів і витрат регіону з виділенням
кінцевого результату

3

прогнозні зміни потенціалу в ході реалізації бюджетних
програм розвитку

4

контроль і коректування показників фінансового потенціалу
регіону.

чинників

Рис. 1. Модель формування фінансового потенціалу регіону
В основі запропонованої моделі формування фінансового потенціалу визначено такі основні
положення:
1. Формування фінансового потенціалу складається з чотирьох основних етапів: аналіз,
визначення ресурсних можливостей, формування витратних зобов'язань, виділення кінцевого
результату.
2. Побудова будь-якої фінансово-економічної системи розробляється на основі ієрархічного
принципу. Дана обставина визначає, що всі елементи мають свої власні концепції, які входять до
складу загальної та координуються між собою.
3. Оцінка фінансового потенціалу є безперервним процесом, що не закінчується моментом
виявлення кінцевого результату, а підлягає постійному коригуванню.
Запропонована модель ґрунтується на блоках, що включають:
1. Комплексний аналіз внутрішніх і зовнішніх чинників соціально-економічного розвитку регіону,
а також ресурсну забезпеченість і затратність функціонування регіону.
2. Збалансування ресурсів і витрат регіону з виділенням кінцевого результату – реального і
прихованого фінансового потенціалу регіону.
3. Прогнозування зміни елементів фінансового потенціалу регіону в результаті дії чинників
ризику та невизначеності при реалізації стратегії соціально-економічного розвитку, направленого на
оцінку реальної ресурсозабезпеченості стійкого територіального розвитку.
3. Організація контролю і коректування показників фінансового потенціалу регіону.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, модель формування фінансового потенціалу
регіону, як основа фінансової автономії території, – це безперервний процес, що визначає механізм
ухвалення тактичних і поточних рішень, направлених на поліпшення і стабілізацію соціальноекономічного розвитку території, що дозволить своєчасно визначати фінансовий стан території та
вживати необхідні заходи для його збалансування.
Беручи до уваги актуальність цієї проблематики, комплексність проблеми, зокрема з
врахуванням регіональних відмінностей є доцільним проведення подальших наукових досліджень за
обраною тематикою.
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Анотація
У статті досліджено основні поняття фінансової автономії території. Здійснено аналіз
сучасного механізму визначення автономії території. Внесено пропозиції щодо впровадження єдиної
моделі оцінювання та управління фінансовою автономією території.
Ключові слова: видатки, доходи, місцевий бюджет, незалежність, фінансова автономія,
фінансові ресурси.
Аннотация
В статье исследовано основные понятия финансовой автономии территории.
Осуществлен анализ существующего механизма определения автономии территории. Внесены
предложения относительно внедрения единой модели оценивания и управления финансовой
автономией территории.
Ключевые слова: расходы, доходы, местный бюджет, независимость, финансовая
автономия, финансовые ресурсы.
Annotation
In the article investigational bases of concept of financial autonomy of territory. The analysis of
modern mechanism of determination of autonomy of territory is carried out. Suggestions are borne in relation
to introduction of the unique model of evaluation and management of financial an autonomy territory.
Key words: charges, profits, local budget, independence, financial autonomy, financial resources.
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ОРЕНДА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ:
ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ
Постановка проблеми. Аналіз структури сільськогосподарських підприємств за економічними
показниками та розміром сільськогосподарських угідь показав, що в досліджуваному регіоні (Київська
область) переважають сільськогосподарські підприємства, основою формування яких є оренда землі.
Збільшення площ сільськогосподарського землекористування за рахунок оренди є одним із шляхів
концентрації сільськогосподарського виробництва. Найбільшу частину угідь селяни передали в оренду
господарствам, створеним на базі колишніх колективних сільськогосподарських підприємств.
У сільському господарстві важливим чинником ефективності є якість земельних угідь. Питома
вага орендованої землі в недержавних сільськогосподарських підприємств становить 97 %, тобто веде
до глобалізації оренди землі і загрожує виснаженню ґрунтів через недотримання орендарями умов
договору, які заради прибутку вирощують вигідні їм сільськогосподарські культури.
Вирішення зазначеної проблеми в загальному вигляді знайшло відображення в існуючих
нормативних документах, зокрема, стаття 15 Закону України “Про оренду землі” вказує на умови
договору оренди землі через цільове призначення, умови використання та збереження земельних
ресурсів [2; 3; 4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні й практичні аспекти розвитку земельних
відносин та формування агрохолдингів досліджували відомі вчені економісти-аграрники:
В.Г. Андрійчук, О.М. Бородіна, М.Я. Дем'яненко, С.І. Дем'яненко, М.Й. Малік, А.Г. Мартин, В.Я. МесельВеселяк, О.М. Онищенко, Б.Й. Пасхавер, П.Т. Саблук, В.М. Трегобчук, М.М. Федоров, В.В. Юрчишин
та ін. Розбіжність в окремих їхніх поглядах на ті чи інші аспекти розвитку інтегрованих структур у
контексті формування земельних відносин свідчить про складність й актуальність цих проблем та
необхідність продовження досліджень у напрямі реалізації громадянами їхніх прав власності, оренди
сільськогосподарських земель, обґрунтування включення вартості земель як капіталу в економічний
оборот,
формування
ринку
земель,
розвитку
іпотечного
кредитування,
розбудови
внутрішньогосподарських відносин, механізмів збереження земельної ренти у сільському
господарстві тощо.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз розвитку земельних відносин та обґрунтування
пропозиції щодо подальшого їх удосконалення в розрізі оренди сільськогосподарських земель.
Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні функціонує понад 60 великих холдингів,
більшість з яких не виділені в окремий бізнес. За підрахунками експертів на нинішній період вони
контролюють понад 6 млн. га, або близько 24% ріллі та є найбільшими виробниками зернових і
технічних культур. Середній розмір об'єднання становить 90 тис. га земель. Агрохолдинги
використовують інноваційні технології, вирощують конкурентоспроможну продукцію й одержують
прибуток до виплати податків, відсотків і амортизації (ЕВІТОА) з 1 га в межах 500 дол. США [1],
більшість планує розширювати земельні масиви. До 2015 року, за прогнозами експертів, в Україні
сформується близько 300 холдингів, а валове виробництво зерна досягне 60-70 млн. т. [1]. У той же
час протягом 2000–2009 років вітчизняні та зарубіжні фінансово-промислові групи почали активно
інвестувати кошти для розвитку сільськогосподарського виробництва шляхом створення
агрохолдингів. За попередніми оцінками спеціалістів у сільське господарство було залучено інвестицій
на суму понад 4 млрд. дол. США.
Критеріями при формуванні земельних масивів агрохолдингів є родючість ґрунтів та їхня
наближеність до великих промислових центрів і сировинних зон. У зв'язку з цим посилюється
конкуренція на ринку оренди та суборенди земель. Якщо держава законодавчо регламентує нижню
межу орендної плати на рівні 3% нормативної грошової оцінки, то деякі агрохолдинги вже
пропонують до 8%.
Показники економічної ефективності сільськогосподарських підприємств Київської області:
товарна продукція на 100 га сільськогосподарських угідь становить 276,8 тис. грн. (100,0 %), у тому
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числі продукція рослинництва 140,1 тис. грн. (50,6 %), тваринництва – 136,8 тис. грн. (49,4 %);
прибуток від сільськогосподарської діяльності на 100 га сільськогосподарських угідь у рослинництві
становить 14,9 тис. грн.; рівень рентабельності у рослинництві – 11,9 %. Урожайність в рослинництві
по всіх формах господарювання становила: зернових – 30,8 ц/га; цукрових буряків – 374,8 ц/га;
соняшнику – 15,6 ц/га. Середня площа сільськогосподарських угідь господарства області становить
1753,3 га (у природно-сільськогосподарській зоні Полісся – 1249,9 га, у Лісостепу – 1866,3 га) [5].
Питома вага орендованих сільськогосподарських угідь на господарство по області – 91,4 %, в тому
числі по всіх господарствах Полісся – 82,7 %, Лісостепу – 92,7 %. Середній розмір орендної плати за
1 га сільськогосподарських угідь становить по області – 131,8 грн. (у природно-сільськогосподарській
зоні Полісся – 59,6 грн., Лісостепу – 141,5 грн.).
У договорі оренди зазначається, що орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку в стані,
не гіршому порівняно з тим, в якому він її одержав, а у випадку погіршення цього стану орендодавець
має право на відшкодування у розмірі, що визначається сторонами або в судовому порядку.
Отже, під час оренди умови збереження стану орендованих земель сільськогосподарського
призначення мають бути конкретизовані в кожному договорі. Така конкретизація є індивідуальною і
для кожної ділянки, і для кожної природно - кліматичної зони регіонів. Проте, існують загальноприйняті
критерії, які повинні бути обов’язковими і включеними в договір оренди [3; 6].
При розгляді даного питання необхідно, перш за все, зазначити, що такі вимоги і обмеження
можливого негативного впливу залежать від строку оренди, особливо для випадку короткострокової
оренди. У даному випадку йдеться про те, що після використання земель орендарем не повинно бути
обмежень у вирощуванні конкретної сільськогосподарської культури з точки зору ротації. Так,
наприклад, вирощування на орендованих землях такої високорентабельної культури як соняшник на
всій площі протягом року, або на кожній третій частині орендованої ділянки протягом трьох років
практично унеможливлює вирощування цієї культури після закінчення строку оренди.
Така ситуація вимагає наявності передбаченої проектом землеустрою сівозміни на орендованих
землях, що має бути зафіксовано в договорі оренди землі. В даному випадку строк оренди ніяк не
впливає на обмеження використання земель за умовами ротації. Однак при відсутності сівозміни на
орендованих землях, що допускається статтею 16 Закону України “Про оренду землі”, повинен бути
представлений перелік культур, які будуть вирощуватися на орендованих землях.
При довгостроковій оренді земель сільськогосподарського призначення основними вимогами є
показники родючості ґрунтів, їх збереження. Такими показниками, які можуть істотно змінюватися за
період оренди, можна вважати вміст у ґрунті гумусу, рухомих форм калію і фосфору та реакцію
середовища, а саме вміст гумусу є першочерговим критерієм оцінки ґрунтів за їх природною
родючістю і можливим погіршенням їх стану [9].
При існуючий структурі посівних площ на не удобрюваних ґрунтах щорічні втрати гумусу,
наприклад у Лісостепу, складають 0,6–0,7 т/га [7]. Тому для забезпечення бездефіцитного балансу
гумусу щорічна рекомендована доза органічних добрив у цій зоні складає біля 10–12 т/га[9].
Таким чином, можна стверджувати, що дворічне використання земель без застосування
мінеральних і органічних добрив спричинить пониження бонітету ґрунту практично на 1 бал.
Необхідно в договорі оренди земель сільськогосподарського призначення при короткостроковій
оренді незначних площ обов’язково зафіксувати перелік культур, які будуть вирощуватися орендарем,
а також в якості умов збереження стану об’єкта необхідним є, перш за все, фіксація існуючого на
момент укладання договору вмісту гумусу. При довгостроковій оренді необхідно навести перелік
культур сівозміни, а також вихідні значення рН та вмісту гумусу, фосфору і калію. А також орендарі, які
використовуватимуть 100 і більше гектарів орних земель без еколого-економічних обґрунтувань
сівозмін, з 1 січня 2012року піддаватимуться штрафним санкціям [8].
У державних сільськогосподарських підприємствах переважає натуральна форма оплати (згідно
з договорами) за користування земельними ділянками (до 90 % від усіх виплат), у приватних – до 80 %
виплат є грошові розрахунки. Спостерігається значна полярність орендної плати: у
сільськогосподарських підприємствах природно-сільськогосподарської зони Полісся в межах 33,5 –
80,2 грн. за 1 га сільськогосподарських угідь, а Лісостепу – 98,6 – 177,6 грн. На орендну плату впливає
величина орендованої площі сільськогосподарських угідь, відсутність конкурентного середовища на
передачу земельних ділянок в оренду, ефективність господарювання, а також низька (або зовсім
відсутня) інформованість селян щодо прав орендарів і орендодавців.
За останні роки спостерігається тенденція, що фермерські господарства в зоні Полісся стають
прибутковішими і значно випереджають господарські товариства та приватні сільськогосподарські
підприємства (їх прибуток від сільськогосподарської діяльності на 100 га сільськогосподарських угідь
становить – 54,3 тис. грн., у тому числі у рослинництві – 48,0 тис. грн.), рентабельність
сільськогосподарської діяльності цих підприємств найвища – 29,7 %. Збитковими виявились такі
форми господарювання як сільськогосподарські кооперативи, державні та інші сільськогосподарські
підприємства [5; 6].
Висновки з проведеного дослідження. Рівень рентабельності продукції рослинництва
сільськогосподарських підприємств має свої відмінності, які зумовлені, насамперед, зміною родючості
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ґрунтів та їхньою придатністю для вирощування сільськогосподарських культур. У результаті
дослідження
найбільш
пристосованими
до
ринкових
умов
виявилися
приватні
сільськогосподарські підприємства.
У цілому по Київській області спостерігається тенденція до збільшення орендної плати в
залежності від росту товарної продукції. Орендна плата за 1 га сільськогосподарських угідь
агропідприємств зони Лісостепу в 2,5 рази більша ніж по сільськогосподарським підприємствам зони
Полісся. Значна диференціація виплат орендної плати свідчить про недосконалість законодавчих і
нормативних актів.
Пропонується за основний показник вартості сільськогосподарських угідь приймати прибуток
сільськогосподарського підприємства, який об’єктивніше відображає їх цінність, а орендна плата має
становити не менше 10-15 % від прибутку сільськогосподарського підприємства.
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Анотація
Розглянуто проблеми оренди сільськогосподарських земель і проведено оцінку діяльності
сучасних агроформувань на території Київської області. Запропоновано напрями вирішення
проблемних питань оренди сільськогосподарських земель.
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сівозміна, ефективність.
Аннотация
Рассмотрены проблемы аренды сельскохозяйственных земель и оценено деятельность
современных агроформирований на территории Киевской области. Предложены направления
решения проблем аренды сельскохозяйственных земель.
Ключевые слова: земельные участки, аренда, площадь земель, сельскохозяйственные
предприятия, севообороты, эффективность.
Annotation
Address lease of agricultural land and rated by the modern agricultural enterprises on territory of Kyiv
region. Proposed directions address lease of agricultural land.
Key words: land, leases, land area, agricultural enterprises, crop rotation, efficiency.
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В РИНКОВОМУ
СЕРЕДОВИЩІ
Постановка проблеми. Сільськогосподарське землекористування в умовах формування
ринкових відносин зазнало і зазнає суттєвих перетворень. Важливим при цьому є забезпечення
раціонального і екологобезпечного використання і охорони земельних ресурсів, формування системи
економічних важелів державного управління сільськогосподарським землекористуванням. Вказані
економічні важелі передбачаються чинним земельним законодавством [6, с.92-94]. Однак механізми
застосування цих важелів ще не відпрацьовані, а тому на практиці в достатній мірі не здійснюються.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі розвитку аграрного
землекористування приватно-орендні відносини виступають ключовим чинником економічного і
соціального розвитку сільської місцевості. Цим проблемам присвячено ряд наукових праць відомих
вчених: Д.І.Бабміндри, А.С.Даниленка, Д.С.Добряка, А.Г. Мартина, В.М.Месель-Веселяка,
Л.Я.Новаковського, П.Т.Саблука, В.М.Трегобчука, А.М.Третяка, М.М.Федорова, В.В.Юрчишина,
Юрченка А.Д. та інших. Разом із тим, вивчення впливу соціальних та економічних факторів на
характер землекористування потребує більш глибокого дослідження.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є аналіз основних соціально-економічних
чинників що визначають характер використання земельних ресурсів в сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження. В ринковому середовищі фінансування щодо
застосування механізмів державного управління в галузі використання і охорони земельних ресурсів
повинно здійснюватись за рахунок коштів від плати за землю (земельний податок), та коштів, які
надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва,
а також від продажу землі. Плата за користування сільськогосподарськими угіддями була
запроваджена у 1992 році законом України «Про плату за землю».
Метою запровадження платного землекористування є планомірне входження в ринкове
середовище із забезпеченням економічних важелів раціоналізації використання і охорони земельних
ресурсів, підвищення родючості ґрунтів, вирівнювання соціально-економічних умов господарювання
на землях різної якості, локалізації деградаційних процесів і поліпшення стану навколишнього
природного середовища.
Для стимулювання еклогобезпечного землекористування необхідно, щоб сума податку була
меншою за розмір рентного доходу, але задовольняла потребу в коштах, які направляються на
відтворення родючості ґрунту. Якщо вказані вимоги не будуть виконуватись, то податок на землю буде
дестабілізуючим (а не стимулюючим) чинником сільськогосподарського виробництва, що в свою чергу
також приведе до погіршення стану довкілля.
За проектом загальнодержавної програми використання та охорони земель (була підтримана 20
міністерствами та відомствами) передбачається, всіма джерелами, фінансування заходів на її
здійснення на 15 років (до 2020 року) в сумі 22800,7 млн. грн. [1]. Загальна площа (на 01.01.2011 р.)
сільськогосподарських угідь складає 41576,0 тис. га, ріллі – 32476,5 тис. га. [7].
Отже розмір щорічного податку, за запропонованим підходом, на землю (усі
сільськогосподарські угіддя) буде складати: 22800,7 млн. грн. : 15=1520 млн. грн. Ставка (норматив)
плати за 1 га сільськогосподарських угідь буде становити: 1520 млн. грн. / 41,576 млн. га =36,56 грн.
Враховуючи співвідношення сільськогосподарських угідь ставка (норматив) плати за 1 га ріллі (76% в
структурі сільськогосподарських угідь) буде становити: 36,56 грн. / 0,76 = 48 грн. 11 коп. У
відповідності із ст.6 Закону України «Про плату за землю» встановлено розмір земельного податку
для ріллі, сіножатей та пасовищ 0,1% від нормативної грошової оцінки, яка на 01.01.2007 р. відповідно
складає 9525,43, 4648,94 і 2854,57 грн. Таким чином розмір річного земельного податку за 1 га ріллі
буде дорівнювати 9 грн. 53 коп. Порівнюючи два підходи різниця в розмірах земельного податку буде
досить суттєвою - 38 грн. 58 коп.
Якщо взяти заходи загальнодержавної програми, здійснення яких фінансується за рахунок
державного бюджету, то розмір ставки податку зменшиться лише на 5 грн/га (3122,2 млн. грн. : 15
років : 41,6 млн. га), тобто ставка (норматив) земельного податку не стимулюватиме використання і
охорону земель, а навпаки буде мати негативні наслідки.
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Виходячи з цих міркувань, можна прогнозувати наступне. Податок доцільно залишити таким, що
визначається Законом України «Про плату за землю». А різниця у 38 грн. 53 коп./га буде додатково
дотуватися державою. Якщо ж вказаного не передбачити, то потенціал земельних ресурсів буде і
надалі знижуватися, як це відбувалося за всі роки незалежності України.
Важливим і інструментом у всебічному вивченні дійсного і потенційного рівня виробничої
спроможності земельних ресурсів виступає економічна оцінка землі. Багатоплановість економічної
оцінки землі обумовлює її різні напрями, а саме:
а) загальна економічна оцінка землі як основного засобу виробництва в сільському господарстві,
критерії: валова продукція, диференціальний дохід та окупність затрат в розрізі сільськогосподарських
угідь;
б) економічна оцінка землі по ефективності вирощування сільськогосподарських культур,
критерії: урожайність, диференціальних дохід, окупність затрат.
Економічна оцінка землі – це порівняльна цінність її основного засобу виробництва в сільському
господарстві. Вона визначається як у відносних величинах – балах, так і в абсолютних – умовній
розрахунковій ціні на землю.
Враховуючи різноманіття природно-кліматичних умов, які акумульовані в системі природносільськогосподарського районування та економічної діяльності, вплив якої на стан земельних ресурсів
визначено в ерозійному районуванні, ринкове середовище потребує здійснення грошової оцінки їх на
основі економічної оцінки земель. Тобто ціна землі визначається тільки на основі вартісних або
цінових категорій, в яких акумулюється взаємодія сукупності природно-економічних, суспільних,
антропогенних чинників використання земель, а саме – їх прибутковість, доходність, ефективність.
Звідси показники економічної оцінки землі слугують важливим порівняльним механізмом щодо
ефективності використання земельних ресурсів.
Як стверджують ряд вчених [2; 3; 4; 5] зміни, які відбулися і відбуваються у реструктуризації
землекористування суттєво впливають на формування диференціальної земельної ренти у
сільськогосподарському виробництві. Це обумовлює застосування нових підходів до оцінки
використання земельних ресурсів з урахуванням порівняльного аналізу системи показників
економічної, бонітетної, нормативної грошової оцінки за останні 3-5 років. Результати такого
системного аналізу засвідчують, що нормативна грошова оцінка не завжди відповідає тій базі, на
основі якої вона визначалася, а саме бонітетної і економічної оцінки. Необхідно зазначити, що якість
ґрунтів, якщо її коректно запроваджувати в різні моделі, значно більше впливає на формування
диференційної ренти [2; 3; 5]. Отже, нормативна грошова оцінка потребує удосконалення.
Трансформація існуючих сільськогосподарських підприємств здійснюється на основі відповідних
правових і економічних передумов, що дозволило їм адаптуватися до нових ринкових відносин. Разом
з тим здійснення вказаної трансформації не може повністю розв’язати таку проблему як ефективне
використання і охорона земельних ресурсів в Україні. А тому подальше реформування земельних
відносин, реструктуризація землекористування в ринкових умовах, створення нових агроформувань
на приватно-орендних та екологічних засадах, охорона земель і сталий розвиток землекористування
набувають особливої актуальності.
Аналіз структури сільського населення засвідчує, що 71% його складу у непрацездатному віці [8,
с.31], а результати соціологічних досліджень стверджують, що самостійно вести своє господарство
бажають лише 22% [8, с.53]. Тому вказані фактори, і це підтверджується практикою, стали основою
формування нових агроструктур, яке здійснювалось і здійснюється на приватно-орендних відносинах
на землю і колективній формі обробітку земель.
Загальна сума виплат за оренду земельних часток (паїв) на 2010 рік, як показують оперативні
дані Держземагенства, становить 5 млрд. гривень, в тому числі селянам-пенсіонерам 2,2 млрд.
гривень (44,3%). Однозначно це має надзвичайно велике як економічне, так і соціальне значення.
Доцільно визначити, що орендні земельні відносини у своєму розвитку мають динамічний і
прогресуючий характер. В 2002 році за терміном дії договори укладалися на: 1-3 роки – 40,6%, 4-5
років – 45,6%, 6-10 років – 11,6%, понад 10 років – 2,2%. Вказані дані засвідчують про недостатню
інформацію щодо земельного і орендного законодавства, незміну плати за оренду і т.п. З розвитком
земельного законодавства, посиленням і поліпшенням якості інформації про орендні відносини,
значно удосконалюється структура договорів оренди за терміном дії. Так, станом на 01.07.2010
договори оренди за терміном дії були укладені на :
1-3 роки – 404,4 тис. договорів (8,8%),
4-5 роки – 2163,2тис. (47,2%),
6-10 років – 1503,2 тис. (32,8%),
більше 10 років – 513,5 тис. договорів (11,2%) [7].
Характерною ознакою сучасних орендних відносин є укладання переважної більшості договорів
з господарствами, де отримано земельний пай або їх правонаступниками, що підтверджує позитивну
практику створення раціональних розмірів нових агроформувань ринкового типу.
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Із загальної кількості договорів оренди 4 млн 584,4 тис., 2 млн 408,4 тис. (52,5%) укладено із
селянами-пенсіонерами, а з господарствами, де отримано земельний пай або їх правонаступниками –
1 млн 847,3 тис. (40,3%) [7]. Ці дані засвідчують, що при приватизації земельних угідь колишніх
колективних господарств у зв’язку з застосуванням орендних земельних відносин парцеляції
земельних ділянок не відбулося. Безумовно, що зміни в середніх розмірах площ землекористувань
новостворених агроформувань відбулися. Але, як засвідчує практика суттєво вони не вплинули на
раціоналізацію використання і охорону земельних ресурсів.
За площею сільськогосподарських підприємств найбільшу питому вагу займають господарства
від 500 до 4000 га (64,5%). У вказаних господарствах отримується основний валовий збір зернових
культур із більш високою урожайністю сільськогосподарських культур, а саме: валовий збір зернових і
зернобобових культур у господарствах з площею від 500 до 3000 га і більше становить 81,4% до
загального збору із урожайністю від 24,4 ц/га до 35,8 ц/га [8, с.98 – 100]. Аналогічні дані і по іншим
культурам, крім соняшника і цукрових буряків, де середня площа господарства має нижчі розміри,
тобто від 250 до 2000 га. В цих господарствах валовий збір соняшника і цукрових буряків становить
відповідно 70,5% і 53,3%. Це пов’язано з трудомісткістю вказаних культур, а також відповідними
сівозмінними вимогами та природно-кліматичними умовами.
Вартість орендної плати постійно зростає у зв’язку з індексацією нормативної грошової оцінки.
Це примушує орендарів адекватно підвищувати продуктивність 1 га орендованої земельної ділянки
шляхом внесення органічних і мінеральних добрив і укладанням договорів оренди на більший термін
дії, що дозволить поліпшити умови використання і охорони земель в системі сівозмін. Якщо брати за
основу польову сівозміну, то термін договору оренди буде не менше 10 років, тобто термін ротації цієї
сівозміни. Такі тенденції і прослідковуються в орендних відносинах на практиці. Це підтверджується
економічної вигодою і для орендодавця і для орендаря. З одного боку впевненість у майбутньому, а з
іншого орендодавець має соціальну захищеність щодо отримання відповідної фінансової орендної
плати, а також впевненість в тому, що його земельна ділянка буде використовуватись раціонально.
Необхідно зазначити ще одну характерну рису земельних орендних відносин, яка
віддзеркалюється в структурі плати за оренду земельних часток (паїв). Серед форм орендної плати
переважає натуральна форма – 70,5%, це оцінюється неоднозначно. З одного боку така оплата вигідна
селянам, бо вона використовується для сімейного споживання та годівлі худоби, птиці. Якщо взяти за
умову, що орендодавцями виступають в основному селяни-пенсіонери, то грошова форма для них
повинна бути переважаючою. Крім того, оскільки при розрахунках із селянами, ціни на
сільгосппродукцію встановлюють самі керівники сільськогосподарських підприємств, і ці ціни, як
свідчать перевірки, нижчі за ринкові.
Продуктивні землі відносяться до унікальних природних і виробничих ресурсів. А тому проблема
раціонального використання і охорони земель, збереження і відтворення родючості ґрунтів – це
проблема продовольчої, економічної, ресурсно-екологічної та в цілому національної безпеки будь-якої
держави, в тому числі і України [10]. Як засвідчує практика, в державі не забезпечується раціональне і
ефективне природокористування, і перш за все землекористування, еклогозрівноважений сталий
розвиток агроландшафтів і культурних екосистем, а відтак – ефективне та конкурентоспроможне
функціонування АПК.
Аналіз чинників підвищення ефективності сільськогосподарського землекористування і в цілому
агропромислового виробництва в розвинутих країнах показує, що саме застосування новітніх
технологій (біотехнології, агроекології) та природоохоронних заходів зумовили суттєве зниження
ресурсо-, фондо- та енергомісткості
агропродовольчої продукції та значне підвищення її
конкурентоспроможності. Крім того в розвинутих країнах приділяється велика увага щодо якості й
екологобезпечності продуктів харчування. Загальновідомо, що від цих показників залежить здоров’я
населення, тривалість життя людини, трудовий та інтелектуальний потенціал суспільства [9].
Вказані соціально-економічні чинники обумовлюють необхідність докорінно перебудувати
характер і структуру землекористування в Україні, насамперед змінити напрям розвитку землеробства
з урахуванням узгодження екологічних і економічних вимог. Теоретично між економічними вимогами і
екологічними інтересами суперечностей не повинно бути, бо економічно ефективним є те, що
зумовлює віддачу від використання природних, в даному разі земельних ресурсів і не задає шкоди
навколишньому середовищу, тобто людині та виробничому потенціалу. Таке бачення врахування
соціально-економічних чинників, щодо оптимізації землекористування, обумовлює необхідність
значного зменшення розораності територій за рахунок виведення з інтенсивного обробітку
деградованих і малопродуктивних орних земель і переведення їх під природну ренатуралізацію та
консервацію. Це дозволить значно розширити площі земель з природними ландшафтами, які є
важливими факторами екологічно оздоровлених територій України та збереження і збільшення
біорізноманіття, що значно поліпшить життєдіяльне середовище та істотного посилення природнобіологічних чинників інтенсифікації виробництва, як в загальнонаціональному так і в регіональних АПК.
Висновки з проведеного дослідження. Важливим економічним чинником у визначенні
порівняльної ефективності використання земельних ресурсів виступає економічна оцінка землі,
показники якої за розмірами валової продукції, окупності затрат та диференціального доходу
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визначають рівень використання земельних ресурсів з урахуванням їх якості, місця розташування та
господарської діяльності. Тому співставлення цих показників з показниками бонітетної оцінки та
реальними показниками слугуватиме основою визначення реального стану використання
земельних ресурсів.
Сучасний стан землекористування новостворених агроформувань базується, в основному, на
приватно-орендних відносинах. Аналізом розвитку орендних відносин в сільськогосподарському
землекористуванні засвідчує, що вони мають динамічну, прогресуючу тенденцію і реально
сформувалися економічно стимулюючим чинником (механізмом) його раціонального використання, а
також відіграють важливу соціально-економічну роль, особливо для сільських пенсіонерів, які в
структурі сільського населення становить 71% і отримують щорічно біля 2,2 млрд. грн. орендної плати.
Бібліографічний список
1. Проект закону України «Про загальнодержавну програму використання і охорону земель» /
Добряк Д.С., Даниленко А.С., Радченко П.Г. та ін. // Землеустрій і кадастр. – 2004, №1–2. – С. 102–129.
2. Добряк Д.С. Землеустрій – основа державної земельної політики України / Добряк Д.С. //
Землевпорядний вісник. 2006. – №1. – С. 7–10.
3. Державна програма розвитку земельних відносин в Україні на 2006-2015 роки (проект) /
Добряк Д.С., Канаш О.П., Мартин А.Г. та ін. // Землеустрій і кадастр. – 2006. –№1. – С. 100–128.
4. Добряк Д.С. Еколого-економічні засади реформування землекористування в ринкових умовах
/ Д.С. Добряк, Д.І. Бабміндра. – К. : Урожай. – 2006. – 336 с.
5. Добряк Д.С. Сучасні проблеми земельної ренти / Д.С. Добряк, І.А. Розумний // Вісник аграрної
науки. – 1996. – №12. – С. 72–78.
6. Земельні відносини в Україні: Організаційно-правовий механізм / Збірник основоположних
актів законодавства ; під заг. ред. д.е.н. А.С. Даниленка – К : К.І.С. – 2001. – 128 с.
7. Реформування земельних відносин [Електронний ресурс]/ Державне агентство земельних
ресурсів
України
//
Режим
доступу
–
http://www.dazru.gov.ua/terra/control/uk/publish/article?art_id=112350&cat_id=36903.
8. Сільське господарство України 2005 р. Держкомстат України. – 366 с.
9. Сучасна аграрна політика України : проблеми становлення /За ред акад. П.Т.Саблука. – К. :
ВІПОЛ, 1996. – 663 с.
10. Трегобчук В.М. Економічні проблеми відтворення та раціонального використання ресурсного
потенціалу АПК / В.М.Трегобчук // Формування і реструктуризація аграрного ресурсного потенціалу
України: Зб. наук. пр. – К. : Інститут економіки НАН України, 1998. – С. 6–19.
Анотація
Проаналізовано вплив приватно-орендних відносин на використання та охорону земельних
ресурсів у сучасних умовах. Визначено, що вказані соціально-економічні чинники обумовлюють
характер розвитку землеробства з врахуванням екологічних та економічних вимог.
Ключові слова: приватно-орендні відносини, економічна оцінка землі, раціональне
використання земель.
Аннотация
Проанализировано влияние арендных отношений на использование и охрану земельных
ресурсов в современных условиях. Определенно, что указанные социально-экономические факторы
определяют характер развития земледелия с учетом экологических и экономических требований.
Ключевые слова: арендные отношения, экономическая оценка земли, рациональное
использование земель.
Annotation
Analysed influence of leasings relations is on the use and guard of the landed resources in modern
terms. Certainly, that the indicated socio-economic factors determine character of development of agriculture
taking into account ecological and economic requirements.
Key words: leasings relations, economic evaluation of land, rational use of lands.
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ЕКОЛОГО-ЛАНДШАФТНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ ЯК
ОСНОВА РОЗБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ
УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Земельні ресурси та сприятливі кліматичні умови України зумовлюють
високий потенціал сільськогосподарського виробництва. Однак в умовах переходу України до
ринкової економіки використання земель як єдиного джерела існування без компенсації витрат на
підвищення і відтворення родючості ґрунтів, використання інтенсивної агрокультури призвело до
надмірної розораності сільськогосподарських угідь і порушенню науково обґрунтованого
співвідношення між орними землями і біоценозами, до активного розвитку ерозійних процесів та
порушенню екологічної рівноваги, швидкого виснаження біологічного різноманіття.
За таких умов виникає необхідність розв’язання проблеми екологічної стабілізації
агроландшафтів, захисту ґрунтів від деградаційних процесів та підвищення їх родючості і
продуктивності.
У країнах Європейської співдружності питанню екологічної стабільності приділяється багато
уваги, про це свідчить наявність у структурі угідь великої кількості природних та рекреаційних зон [4].
Така оптимізація землекористувань сприяє збереженню та розвитку біо-ландшафтного різноманіття і
формує систему складових екологічної мережі країни. В Україні також відбувається розбудова
національної екомережі — удосконалюється законодавча база, розширюється мережа об'єктів
природно-заповідного фонду, створюються регіональні програми та схеми екомережі, проектуються
екокоридори національного значення. Тому зараз особливої актуальності набула проблема успішного
їх впровадження в окремо взяті частини землекористування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню тематики впровадження
Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття та заходів її
застосування та розбудови екомережі на території України, еколого-ландшафтного та
агроландшафтного районування присвячені роботи багатьох науковців, зокрема С.Ю. Булигіна,
Д.С. Добряка, О.П. Канаша, П.Г.Казьмір, В.М Кривова та інших вчених.
Незважаючи на досить велику кількість проведених досліджень, пов’язаних з вивченням стану
та розвитком екомережі в Україні, існує значна кількість дискусійних питань, особливо з приводу
реалізації програми розбудови екомережі на місцевому рівні, які потребують подальшого розгляду,
вивчення та науково-обґрунтованого підходу до їх вирішення.
Постановка завдання. Метою статті є виявлення недоліків сучасного стану національної
екологічної мережі України та формування її структурних елементів на місцевому рівні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасне сільськогосподарське виробництво
сприяє руйнуванню і виснаженню ґрунтів, забрудненню водойм, порушенню сталості ландшафтів,
біологічному забрудненню земель. Одним із заходів вирішення цих проблем в Україні, як члена ради
Європи, є впровадження стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття.
Пріоритетним напрямом галуззі охорони земель є збереження та розвиток екомережі як просторового
базису охорони навколишнього природного середовища та збереження природного видового [2].
Чинна нормативно-правова база виділяє базові елементами екомережі:
- природні осередки – це природоохоронні території, які забезпечують збереження біологічного
ландшафтного різноманіття;
- буферні зони – бар’єрні території, що встановлюються навколо природних осередків для їх
захисту від можливого негативного зовнішнього впливу;
- екологічні коридори – території витягнутої конфігурації, які з’єднують між собою природні і
буферні зони [6, с. 68-69];
Проектування вищезгаданих структурних елементів екомережі доцільно проводити на
загальнодержавному, регіональному та локальному рівнях. На базовому (локальному) рівні
формування загальнодержавної екологічної мережі повинно реалізовуватись при складанні проектів
землеустрою відповідних землеволодінь та землекористувань [5].
Території базових адміністративно-територіальних утворень (якими виступають сільські та
селищні ради) можуть виступати основою створення нових елементів екомережі та розширення вже
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існуючих. Збільшення природно-заповідних та рекреаційних територій у структурі сучасних
землекористувань та землеволодінь в значній мірі сприятиме розвитку екологізації територій.
Територіальним об’єктом для формування базових складових на локальному рівні було обрано
територію Яблунівської сільської ради Кагарлицького району Київської області в межах
Правобережної височини в зоні Лісостепу. На території району розміщуються парки-пам’ятки
садового-паркового
мистецтва
загальнодержавного
значення,
ландшафтний
заказник
загальнодержавного значення. Гідрологічна сітка району має велике державне значення, бо входить
до басейнів ріки Дніпра, екологічного коридору загальноєвропейського значення та ріки Рось.
Проектування на даній території екологічної мережі, встановлення водоохоронних зон,
встановлення обмежень (обтяжень) на використання земельних ділянок, впровадження основних
принципів контурно-меліоративної організації території (КМОТ) є доцільним і обов’язковим.
Досліджувана територія характеризується надмірною розораністю території, невиконанням в повному
обсязі системи природоохоронних заходів, порушенням встановленого режиму господарської
діяльності у водоохоронних зонах. Інтенсивне розорювання земель призвело до пониження
родючості ґрунтів.
Оскільки всі водозбірні басейни є взаємопов’язаними та ієрархічними структурами, відповідно і
проектувати заходи щодо формування екологічної мережі в басейнах слід, враховуючи цю
ієрархічність та між басейнові зв’язки. В межах водозбірних територій р. Потоки, яка входить до
басейну р. Рось, доцільно виділити як природний осередок. Крім того необхідно поступово надати
малим річкам з їх водозбірними басейнами заповідного статусу, що вирішило б проблему формування
екологічної мережі великого регіону на рівні природних ядер. До еколого-ландшафтного
впорядкування також входить встановлення охоронних зон навколо водних об’єктів, уздовж р. Потоки
– 25 м, згідно чинного законодавства. На території водоохоронної зони забороняється використання
стійких сильнодіючих пестицидів, розміщення кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації,
скидання неочищених стічних вод з використанням балок, кар’єрів, струмків.
За межами водоохоронної зони розташоване кладовище охоронна зона якого становить 300 м,
необхідним заходом охорони водного об’єкту та прилеглих територій з інтенсивним веденням
сільського господарства є консервування даного об’єкту.
Еколого-ландшафтна
організація
території
передбачає
оцінку
екологічного
стану
сільськогосподарських угідь, з наступним виділенням агроекологічно-однорідних (робочих) ділянок на
основі аналізу процесів деградації. Застосування контурно-меліоративної організації території дасть
змогу створити ефективний протиерозійний каркас території.
Організація ріллі виконується поділом розорюваних територій на три основні технологічні групи.
До першої групи належать нееродовані й слабкоеродовані землі, розташовані на схилах крутістю до
3°, характер рельєфу і якісний стан яких дають змогу обробляти районовані сільськогосподарські
культури за інтенсивними технологіями, включаючи просапні культури. До другої технологічної групи
належать землі, розташовані на схилах крутістю 3-7°, де проектують зерно-трав’яні ґрунтозахисні
сівозміни. До третьої категорії відносять схили крутістю понад 7°, господарське використання яких є
екологічно небезпечним та економічно невигідним. Ці землі трансформують у природні кормові угіддя
та лісові насадження [7, с. 187-190].
Розглянемо поле VII (рис. 1). Робоча ділянка 3 показує, що при довжині схилу 400 метрів та
3
ухилі 4°, при щільності твердої фази 2,64 т/м , діаметрі найменших водостійких агрегатів 0,35 мм.,
пористості агрегатів 21% отримано ІЗГ 40 років. Ця ділянка входить до першого класу небезпеки і
потребує негайного вилучення із обробітку. Фактичний змив ґрунту становить 4,8 т. Допустимий
змив 2,8 т/га. На цій території переважають ґрунти агрогрупи 51г, які є сильнозмитими. Такі ґрунти
повинні виключатися із обробітку. Також слід звернути увагу на робочу ділянку 1 поля №VII. Його
3
схил має 3,8°, при щільності твердої фази 2,64 т/м , діаметрі найменших водостійких агрегатів
0,35 мм, пористості агрегатів 21% отримано ІЗГ 52 роки. VII поле, робоча ділянка 4. Довжина – 450
3
м, ухил – 3,0°, при щільності твердої фази 2,64 т/м , діаметрі найменших водостійких агрегатів
0,35 мм, пористості агрегатів 21% отримано ІЗГ 51 рік.
Виходячи з основних принципів КМОТ виділяємо 1 та 3 робочу ділянки VII поля, які належать до
ІІ еколого-технічної групи з чорноземами опідзоленими сильнозмитими легкосуглинковими та лучночорноземними легкосуглинковими ґрунтами відповідно. На виділених агроекологічно-однорідних
ділянках проектуємо залуження території, що дасть змогу призупинити процеси змивання родючого
шару ґрунту та зберегти цілісність водозабірного басейну р. Потоки, запобігти розвитку лінійної ерозії,
замулюванню водного об’єкта. На IV полі знаходиться балка довжиною 1000 м, ухил 5 градусів, при
щільності твердої фази 2,64 т/м.3, діаметрі найменших водостійких агрегатів 0,35 мм., пористості
агрегатів 21% отримано ІЗГ 65 рік [3].
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Рис. 1. Елементи екологічної мережі при еколого-ландшафтному упорядкуванні території
Яблунівської сільської ради.
Для призупинення деградаційних процесів та відновлення екологічної рівноваги доцільно
провести залуження ріллі на відповідних ділянках. Вздовж р. Потоки по ширині водоохоронної зони
проектуємо лісосмугу, як буферну територію, яка призупинить замулювання русла, слугуватиме
захистом вод від шкідливого антропогенного впливу, значно пом’якшить загострену екологічну
ситуацію. Між першою робочою ділянкою VII поля та третьою VIII поля земельна ділянка належить до
ІІІ еколого-технічної групи з сильно і середньо змитими ґрунтами, де доцільно запроектувати
заліснення території, що виконуватиме роль буферної зони. Територію ріллі, що межує з V полем, не
придатну для вирощування сільськогосподарської продукції по причині її еродованості,
трансформуємо в пасовище з метою відновлення її якісних характеристик. На території ІХ поля
розташована річка, навколо якої необхідно встановити водоохоронну зону, розміром 25 м.
Запроектовані лісонасадження навколо водного об’єкта слугуватимуть елементом єдиної екологічної
мережі даної території так і району в цілому. Проведена реорганізація територій в межах сільської
ради дасть можливість виділити елементи екомережі на базовому рівні. Виділення екокоридорів та
буферних зон доповнить і розширить наявні елементи екомережі адміністративно району, яка входить
до складу загальнодержавної екологічної мережі.
Висновки з проведеного дослідження. Незначні площі, острівне розміщення, а також
негативний вплив освоєних територій зумовлюють подальше погіршення їх екологічного стану зниження
відтворюваності природних ландшафтів та занепад природних ареалів існування представників
рослинного і тваринного світу. Тому необхідним є сприяння збільшенню відведеної для дикої природи
території та вжиття заходів щодо призупинення та відновлення її комплексної деградації. Запропоновані
природоохоронні заходи базуються на впровадженні еколого-ландшафтної організації території
землекористувань та землеволодінь і сприяють створенню базової екологічної мережі на території
Яблунівської сільської ради, що забезпечить збереження біологічного різноманіття території.
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Анотація
Проведено аналіз стану національної екологічної мережі України, сформовано систему заходів
що сприяють еколого-ландшафтній стабілізації території та забезпечують формування базових
елементів екомережі на місцевому рівні.
Ключові слова: екологічна мережа, ландшафт, земельні ресурси, охорона зона,
гідрографічна мережа.
Аннотация
Проведен анализ состояния национальной экологической сети Украины, сформирована
система мер способствующих эколого-ландшафтной стабилизации территории и обеспечивают
формирование базовых элементов экосети на местном уровне.
Ключевые слова: экологическая сеть, ландшафт, земельные ресурсы, охранная зона,
гидрографическая сеть.
Annotation
The analysis of the National Ecological Network of Ukraine, established a system of measures
promoting eco-landscape stabilize the territory and ensure the formation of the basic elements of ecological
networks at the local level.
Key words: ecological network, landscape, land resources, conservation zone, hydrographic network.
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ
Постановка проблеми. Характерною особливістю сучасного розвитку світової економіки є її
екологічна розбалансованість, що зумовлює негативні зміни в природному довкіллі та генерує
інфляційні процеси. Нарощування виробництва товарів та послуг без урахування екологічних
детермінант збереження природного капіталу призводить до дедалі більшого його виснаження. Такі
негативні тенденції викликають потребу в дослідженні та теоретичному моделюванні збереження
природного капіталу для майбутніх поколінь.
Пошук ефективних механізмів та моделей раціонального використання природного капіталу є
однією з актуальних проблем дослідження економістів-теоретиків, економістів-екологів та політиків.
Зазначена проблема особливо важлива для України, яка має екологічно розбалансовану економіку,
виснажений природний капітал, забруднене довкілля. Тому для збереження й відтворення вцілілого
природного капіталу потрібно, зокрема, визначити організаційно-економічні заходи формування
моделі екологічно збалансованої вітчизняної економіки, яка б узгоджувала соціальні, економічні та
екологічні параметри її розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблеми взаємодії природи,
суспільства та економіки започаткували у своїх працях Ф.Кене, А.Сміт, А.Тюрго, Т.Мальтус, Д.Рікардо,
Г.Тюнен, К.Маркс, Л.Вальрас, А.Маршал, С.Подолинський, Є.Бем-Баверк, К.Віксел, М.ТуганБарановський, Ф.Содді, В.Вернадський, Н.Джоржеско-Роґен, Ю.Одум та ін. Нові підходи до
збереження природного капіталу в умовах формування екологічно збалансованого розвитку економіки
сформували такі відомі вчені ХХ ст., як Г. Дейлі, Дж. Кобб, Р. Костанза, С. Ель Серафі, Я.Тінберген,
Р.Хьютинг та ін.
Проблему екологічно збалансованого використання природного капіталу в економіці
досліджують вітчизняні вчені: А.Александров, О.Бадрак, Ю.Бажал, В.Барановський, Е.Гірусов,
Л.Гринів, Л.Мельник, Б.Прикін, М.Руденко, Г.Струкова, Л.Шостак та інші.
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Незважаючи на багатогранні наукові пошуки гармонізації господарських та природних систем,
залишається низка нерозв’язаних теоретичних та практичних питань. До них, зокрема, належить
проблема економіко-організаційного забезпечення екологічно збалансованого розвитку економіки.
Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування сутності поняття «природний
капітал», здійснення його структурної характеристики, проведення аналізу і визначення напрямів
використання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття „природний капітал” як економічна
категорія введене в науковий обіг порівняно недавно, у 80-ті роки ХХ століття. Упродовж тривалого
часу вчені-економісти, досліджуючи роль природного чинника в економіці, вживали такі терміни, як
„природне довкілля”, „природні ресурси” та „природно-ресурсний потенціал” (ПРП). Тому, перш ніж
визначати змістовне наповнення категорії „природний капітал”, доцільно попередньо зіставити її із
суттю вищезазначених понять.
До кінця минулого століття природне довкілля розглядали лише як джерело природних ресурсів,
які слугували первинною сировиною для процесу виробництва, що, своєю чергою, мало б
забезпечувати економічне зростання, а отже, добробут людства.
Категорію „природний капітал”, як вважають, вперше застосовано в концепції екологічно
збалансованого розвитку, прийнятій Всесвітнім саммітом зі сталого розвитку (Ріо-де-Жанейро,
1992 р.). Відтоді в економічній науці утворилися сучасні наукові школи, що досліджують сутність
природного капіталу та умови його збереження.
Ми вважаємо, що поняття „природний капітал” має право на існування і використання в
літературі та господарській практиці. На нашу думку, заперечення критиків щодо використання
категорії „природний капітал” ґрунтуються на розумінні сутності капіталу, що сформувалось в світовій
економічній думці у минулі часи.
Природний капітал треба розглядати як велику, складну, нелінійну самоорганізовану
надсистему, функціонування якої здійснюється за власними законами.
За сучасним визначенням природний капітал – це “комплексна екосистема, що є скінченною
незростаючою та матеріально замкненою, але водночас відкритою для потоку сонячної енергії певної
інтенсивності, що не зростає.
Будь-який елемент природного капіталу має певну характеристику і може бути виміряний кількісно.
Потенційну здатність кожної одиниці капіталу задовольняти певні потреби суспільства
відображають його якісні характеристики, які є різними для кожного виду. Кількісною характеристикою
природного капіталу є його обсяг, а також швидкість збільшення чи зменшення. Швидкість збільшення
може характеризувати відновні (швидкість приросту лісу) та до певної міри невідновні ресурси (корисні
копалини), оскільки вони за своєю економічною суттю є відновними, тобто їх відтворення виражається
приростом повинні визначати оптимальний розмір і тривалість функціонування природоексплуатуючих
підприємств. З позицій використання у виробництві їх поділяють за такими властивостями:
комплексністю, взаємозамінністю, взаємодоповнюваністю.
Класифікація складових елементів природного капіталу подана на рис.1.
ПРИРОДНИЙ КАПІТАЛ

Невідновний капітал

Відновний капітал

Пряма сонячна енергія

Видозмінний під час використання
(корисні копалини –
газ, нафта, вугілля)

Трансформована сонячна
енергія (фотосинтез, енергія
вітру, води)
Придатний для повторного
використання
(метал, вода)

Геотермальна енергія

Рис.1. Класифікація природного капіталу
Класифікацією природного капіталу (рис. 1) можна скористатися у разі розробки та
формулювання принципів стратегії їх раціонального використання:
- використання відновних (невичерпних) природних ресурсів має відбуватися в обсягах, які
обмежені їх природним відновленням, беручи до уваги економічну доцільність та екологічну безпеку;
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- невідновні (вичерпні) ресурси мають використовуватися ощадливо з обов’язковим
дотриманням певного співвідношення між річним обсягом видобутку та обсягом запасів. Їхнє
використання має відбуватися темпами, достатніми для створення замінників.
Використання відновного природного капіталу, хоч і не порушує загальних природних балансів
речовини та енергії, проте може змінити швидкість та напрям природних циклів та потоків, особливо в
певних локально обмежених екосистемах, наприклад співвідношення між чистою та забрудненою
водою у водних екосистемах.
Наше розуміння можливості існування поняття „природний капітал” ґрунтується на широкому
наповненні категорії „капітал”, що охоплює поряд з традиційними чинниками виробництва також запаси, з
яких формуються потоки первинних ресурсів та доходи. Таке розширене тлумачення категорії „капітал”
містить так звана натуралістична концепція, у витоків якої стояв ще Є.Бем-Баверк. Він, зокрема,
стверджував, що той, хто володіє капіталом, той в змозі отримувати від нього чистий дохід. Причому цей
дохід отримують від будь-якого капіталу, незалежно від того, з яких благ він утворений.
Інший економіст-маржиналіст К.Віксел під капіталом „у широкому розумінні слова” розглядав всі
джерела будь-яких доходів.
Ще далі у з’ясуванні сутності „капіталу” пішов американський економіст І.Фішер, перетворивши
різницю між запасом і потоком багатства в центральний пункт теорії капіталу. „Запас багатства, який існує
в даний момент часу, називають капіталом. Потік послуг впродовж періоду часу називають доходом” [8].
І.Фішер слушно акцентує на відсутності сенсу в обмеженні капіталу будь-якими визначеними видами
багатства, оскільки всі його об’єкти здатні продукувати послуги, для реалізації яких потрібен час. Тому
капіталом є будь-який запас (земля, машини, будівлі, сировина, природні ресурси і людська майстерність),
який впродовж свого існування приносить дохід у вигляді потоку послуг [8].
Це змістово розширене уявлення категорії „капітал”, що започатковано у працях Є.Бем-Баверка,
сприйняли прихильники сучасного лібералізму, в тому числі монетариська школа. За їхнім
трактуванням, капітал - це будь-яка річ, будь-що (актив), що приносить потік „доходу” у формі чи-то
грошей, чи-то товарів і послуг. Відповідно до цього, природний капітал як сукупність наземних
екосистем є вихідним капітальним активом (запасом природних ресурсів), з якого ресурси втягуються
в господарський оборот (потік ресурсів, похідний актив) і нарівні з іншими активами (традиційним
фізичним капіталом) беруть вже безпосередню участь у виробництві. Отже, природний капітал, по
суті, є первинним капітальним активом, що також бере участь у створенні життєвих благ. Тому
категорія „природний капітал”, на наш погляд, має право на існування.
Традиційний капітал поступово знецінюється (через ентропію), повертається назад у довкілля у
вигляді відходів, а його безперервне підтримування та заміна вимагають подальшого збільшення
природного ресурсопотоку. Тому витрати на підтримку капіталу на незмінному рівні не повинні
враховуватися як частина “чистого національного дивіденду”, а все матеріальне виробництво (за
винятком чистих інвестицій) слід розглядати як витрати на утримання капіталу незмінним.
Природний капітал, хоч і не є продуктом людської праці, але так само як і традиційний капітал, з
функціонального погляду має бути проаналізований не лише у вигляді нагромадженого запасу, що з
часом використовується, а й у вигляді фонду, що зношується.
Своєрідним підходом до обґрунтування „капіталу” відзначився представник української школи
фізичної економії М.Руденко. Він спирається на парадигму про нарощування органічної речовини як
першооснови доданої вартості, яка виробляється тільки сільським господарством. Капітал, за
М.Руденком, є абсолютною доданою вартістю після вирахування з неї відносної вартості і державних
витрат та визначається за формулою [1]:
К = E – F,
(1)
де K – капітал,
E – енергія прогресу (абсолютна додана вартість),
F – кількість ентропії.
Концепція капіталу М.Руденка, на нашу думку, видається дещо дискутивною. Запропоноване
вченим, визначення капіталу буде правильним за умови, що лише природа бере участь у процесі
нагромадження чи розсіювання енергії Сонця. Чого не можна сказати щодо інтенсивного розвитку
економіки, коли таку ж роль відіграє господарська діяльність у сфері природокористування.
Українська вчена Л.Гринів відносить до природного капіталу запас природно-ресурсного
потенціалу біогеоценозу (наземної екосистеми), що забезпечує потік і економічних, і екологічних благ,
оскільки, на відміну від інших видів капіталу, природний капітал здійснює подвійну функцію:
- бере участь у виконанні економікою виробничої функції;
- забезпечує відтворення природи через обмінні процеси енергією і речовиною в межах
локальної території [6, c.77].
Вона вказує на формування у процесі природокористування якісно нового біосоціального кругообігу
речовини та енергії. У ньому беруть участь природний та людський види капіталу, оскільки змінюється
ентропійний бюджет наземних екосистем. Цих два види капіталу можуть разом затримувати впорядковану
енергію та речовину на планеті, тобто виконують негентропійну функцію. Тому вони є за своєю суттю
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абсолютним капіталом. Водночас капітал, створений людиною, породжує ентропію (розсіювання енергії).
Його нагромадження шкідливе, оскільки знижує „працездатність” біосфери. Тому його можна вважати
відносним капіталом. Така диференціація капіталу, здійснена на основі критерію нагромадження вищого
рівня впорядкованості, на думку вченої, дає підстави для нового методологічного розв’язання проблем
збалансованого розвитку через введення нової моделі макроекономічної функції. Отже, це дозволить
вписати в економіку енергетичні критерії стійкості біосфери [6, с.59].
Серед інших вітчизняних вчених-економістів прихильниками поняття „природний капітал” є
О.Веклич, О.Врублевська та Л.Мельник. На думку О.Веклич, „природний капітал” доцільно
ототожнювати з поняттям „природно-ресурсний потенціал” у розумінні територіально конкретизованого капітального запасу природних благ [3]. О.Врублевська припускає, що в економіці природний
капітал доцільно розглядати як актив з потенціалом збільшення його продуктивності й добробуту
суспільства. Л.Мельник є прихильником категорії „природний капітал”, оскільки дотримується
енциклопедичного визначення, за яким капітал - те, що здатне приносити дохід. Тому природа – це
капітал, бо вона здатна приносити дохід тим, хто її використовує [12].
Наведені трактування „природного капіталу” дають змогу зробити деяке узагальнення.
Природним капіталом можна вважати природно-ресурсний запас наземних екосистем, з якого
формуються безперервні потоки життєвих благ для соціуму та екологічних благ для довкілля. Життєві
блага для суспільства природний капітал створює шляхом залучення у виробничий процес
сировинних та енергетичних ресурсів. Прикладом створення екологічних благ для довкілля є
утворення нової біомаси – наземної продукції фотосинтезу. Ця продукція є результатом “роботи”
природи, виявом зв’язування енергії Сонця через деякі обмінні процеси.
Природний капітал дає природний дохід, який складається з природних послуг і природних
ресурсів. Природні послуги, по суті, тотожні з функціями екосистем (наприклад, асиміляція шкідливих
викидів і скидів, регулювання клімату і водного стоку тощо), для виконання яких потрібні цілісні, якісні,
непорушені, структурно різноманітні екосистеми – невід’ємний компонент природного капіталу.
Відповідно до того, чи природний капітал є відновним, чи невідновним, тобто існують для нього
ринки, чи ні, розрізняють чотири його категорії. Відновний природний капітал (біологічний), по суті, є
сукупністю екосистем (біорізноманіття). Він здатний бути джерелом природних ресурсів (наприклад,
дичини, деревини, ягід, лікарських рослин), а також забезпечувати потік природних послуг (рекреація,
попередження ерозії ґрунтів тощо). Відновний капітал має здатність до самовідновлення. Він більше
схожий на засоби виробництва, а його споживання розглядається як амортизація певних основних
фондів (наприклад, споживання базової популяції, яка давала постійний приріст). Зазначимо, що
відновний природний капітал унаслідок нераціонального природокористування, необґрунтованого
розширення потреб людства може перейти в категорію невідновного природного капіталу.
Невідновний природний капітал (геологічний) виснажується значно повільніше, ніж відновний,
проте коли його видобувають і використовують, він ліквідовується. Невідновний природний капітал
більше схожий до товарно-сировинних запасів і, продукуючи чисте матеріальне багатство (дохід) в
процесі виробничих трансформацій, він підлягає ліквідації.
Існує ще одна важлива категорія – “культурний природний капітал”, тобто власне природний капітал,
змінений завдяки людському цілеспрямованому втручанню. Він насправді не створений людиною, але
значною мірою відрізняється від природного стану внаслідок втручання людини. Культурний природний
капітал охоплює сільське господарство, рибне господарство, насадження лісів. Культурний природний
капітал можна розкласти на капітал, створений людиною, та власне природний капітал. Наприклад,
насаджений ліс містить складову природного капіталу у вигляді сонячного світла, дощу та поживних
речовин ґрунту і складову капіталу, створеного людиною, у вигляді таких послуг, як насадження,
розміщення рядками, прорубування та боротьба із хворобами. Крім того, культурний природний капітал
може замінити природний капітал у виконанні виробничої функції, наприклад, виробництва деревини, тим
самим зменшуючи навантаження на вцілілий природний капітал. Але створення життєвого середовища
для диких видів чи підтримка біорізноманіття у випадку насадженого лісу не можуть бути забезпечені
культурним природним капіталом. Отже, культурний природний капітал виконує суто економічну функцію
забезпечення процесу виробництва без відповідної екологічної функції збереження природних процесів
обміну у біосфері. Тому потрібно спрямувати всі зусилля людства на збереження відновного та
невідновного видів природного капіталу, які виконують цю природовідновлювальну функцію.
На жаль, сучасна господарська діяльність людини не вписується у розвиток природних процесів
обміну енергії та речовини. Адже традиційна економічна політика ґрунтується лише на основі законів
вартості та економічного зростання. Підтвердженням цього є розгортання планетарної екологічної
кризи, яка досягла біосферних меж. Водночас зниження рівня організованості біосфери має деякі
граничні значення, тобто енергетичні критерії стійкості біосфери. Їх перетин у процесі економічної
діяльності з природокористування може спричинити ланцюгову реакцію незворотних змін, які
зумовлять появу якісно нового непридатного для людей стану біосфери.
Сучасна екологічна криза супроводжується деградацією природного довкілля та нещадною
експлуатацією природного капіталу. Його споживання є часто малоефективним і нераціональним,
тому людство повинно переглянути свої традиційні цінності. Орієнтація на споживання заради
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споживання, характерна для індустріальної цивілізації, сьогодні є абсурдною. Доцільно згадати хоча б
вислів Марка Твена: „Цивілізація - це суспільство, яке виробляє потреби, в яких немає потреби”.
Висновки з проведеного дослідження. Можливості існування поняття „природний капітал”
ґрунтується на широкому наповненні категорії „капітал”, що охоплює поряд з традиційними чинниками
виробництва також запаси, з яких формуються потоки первинних ресурсів та доходи.
Природний капітал як сукупність наземних екосистем є вихідним капітальним активом (запасом
природних ресурсів), з якого ресурси втягуються в господарський оборот (потік ресурсів, похідний
актив) і нарівні з іншими активами (традиційним фізичним капіталом) беруть вже безпосередню участь
у виробництві. Природний капітал, по суті, є первинним капітальним активом, що також бере участь у
створенні життєвих благ.
Природним капіталом можна вважати природно-ресурсний запас наземних екосистем, з якого
формуються безперервні потоки життєвих благ для соціуму та екологічних благ для довкілля.
Сучасна екологічна криза супроводжується деградацією природного довкілля та нещадною
експлуатацією природного капіталу. Його споживання є часто малоефективним і нераціональним.
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Анотація
В статті обґрунтувано сутність поняття «природний капітал», здійснено його структурну
характеристику, проведено аналіз і визначено напрями використання.
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Аннотация
В статье обосновано сущность понятия «природный капитал», осуществлено его
структурную характеристику, проведен анализ и определены направления использования.
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In the article substantiation the essence of the concept of "natural capital", made its structural features
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АСИМЕТРІЇ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ:
ЛОГІКА ПОЄДНАННЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ТА УНІФІКАЦІЇ
ГЛОБАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
“Вся практична мудрість людська може бути в тому, щоб
убачити напрямок духу світового, його міру, закон і
послужитись тим рухом. Інакше рух той піде проти нас,
1
роздавить нас” .
Михайло Драгоманов.
Постановка проблеми. Важливою особливістю сучасних глобальних трансформацій є те, що
вони відбивають новий етап цивілізаційного розвитку людства, який характеризується поліцентричним,
нелінійним рухом складної конфігурації, в рамках якого взаємодіючі елементи (окремі держави, спільноти
та цивілізації) розглядаються як системи, що розвиваються на принципах коеволюції в контексті
поглиблення процесів взаємозалежності, як результат поєднання тих чи інших системних факторів
(соціальної, економічної, політичної і культурно-психологічної підсистем). Разом з тим доводиться визнати,
що ці процеси залишаються чи не найбільш конверсійними з огляду на історичну ретроспективу
глобального розвитку, який одночасно характеризується зростаючою самодостатністю окремих
структурних компонентів (йдеться про усіх без винятку учасників міжнародних економічних відносин) і
девальвацією на цій основі системної уніфікованості глобальних процесів. Природно, що в таких умовах
дослідження глобальних економічних процесів фактично опинилися у «лещатах методологічних
суперечностей», подолати які, ґрунтуючись на засадах ортодоксальних концепцій, практично неможливо.
Зрештою, як зазначає А. Гальчинський, «сформована в останні десятиріччя теоретична модель і реальна
практика, що характеризує, з одного боку, процеси становлення глобального суспільства, з іншого –
розвиток економічної глобалізації на основі інтернаціоналізації економічних відносин, все меншою мірою
кореспондують одна з одною» [5, с. 527]. Йдеться, по суті, про одну із визначальних суперечностей
сучасного глобального процесу, що потребує переосмислення на концептуально-методологічному рівні
логіки поєднання індивідуалізації та уніфікації глобальних перетворень у контексті глобального розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідея розвитку в найбільш загальному
філософському розумінні знайшла своє відображення в органістичній концепції Г. Спенсера, який
характеризував розвиток як зростання різнорідності, різноманітності системи; в системній теорії
Е. Дюркгейма;
в
системно-процесуальній
конструкції
П. Сорокіна;
її
поглиблено
на
загальнометодологічній основі в формаційній концепції К. Маркса, світ-системній теорії Ф. Броделя,
І. Валлерстайна та цивілізаційній парадигмі А. Тойнбі, О. Шпенгера та ін.
Ідейно-теоретичні та методологічні основи глобального розвитку по-новому актуалізуються і
модифікуються феноменом глобальних перетворень, без ґрунтовного осмислення яких практично
неможливо усвідомити весь комплекс соціально-економічних, структурно-функціональних та інституційних
трансформацій, що нині відбуваються. У цьому контексті дедалі популярнішими стають теоретичні і
емпіричні конструкції Дж. Акерлофа [1], Дж. Аррігі [24], І. Валлерстайна [4], Гж. Колодко [8; 9],
Дж. Модельскі [25], К. Поланьї [14], І. Пригожина [15], Дж. Сороса [26], І. Стенгерс [15], В. Томпсона [25],
М. Хазіна [20], Р. Шіллера [1] та ін., у яких перевага віддається більш масштабним підходам і визнається
важливість як економічних, так і соціальних, політичних і культурно-психологічних аспектів
глобальних трансформацій.
Враховуючи важливість і актуальність зазначеної теми об’єктивною є необхідність продовження її
дослідження.
1

Так ще наприкінці позаторішнього століття виводив своє розуміння пошуку шляхів глобального
розвитку відомий український історик, філософ, публіцист і громадський діяч Михайло Драгоманов. Див.
Біографія Михайла Драгоманова / Михайло Драгоманов / Біографія.[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrlib.com.ua/bio/printout.php?id=64.
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Постановка завдання. З огляду на постановку проблеми й актуальність проблематики
дослідження метою статті є спроба окреслити ще одну лінію еволюційної перспективи розвитку
світової
цивілізації – становлення
«нової
багатоформатної,
різновекторної,
неієрархічної,
асиметричної (виділено – Н. К.) глобалізованої спільності» [5, с. 326], що, очевидно, розвиватиметься
«на основі подвійної логіки – логіки поєднання індивідуалізації та уніфікації (виділено – Н. К.)
глобальних перетворень» [5, с. 326].
Виклад основного матеріалу дослідження. Нині в науковій літературі сформульовано дві
точки зору щодо суті поставленої проблеми. Одна з них виходить із концепту, що сучасний етап
глобального розвитку пов’язується з «переходом від індустріальної до постіндустріальної стадії
економічного розвитку», а його зміст визначається як «посилення єдності, системної цілісності
світового господарства на основі ринкової парадигми та поглиблення планетарних інтеграційних
процесів» [5, с. 317]. І «…ніякі специфічні умови, особливості національного розвитку, кризові стани і
внутрішні трансформації не можуть ані відмінити, ані відкласти невмолиму дію об’єктивних законів
глобалізації розвитку» [6, с. 12]. Однак існує й протилежний бік цієї проблеми. Мова іде про своєрідний
«парадокс сучасного етапу глобалізації», який полягає у тому, що паралельно з процесами глобальної
інтеграції інтенсивно відбуваються процеси сучасної цивілізаційної диференціації і глобальної
дезінтеграції, роз’єднання світу» [6, с. 16]. Йдеться про конче значуще, про зміну стратегічної
спрямованості загального вектора глобальної еволюції, домінантним началом якого, на думку
А. Гальчинського, ставатиме процес децентралізації, утвердження пріоритетності горизонтальних
артикуляцій глобального простору, його гетерогенізації [5, с. 325].
Спробуємо внести методологічні уточнення в наявні обґрунтування подвійної логіки глобальних
перетворень. Перш за все вони базуються на конвергенції цивілізаційно-дискретного, поліваріантного і
стадіального, лінійного й циклічного розуміння історичного шляху розвитку людства. Кожний із
названих підходів несе значний евристичний потенціал, однак лише при конструктивному поєднанні
вони можуть дати загальну, цілісну концепцію історичного розвитку людства [13, с. 13].
Розвиток як процес (від лат. processus – рух вперед) характеризується послідовними,
закономірними кількісними і якісними змінами будь-чого (йдеться, як про послідовну зміну явищ, так і
сукупність дій, спрямованих на досягнення певного результату) у просторі і часі. При цьому
філософська категорія «простір» передає «спосіб співіснування різних матеріальних утворень», тоді
як «час» – спосіб зміни матеріальних явищ» [18, с. 529]. Відтак дослідження глобального розвитку
важливо розглядати у контексті абстрагованих метафізичних просторово-часових моделей
історичного розвитку людства (табл. 1). Цей аспект конче значущий в системі наукових обґрунтувань
індивідуалізації та уніфікації глобальних перетворень, оскільки глобальний розвиток не можливо
зрозуміти абстрактно поза історичним розвитком. Лише в контексті єдності просторово-часових
моделей історичного розвитку людства (за принципом доповнюваності) можна усвідомити
інтеграційно-дезінтеграційні процеси в історії, що призвели до утворення наприкінці ХХ ст. всесвітньої,
глобальної макроцивілізаційної системи.
Таблиця 1
*
Просторово-часові моделі історичного розвитку людства
Тип просторовочасової моделі
1
Циклічна
у т.ч. розрізняють:
- поліциклічність;
- моноциклічність.

Лінійна (лінеарна)
у т.ч. розрізняють:
- полілінійність;
- монолінійність.

Типологічні риси
2
Циклічність (від грец. kyklos – «коло») – сукупність
взаємопов’язаних процесів, явищ, що утворюють
завершене коло розвитку протягом якого-небудь
проміжку часу. Базується на парадигмі космічного
часу, який за М. Бердяєвим є «породженням змін у
світі об’єктивізованої природи» (йдеться про години
і дні, місяці й роки). У рамках цієї парадигми увага
зосереджується не стільки на розвитку людства в
цілому, скільки на циклах розвитку окремих
суспільств.
Лінеарність (від лат. linearis – лінійний) – той, що
характеризує історичний розвиток людства в
цілому. Базується на парадигмі історичного часу,
який спрямований у майбутнє; він несе на собі два
начала: консервативність (історичну пам’ять) і
революційність (прагнення прогресу).
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Еврестично-інтелектуальне
відображення
3
Н. Макіявеллі,
італійський
гуманіст, засновник циклічної
парадигми історичного розвитку
(уявлення про історію як циклічну
зміну форм правління в окремих
соціумах). Провідну роль в
історичному розвитку відіграють
зміни в людині, її менталітеті,
культурі, науці.
Основи моделі закладені в ХVІІХVІІІ ст. на уяві, що людство
розвивається від старого до
нового, від нижчого до вищого,
удосконалюючись
на
основі
прогресу.
Американський
дослідник Ф. Фукуяма, на основі
цієї концепції поділив історичний
розвиток людства на два періоди –
історія і постісторія.
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1
Стадіальна

2
Стадійність (від грец. stadion – стадія, період,
певний ступінь розвитку чого-небудь, фаза
розвитку)
–
передбачає
наявність
певних
визначених стадій історичного розвитку людства.
Стадіальні теорії пояснюють глобальний розвиток
як єдиний процес прогресивного розвитку людства,
в якому на підставі визначених критеріїв
виокремлюють певні стадії.
Коваріантна
Коваріант (від ко… і варіант) – згідно з
коваріантною теорією, історичний час обмежений
початком і кінцем і поділяється на чотири періоди:
доісторія; стародавні культури; «осьовий час» (800200 р. до н.е.) – відбувся поділ світу на Схід і Захід;
технічний вік – розпочата науково-технічна ера в
Європі і подальший розвиток був пов’язаний з
розвитком новоєвропейської науки і техніки та
загальною інтеграцією людства.
Екзистенціальний
Екзистенція (від лат. existentia – існування) – час, що
час
символізується не колом і не лінією, а точкою. За
М. Бердяєвим це «не об’єктивізований час, не час, що
реалізується у просторі, а час світу суб’єктивності, час
**
миттєвості і час вічності» .
*
**
Узагальнено автором за [10]; цитата за [5, с.269].

Продовження таблиці 1
3
К.Келлер, німецький дослідник в
останній
чверті
ХVІІ
ст.,
використавши
тринітарну
модель,
виокремив
епоху
давнини, середньовіччя та епоху
нового часу.
К. Ясперс, німецький філософ
структурує глобальну історію,
виокремлюючи «осьовий час»
(близько
500
років),
коли
сформувалась сучасна людина з
усією повнотою її духовного світу.

Це поняття введене М. Бердяєвим
для визначення специфічності
соціального часу в контексті
структурної множинності часу.

З огляду на просторово-часові моделі історичного розвитку людства слід бути методологічно
коректним при використанні понять «глобалізація» та «глобальний розвиток». Поняття «глобального
розвитку» використовується нами для визначення головних закономірностей, тенденцій та напрямів
коеволюції (спільного розвитку взаємодіючих елементів системи) внутрішнього розвитку окремих країн
та народів і світового співтовариства в цілому як системи взаємодій у просторі та часі, у їх
взаємозв’язку і взаємозалежності.
Сучасне
розуміння
глобального
розвитку
передбачає
поєднання
кількох
загальнометодологічних підходів (формаційного, світ-системного, цивілізаційного), які доповнюють
один одного й, у рамках яких знаходимо пояснення найбільш дискусійних, насамперед у суто
теоретичному та методологічному сенсі, аспектів сучасних глобальних трансформацій (табл. 2).
У науковій літературі вісь історичної еволюції традиційно розглядається у подвійній визначеності
– крізь призму суспільно-формаційного розвитку і на основі принципів загальноцивілізаційного
процесу. На цій методологічній основі теорія еволюційного процесу дає ключ до осмислення рушійних
сил глобального розвитку і водночас аргументує об’єктивний характер висування на певному його
етапі до переліку авангардних одних ланок за одночасного відставання інших.
Натомість «глобалізація як продукт цивілізаційних трансформацій, феномен переходу від
індустріального до постіндустріального суспільства» [5, с. 319], у рамках даного дослідження
розглядається як одна із форм та стадій цивілізаційної трансформації людства (йдеться про
глобалізацію як процес, що бере свій початок з 70-х років ХХ ст., що став визначальним фактором не
лише сучасного економічного, але й політичного та соціального розвитку). Її економічна складова
пов’язана насамперед із: зростанням обсягів міжнародної торгівлі та інвестицій; лібералізацією та
дерегуляцією руху капіталу; диверсифікацією світових фінансових ринків та ринків технологій;
зростаючою роллю транснаціональних корпорацій у світогосподарських процесах; загостренням
глобальної конкуренції; появою систем глобального стратегічного менеджменту.
Започатковане у малознаних французьких та американських публікаціях кінця ХХ ст. поняття
«глобалізація», вже до кінця століття стало популярним і ввійшло практично до всіх мов світу. Відтак,
характеризувати сучасність, як епоху глобалізації, стало узвичаєним. Утім доводиться визнати, що
сучасна наука залишається безсилою у пошуках остаточної відповіді на запитання про характер нових
глобальних трансформацій. Глобалізація як історичне явище і об’єктивна закономірність новітнього
етапу розвитку світової цивілізації залишається джерелом серйозних суперечностей. Дотепер не
запропоновано завершеної теоретичної концепції глобалізації, натомість існує багато підходів до
розкриття змісту цього терміну, а наукові школи, що розвиваються на альтернативних позиціях,
сперечаються за зверхність та пріоритетність.
Важливим аспектом емпіричного аналізу глобальних трансформацій на сучасному етапі є їх розгляд
в контексті багаторівневої системи визначальних чинників глобального розвитку (табл. 3). У якості
методологічного апарату дослідження цих аспектів обрано метод структурно-історичного аналізу, що дає
можливість у наступності основних етапів інтернаціоналізації економічних відносин (принаймні періоду
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нової історії) розкрити органічну єдність внутрішнього змісту і зовнішніх форм прояву асиметрій
глобального розвитку в контексті індивідуалізації та уніфікації глобальних перетворень.
Таблиця 2
Ретроспективно-концептуальне зведення загальнометодологічних підходів
*
до розкриття основних форм та етапів глобального розвитку
Основні загальнометодологічні підходи
Формаційний
(марксистський підхід:
К. Маркс, Ф. Енгельс )
1
Глобальний розвиток –
процес послідовної зміни
стадій
–
суспільноекономічних формацій,
відмінних одна від одної
за
способом
виробництва
матеріальних благ.

Методологічними
засадами формаційного
підходу є:
- просторово-часова
модель
історичного
розвитку
як
синтез
лінійно-стадіального
прогресу
і
циклічного
коловороту
суспільних
систем, в якому кожна
формація
проходить
етапи виникнення, зрілості
та загибелі;
- логічною
першоосновою суспільноекономічної формації є
спосіб
виробництва
матеріальних благ; на ній
вибудовується
методологічна конструкція
економічного
детермінізму;
- соціальні,
політичні,
духовні та інші ідеальні за
своїм змістом визначники
формації
–
похідні
структури,
так
звані
надбудовні чинники;
- міжнародні економічні
відносини та зовнішня
політика
–
жорстко
детерміновані
функції
суспільно-економічних
відносин
(мають
вторинний
характер,
оскільки
визначаються
внутрішніми суспільними
відносинами).

Світ-системний перехідний
(неомарксистський підхід: С. Амін,
Ф.Бродель, І. Валлерстайн,
Й. Галтунг, Р. Кокс та ін.)

Цивілізаційний
(макросоціологічний підхід: Н. Данилевський,
О. Шпенглер, А. Тойнбі, К. Ясперс,
О. Неклесса, О. Тоффлер, С. Хантінгтон та ін.

2
3
Вихідна теоретико-методологічна основа
Глобальний розвиток – процес Глобальний розвиток – процес історичного
історичного розвитку соціальної розвитку людства, що характеризується
системи глобальних масштабів, у поліцентричним, нелінійним рухом складної
рамках якої окремі держави, конфігурації. При цьому кожна цивілізація
спільноти
або
цивілізації розглядається як цілісне соціально-історичне
розглядаються
як
системи нелінійне утворення монадного характеру,
взаємодій у контексті процесів локалізоване в просторі і часі, у якому
взаємозалежності як тимчасовий відтворюється і уособлюється всесвітньорезультат поєднання тих чи інших історичний процес в цілому.
системних факторів (соціальної,
економічної,
політичної
і
культурно-психологічної
підсистем).
Методологічними засадами світ- Методологічними засадами цивілізаційного
підходу є:
системного підходу є:
– світ є історичною системою (світ- – глобальний розвиток у рамках цивілізаційного
економікою), що складається з підходу вкладається у просторово-часову
ядра, периферії, проміжної зони – модель циклічної динаміки, що охоплює тривалі
напівпериферії, які пов’язані між історичні періоди, упродовж яких цивілізації
собою відносинами домінування та проходять різні цикли, флуктуації, біфуркації,
фази генезу: зародження – зростання –
залежності;
– рушійна сила світ-економіки – визрівання – в’янення – занепаду – розпаду; за
всіх цих змін цивілізація зберігає своє ядро,
накопичення капіталу;
– світова система визначається як іманентні базові цінності, хоча зміст і структура
утворення з єдиним поділом праці окремих елементів підлягають трансформаціям
та культурною диференціацією, і модифікаціям;
ідея
базується
на
взаємодією різних господарських і – цивізізаційна
політичних структур;
плюралістичності методологічних і теоретичних
– формування
центрально- підходів (у науковій літературі виокремлено 5
периферійних відносин, осьовий відносно самостійних цивілізаційних парадигм:
філософсько-антропологічна,
поділ
праці
між
ядром
та історична,
периферією створює напругу, яка соціокультурна, технологічна, економічна);
стимулює розвиток системи в – у
цивілізаційному
підході
знайшло
відображення
синтезоване,
узагальнююче
цілому;
– центр світ-економіки фокусується трактування світової історичної соціальної
у цивілізаційній субстанції як її динаміки; предмет його уваги не одна, будь-яка
найрозвинутішій частині (в епоху сторона людського буття, а сукупність усіх форм
аграрної цивілізації – в містах- життєдіяльності того чи іншого суспільства –
державах:
Венеція,
Генуя, матеріальних, моральних, ідейних, культурних,
Антверпен, Амстердам; в епоху релігійних в їх єдності та неподільності, розвитку
індустріальної
цивілізації
місію та спадкоємності (така сукупність може
домінування виконували держави- розглядатись як цивілізація в глобальному чи
гегемони: у ХVІ ст. – Португалія; локальному розумінні);
ХVІІ ст. – Нідерланди; ХVІІІ-ХІХ ст. – – цивілізації розглядаються як великі цілісні
соціокультурні системи, що функціонують за
Велика Британія; у ХХ ст. – США).
власними закономірностями, що не зводяться
до характеристик окремих країн, націй чи інших
соціальних спільнот; цивілізації (як стійкі
системи, що перетинають кордони соціальних
утворень, не збігаються з національними або
державними
ареалами)
виступають
структурними елементами світобудови та
одиницею осмислення глобальних процесів.
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Продовження таблиці 2
2
3
Основні етапи глобального розвитку
Глобальний
розвиток З
урахуванням
особливостей На основі рівня розвитку цивілізаційних
капіталу
та утворень та циклічного характеру поступу
вкладається
в накопичення
«п’ятичленну»
схему багатопланових
системних (вікового тренду) виділяють сім видів
цивілізацій,
що
послідовно
суспільно-історичного
взаємозв’язків
у
рамках всесвітніх
(формаційного) розвитку: соціальної,
економічної, змінювали одна одну:
– первісне суспільство
політичної підсистем у світ- – неолітична (VII-IV тис. до н.е.);
– рабовласницька
системній теорії виділяють такі – східно-рабовласницька (ІІІ-перша пол. І
формація
основні
етапи
глобального тис. до н.е.);
– феодальна формація розвитку, що бере свій початок в – антична (VI ст. до н.е.-VI ст. н.е.);
– капіталістична
Європі й поширюється на весь – ранньофеодальна (VII-XIII ст.);
– доіндустріальна (XIV-XVIII ст.)
світ:
формація
– комуністична
– об’єднання економіки Півдня – індустріальна (з 1760-1790-х до 1960-1970х рр.);
формація
та Півночі Європи (VI-XV ст.);
– від
Великих
географічних – постіндустріальна (з 80-х рр. ХХ ст.-кін. ХХ
відкиттів
до
Іспанського ст.-поч.ХХІ ст.).
За домінуючими економічними ознаками (вид
банкрутства (1501-1557);
– «Вік Генуезців» (1557-1618 виробництва, характер праці, основний тип
власності)
поширення
набула
така
рр.);
– період глобального впливу класифікація всесвітніх цивілізацій:
Нідерландів і політики Франції – доцивілізаційна епоха (епоха дикості та
епоха варварства);
(1648-1701 рр.);
– період величі лондонських – епоха цивілізації:
1) аграрна цивілізація;
банків (1700-1795 рр.);
– період домінанти англійських 2) індустріальна цивілізація;
капіталів і початок нової фази 3) постіндустіальна цивілізація.
концентрації
банківського
та
промислового капіталу (1795-1914
рр.);
– період посилення долара США
та Великої депресії 30-х рр. (19141945 рр.);
– післявоєнний
період,
формування
нового
світового
порядку,
нової
системи
міжнародних
фінансових
і
економічних відносин.
Узагальнено і побудовано за: [5; 10; 17, с. 40-49].
1

Таблиця 3
Матриця ретроспективно-концептуального зведення етапів інтернаціоналізації
*
економічних відносин в контексті індивідуалізації та уніфікації глобальних перетворень
І етап (ХІХ ст.- початок ХХ ст.) – період домінанти англійських капіталів і початок нової фази концентрації
банківського та промислового капіталів
Економічні
Політичні
Визначальні чинники
Національні
Саморегульований ринок
Ліберальна держава
Міжнародні
Міжнародний золотий стандарт, вивіз Політична біполярність,
капіталу
рівновага сил
ІІ етап (початок ХХ ст. – 70-ті рр. ХХ ст.) – період посилення долара США
Економічні
Політичні
Визначальні чинники
Національні
Державний протекціонізм
Консервативна держава
Міжнародні
Посилення долара США, обмеження Військові
конфлікти
та
міграції капіталу
деколонізація
ІІІ етап (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) – формування економіки фінансового капіталу та становлення
ринкової макроекономіки синергетичної природи
Економічні
Політичні
Визначальні чинники
Національні
Неолібералізм
Демократична держава
Міжнародні
Домінування
долара
США, Міжетнічні,
міжконфесійні
віртуалізація фінансового сектора, конфлікти і зіткнення цивілізацій
міжнародна
мобільність
та
космополітизм капіталу
* Складено і побудовано автором.
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На першому етапі (ХІХ – початок ХХ ст.) глобальний розвиток базувався на чотирьох
фундаментальних основах: першою з них була система рівноваги сил у міжнародній політиці, що
впродовж століття запобігала тривалим і руйнівним війнам між великими державами (так званий
Столітній мир 1815-1914 рр.); другою – міжнародний золотий стандарт, що символізував цілком
унікальну організацію світової економіки; третьою – саморегульований ринок, що забезпечував
небачене зростання матеріального процвітання, і, на кінець, четвертою – ліберальна держава. Їх
взаємодія сприяла істотному поглибленню глобальної уніфікації і в основних рисах визначала
інтернаціоналізацію економічних відносин та характер міжнародної політичної системи в ХІХ ст.
Разом з тим, політична карта світу в цей час набула двосегментної визначеності: з одного боку –
розвинуті метрополії, з іншого – колоніальні та залежні економічно слаборозвинуті країни. Специфіку
світогосподарських зв’язків того періоду відбивала своєрідна білатеральна асиметрія: з одного боку –
глобальний ринок товарів і капіталу у рамках Pax Britannica (йдеться про колонії і протекторати
Великобританії, а також залежні від британського капіталу країни), а з іншого – інші країни, що не
брали участі в процесах інтернаціоналізації економічних відносин, обмежуючи цим самим інтеграцію
глобальних ринків. Про цю характерно виражену «внутрішню асиметричність позаекономічної
природи», англійський вчений Дж. Ф. Хоррабін згодом напише так: «Економічна взаємозалежність між
всіма частинами світу – це факт, що відбувся, чи, швидше, процес, що стає з кожним днем все
напруженішим. Коли ж здійсниться неминучий наслідок цього процесу – політична взаємозалежність,
політичне об’єднання всього світу?» [22, с. 50]. Це питання залишилося відкритим дотепер.
На другому етапі (початок ХХ ст. – 70-ті рр. ХХ ст.) уніфікацію глобальних трансформацій і
поглиблення світогосподарських процесів відчутно обмежили дві світові війни та «Велика депресія».
Міжвоєнний період характеризувався дезінтеграційними процесами та політикою автаркії, яку проводили
більшість країн (йдеться про підвищення імпортних тарифів та обмеження міграції капіталу). Лише після
Другої світової війни інтернаціоналізація економічних відносин отримала новий імпульс і фундаментальну
основу у формі експорту-імпорту капіталу. Зокрема, період 1945-1975 рр. ознаменувався в глобальному
економічному розвитку відновленням і модернізацією довоєнного потенціалу світової економіки,
динамічним розвитком сфери послуг, утвердженням суспільства споживання.
У цей період (у результаті деколонізації та формування нового світового порядку) світ набуває
триярусної структури: розвинуті країни, економічно слаборозвинуті країни, країни командноадміністративної системи.
Специфічність цього етапу глобального розвитку значною мірою визначається подвійною
2
логікою – з одного боку, зростає значення міжнародних економічних інституцій , що заклали
інституційні основи організаційно-функціональної цілісності світового господарства; з іншого –
відбувся ідеологічний розкол світу на дві системи, що ввійшов в історію глобального розвитку під
назвою «холодної війни». Білатеральна асиметрія політичної карти світу визначалася повною
асиметричністю ідейних принципів функціонування цих систем.
Характер протікання глобальних трансформацій на третьому етапі інтернаціоналізації
економічних відносин, що розпочався з 70-х рр. ХХ ст., визначається симбіозом революційних змін у
науково-технологічній, транспортно-комунікаційній, інформаційній сферах, а також у сферах
політичних, економічних, соціальних та гуманітарних відносин. На перший погляд цей етап можна
ідентифікувати з початком становлення глобально-центричної економіки, що розвивається під
демократичним контролем державних і глобальних інститутів, які діють на принципах Вашингтонського
консенсусу, в дусі ідеології і політики неоліберального ринкового глобалізму. Разом з тим у цей період
відбулися суттєві зміни в територіально-просторових умовах існування окремих держав, їх
геополітичному статусі, що призвело до порушення рівноваги в глобальних масштабах і, безумовно,
позначилося на динаміці інтернаціоналізації економічних відносин. Йдеться про збурення в
міжнародній політиці, зумовлені політичними і соціально-економічними потрясіннями кінця 80-х –
початку 90-х років, що охопили значні простори Євразії і спровокували докорінні зрушення у стратегії
розвитку геопростору. Спочатку вектор геополітичних трансформацій зі світоустрою з явно вираженою
(у період «холодної війни») білатеральною геополітичною асиметрією змінився на так звану
функціонально-ієрархічну тріаду – США – ЄС – Японія, що визначала геостратегічний розвиток світу
на рубежі тисячоліть і базувалася на принципах радіадльної асиметрії; а згодом США почали
претендувати на роль лідера в моноцентричному світі, в якому Америка безкомпромісно піднімалася
до рівня всесвітньої імперії – «Pax Americana». Здавалося, що світова глобально-центрична
конструкція набула політичної цілісності і уніфікованості.
Водночас доводиться визнати, що сучасний етап глобального економічного розвитку – це не
просто черговий сплеск попередніх тенденцій інтернаціоналізації економічних відносин, які
підсилюють взаємозалежність національних господарств, і не просто досягнення світовою економікою
2

У 1945 р. започатковано діяльність Міжнародного валютного фонду та Світового банку; в 1947 р.
укладено Генеральну угоду по тарифах і торгівлі (ГАТТ), реорганізовану в 1995 р. в Світову організацію
торгівлі (СОТ).
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глобальних масштабів, в умовах якої вона охопила всю ойкумену. Глибинна сутність сучасного
процесу глобалізації полягає в тому, що при значній схожості з попередніми періодами своєї історії
світова економіка переходить у якісно новий вимір [23, с. 3-14].
З одного боку, світовий багатовимірний економічний простір із сукупності взаємозв’язаних і
взаємозалежних національних економік поступово перетворюється у цілісну економічну систему –
глобально-центричну економіку, в якій національні соціуми об’єктивно стають складовими елементами
єдиного «економічного організму», ключовим фактором епігенезу якого є вже не просто міжнародний
поділ праці, а масштабні всесвітні виробничо-збутові структури, що обслуговуються глобальною
фінансовою системою і планетарними інформаційними мережами [23]. А з іншого боку, сучасний етап
глобалізації економічних відносин
характеризується «зростанням самодостатності окремих
структурних ланок системи і девальвацією на цій основі системної уніфікованості світових процесів.
Послаблюється домінантна функція системної якості. На цьому ґрунті глобальна економічна система
набуває ознак дисипативності. Вона перестає бути пірамідально ієрархічною. Основою її розвитку
стають синергетичні принципи» [5, с. 534].
В умовах глобально-центричної економіки відбулися зміни в підпорядкованості діалектичних
форм економічних відносин – національних і світових. В минулому найрозвинутіші (в той чи інший
період) національні господарства традиційно визначали характер, форми і механізми міжнародних
відносин, цим самим, нав’язуючи іншим країнам і світовому співтовариству в цілому способи
господарювання. Внурішньоекономічні відносини виступали у ролі первинних, а міжнародні –
вторинних. Так, зокрема, Голандія в XVIII ст. чи Англія в ХІХ ст. були не лише лідерами економічного
прогресу, але й взірцем для наслідування для інших європейських країн; в ХХ ст. така роль перейшла
до США. Нині в результаті формування наднаціональних ринків і виробничо-збутових структур світові
економічні відносини все більше набувають характеру основних і визначальних, тоді як національні
(внутрішньоекономічні) відносини навіть найрозвинутіших країн (не говорячи вже про решту) вимушені
пристосовуватися до реалій глобальної економіки. За алегоричним порівнянням відомого російського
економіста-міжнародника Ю. Шишкова, цей глобальний економічний простір, перетворюється «в
єдине поле для ділових ігор великого бізнесу, у рамках якого географія розміщення продуктивних сил,
галузева структура інвестицій, виробництва і збуту визначаються «генералами великого бізнесу» з
урахуванням глобальної кон’юнктури, а економічні підйоми і спади набувають всесвітніх масштабів…
При цьому «рядові багатомільйонної армії» мікроекономічних суб’єктів насторожено прислухаються до
того, як змінюються котирування акцій «голубих фішок» на фондових біржах Нью-Йорка, Франкфурта
чи Токіо, як ведуть себе світові ціни на нафту, пшеницю чи золото, які тенденції демонструє курс
долара, євро чи єни…» [23, с. 5].
Об’єктивним наслідком глобалізації та уніфікації є розмивання і обмеження регулюючих функцій
суверенних держав. Останні, як показує світова практика, вже не можуть за допомогою традиційних
інструментів захищати національну економіку від небажаних зовнішньоекономічних флуктуацій і
асиметричних шоків. У результаті лібералізації зовнішньоекономічної сфери і політики національні
держави фактично втрачають можливість ефективно використовувати такі традиційні важелі
макроекономічного регулювання, як імпортні бар’єри і експортні субсидії, курс національної валюти і
ставка рефінансування центрального банку. Окрім цього, їм доводиться враховувати інтереси і
пристосовуватися до поведінки впливових недержавних суб’єктів міжнародних економічних відносин –
транснаціональних компаній (ТНК), транснаціональних банків (ТНБ), міжнародних інвестиційних
фондів, які своїми діями у відповідь, можуть нівелювати очікуваний ефект від цих регулюючих заходів.
Більше того, відбувається процес зрощування інтересів держави з інтересами найбільших
транснаціональних корпорацій і банків. «З фактичного благословення держави окремі галузі економіки
переходять під контроль транснаціональних корпорацій, роль яких у прискоренні процесів глобалізації
надзвичайно велика» [19, с. 63].
Глобалізація й панування глобальних корпорацій призводять до незворотної деформації
ринкових механізмів. Йдеться, в першу чергу, про зміну характеру основного рушія прогресу
капіталістичної економіки – ринкової конкуренції. Вона на думку відомого в галузі глобалістики,
геополітики та геоекономіки українського вченого О. Білоруса «перероджується й перетворюється на
свою протилежність – глобальну монополізацію економіки. Глобальна монополізація як видозмінена
форма ринкової конкуренції позбавляє шансів на виживання в економічному змаганні не тільки
окремих товаровиробників, але й цілі країни. Чимало з них під ударами глобальної монополізації
виробництва остаточно втрачають можливість досягти міжнародної конкурентоспроможності й
перетворюються у цьому плані на «безнадійні країни» [3, с. 70], – переконаний О. Білорус.
Важливим аспектом уніфікації сучасної глобально-центричної економіки є її фінансовий вимір.
На глибинній метафізичній сутності фінансової економіки, що не вичерпується часовими формами,
акцентують увагу відомі українські вчені – економіст В. Базилевич та філософ В. Ільїн у своїй
«Метафізиці економіки». «В глобальній економіці, яка продовжує стрімко розвиватися, влада грошей
та інститутів, побудованих на ній, витісняє економіку будь-якої держави, державних об’єднань чи
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міжнародних організацій, що нині існують. Гроші – основа сучасного грошового устрою, змісту і сенсу
фінансової цивілізації» [2, с. 847].
На відповідній метафізичній основі реалізуються механізми становлення сучасного глобального
капіталізму як універсальної системи. За визначенням відомого російського ученого, політолога
О. Неклесси, цій універсалізації сприяли три основні чинники. По-перше, поява нових грошей
(зокрема, йдеться про долар США), які перетворились на практиці із засобу платежу в універсальну
міру вартості та інструмент управління. По-друге, не меншу роль відіграють уніфіковані фінансовоправові технології, що управляють глобальним боргом. По-третє, відбулася революція в
мікроекономіці і засобах телекомунікації, яка відкрила «віртуальну реальність» – практично
необмежені фізичними параметрами інформаційні ландшафти, що активно освоюються [12, с. 156].
Відтак «сучасний постмодерновий дух Заходу все більше опиняється в магічному світі алхімії
фінансів, біржової гри» [2, с. 835]. В цьому світі «алхімії фінансів» грошовий обіг і оборот капіталу все
більше відривається від реальної економіки, зумовлюючи кількісне розбалансування у світовому
масштабі основних економічних пропорцій. «У результаті не економіка не господарство, не капітал, а
гроші керують світом… і в цьому – особливість і зміст не просто сучасної цивілізації, а її основної
тенденції глобалізації!» [2, с. 834-835].
Висновки з проведеного дослідження. Позаду перше десятиліття ХХІ ст. – десятиліття, що
завершує «…епоху глобальної грошової економіки і забезпечує перехід до економіки фінансового
капіталу, коли відбувається становлення ринкової макроекономіки синергетичної природи» [7, с. 225].
У її вимірах сучасний світ розвивається і очевидно, що й надалі розвиватиметься на основі подвійної
логіки – логіки поєднання індивідуалізації та уніфікації глобальних перетворень, сполучення
глобального і національного. На цю проблему звертає увагу український вчений А. Гальчинський.
«Відстежуючи дезінтеграційні процеси, які на нинішньому етапі розвитку видаються визначальними, –
пише він, – ми водночас не маємо випускати з поля зору й протилежні процеси, що формують
потенціал взаємодії системно неоднорідних субстанцій і зближення суб’єктів зростаючої
самодостатності» [5, с. 326]. Чому це відбувається? Очевидно тому що світ (підпорядковуючись у
своїх вимірах логіці історизму) в контексті глобального розвитку завжди організовувався одночасно у
двох протилежних напрямах – в один і той самий час відбувався рух як у напрямку космополітизму,
так і націоналізму, порушувалися питання про утвердження принципів міжцивілізаційної конвергенції
та етнічної ідентичності, ринкового фундаменталізму та етатизму тощо.
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Анотація
Порушено проблему співвідношення індивідуалізації та уніфікації глобальних перетворень
крізь призму асиметрій глобального розвитку. Ідентифіковано сутність понять «глобалізація» і
«глобальний розвиток», узагальнено основні етапи і рушійні сили глобального розвитку в
контексті формаційного, світ-системного і цивілізаційного підходу. Висвітлено метод
структурно-історичного аналізу, що дає можливість у наступності основних етапів
інтернаціоналізації економічних відносин розкрити органічну єдність внутрішнього змісту і
зовнішніх форм прояву асиметрій глобального розвитку в контексті індивідуалізації та уніфікації
глобальних перетворень.
Ключові слова: асиметрії, глобальний розвиток, глобалізація, індивідуалізація та уніфікація
глобальних перетворень.
Аннотация
Поднята
проблема
соотношения
индивидуализации
и
унификации
глобальных
преобразований сквозь призму асимметрий глобального развития. Идентифицировано сущность
понятий «глобализация» и «глобальное развитие», обобщены основные этапы и движущие силы
глобального развития в контексте формационного, мир-системного и цивилизационного подхода.
Освещены метод структурно-исторического анализа, что дает возможность в преемственности
основных этапов интернационализации экономических отношений раскрыть органическое
единство внутреннего содержания и внешних форм проявления асимметрий глобального
развития в контексте индивидуализации и унификации глобальных преобразований.
Ключевые слова: асимметрии, глобальное развитие, глобализация, индивидуализация та
унификация глобальных трансформаций.
Annotation
The problem of individualization and harmonization correlation of global transformations in terms of
global development assymetry has. Identified the essence of the concepts of "globalization" and "global
development", summarizes the main stages and driving forces of global development in the context of
formational, the world-system and civilizational approach. It covers the method of structural and historical
analysis, which allows continuity in the basic stages of the internationalization of economic relations to reveal
the organic unity of the internal content and external manifestations of global asymmetries in the context of
individualization and unification of global changes.
Key words: assymetry, global development, globalization, global transformations individualization and
harmonization.
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УПРАВЛІНСЬКА СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
НА МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ
Постановка проблеми. Україна, як держава, вдало розташована на перетині торгових шляхів,
має найбільший потенціал розвитку транспортного сектора. При цьому, одним з перспективних його
напрямів є вдосконалення саме морського транспорту, який характеризується відносно низькою
вартістю і високою провізною здатністю, є потужним джерелом наповнення державного бюджету та
надходження іноземної валюти.
Однак успішна діяльність даного сектора економіки неможлива без великомасштабних
інвестиційних проектів, які сприятимуть розвитку портової інфраструктури, відродженню
національного флоту.
При управлінні такими інвестиційними проектами важливим є механізм їх реалізації,
ефективність якого дозволить оптимально розподілити фінансові, людські, матеріальні ресурси,
дотриматися часових рамок і досягти планових показників вартості, якості.
Механізм реалізації малих проектів у морській транспортній галузі досить простий. Замовник
(судноплавна компанія, порт, судноремонтний завод) з метою здійснення своїх стратегічних цілей
розробляє бізнес-план інвестиційного проекту, за допомогою якого обґрунтовується необхідний обсяг
ресурсів, ведеться пошук фінансування, формуються різні плани (фінансовий, календарний,
організаційний, кошториси та бюджети). Об'єктами такого інвестування є ремонти та модернізація,
переобладнання, вдосконалення інформаційного забезпечення, управлінських структур, розширення
нематеріальної бази. Малі проекти, зазвичай, реалізує інвестиційна група, яка тимчасово або
постійно, але присутня в організаційній структурі підприємства.
У свою чергу, мегапроекти (а саме так прийнято у світовій практиці проектного менеджменту
називати державні, регіональні програми розвитку, міжгалузеві та галузеві інвестиційні проекти)
вимагають більшої кількості учасників і більш складної організаційної структури управління проектом.
Вони характеризуються високою вартістю (сотні мільйонів доларів), капіталоємністю (фінансуються з
різних джерел із застосуванням складних схем), тривалістю (7-12 років), трудомісткістю, впливом не
тільки на конкретну галузь, а й на соціально-економічне середовище держави в цілому. У морському
транспорті до таких проектів можна було б віднести будівництво портового комплексу, морських і
річкових каналів, створення державної судноплавної компанії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами організації управління будь-якого
рівня вчені-економісти займалися ще з кінця ХІХ ст. Засновником теорії менеджменту, по праву,
вважається американський вчений-практик Ф. Тейлор [1], що заклав основи наукового управління.
Його учень Г. Гант акцентував увагу на послідовності виконуваних операцій. «Діаграми Ганта» широко
використовуються в даний час в календарному плануванні робіт, виступаючи ефективним
інструментом моніторингу та аналізу процесів різного роду проектів. У свою чергу, зростання
економіки, конкуренція вимагали нових методів управління, що призвело до застосування загальних
теорій систем в управлінні підприємствами та проектами. Знову ж таки, американські вчені
Р. Джонсон, Ф. Каст і Д. Розенцвейг у своїй книзі «Системи та керівництво» [2] провели аналогію між
підприємством і людським організмом, в якому, з метою виживання, злагоджено повинні працювати
всі системи і органи. Запропонований підхід отримав свій розвиток в подальшому, заклавши основу
управління проектами: менеджер проекту виконує управлінські функції, організовує робочу групу
проекту, координує діяльність її учасників, забезпечує горизонтальну взаємодію між окремими
підрозділами проекту. Завдяки дослідженням учених вищеназваних управління проектами виділилося
в окрему галузь знань.
Інвестиційні проекти, що реально здійснюються в Україні та пов'язані з модернізацією портової
інфраструктури Херсонського, Миколаївського, Одеського, Бердянського та інших портів,
будівництвом нових перевантажувальних комплексів, шляхів сполучення, зернових терміналів можна
віднести до середніх за масштабом проектів, так як їх вартість досить значна – від кількох сотень
тисяч доларів до 40-200 млн. дол, терміни реалізації коливаються від 1 року до 5-7 років, вони досить
капіталомісткі, звичайно фінансуються з декількох джерел шляхом пайової участі, залучення
бюджетних, кредитних коштів [3].
Організаційна структура таких проектів не обмежується участю замовника-інвестора-виконавця,
кредитора, підрядників. Вона більш розгалужена і включає широке коло зацікавлених осіб. Проблеми
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відсутності комплексної методології управління проектами в будь-якій галузі економіки в Україні, у
тому числі і на морському транспорті, викликає необхідність досліджень в даній області і побудови
типових схем управління проектами за участю не тільки приватних осіб, а й державних органів влади,
як координаторів та спрямовувачів діяльності замовників та інвесторів.
Постановка завдання. Так як управління проектом починається з формування кола учасників,
визначення їхніх функцій, завдань, схем взаємодії, то метою даної роботи є пошук оптимальної
структури управління для великих проектів на морському транспорті, яка дозволить чітко розподілити
обов'язки і відповідальність між зацікавленими особами.
Виклад основного матеріалу дослідження. Складні інвестиційні програми, що реалізуються
на морському транспорті, мають безліч учасників. Інтерес же представляє структура команди проекту,
ієрархія підпорядкованості, виконувані завдання і функції кожним з них (рис. 1).

Рис.1. Структура команди управління проектом
У великих державних або державно-приватних інвестиційних проектах беруть участь відповідні
суб'єкти, що мають свою сферу відповідальності, функції, завдання:
1. Ініціатор інвестиційного проекту – суб'єкт господарювання, підприємство, суб'єкт
управління, який готує проект, інвестиційний договір [4]. Якщо мова йде про великі національні
інфраструктурні проекти, то ініціатором буде підрозділ самого Міністерства інфраструктури Україні –
Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті, яке покликане готувати
пропозиції щодо розвитку морського і річкового транспорту, сприяти реалізації інвестиційних проектів
у даній галузі [5]. Ініціатором також може виступати порт, який виступає з проектом про будівництво
нового вантажно-розвантажувального терміналу або модернізації портового флоту.
2. Інвестор здійснює вкладення власних, позикових і (або) залучених коштів у формі інвестицій.
Інвесторами можуть виступати: фізичні та юридичні особи; створені на основі договору про спільну
діяльність і не маючі статусу юридичної особи об'єднання юридичних осіб, державні органи; органи
місцевого самоврядування; іноземні суб'єкти підприємницької діяльності [4]. В даний час всі
інвестиційні пропозиції підприємств морської галузі, що знаходяться на розгляді в Міністерстві
інфраструктури Україні, як джерела фінансування розглядають не стільки державний бюджет, скільки
кошти сторонніх інвесторів, за рахунок яких планується профінансувати близько 85% вартості
проектів. Коли ж ведеться пошук коштів для реалізації великомасштабних проектів, і в Україні, і в
зарубіжних країнах розподіл джерел фінансування приблизно однаковий: близько 20% вартості
проекту покриває державний бюджет і 80% міжнародні фінансові організації.
3. Виконавцем може виступати Міністерство інфраструктури, якщо мова йде про національну
програму, або підприємство, що забезпечує реалізацію інвестиційного проекту.
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4. Послугами підрядників, звичайно, користується будь-який виконавець. Ними є фізичні та
юридичні особи, які виконують роботи за договором підряду та (або) державним контрактом, що
укладається з виконавцями.
5. Організатор або група управління, яка відповідає за реалізацію проекту в цілому. В якості
організатора може виступати і сам виконавець, адже на кожному великому підприємстві є відділ, що
відповідає за інвестиційну діяльність. Однак проблема кваліфікованих проектних менеджерів або
фахівців з управління інвестиційними проектами в Україні стоїть особливо гостро. Навичками
управління проектами володіють одиниці менеджерів, які, в основному, працюють в спеціалізованих
компаніях. Тому, для реалізації важливих і масштабних, з великою кількістю учасників і високою
вартістю проектів, оптимальним способом управління, поки що, є залучення сторонніх управлінських
організацій, які професійно займаються управлінням.
Для національних проектів таку групу необхідно створювати самостійно. До неї мають
входити [6]:
– проектний директор (Project Director) – представник Міністерства інфраструктури Україні
бажано з досвідом роботи з управління інвестиційними проектами в галузі не менше 5 років. Основне
призначення керівника проекту – організація і координація діяльності учасників проекту. Для цього він
наділяється певними функціями, наприклад [4]:
 консультування замовника, якщо це не бере на себе адміністратор проекту;
 вибір проектувальників і підрядників;
 організація передпроектних робіт і розробка завдання на проектування;
 укладання контрактів;
 планування, складання мережевих графіків і календарних планів;
 контроль вартості, термінів і якості проекту;
 введення об'єкта в експлуатацію;
─ головний спеціаліст (Senior transport specialist) з досвідом роботи на морському транспорті від
3 років, його заступник (transport specialist) з досвідом роботи від 1 року;
─ головний спеціаліст з проектного управління (Senior transport project management specialist) з
досвідом роботи з управління проектами на транспорті від 3 років і фахівець з управління проектами з
досвідом роботи від 1 року.
Вимоги до даних фахівцям обумовлені кваліфікаційними параметрами, що висуваються
Міжнародною асоціацією проектних менеджерів.
6. Група реалізації проекту – це ті особи, які будуть безпосередньо брати участь у реалізації
інвестиційного проекту. У різного роду проектах в типовий склад такої групи входять [7]:
─ менеджер з проектування;
─ підрозділ будівельно-монтажних робіт;
─ підрозділ закупівель та поставок;
─ координатор робіт по експлуатації;
─ фінансово-бухгалтерське підрозділ;
─ менеджер інформаційної служби;
─ офіс-менеджер.
Менеджер по проектуванню відповідає за виконання робіт з інженерного проектування в рамках
узгодженої концепції проекту. Йому необхідно контролювати відповідність обсягу виконаних проектних
робіт умовам контракту, брати участь у складанні календарного плану проектних робіт, визначаючи
дату початку робіт, залучати до проекту провідних фахівців і координувати їх діяльність, стежити за
внесенням змін до проекту після закінчення проектних робіт, перевіряти хід виконання робіт
відповідно до їх послідовності за пріоритетами [4].
Група управління будівельно-монтажними роботами відповідальна за всі види робіт, що
виконуються на будівельному майданчику. Її керівник включається у виконання проекту на
початковому його етапі поряд з проектувальниками. Спільно з проектним директором і низовими
організаціями ця група бере участь у розробці мережевих графіків і календарних планів, спостерігає
за ходом робіт, контролює терміни виконання частин проекту і готує пропозиції щодо зміни ходу
реалізації проекту, розглядає пропозиції щодо укладення субпідрядних контрактів, здійснює контроль
за використанням трудових ресурсів і устаткування, готує звітність про хід проектних робіт [4].
Група закупок несе відповідальність за всі види закупівель на стадії здійснення проекту, контролює
дані, отримані від постачальників, і слідкує за виконанням контрактів. Найважливішою функцією членів цієї
групи є забезпечення своєчасної доставки устаткування і матеріалів. Крім цього, фахівці із закупівель
здійснюють ретельний контроль якості поставлених матеріалів, інструментів, устаткування [4].
Координатор робіт з експлуатації відповідає за організацію і проведення експлуатаційних
випробувань готового об’єкту.
Керівник фінансової групи несе відповідальність за всі витрати за проектом, регулярно складаючи
звіти про витрати і рекомендаційні звіти щодо попередження відхилень від кошторису, календарних
графіків, проводить оцінку вартості елементів проекту, планує і розподіляє фінансові кошти [4].
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Менеджер інформаційної служби керує обробкою інформації, розробляє та впроваджує
необхідні програмні засоби, відповідає за збереження баз даних.
Організатор офісу, або офіс-менеджер, координує допоміжну діяльність: відповідає за
обладнання приміщення, де розміщуються члени команди, забезпечує їх офісною технікою,
харчуванням, надає поштові та транспортні послуги, організовує комфортне перебування на
будівельному об'єкті.
7. Адміністративна група проекту. Широко використовуваний на Заході інститут
адміністраторів проекту припускає, що адміністратор знімає з плечей керівників проекту
адміністративний тягар (але не відповідальність), пов'язаний з використанням на практиці системи
управління проектами. Допомога адміністратора дозволяє керівнику витрачати до 50% менше часу на
виконання поточних справ, пов'язаних з документообігом, плануванням, інформуванням.
Адміністратор проекту повинен надавати керівникам проектів послуги в галузі складання графіків,
відстеження ходу виконання та звітності, забезпечити взаємодопомогу і найкраще використання
ресурсів проекту, надати колегам своєчасну та достовірну інформацію, що дає можливість краще
контролювати проект, ресурси, пріоритети [4].
Адміністратор проекту, в силу специфіки своєї діяльності, рівноправний з керівниками проектів та
непідзвітним їм. З цієї ж причини він повинен підтримувати робочі відносини з учасниками проекту усіх рівнів.
Показником успішності його роботи є задоволеність керівників підприємств, інвесторів, інших учасників
станом звітності, якістю інформаційних потоків, організацією планування та чіткістю роботи проекту.
8. Консультанти. В управлінні проектами це фізичні та юридичні особи, які здійснюють
консультування з питань проектування, контролю, оподаткування, фінансування, законодавства. Якщо
проект фінансується із залученням коштів міжнародних організацій, то обов’язково будуть пред'явлені
вимоги до кваліфікаційного рівня таких фахівців, викладені в Посібнику із залучення консультантів [8].
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, у великих проектах важлива роль
повинна відводитися не тільки інвестору та ініціатору-замовнику-користувачу, а й менеджерам проекту,
які розділяються, власне, на тих, хто керує і реалізує проект. Значимість їх роботи обумовлюється
наявністю спеціальних знань, високої кваліфікацією, досвідом роботи, дотриманням кодексу професійної
етики. В Україні фахівців з управління проектами на морському транспорті не готують і з'являються такі
професіонали тільки в силу власних зусиль з вивчення даної галузі менеджменту. Тому для державнозначущих проектів та програм доцільно залучати іноземні керуючі компанії, які можуть привнести в Україну
новий досвід і методики управління проектами морського транспорту.
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Анотація
У статті розглянуті типи інвестиційних проектів, проведений аналіз завдань і функцій
учасників проекту, запропонована структура команди управління великим інвестиційним проектом
у морській галузі.
Ключові слова: інвестиції, проект, структура, учасники, функції.
Аннотация
В статье рассмотрены типы инвестиционных проектов, проведен анализ задач и функций
участников проекта, предложена структура команды управления крупным инвестиционным
проектом в морской отрасли.
Ключевые слова: инвестиции, проект, структура, участники, функции.
Annotation
The article reviews the types of investment projects, analysis the tasks and functions of project
participants, proposed management team structure investment projects in the maritime industry.
Key words: investment, project, structure, participants, functions.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПИСУ ПРОЦЕСУ
ЗАЛУЧЕННЯ АБІТУРІЄНТІВ В ГАЛУЗЕВІ
ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
Постановка проблеми. Актуальність дослідження мотивації студентів значно зросли в зв’язку
з реформуванням освіти в Україні. Згідно із дослідженнями, учні старших класів при виборі професії
керуються, перш за все, змістовною мотивацією (творчий цікавий характер роботи – 95 %), мотивами
соціальної значущості (можливість принести користь людям – 85 %); статусні мотиви мають менше
значення (високий престиж професії – 35 %, можливість одержувати високі доходи – 6 %) [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Усвідомлено обирати собі майбутню спеціальність
в 17 років досить складно, тому в самовизначенні багато хто орієнтується суто на думку батьків,
досвідчених друзів або на менші конкурси, завдяки яким зростає шанс з абітурієнта перетворитися на
студента. Перед реальною подачею документів у виш і в процесі навчання романтичні уяви зникають і
на перший план виступають прагматичні цілі. Вища освіта розцінюється російськими співгромадянами
(всі віки і соціальні групи) як гарантія вищого соціального статусу і початок кар'єрних сходів. Молоде
покоління прагматичніше налаштоване: диплом розглядається як засіб здобуття хорошої роботи і
побудови кар’єри (у великих містах). Це яскраво демонструється гістограмою на рис. 1.

Рис. 1. Мотивації одержання вищої освіти:
1 – щоб одержати диплом для працевлаштування на хорошу роботу;
2 – щоб одержати спеціальні знання, стати хорошим професіоналом;
3 – щоб зробити кар’єру;
4 – щоб одержати нові знання, розширити свій кругозір;
5 – щоб опинитись в культурному, освітньому середовищі;
6 – тому, що сьогодні так прийнято;
7 – щоб підвищити свій соціальний статус, вийти за рамки свого оточення;
8 – щоб не служити в армії;
9 – важко відповісти (за даними ВЦИОМ, Росія)
Джерело : [2]
Схожі результати наведено в незалежних українських [3], білоруських і російських дослідженнях,
в яких констатовано, що головним мотивом навчання є одержання диплому і достойної зарплати в
майбутньому достатньо легким способом.
Установка на здобуття диплома робить студента, особливо «бюджетника», нерозбірливим у
виборі засобів на шляху до його здобуття – нерегулярні заняття, «штурмівщина», шпаргалки тощо [4].
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В результаті «по-справжньому» у вузах вчаться 15…20 % студентів. Такі цифри оприлюднив міністр
освіти і науки РФ А. Фурсенко [5]. Очевидно, що подібні результати можна одержати і українській
освітянській системі.
На даний час головним критерієм при прийомі на службу молодого фахівця – уміння і бажання
вчитися та наявність досвіду роботи у випускника вузу не є істотною перевагою при
працевлаштуванні. Це непрямо підтверджує той факт, що працедавці достатньо зневажливо
відносяться до якості знань і навиків випускника вузу; на перше місце вони ставлять особисті
характеристики претендента на робоче місце: наполегливість і цілеспрямованість, здатність до
постійного самоудосконалення, здатність до навчання безпосередньо на фірмі, роботі на фірмі.
Відтак, реальність є такою, що сьогодні головною мотивацією студента є одержання в
майбутньому достойної грошової винагороди. Оскільки перепусткою в новий світ є диплом, а не
реальні знання і навички, то його одержання є також не менш значущою мотивацією. Хоча поряд з
економічними, соціальними факторами мотивації навчання у вузі повинні розглядатись пізнавальні і
культурні фактори, однак, на жаль, для сучасного прагматичного студента вони не відіграють
суттєвої ролі.
Згідно із запропонованою реорганізацією системи вищої освіти, коли технічний вуз
позбавляється автономності і підпорядковується виробничим дисипативним структурам як допоміжний
елемент з гарантованим працевлаштуванням своїх випускників, диплом втрачає свій статус
незаперечного документа про підтвердження наявності у випускника знань і навиків, на перший план
виступає реальна наявність цих атрибутів, яка легко перевіряється працедавцем практично. Однак
мотивація високого заробітку у студента залишається. Відтак, вже виробничі галузі вступають між
собою в конкурентні взаємовідносини у боротьбі за абітурієнта, при цьому пропозиція майбутнього
рівня зарплати, відтак, і рівня залучення абітурієнтів є головним фактором цієї боротьби з
детермінованим кінцем, оскільки кількість студентських місць є обмеженою, що зумовлено реальною
потребою галузі у молодих фахівцях.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування процесу конкуренції виробничих галузей
у боротьбі за абітурієнтів на основі використання математичних способів, що ґрунтуються на
парадигмі складності (синергетики),
Виклад основного матеріалу дослідження. В рамках еконофізики процес конкуренції
зазвичай описують біофізичною конкурентною моделлю Лоткі-Вольтерра [6], [7]:

dN1 r1 N1 ( K1 − N1 )
=
− αN1 N 2
dt
K1
dN 2 r2 N 2 ( K 2 − N 2 )
=
− βN 1 N 2
dt
K2
,

(1)
де індекси 1 і 2 відносяться до конкурентів першого і другого видів відповідно;
N1 і N2 – чисельність видів або прибутки фірм (у випадку, що розглядається ці величини можна
інтерпретувати як кількість залучених у галузь абітурієнтів);
K1 і K2 – граничні густини насичення або ємність середовища, яке може підтримувати існування
в популяції не більше Кі особин (гранична кількість студентів, що навчаються в освітянській системі
галузі);
r1 і r2 – питомі швидкості росту популяції (питомі швидкості приросту студентського контингенту);
α і β – коефіцієнти конкуренції.
Органічним недоліком цієї моделі є те, що вона описує безкомпромісну боротьбу, в результаті
якої один з конкурентів зникає або, в кращому випадку, обидва конкуренти частково втрачають свої
позиції. Оскільки усередині дисипативної структури «Національна економіка» такий розвиток подій є
неприпустимим, то й модель (1) для заявленого процесу є непридатною. Очевидно, що галузі існують
у псевдоконкурентних взаємовідносинах. Псевдо – тому що в дійсності галузі є «дружньою сім’єю», які
не намагаються знищити одна одну, як це відбувається в дійсній конкурентній боротьбі. В результаті
такої псевдоконкуренції з’являється не переможець, а лідер в «дружній сім’ї» галузей. В кінцевому
результаті лідер намагається досягти процвітання кожного члену «сім’ї», інакше порушується принцип
автопоетичності, безперервного самовідтворювання, підтримки своєї ідентичності через постійний
пошук і розвиток іншої дисипативної структури – держави, в якій галузі економіки є лише елементами,
так само як освітянські системи усередині галузей є лише елементами галузевих структур.
Очевидно, для зазначеної цілі придатнішою є «модель обміну споживчими вартостями», яку
потім В. Мілованов використав для узагальнення поняття «ціна» і розробки синергетичної моделі
«появи лідера в малих соціальних групах» [8].
Модель має такий математичний вигляд:
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dx
= α 1 − α 2 xy − α 3 x
dt
dy
= β 1 − β 2 xy − β 3 y
dt
,

(2)

Ця модель містить в собі одночасно фактори і боротьби, і конкуренції, і обміну, і
взаємодопомоги.
В цій моделі x(t) і y(t) – кількості ціннісних факторів виду х і у в момент часу t; у нашому випадку
– кількість абітурієнтів в сферах промислових галузей виду 1 і 2. Величини α1 і β2 – постійні
інтенсивності припливів ціннісних факторів в сферу взаємодії; в нашому випадку – постійні
інтенсивності припливів абітурієнтів в галузі 1 і 2. Очевидно, що ці інтенсивності прямо пропорційні
майбутній зарплаті майбутніх інженерів галузі:

α 1 , β1 ∝ S ,

(3)

де S – salary (зарплата).
Якщо розглядати реальні обставини, то на величину інтенсивності припливу впливає і відстань
галузевого центру навчання від постійного місця проживання абітурієнта і майбутнього студента,
оскільки витрати, пов’язані з мешканням студентів окремо від сім’ї, і витрати на проїзд для навчання в
інших місцях часто виступають як обмеження доступу дітей з малозабезпечених сімей. Важливим
фактором є і престижність обраної спеціальності. Відтак:

α1 , β1 = kSP × f (r )

(4)

де P – коефіцієнт престижності професії, в балах;
r – відстань від постійного місця проживання до навчального центру;
k – коефіцієнт пропорційності.
Вплив величини f(r) можна зменшити, якщо навчальні центри у вигляді філіалів наблизити до
місця проживання студентів або використовувати дистанційне навчання та електронні підручники для
засвоєння теоретичних дисциплін. В цьому випадку для визначення оптимальної кількості філіалів, їх
розташування буде доцільно використати досвід, який набуто при побудові регіональної моделі вищої
освіти Л. Ісмагілової [9].
Величини –α2xy і –β2xy – відтоки ціннісних факторів х і у відповідно зі сфери взаємодії в
результаті обміну (в результаті розчарування студентів в обраній професії). Ці величини мають такий
самий сенс, як і величини –αN1N2 і –βN1N2 в конкурентній моделі Лоткі-Вольтерра (1). На коефіцієнти α
і β, очевидно, впливають величини прохідного балу у виш х або у: чим він більше, тим більше відтік.
В моделі В. Мілованова [8, с. 93] «величини –α3x і –β3y мають різний соціологічний або
економічний сенс залежно від типів ціннісних факторів. Так, зокрема, якщо x(t) і y(t) – знаки уваги
подружжя мають цінність у сім’ї, то –α3x і –β3y є відтоки знаків уваги в результаті забудькуватості
подружжя їх надавати. Отже, в нашій уяві знаки уваги подружжя мають цінність, а, відтак, володіють
цінністю і саме подружжя в очах один одного». Очевидно, величини –α3x і –β3y можна інтерпретувати
як дружню передачу абітурієнтів одної галузі іншої задля її підтримки шляхом агітації, тим більше, що
кількість навчальних місць є обмеженою. Передача абітурієнтів, можливо, може відбуватись і без волі
лідера у міру заповнення навчальних місць. Так чи інакше, така альтруїстичність (або
псевдоальтруїстичність) ще більше укріплює позицію лідера і цілком буде вітатись дисипативною
структурою «Національна економіка», хоча з математичного погляду це послаблює позицію лідера.
В цьому аспекті ще більш дружньою виглядає модель:

dx
= α 1 у − α 2 xy − α 3 x
dt
dy
= β1 х − β 2 xy − β 3 y
dt
,
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однак на початку досліджень ми вважаємо за доцільне обмежитись моделлю (2). Більше того, для
спрощення моделі можна прийняти, що –α3x, –β3y = 0. В такому випадку модель (2) набуде вигляду:

dx
= α 1 − α 2 xy
dt
dy
= β1 − β 2 xy
dt

(6)

Модель (6) описує взаємодію лише двох партнерів-галузей. В дійсності їх значно більше (важка,
легка, харчова промисловості, машинобудування тощо). Для опису взаємодії багатьох галузей модель
(6) розширюється, зокрема для трьох галузей вона набуде вигляду:

dx
= α 1 − α 2 xy − α 4 xz
dt
dy
= β1 − β 2 yx − β 4 yz
dt
dz
= γ 1 − γ 2 zx − γ 4 zy
dt

(7)

Подібним чином можна врахувати усі галузі національної економіки.
Для вирішення подібних систем ЗДУ вже потрібно застосовувати спеціальні методи розв’язання
з метою побудови траєкторій і визначення лідера. Значно простіше в цьому випадку є застосування
мультиагентних комп’ютерних симуляцій.
Висновки з проведеного дослідження. Основною мотивацією сучасного прагматичного
студента вищих навчальних закладів є одержання диплому, який дає можливість одержати роботу з
високим заробітком. При реорганізації освітянської системи з підпорядкуванням технічних навчальних
закладів безпосередньо виробничим галузям фактор наявності диплому набуває формального характеру,
однак фактор високого заробітку потрібно враховувати як основний при залученні абітурієнтів до галузевих
вищих шкіл. Процес конкуренції галузевих вищих шкіл супроводжується процесом взаємодопомоги.
Найбільш придатною математичною моделлю для опису такого складного процесу найбільш придатною є
синергетична модель В. Мілованова «виникнення лідерства в групах». Для практичного застосування
модель інтерпретовано з введенням понять «заробіток», «престижність професії», «відстань навчального
закладу від основного місця проживання студента». В найближчому часі ми маємо намір опублікувати
результати досліджень використання моделей в конкретних ситуаціях.
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Анотація
Розглянуто основні мотивації навчання студентів у вишах. Показано, що основним стимулом
успішного навчання є одержання диплому з метою подальшого працевлаштування на роботу з
високим окладом. Для опису процесу залучення абітурієнтів найбільш придатною математичною
моделлю є відома синергетична модель «виникнення лідерства в групах», яку інтерпретовано і
доповнено.
Ключові слова: мотивація навчання, галузеві вищі навчальні заклади, синергетика,
математична модель.
Аннотация
Рассмотрены основные мотивации учебы студентов в вузах. Показано, что основным
стимулом успешной учебы является получение диплома с целью последующего трудоустройства
на работу с высоким окладом. Для описания процесса привлечения абитуриентов наиболее
пригодной математической моделью известная синергическая модель «возникновения лидерства
в группе», которая интерпретирована и дополнена.
Ключевые слова: мотивация учебы, отраслевые высшие учебные заведения, синергетика,
математическая модель.
Annotation
Basic motivations of students studies in universitys are considered. It is rotined that the basic stimulus
of successful studies is a receipt of diploma with the purpose of subsequent employment on job with a high
salary. For description of process of attraction entrants in these schools the most suitable is the known
sinergistical mathematical model «origin of leadership in a group» which is interpreted and complemented.
Key words: motivation of studies, technical higher schools of sectors of national ecnomy, synergetics,
mathematical model.
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ІНСТИТУЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
ІННОВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ФІРМ
Постановка проблеми. Необхідність переходу до інноваційної моделі розвитку економіки
України вимагає особливої уваги до дослідження проблем інноваційної діяльності. Адже її стан
більшістю експертів-науковців визначається як кризовий і такий, що не відповідає сучасному рівню
інноваційних процесів у промислово розвинених країнах. В цьому контексті важливого значення
набувають питання впровадження якісно нових механізмів макроекономічного регулювання
інноваційної сфери.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним аспектам інноваційного розвитку та
особливостям його регулювання присвячено праці таких видатних економістів, як К.Маркс,
М. Туган-Барановський, Й. Шумпетер, М.Кондратьєв, Ф. Гайєк, П. Друкер, К.Фрімен, Ю. Бажал,
В. Геєць, А. Чухно та інші.
Незважаючи на те, що питання ефективності інноваційної діяльності дедалі частіше стають
предметом досліджень науковців і практиків, цілісна комплексна система ефективного управління
інноваційною діяльністю підприємств досі не вироблена. Зокрема, актуальними аспектами
сьогодення, які потребують постійного вивчення, особливо зараз, коли Україна проголосила курс на
інвестиційно-інноваційний розвиток, є стан, проблеми, джерела фінансування інноваційної діяльності.
Постановка завдання. Метою статті є комплексне дослідження теоретико-методологічних
основ оцінки інноваційних факторів економічного розвитку в умовах глобалізації, а також
обґрунтування на цій основі головних напрямів удосконалення державної інноваційної політики
України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Успішне здійснення інноваційної політики
повинно ґрунтуватися на відповідній нормативно-правовій базі. Законодавство України у сфері
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інноваційної діяльності базується на Конституції України і складається із законів України «Про
інвестиційну діяльність», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну
експертизу», «Про інноваційну діяльність» та інших законодавчих актів, що регулюють суспільні
відносини у цій сфері.
Законодавче забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні започатковане
Законом України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності». Цей
закон з часом зазнав змін, і в 1998 році був прийнятий новий закон «Про наукову і науково-технічну
діяльність».
Крім зазначених документів, важливе місце посідає «Концепція науково-технічного та
інноваційного розвитку України», яка містить головні цілі, вказує пріоритетні напрямки та принципи
державної науково-технічної політики, механізми прискореного інноваційного розвитку, орієнтири
структурного формування науково-технологічного потенціалу та його ресурсного забезпечення.
Однією з основ Концепції є віднесення збереження та підвищення якості науково-технологічного
потенціалу до пріоритетних національних інтересів України. Дія Концепції розрахована на період
стабілізації економіки та досягнення сталого її розвитку [2].
В цілому в Україні створена важлива законодавча база для здійснення і розвитку інноваційної
діяльності (близько 70 документів), але все ж за кількістю і якістю нормативних законодавчих актів
вона поступається подібним системам у розвинутих країнах світу. Формування в Україні інноваційної
моделі економічного зростання потребує сприяння держави у створенні та ефективному
функціонуванні інноваційної інфраструктури, особливо на міжгалузевому та регіональному рівнях.
Створення інфраструктури інноваційної діяльності, комерціалізація результатів НДДКР, збереження
розвинутої мережі малого інноваційного підприємництва є одним із небагатьох шляхів відновлення
економіки, розвитку науки і освіти.
Необхідність державного регулювання інноваційних процесів викликана, насамперед, їхнім
зростаючим значенням для економіки й суспільства в цілому. Регулювальна економічна й соціальна
роль держави в сучасному суспільстві поєднує функції державних органів влади із регулювання
інновацій. До найважливіших з них відносяться:
• Акумулювання коштів на наукові дослідження і інновації. Необхідна концентрація ресурсів
може досягатися як за рахунок дії загальних механізмів перерозподілу через бюджет, так і за рахунок
формування спеціальних фондів.
• Координація інноваційної діяльності. Перед державою постає завдання визначення загальних
стратегічних орієнтирів інноваційних процесів. З метою їх досягнення держава сприяє кооперації і
взаємодії різноманітних інститутів у здійсненні інновацій.
• Стимулювання інновацій. Центральне місце тут займають заохочення конкуренції, а також
різноманітні фінансові субсидії і пільги учасникам інноваційних процесів. Велике значення має
часткове або повне державне страхування інноваційних ризиків. Держава здатна здійснювати
«інноваційний тиск» на суб'єктів господарювання, введенням санкцій за випуск застарілої продукції
або використання застарілих технологій.
• Створення правової бази інноваційних процесів. Особлива роль належить державному
захисту прав авторів науково-технічної продукції і інноваторів, тобто охороні прав інтелектуальної і
промислової власності [1].
• Кадрове забезпечення інновацій. Зміст програм навчання в державних навчальних закладах
повинен сприяти як розвитку творчого потенціалу генераторів інновацій, так і сприйнятливості
спеціалістів до нововведень.
• Формування науково-інноваційної інфраструктури. Держава забезпечує діяльність
інформаційних систем – одного з головних каналів поширення нововведень.
• Інституційне забезпечення інноваційних процесів. Йдеться, насамперед, про створення
державних організацій і підрозділів, що виконують НДДКР і здійснюють нововведення в галузях
державного сектора (оборона, охорона здоров'я, освіта і т.д.).
• Регулювання соціальної й екологічної спрямованості інновацій. З одного боку, держава
покликана надавати особливу підтримку нововведенням, що забезпечують соціальну стабільність,
екологічну рівновагу. З іншого боку, тільки на державному рівні можливі запобігання і нейтралізація
негативних впливів, пов'язаних із науково-технічним прогресом.
• Підвищення суспільного статусу інноваційної діяльності. Держава організує пропаганду
науково-технічних досягнень і нововведень, моральне заохочення інноваторів, забезпечує їхній
соціальний захист.
• Регіональне регулювання інноваційних процесів. Центральна і місцеві влади сприяють
повнішій реалізації інноваційних ресурсів регіонів, у тому числі з допомогою регіональних преференцій
(наприклад, податкових пільг).
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• Регулювання міжнародних аспектів інноваційних процесів. Держава в рамках обраної
загальноекономічної й інноваційної стратегії стимулює міжнародну науково-технічну й інноваційну
кооперацію, а також регулює міжнародний трансфер нововведень [6, с. 19-20].
Ринковий механізм та державне регулювання по-різному впливають на науково-технічний
розвиток. Результативність інноваційної підприємницької діяльності насамперед залежить від
ефективності функціонування ринкового механізму, який надає певної спрямованості економічній
поведінці суб’єктів інноваційного підприємництва шляхом створення належних умов для їх діяльної
взаємодії з різними науково-дослідними і фінансовими структурами. Таку взаємодію забезпечують,
зокрема, суб’єкти ринкової інноваційної інфраструктури, яка формується внаслідок розвитку науковотехнічного співробітництва підприємництва і наукових установ. Інноваційна інфраструктура обслуговує
підприємства, що впроваджують інноваційні проекти, сприяє розвитку інноваційних процесів, створює
необхідні умови для ефективної господарської діяльності [5, с. 201].
Ризиковий (венчурний) бізнес є своєрідною формою малого та середнього інноваційного
підприємництва. У ринковій економіці він представлений в основному приватними інвестиційними
компаніями, діяльність яких підтримується державними і суспільними фондами.
Венчурний бізнес виконує важливу роль у здійсненні інноваційної діяльності, сприяючи, з одного
боку, виробничому впровадженню новітніх досягнень НТП, а з іншого – мінімізуючи фінансові ризики
окремих інвесторів. Позитивний приклад використання такої форми залучення довгострокових
інвестицій нагромадили США та європейські країни. Так, за останні 30 років зусиллями венчурного
капіталу у США створено сотні тисяч нових робочих місць і одержано мільярди доларів прибутку.
Нині основний обсяг венчурних інвестицій спрямовується в такі сектори, як програмне
забезпечення, біотехнології, телекомунікації, медичне обслуговування, роздрібна торгівля, комп’ютери
і периферійні пристрої, Інтернет-технології, виробництво напівфабрикатів, енергетика, охорона
здоров’я, фінансові послуги, електроніка, бізнес-послуги [4, с. 8].
Венчурні фірми дуже гнучкі та ефективні, їх активна діяльність забезпечує зростання
конкурентоздатності виробленої продукції, швидке та успішне впровадження новітніх технологій,
переозброєння та реконструкцію виробництва на сучасній науково-технічній основі, збільшення
зайнятості населення. Їх значення полягає і в тому, що вони [12, с. 107]:
• призводять до створення нових життєздатних господарських одиниць, що впливають на всю
традиційну структуру ведення наукових досліджень, і викликають структурні зміни у суспільному
виробництві країн;
• збільшують зайнятість висококваліфікованих спеціалістів;
• спонукають великі корпорації до вдосконалення принципів управління і організаційних
структур;
• показують, що орієнтація на довгострокові цілі вимагає створення спеціальної кредитнофінансової системи у вигляді «ризикового» капіталу.
Венчурний бізнес представлений трьома видами фірм:
• самостійними невеликими венчурними фірмами, що спеціалізуються на дослідженнях,
розробках та виробництві нової продукції;
• венчурними фірмами, які є дочірніми у великих фірм;
• спільними підприємствами, що об’єднують малі наукомісткі фірми та великі компанії [5, с. 174].
Варто зазначити, що великого розмаху венчурне підприємництво набуло у США, де з 1,5 млн.
малих підприємств нараховується кілька тисяч венчурних фірм, обсяг витрат яких на науково-дослідні
та дослідно-конструкторські розробки становить лише 5% від загального, а здійснюється у них близько
50% усіх винаходів. До того ж, якщо в цілому по американській промисловості успішний лише один з
десяти інноваційних проектів, то у венчурних підприємствах – кожен другий. Зазначимо, що сьогодні
американський ринок ризикового капіталу набагато перевищує західноєвропейський і японський. У
Західній Європі першість у венчурному підприємництві займає Великобританія [10, с. 35].
Меншою, ніж у США, є також кількість венчурних підприємств у Японії, ринок венчурного
капіталу якої становить лише 4-5% від обсягу американського ринку.
Венчурні фонди в Україні почали активно розвиватися після 2005 р., коли було прийнято зміни
до Закону Україні «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».
За даними Асоціації українського бізнесу, кількість венчурних фондів в Україні на кінець 2010 р.
складає більше 780. На них припадає більш ніж 95% емісій цінних паперів усіх інститутів спільного
інвестування (ІСІ). Велика кількість учасників ринку венчурних ІСІ зробила неможливою концентрацію
ринку між окремими компаніями: жодна з компаній з управління активами не володіє більше, ніж 10%
ринку венчурних ІСІ [9, с. 546].
Основними чинниками, які обмежують розвиток венчурного бізнесу в Україні є: дефіцит
фінансових ресурсів, відсутність чіткої інноваційної політики держави, економічна нестабільність,
відсутність економічної зацікавленості господарських суб'єктів у нових розробках, інноваціях,
відсутність конкуренції науково-технічної продукції на внутрішньому ринку.
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Неформальний ринок венчурного капіталу складається з приватних інвесторів, які інвестують
свої особисті фінансові ресурси в нові і зростаючі малі фірми. Їх прийнято називати «неформальними
інвесторами», або «бізнес-ангелами» (business angels). Про цей ринок відомо значно менше, ніж про
діяльність венчурних фондів. Одна з істотних відмінностей венчурних компаній від бізнес-ангелів
полягає в тому, що перші управляють чужими засобами, тоді як останні інвестують свої власні
кошти [13, с. 72].
Виділяють різні види бізнес-ангелів. Корпоративні ангели – приватні інвестори цього типу
використовують для підприємницьких інвестицій свої посібники по виходу з посади керівника крупної
компанії. Зазвичай, в інвестиції вони шукають нову роботу керівника, інвестують в одну справу за раз,
мають готівку до 1 млн. дол. США й інвестують близько 200 тис. дол. США.
Підприємницькі ангели – найактивніші «ангельські» інвестори. Зазвичай вони вкладають суми
від 200 тис. дол.США до 500 тис. дол.США . Часто самі є успішними підприємцями, які бажають
розширювати свій портфель або справу, а не знайти нову роботу.
Ангели ентузіасти – менш професійні, ніж підприємницькі колеги. Інвестиції для цих ангелів
скоріше хобі на схилі літ. Зазвичай вони інвестують в декілька компаній невеликі суми (від 10 тис. дол.
США до декількох сотень тисяч доларів), в надії, що одна з них вийде з первинною пропозицією акцій
на ринок. Вони не завжди беруть активну участь в своїх інвестиціях.
Мікрокеруючі ангели – ці ангели надають перевагу контролюванню своїх інвестицій, займаючись
мікрокеруванням шляхом своєї посади в раді директорів, але не через активну участь в її
повсякденній діяльності. Можуть одночасно інвестувати в чотири компанії, приносячи кожній з них не
тільки гроші, а й користь.
Професійні ангели – для них характерна професійна кар’єра інвесторів (лікарі, юристи,
бухгалтери). Вважають за краще інвестувати засоби у відповідні своєму досвіду фірми. Часто
пропонують цей досвід інвестуючій компанії, хоча великої активності не проявляють. Зазвичай
інвестують відразу в декілька фірм. Сума інвестицій коливається від 25 тис. дол. США до 200 тис. дол.
США надають перевагу вкладати засоби спільно з колегами [14, с. 2-7].
Виділяють такі переваги бізнес-ангелів: вони надають перевагу фінансуванню у
високоризиковані підприємницькі фірми з високим потенціалом зростання, причому на першій стадії
їхнього розвитку; віддають перевагу невеликим обсягам фінансування, які необхідні для запуску нових
підприємств; вони вкладають кошти практично у всі галузі, однак, не беручи до уваги галузеву
приналежність компанії, бізнес-ангелів найбільше приваблює високий потенціал зростання; бізнесангели більш гнучко приймають фінансові рішення, аніж венчурні капіталісти, у них свої інвестиційні
критерії, більш широкі інвестиційні обрії («терплячі гроші»), коротше оформлення і нижча ставка
рентабельності; залучати грошові ресурси від бізнес-ангелів дешевше, ніж з фінансових установ;
більшість бізнес-ангелів є корисними інвесторами, оскільки вирисовують свої знання для розвитку
справи; саме тому вони надають перевагу місцевим інвестиціям, де можуть взяти безпосередню
участь у керуванні підприємством; фінансовий ринок бізнес-ангелів географічно більш розкиданий, ніж
ринок венчурного капіталу; фінансування бізнес-ангела позитивно впливає на фірму, оскільки
підвищує її привабливість в очах інших учасників фінансового ринку; інвестиції ангелів на справі
залучають до підприємств привабливість венчурних капіталістів; бізнес-ангели корисні й тим, що
додатково до безпосереднього фінансування надають своїм клієнтам кредитні гарантії.
Поряд з тим існують й недоліки бізнес-ангелів: бізнес-ангели рідко інвестують у подальший
розвиток фірми; навпаки, венчурні капіталісти витрачають дві третини своїх фондів на подальше
фінансування своїх портфельних фірм; бізнес-ангели надають перевагу участі в керуванні фірмою, що
може привести до втрати підприємцем деякої частини контролю; деякі з бізнес-ангелів не мають
досвід керування компаніями визначеного типу; іноді бізнес-ангели звертаються до так званих
«чортів», що інвестують скоріше в особистих цілях, ніж в інтересах фірми [3].
Найбільша Європейська мережа ангелів – European Business Angel Network (EBAN) –
складається з 62 асоціацій інвесторів в 21 країні. Асоціація приватних інвесторів України – єдине
об'єднання приватних і корпоративних інвесторів з усіх регіонів України, яке є повноправним членом
European Business Angel Network (EBAN) з 2008 року.
У Асоціацію приватних інвесторів України входять близько 50 осіб, але, за даними експертів,
насправді в Україні приватних інвесторів значно більше. Бізнес-ангели, як правило, не афішують свої
«ангельські» діяння й цінують анонімність. Саме тому, дуже важко підрахувати їх точну кількість. За
різними оцінками, на сьогодні в США нараховують близько 1 млн., в ЄС – більше 125 тис. Згідно із
дослідженнями середній вік бізнес-ангелів складає 45-65 років, 99% з них – чоловіки, кожен п'ятий –
мільйонер [13, с. 75].
Україні доцільно створити потужну мережу бізнес-ангелів для залучення інвестицій у всі види
бізнесу, що допоможе підняти країну з кризи та вивести на один рівень розвитку з провідними
країнами світу.
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Важливим чинником розвитку інноваційної діяльності є наукове обґрунтування підходів до
вибору інноваційних проектів та запровадження ефективних механізмів їх інвестиційного
забезпечення, одним із яких є банківське кредитування [2].
Сьогодні банки можуть виконувати різні функції при наданні кредитів для реалізації
підприємницькими структурами інноваційних цілей, зокрема:
• Кредитування незавершеного виробництва наукових досліджень та розробок, що виконуються
науковими організаціями за угодами із зацікавленими замовниками, які оплачують роботу лише після
її завершення.
• Банк виступає в ролі особи, яка контролює якість робіт та відповідає за цілісне та ефективне
використання коштів.
• Банк, кредитуючи інноваційний проект, виступає у ролі джерела інвестицій та координатора
проекту одночасно [11, с. 85].
Змушує розробляти і втілювати в життя інновації, займатись інноваційним підприємництвом
також економічна конкуренція. На думку В.В. Зянько [5], здорова економічна конкуренція виступає
одним з найсильніших об’єктивних стимулів до активної інноваційної підприємницької діяльності, яка є
запорукою економічного зростання, оскільки інновації стимулюють інвестиції, інвестиції – збільшення
загального обсягу продукції, а, отже, і зайнятість. «Нововведення є основним фактором економічного
росту, і саме гонитва за прибутком лежить в основі більшості нововведень», — стверджують
Кемпбелл Макконнелл та Стенлі Брю [7, с. 184].
Конкуренція виступає ефективним координаційним інструментом, дієвим механізмом
відтворення інноваційного потенціалу, узгодження економічних інтересів різних суб’єктів. Крім того,
вона генерує ділові стимули для того, щоб підтримувати ініціативний характер інноваційної діяльності,
здійснювати науково-технічне оновлення виробництва, а економічним агентам забезпечує реальні
можливості вільного вибору господарського маневру, культивує ринковий компонент практичних
навичок і знань [8, с. 72].
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, економічна конкуренція – потужний
спонукальний мотив розвитку інноваційного підприємництва. Розвиток конкуренції ініціює спроби
винайдення та втілення у практику чогось принципово нового, що викликає зміни в структурі
економіки, сприяє появі нових товарів, технологій і виробництв.
Отже, в розвиненій ринковій економіці основними елементами мотиваційного механізму
інноваційної діяльності суб’єктів господарювання на макрорівні є формальні і неформальні складові
інституційного середовища. Підкреслимо, що у період становлення ринкових відносин роль
законодавчих норм у формуванні стереотипів підприємницької поведінки є особливо важливою, проте,
за умов їх недосконалості та відсутності ефективного контролю за їх виконанням з боку власників,
відбувається деформація мотиваційних преференцій вищого менеджменту підприємств, що не сприяє
формуванню у них інноваційно-активної поведінки.
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ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА СТИМУЛЮВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. У світовій та вітчизняній економічних системах фінансова
нестабільність та кризові явища, обумовили необхідність вироблення ефективних механізмів усунення
наявних проблем та забезпечення сталого економічного розвитку. З огляду на вищезазначене,
впровадження фіскальних методів державного регулювання відіграє надзвичайно важливу роль в
процесі побудови інвестиційно-інноваційної моделі економічного зростання національної економіки.
Адже в сучасному, глибоко інтегрованому міжнародному економічному середовищі важливим
фактором конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світових ринках є рівень інноваційності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В економічній науці проблема державної підтримки
інвестиційно-інноваційного розвитку є далеко не новою. Дослідження теоретичних і практичних
проблем державного стимулювання інвестиційно-інноваційних процесів займають помітне місце у
працях Ю.Бажала, В. Гейця, Н. Демчака, О. Замаслова, А. Крисоватого, Ю. Іванова, М.Мельника,
А. Мамонова, В. Подлєсної та ін. Однак, у зв’язку із динамізмом інвестиційних процесів та фінансовою
кризою, обрана тематика не втрачає актуальності.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження проблем формування інвестиційноінноваційної економічної політики та ролі держави в системі заходів регулювання інноваційних
процесів, аналіз та розробка рекомендацій з приводу податкового регулювання інвестиційноінноваційних процесів розвитку національної економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах розвитку фінансовоекономічних процесів в Україні інноваційно-інвестиційна політика не сприяє підвищенню
конкурентоспроможності економіки країни. Важливе місце в процесі активації інвестицій та інновацій
належить впровадженню фіскальних методів державного регулювання та стимулювання. Податкове
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стимулювання в системній державній підтримці інвестиційно-інноваційного процесу розвитку національної
економіки використовується не так давно та потребує більшої уваги в сучасних умовах [2].
На сьогодні в Україні важливе значення має створення сприятливого інвестиційного клімату.
Адже, надходження інвестицій – важливий чинник економічного зростання країни (рис. 1) [8].
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Рис. 1. Динаміка надходжень прямих іноземних інвестицій в Україну
(млн. дол.)
З даних, відображених на рисунку 1, видно, що сприятливими для залучення іноземних
інвестицій були 2005 – 2008 рр., оскільки цей період характеризувався високим рівнем інвестиційної
активності міжнародних інвесторів та позитивними тенденціями в приватизаційній політиці держави.
Погіршення інвестиційної ситуації в Україні у 2008-2010 рр. пов’язане в першу чергу з нестабільним
політичним становищем та домінуванням кризових явищ у світовій економіці.
Характерними проблемами розвитку української інноваційної економіки є недостатня державна
підтримка, недосконалість законодавчої й правової бази забезпечення інноваційно-інвестиційної
діяльності, нестабільна політична і економічна ситуація в країні, зношеність основних фондів, брак
інвестиційних ресурсів та ін. [6].
Отже, можна виділити такі ключові проблеми розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в
Україні, а саме:
• нестабільність та недосконалість законодавства;
• невизначеність урядової політики щодо інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку
вітчизняної економіки;
• неефективність використання коштів державного бюджету;
• неефективність державного регулювання і корпоративного управління;
• низький ступінь розвитку венчурних механізмів фінансування інноваційної діяльності;
• високий рівень впливу тіньового сектора на економічні процеси підвищує ризики інвестиційноінноваційної діяльності.
Також негативно впливає на розвиток інвестиційно-інноваційної діяльності світова фінансова
криза. Фінансова криза призвела до зменшення видатків на інвестиційні і інноваційні проекти. Це
спонукало низку економічно розвинутих країн активізувати проведення податкових реформ, задля
залучення інвестицій. За допомогою ефективних інструментів податкового регулювання можна
компенсувати недостатній рівень довгострокового кредитування, зменшення видатків та капітальних
вкладень, які в умовах нестабільної економіки падають [4].
Для залучення інвестицій в інноваційні проекти необхідно здійснити заходи зі зменшення ризику,
тобто подолання вищезазначених проблем, які гальмують інноваційні перетворення української
економіки. Важливим фактором є також підвищення прибутковості інвестиційно-інноваційної
діяльності за допомогою запровадження економічних інструментів стимулюючого характеру. В процесі
стимулювання інноваційної діяльності, потрібно додержуватися певної ієрархії застосування
економічних інструментів. Суб’єктам господарювання, які створюють інноваційні технології,
здійснюючи наукові розробки, доцільно дотримуватися стратегії адресного державного фінансування
(наприклад фінансування витрат на заробітну плату вчених – розробників інновацій – або ж
фінансування придбання, необхідного для здійснення наукових досліджень обладнання); для суб’єктів
господарювання, які здійснюють практичне впровадження інноваційних технологій, необхідно
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забезпечувати підвищення прибутковості їх діяльності шляхом надання пільг, насамперед податкових.
Для фінансування суб’єктів господарювання вищого ступеня ієрархії дуже важливо залучати кошти
фінансово-кредитних установ.
Стимулювання суб’єктів господарювання другого ступеня ієрархії, які здійснюють практичне
запровадження інноваційних технологій, їх пільгове кредитування комерційними банками в Україні
ускладнюються впливом світової фінансової кризи, тому важливого значення першочергового
джерела інвестування набуває саме прибуток. За таких умов важливим є застосування адекватних
податкових інструментів стимулюючого характеру, зокрема пільг з податку на прибуток підприємств,
які здійснюють практичне запровадження інноваційних технологій [5].
Загальновідомо, що підприємці здійснюють інноваційну діяльність з метою отримання прибутку.
Вітчизняні та закордонні науковці визнають, що схильність до підприємницької діяльності
визначається рівнем оподаткування прибутку: якщо розмір податку на прибуток наближається до 25%,
то схильність до підприємництва швидко зменшується. За умов, коли податок досягає 50% від
прибутку, схильність до інновацій практично зникає [7]. Таким чином, спираючись на зазначене
твердження, зміни у вітчизняній податковій політиці з прийняттям Податкового кодексу України, за
умов коли ставка податку на прибуток має зменшитись із 25% до 16% має стимулювати розвиток
інноваційної діяльності. Стимулювати розвиток інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання
можна шляхом надання їм податкових канікул. Якщо діяльність підприємства відповідає нормам
чинного законодавства, а також спеціально визначеним у Податковому кодексі України умовам та
критеріям, то підприємство має можливість суму податку на прибуток використати для поліпшення
умов своєї діяльності (залучення додаткових ресурсів, модернізація техніки та технологій), тобто
інвестувати у свій інноваційний розвиток [1].
В Україні низькі темпи розвитку інноваційної діяльності. Згідно інформації Державного комітету
статистики, протягом 2003 – 2010 рр. кількість підприємств, що займалися інноваційною діяльністю,
зменшилася, а їх частка в загальній кількості промислових підприємств – скоротилась з 14,8% до
11,5% (рис. 2) [8].
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Рис. 2. Частка промислових підприємств, які протягом 2003 – 2010 рр. займалися
інноваційною діяльністю в Україні (%)
Основна роль в стимулюванні інвестиційно-інноваційної діяльності в розвинених країнах
приділяється прямим й непрямим засобам державного регулювання. До прямих методів
стимулювання належать: надання кредитів на пільгових умовах підприємствам і організаціям, що
ведуть наукові розробки; безоплатне передання або надання на пільгових умовах державного майна
та земельних ділянок для організації інноваційних підприємств; створення наукової інфраструктури в
регіонах; державні замовлення, здебільшого у формі контрактів на нововведення, що згодом широко
використовуються в економіці країни; створення науково-технічних зон зі спеціальним режимом
інноваційно-інвестиційної діяльності [3].
До непрямих методів належать: податкові пільги на інвестиції, що здійснюються в інноваційній
сфері; розвиток нових напрямів науки; законодавчі норми, які стимулюють науково-дослідну
активність; списання витрат на проведення НДДКР; інвестиційний податковий кредит; зниження
податкових ставок та ін. Також у світовій практиці використовуються і інші податкові стимули, зокрема

153

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

податкові канікули впродовж кількох років на прибуток від реалізації інноваційних проектів;
використання податкових зон з особливим пільговим оподаткуванням в межах технопарків, науковопромислових зон тощо.
Переваги непрямого державного регулювання інноваційної активності полягають в об’єктивності
критеріїв надання державної підтримки – здійснення відповідних видів робіт і запровадження у
виробництво технологічних інновацій. Серед інструментів непрямого державного регулювання
інноваційної діяльності в Україні найбільшого поширення повинні набути податкові пільги, пільгове
кредитування інноваційних проектів та амортизаційні відрахування. Водночас, податкові пільги
потребують тісного узгодження з іншими елементами національної інноваційної системи.
Розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні ускладнюється також недосконалістю
системи оподаткування фізичних осіб, яка унеможливлює створення заощаджень середнього класу, а
недовіра до банківської сфери стає перешкодою трансформації таких заощаджень в інвестиції.
Незважаючи на те, що ставки податку на доходи фізичних осіб в Україні одні з найнижчих у Європі,
рівень доходів більшої частини населення такий, що не дозволяє створювати заощадження. Мале
прогресивне оподаткування доходів фізичних осіб, яке запроваджене Податковим кодексом України,
не вирішує питання справедливості оподаткування, а навпаки ускладнює механізм розрахунку цього
податку. Тому оподаткування доходів фізичних осіб необхідно здійснювати за більш
диференційованою шкалою ставок, по-друге, необхідно встановити неоподатковуваний податком із
доходів мінімум на рівні вищому ніж прожитковий мінімум. На нашу думку, такі заходи дозволять
стимулювати платоспроможний попит, сприятимуть підвищенні ролі заощаджень населення як
інноваційно-інвестиційного ресурсу. Також дієвим заходом щодо стимулювання попиту на інноваційні
товари є диференціація ставок ПДВ за рівнем інноваційності товару.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, для економіки України характерні такі проблеми
для стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності: дефіцит довгострокових кредитних ресурсів,
значна тіньова економіка, нестабільність та протиріччя законодавства. Тому важливого значення
набуває розробка адекватного інноваційно-інвестиційним потребам вітчизняної економіки податкового
законодавства. Оскільки саме інструменти податкового регулювання виступають важливим чинником
активізації інвестиційної діяльності посткризового періоду.
Таким чином, щоб забезпечити зростання обсягів інвестицій, необхідно провести структурні
реформи вітчизняної економіки, які пов’язані зі створенням сприятливого інвестиційного клімату в
сфері інноваційної діяльності. Зважаючи на обмеженість фінансових ресурсів, в сучасних умовах
держава повинна надавати перевагу непрямим методам стимулювання інвестиційно-інноваційних
процесів. Адже відмова від інноваційної політики може призвести до консервації накопиченого в
Україні інноваційного потенціалу та структурної деградації Української економіки.
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Анотація
У статті розглянуто проблеми розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні та
висвітлено пріоритетні напрями їх вирішення. Встановлено, що підвищити ефективність
державного регулювання інвестиційно-інноваційних процесів, в першу чергу можна, за допомогою
важелів податкового стимулювання.

154

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ключові слова: податкове регулювання, інвестиції, інноваційна діяльність, джерела
фінансування, стимулювання інвестиційних процесів.
Аннотация
В статье рассмотрены проблемы развития инвестиционно-инновационной деятельности в
Украине и освещены приоритетные направления их решения. Установлено, что повысить
эффективность государственного регулирования инвестиционно-инновационных процессов, в
первую очередь можно, с помощью рычагов налогового стимулирования.
Ключевые слова: налоговое регулирование, инвестиции, инновационная деятельность,
источники финансирования, стимулирования инвестиционных процессов.
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The article deals with the development of investment and innovation activity in Ukraine and highlights
priorities for their solution. Found that increase the effectiveness of state regulation of investment and
innovation processes, first of all you can, using the leverage of the tax incentives.
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МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Постановка проблеми. Інвестування лежить в основі функціонування сучасної економіки, воно
інтегрує інтереси і ресурси громадян, фірм та держави щодо ефективного соціально-економічного
розвитку. Кожна країна (національна економіка) володіє певними інвестиційними ресурсами, що
складаються із її власних (національних) та іноземних інвестицій. Ці ресурси можуть
використовуватись як для внутрішнього, так і для зарубіжного інвестування. Природним середовищем
для ефективної іноземної інвестиційної діяльності є ринкова економіка з притаманними їй
розвиненими нормативно-правовими та економічними регуляторами і відповідною інфраструктурою.
Таке середовище в України лише починає формуватися, до того ж ринкова переорієнтація економіки
відбувається в складному сплетенні політичних та соціально-економічних процесів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Україна поступово включається в міжнародну
інвестиційну діяльність. Незважаючи на відносно незначні масштаби іноземної і, особливо, зарубіжної
інвестиційної діяльності, вона використовує всі доступні канали міжнародної інвестиційної взаємодії.
Принципово важливого значення набувають питання не тільки збільшення обсягів міжнародного
інвестування, але і більш складні проблеми оптимізації його структури та підвищення
результативності. Аналіз залучення та використання інвестиційних ресурсів в закордонних джерелах
відображаються у Хофман У., Мескон М., Еванс Дж.Р., Шарп У., Александер Г., Бейлі Д. [7]. Крім того,
особливості використання моделей іноземного інвестування в економічне середовище України
досліджували такі економісти-науковці, як Бланк І.А., Лук’яненко Д.Г., Мозговий О. М., Губський Б.В.
[4], Пересада А.А, Рубін Ю.Б., Федоренко В.Г., Щукін Б.М., що визначили особливості національного
інвестиційного середовища, теоретичні засади формування інвестиційного ринку з необхідними
параметрами.
Огляд літературних джерел з даної проблематики засвідчує про невирішеність окремих
положень, що вимагає продовження наукових досліджень.
Постановка завдання. Формування теоретико-методологічних аспектів розвитку інвестиційної
діяльності за рахунок залучення іноземного капіталу з метою стабілізації фінансового середовища
країни.
Виклад основного матеріалу дослідження. У широкому розумінні міжнародними є ті
інвестиції, реалізація котрих передбачає взаємодію учасників, які належать різним державам
(резидентів та нерезидентів по відношенню до конкретної країни).
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Рівень
інтернаціоналізації

Міжнародна підприємницька інвестиційна діяльність розвивається у контексті поглиблення
інтернаціоналізації економіки, посилення процесів усуспільнення капіталу, удосконалення форм та
методів його концентрації і експорту, диверсифікації виробництва у динамічному конкурентному
середовищі. Вона опосередковує інвестиційні форми бізнесу, які, перш за все, спрямовані на
входження в зарубіжний ринок в процесі інтернаціоналізації господарської діяльності (рис.1).

Конт рактн і фо рми

Ін вест иц ійні форми
Прям е
100%
інвестування
Спільне
підприємство

Ліцензування

Підрядне
виробництво

Управління
за контрактом

Експорт

Рис. 1. Контрактні та інвестиційні форми міжнародного бізнесу
Національні і міжнародні інвестиційні ресурси у сукупності називають світовим інвестиційним
багатством, яке має фінансову (57,7%) і матеріальну (42,3%) складові. Фінансове багатство
накопичується у вигляді цінних паперів (49,6%) і готівки (8,7%), а матеріальне — у нерухомості (35,6%)
і цінних металах (6,7%) (рис.2).

Рис. 2. Світове інвестиційне багатство і його структура
На масштаби, динаміку та результативність міжнародної підприємницької інвестиційної
діяльності впливає сукупність багатьох взаємопов’язаних факторів, під їх впливом формуються
відповідні стратегічні орієнтації країн базування та приймаючих країн, які в свою чергу впливають на
мотивацію безпосередніх партнерів (рис.3).
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Для приймаючої країни привабливість прямих інвестицій зумовлена тим, що:
• імпорт прямих підприємницьких капіталів збільшує в країні виробничі потужності та ресурси;
сприяє поширенню передової технології і управлінського досвіду, підвищенню кваліфікації трудових
ресурсів;
• за умов імпорту інвестицій з’являються не тільки нові матеріальні та фінансові ресурси, а й
мобілізуються і більш продуктивно використовуються національні ресурси;
• прямі інвестиції сприяють розвиткові національної науково-дослідної бази;
• стимулює імпорт прямих інвестицій конкуренцію і пов’язані з нею позитивні явища (підрив
позицій місцевих монополій, зниження цін та підвищення якості продукції, що заміщує як імпорт, так і
застарілі вироби місцевого виробництва);
• такий імпорт підвищує попит та ціни на національні (місцеві) фактори виробництва;
• у країні збільшуються бюджетні надходження у вигляді податків на діяльність міжнародних
спільних підприємств;
• в умовах слабкого контролю за використанням держпозик інвестиційний ризик переноситься
на іноземних інвесторів, які самостійно вирішують проблему самоокупності.

Фактори

Глобальноекономічні

Загальноекономічні

Ресурсноекономічні

Політикоекономічні

Стратегічна
орієнтація
країн
Приймаюча
країна

Країна
базування
Мотивація
безпосередніх
партнерів

100% ПЗІ або створення Міжнародних
спільних підприємств (МСП)

Рис. 3. Мотивація міжнародної підприємницької інвестиційної діяльності у системі
макроекономічних факторів
Слід зазначити, що інвестиції за кордон використовуються не тільки для освоєння ринку
приймаючої країни, а і з метою подальшого виходу на ринки сусідніх до неї країн або цілих регіонів
світу. Аналітична оцінка мікромотивації інвесторів на ринках країн з перехідними економіками та з
наявною фінансовою кризою представлена в табл.1.
Сучасна міжнародна інвестиційна діяльність має розвинуте інфраструктурне забезпечення. У
широкому розумінні — це інформаційні і транспортні мережі, валютні та фінансові ринки і ринки
золота та інших цінних металів, національні, регіональні та міжнародні валютно-кредитні та фінансові
організації тощо. У вузькому розумінні — це сукупність інвестиційних інституцій та мереж (рис.4).
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Таблиця 1
Мотивація інвесторів для здійснення інвестицій
Рейтинг
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Мотивація
Забезпечення потенційних ринків збуту
Вихід на нові ринки збуту
Подолання бар’єрів для імпорту
Збереження та розвиток існуючих ринків збуту
Підвищення конкурентоспроможності продукції
шляхом організації виробництва у країні збуту
Нижча вартість робочої сили
Нижчий рівень оподаткування
Кращі можливості для організації закупок та
матеріального забезпечення
Довший робочий тиждень
Спрощені адміністративні процедури
Довший строк експлуатації обладнання
Не такі жорсткі вимоги щодо екологічного
забруднення

Країна базування
(регулювання)

Україна
3,65
3,5
2,5
1,7
1,58

ЦСЄ
3,08
3,22
1,36
2,70
2,12

Росія
2,96
2,95
1,72
3,00
1,94

Чехія
2,63
2,75
0,85
2,57
2,72

1,4
1,1
1,2

2,76
1,46
1,34

2,16
1,58
1,58

3,34
1,48
1,11

0,68
0,55
0,54
0,33

1,38
1,18
1,21
0,73

0,95
1,83
0,79
0,58

1,73
0,96
2,00
0,81

Приймаюча країна
(регулювання)
Об’єкт
інвестування

Інвестор

Інвестиційна
інфраструктура

Інвестиційна
інфраструктура

Міжнародна інвестиційна інфраструктура

Рис. 4. Інфраструктура міжнародного інвестування
Функцію акумулювання і ефективного перерозподілу інвестиційних ресурсів виконує
міжнародний інвестиційний ринок, структура котрого знаходиться у постійному розвитку. Ключовим,
найбільш масштабним і динамічним його сегментом є міжнародний фондовий ринок. Інтеграція
національних ринків обумовлює необхідність стандартизації підходів до інвестиційного аналізу на
основі міжнародної уніфікації інвестиційних моделей.
Висновки з проведеного дослідження. Міжнародна інвестиційна діяльність, відіграючи
ключову роль у системі сучасних світогосподарських зв’язків і маючи значний потенціал впливу (як
позитивного, так і негативного) на економічний розвиток, має бути регульованою на національному,
міжнародному і наднаціональному рівнях. Таке регулювання може здійснюватися за допомогою
сукупності спеціальних правових, адміністративних, економічних та соціально-психологічних методів,
та деяких інструментів стимулювання і обмеження.
Аналіз різних систем регулювання міжнародної інвестиційної діяльності на національному рівні
показує, що формуються вони двома шляхами:
• через прийняття єдиного акта, який регулює допуск іноземного капіталу в економіку країн;
• через розробку тих чи інших правових актів, що регулюють різні аспекти іноземної
інвестиційної та підприємницької діяльності.
Вибір того чи іншого із зазначених шляхів залежить від ролі конкретної країни на світовому
ринку капіталів. Для країн, які активно експортують капітал, характерним є ліберальне ставлення до
регулювання іноземних капіталовкладень. Країнам, які переважно імпортують капітал, притаманне
прагнення прийняти єдиний законодавчий акт щодо міжнародної підприємницької діяльності.
Необхідними умовами політико-правового середовища в Україні для розвитку іноземної
інвестиційної діяльності слід розглядати:
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• політичну стабільність;
• позитивне ставлення до іноземних інвестицій;
• наявність нормативно-правових регуляторів, їх надійність
передбачуваність змін.
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ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ТА РЕГІОНУ
Постановка проблеми. Посткризові темпи розвитку соціально-економічних процесів
потребують вирішення комплексних завдань фінансово-економічної стабільності та економічного
зростання через призму стимулювання інвестиційної активності. Динаміка інвестиційних показників є
найважливішим макроекономічним індикатором, що характеризує добробут і потенціал будь-якої
країни. Роль державної економічної політики на сучасному етапі підвищує пріоритетність інтересів до
державних інструментів активізації інвестиційного процесу в рамках непрямого економічного впливу
на інвестиційну діяльність.
Деформації в інвестиційній політиці, що сформувалися в період домінування кризових явищ у
вітчизняній економіці, найбільш чітко проявилися на регіональному рівні. До них можна віднести
значне скорочення інвестиційного сектора в економіці регіонів, зниження інвестиційної активності
господарюючих суб'єктів, а також низький рівень мотивації в напрямку вкладення коштів у відтворення
основного капіталу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі розвитку інвестиційної діяльності в
державі та регіонах присвячені наукові праці багатьох вчених – І.О. Бланка, К.М. Бліщука,
О.Д. Вовчака, О.М. Іваницької, М.І. Крупки, О.В. Кукарцева, О.С. Нечаєва, В.Г. Нікітіної, А.А. Пересади,
О.Д. Шеремета та інших. Проте вона залишається недостатньо вивченою і потребує нових підходів в
напрямку дослідження взаємодії державних та регіональних органів влади в процесі реалізації
інвестиційної політики.
Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз взаємодії інтересів держави і регіонів у
процесі реалізації інвестиційної політики та стабілізації фінансово-економічних показників. Ефективне
здійснення інвестиційної політики та реалізація стратегії стабільного економічного зростання можливі
тільки в умовах синтезу інтересів регіонів та країни в цілому. Таким чином, сфери повноважень і
відповідальності в здійсненні управління інвестиційно-відтворювальним процесом повинні бути чітко
визначені та обґрунтовані.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна економічна література найчастіше
розглядає інвестиційний процес в двох напрямах: стосовно окремих регіонів та з приводу держави в
цілому. Це пояснюється різним ступенем економічного розвитку регіонів України, їх нерівноцінним
географічним і соціально-економічним становищем. Тому при аналізі інвестиційного процесу і на рівні
держави, і на рівні регіонів необхідно враховувати взаємодію цих суб’єктів.
Інвестиційний процес досить неоднозначно розглядається в різних джерелах, проте доцільно
розуміти його як складну економічну категорію, що виражає собою діалектичну єдність інвестицій та
інвестиційної діяльності. Інвестиції виступають необхідною стадією в інвестиційному процесі, на якій
відбувається формування інвестиційних ресурсів (грошові та інші фінансові ресурси, матеріальні
ресурси, трудові ресурси тощо). У свою чергу, відповідно до чинного законодавства України,
інвестиційною діяльністю є сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо
реалізації інвестицій [1]. Механізмом поєднання інвестицій з інвестиційною діяльністю виступає
інвестування, яке є проміжною або прикордонною стадією між інвестиціями та різноманітними видами
інвестиційної діяльності.
У світовій практиці існує багато способів вирішення проблеми співвідношення зусиль центру та
територій у процесі економічного розвитку. Ці способи багато в чому базуються на правовій та
економічній моделі, що діє в різних країнах, яка склалася в процесі історичного розвитку. Аналіз таких
моделей дозволить визначити, до якого типу розвитку тяжіє вітчизняна економіка і сформувати
рекомендації щодо формування напрямів удосконалення інвестиційної діяльності як в конкретному
регіоні, так і в державі в цілому.
Економічне планування в більшості країн Європи відбувається в рамках однієї з п’яти загальних
інституційних моделей: британської, французької, німецької, скандинавської та східноєвропейської, що
розрізняються способом політичної організації (федералізм, унітаризм) і якістю центральнопериферійного домінування. На основі цих моделей сформувалися кілька механізмів реалізації
інвестиційної політики, які передбачають різне співвідношення владних повноважень між
центральним, регіональним і місцевим управлінням (рис. 1).
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Моделі планування інвестиційних процесів

Унітарно-централізована

Унітарно-муніципальна

Унітарно-регіональна

Федеративно-регіональна

Федеративно-централізована

Рис.1. Інституційні моделі планування інвестиційних процесів
Унітарно-централізована система діє у Великобританії (Англії), Ірландії, Греції, Люксембурзі.
Планування та організація інвестиційного процесу в цих країнах відбуваються на основі прийнятого в
центрі плану розвитку на кілька років. При цьому стимулювання інвестиційної діяльності на місцях
здійснюється за рахунок різних грантів, пільгових процентних ставок по кредитах, заставних гарантій і
зниження податкового тиску.
Унітарно-муніципальна модель функціонує в скандинавських країнах (Данії, Швеції, Норвегії,
Фінляндії). У цих країнах на національному рівні пишуться деталізовані плани розвитку, але
конкретизуються вони і всі значущі управлінські рішення приймаються на рівні муніципалітетів.
Ключовими принципами організації економічного життя в скандинавських країнах є сильне місцеве
самоврядування і децентралізоване економічне планування.
Унітарно-регіональна модель характерна для Португалії, Великобританії (Уельс і Шотландія),
Франції, Нідерландів, Італії, Іспанії. Центрами планування та організації інвестиційного процесу
виступають регіони. На регіональному рівні здійснюється стимулювання інвестицій в нематеріальні
активи і впровадження інновацій через надання грантів, безвідсоткових кредитів тощо.
Федеративно-централізована система управління характерна в першу чергу для Німеччини. В
цій країні більшість повноважень щодо прийняття рішень з підтримки інвестицій приймається на рівні
держави, а реалізація регіональних та місцевих програм покладається на нижчі рівні управління,
зокрема федеративні землі.
До країн з федеративно-регіональною організацією управління відносяться Австрія, Швейцарія,
Бельгія. У цих країнах регіони несуть відповідальність за збір інформації, підготовку планів
економічного розвитку. Плани розвитку інвестицій в регіонах повинні відповідати національній
стратегії, а також не перешкоджати благополуччю сусідніх регіонів. Однак при цьому національна
політика узгоджується з тим, як організований інвестиційний процес на регіональному рівні [2].
Приклад європейських країн, більшість з яких прагне до децентралізації економічного
управління демонструє ефективність системи, при якій повноваження з організації інвестиційного
процесу зосереджені на регіональному рівні. В Україні система планування та організації
інвестиційного процесу на регіональному рівні в деякій мірі відображає наслідки радянської епохи,
оскільки спостерігається ослаблення традиційно індустріальних регіонів, зосередження інвестицій
переважно у великих містах.
З початку розвитку пострадянського економічного простору формування економічної політики в
регіонах продовжувало ініціюватися з центру. Тим не менш, після здобуття Україною незалежності
було здійснено спробу одночасно консолідувати економічні повноваження в центрі і при цьому
дистанціюватися від найбільш політично нестабільних територій. Внаслідок цього, склалася тенденція
асиметричного економічного розвитку, виділилися високорозвинені та депресивні регіони. З точки зору
регіональної політики така асиметричність не представляє ніякої небезпеки, більше того, виявлення
ключових районів і надання їм економічної підтримки, спрямованої на посилення відтворювального
процесу в них, замість розповсюдження коштів по всій території є прикладом реалізації класичного
методу управління економічними процесами. Проте вітчизняні відносини центру та регіонів
встановлювалися не на основі міркувань економічної політики, а виходячи з цілей забезпечення
стійкості політичного режиму. Передача повноважень від центру регіонам здійснювалася в процесі
неформальних домовленостей, які і визначили стиль взаємовідносин між державою та регіонами в
сфері стимулювання інвестиційних потоків. З урахуванням таких особливостей, регіональна політика
має стати одним з головних, пріоритетних напрямів державної політики, яка повинна враховувати як
стратегічні інтереси національної безпеки, так і інвестиційні потреби розвитку всіх регіонів [3].
Сьогодні державна інвестиційна політика України базується на теоретичних тенденціях розвитку
(діяльність держави спрямована на створення сприятливих нормативно-правових та господарських
умов для інвестування, формування необхідних засобів для інвестиційного розвитку, а також
підтримку стійкої кон’юнктури на ринках капіталу та інвестиційних послуг) та прагматичних концепціях
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розвитку (застосування певного економіко-організаційного інструментарію, при виборі якого
враховується такі специфічні особливості інвестиційного процесу як множинність потенційних
учасників, різноманітність, а часто і протиріччя їх інтересів, а також багатоплановий характер дії та
неминучість виникнення зовнішніх ефектів). Саме тому, важливо розглядати створення розвиненої
інвестиційної інфраструктури в державі та регіонах як необхідної умови підвищення активності в
період виробництва інвестиційних ресурсів. Для цього потрібно застосовувати певний набір
бюджетно-податкових та інституційних інструментів.
В системі вітчизняного бюджетного управління найбільш очевидним і ефективним механізмом
реалізації державних і регіональних інтересів виступають міжбюджетні відносини. Наявність декількох
рівнів державного управління надає можливість централізації процесу прийняття рішень у тих галузях
економіки, де необхідна наявність загальнонаціональної політики, а також можливість прийняття
рішень на регіональному рівні залежно від ступеня їх пріоритетності. Разом з тим регіональні органи
влади можуть здійснювати досить успішну стабілізаційну політику. Зовнішні макроекономічні фактори
мають різне значення для різних регіонів. Зокрема, місцеві органи влади мають право застосовувати
заходи з урахуванням умов регіональної специфіки, що нездійсненне при регулюванні сукупного
попиту на національному рівні. Однак слід зазначити, що можливості проведення децентралізованої
політики макроекономічної стабілізації є обмеженими, і основні повноваження у цій галузі повинні
належати державі [4].
Можна виділити два основних підходи до вирішення проблеми делегування податкових
повноважень між державними і регіональними органами влади: традиційний та альтернативний.
Згідно з традиційною моделлю розподілу податкових повноважень, власна податкова база (тобто база
тих податків, які можуть регулюватися на даному рівні) регіональних органів влади завжди менше
видаткових зобов’язань, які місцева влада здійснює відповідно до норм чинного законодавства
України. В результаті такої невідповідності виникає вертикальний дисбаланс бюджетної системи, який
підлягає вирівнюванню за допомогою міжбюджетних трансфертів. У рамках традиційного аналізу в
результаті делегування більшості податкових повноважень на місцевий рівень виникають дисбаланси
в міжтериторіальному розподілі ресурсів, тому метою ефективного розподілу податкових компетенцій
виступає мінімізація подібних диспропорцій та створення прогресивної системи міжбюджетних
трансфертів. На відміну від традиційного, альтернативний підхід ґрунтується на постулатах
відповідності прибуткових можливостей і видаткових зобов’язань. При цьому, податкові повноваження
між рівнями державної влади в більшості країнах світу розподіляються на основі політичного процесу,
а не економічних калькуляцій. Відповідно до даного підходу субнаціональні органи управління мають
бути наділеними повноваженнями в сфері оподаткування найбільш мобільних об’єктів, так як
міжтериторіальна конкуренція в даному випадку дозволить уникнути негативних ефектів, а податкові
повноваження слід розподіляти таким чином, щоб вони відповідали видатковим зобов’язанням [5].
Крім проблеми розподілу витратних функцій між рівнями державної влади та раціонального
управління, одним з основних аспектів визначення інструментарію регіонального впливу на
інвестиційно-відтворювальний процес є розподіл доходних повноважень. Існує три варіанти
закріплення податкових повноважень між органами влади на субнаціональному рівні. Згідно з першим
варіантом за регіональними органами влади можуть бути закріплені повноваження в сфері бюджетноподаткового регулювання всіх суб’єктів господарської діяльності. При цьому частина доходів
передається на вищий рівень бюджетної системи для задоволення видаткових зобов’язань
національного уряду. Другий варіант прямо протилежний першому і передбачає закріплення всіх
податкових повноважень за державними органами управління і подальшу передачу коштів нижчим
органам влади шляхом грантів чи інших трансфертів, а також шляхом встановлення норм та
нормативів відрахувань доходів по всіх або окремих податках до бюджетів нижчого рівня. Третім
(проміжним) варіантом розподілу дохідних повноважень є закріплення деякої їх частини за місцевими
чи регіональними органами влади, а в разі необхідності – компенсація відсутніх доходів шляхом
закріплення часткою від регулюючих податків або внаслідок перерахування трансфертів до бюджету
нижчого рівня. Тим не менш, делегування органів місцевого самоврядування окремими державними
повноваженнями не повинно трактуватись як повне звільнення органів державної влади від
відповідальності за здійснення переданих повноважень [6].
Важливим інституційним фактором є становлення фінансового ринку, який виступає
інструментом управління ринковою економікою, засобом мобілізації та перерозподілу фінансових
ресурсів та механізмом реалізації стратегічних проектів.
На сучасному етапі розвитку українського фінансового ринку актуальним вважається
формування ефективного вторинного фондового ринку. Сьогодні склалася ситуація щодо підтримки
певних галузей, коли переважними емітентами цінних паперів, що обертаються на фінансовому ринку
є енергетичні підприємства та банки. Це свідчить про асиметрію фондового ринку і структурні
зрушення в економіці. Отже, на державному рівні слід активніше розвивати вторинний ринок
підприємств і організацій різних галузей та сфер діяльності усуваючи диспропорції
територіального розвитку.
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Варто відзначити, що ключовими гравцями на фінансовому ринку є інституції (суб’єкти
фінансового ринку), які відіграють визначальну роль у поступальному розвитку економіки та
соціальних відносин. На першому етапі розвитку фінансового ринку провідну роль виконують банки,
оскільки вони виступають у ролі емітентів, інвесторів, фінансових посередників та інфраструктурних
учасників ринку. Як професійні учасники, банківські установи здійснюють діяльність із випуску та обігу
цінних паперів, депозитарну, розрахунково-клірингову, реєстраторську діяльність тощо [7]. На етапі
економічного розвитку, коли доцільно підвищувати внутрішню інвестиційну активність суб’єктів
господарювання і спрямовувати зусилля на прискорене формування фондового ринку, вагоме
значення має надаватися групі інституціональних інвесторів (страхові компанії, недержавні пенсійні
фонди, інститути спільного інвестування тощо). Визнаючи роль ключових гравців у державному та
регіональному інвестиційному процесі, важливо використовувати базові принципи, які полягають у
встановленні конкурентних засад функціонування фінансових інституцій, визначенні аспектів їх
взаємодії, а також окресленні системи преференцій та пільг для спрямування інституцій на певні
пріоритетні сфери діяльності [8]. Можна спрогнозувати, що дотримання цих принципів в комплексі з
використанням економічних і адміністративних методів стимулювання залучення капіталовкладень
забезпечить пожвавлення інвестиційної діяльності та технологічне оновлення вітчизняної економіки
при низькому рівні інфляції, зниження ціни кредитних ресурсів, переміщення державних інвестицій для
підтримки високоефективних проектів, підвищення якості менеджменту на підприємствах.
Отже, комплексне використання інструментів державного впливу на економічний розвиток
регіонів дасть змогу розвинути внутрішній потенціал територій, мобілізувати власні ресурси,
вдосконалити інфраструктуру, підвищити роль територіальних громад щодо вирішення завдань
регіонального розвитку [9]. Особливе значення має також вдосконалення законодавства, зміцнення
судової системи, у тому числі розвиток системи арбітражних судів, посилення боротьби
зі злочинністю.
Таким чином, структура управління інвестиційної сферою характеризується двома типами
взаємин інтересів між центром і регіонами: протиріччям (насамперед у бюджетно-фінансовій сфері,
коли кожна сторона зацікавлена в акумуляції грошових коштів) і взаємодоповненням (насамперед в
інституційній сфері, де зусилля однієї сторони можуть бути і повинні бути підтримані іншою для
ефективного здійснення змін).
Висновки з проведеного дослідження. Ключовими завданнями оптимізації відносин між
державою і регіонами в інвестиційній сфері є узгодження інтересів та гармонізація підходів обох сторін
до головних напрямів і механізмів побудови цих відносин. Основний акцент у регіональній
інвестиційній стратегії необхідно поставити на розвиток тих сфер виробництва, які сприятимуть
економічному зростанню регіону, країни в цілому. На регіональному рівні необхідно застосувати нові
комплексні підходи до довгострокових відносин, які відповідали б сучасним політичним реаліям, а
також пріоритетним інтересам нашої держави, пов’язаним з європейською інтеграцією. На
державному рівні перед органами влади постає завдання усунути надмірну диференціацію показників
інвестиційної діяльності по регіонах шляхом реформування нормативно-правової бази і коригування
розподілу інвестиційних ресурсів. Сьогодні комплексна соціально-економічна політика держави та
регіонів повинна базуватися на чіткій стратегії інвестиційного розвитку, яка б визначала пріоритети
інвестування на основі врахування їх економічного ефекту, але не сьогоденного й одноразового, а
перспективного і стабільного.
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Анотація
У статті досліджено інституційні моделі планування інвестиційних процесів на
національному і субнаціональному рівнях. Висвітлено тенденції застосування бюджетноподаткових та фінансових інструментів в процесі організації комплексної інвестиційної політики
держави та регіону.
Ключові слова: інвестиційний процес, інституційна модель, економічна політика держави
та регіону, фінансовий сектор.
Аннотация
В статье исследованы институциональные модели планирования инвестиционных
процессов на национальном и субнациональном уровнях. Раскрыто тенденции применения
бюджетно-налоговых и финансовых инструментов в процессе организации комплексной
инвестиционной политики государства и региона.
Ключевые слова: инвестиционный процесс, институциональная модель, экономическая
политика государства и региона, финансовый сектор.
Annotation
The article researches institutional planning model of investment processes at national and
subnational levels. It covers the trends in the use of fiscal and financial instruments in the process of a
comprehensive investment policy of the state and region.
Key words: investment process, institutional model, the economic policy of the state and region, the
financial sector.
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ДО ПИТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. Перехід економіки до інноваційного розвитку в умовах ринкової
трансформації економіки, нерозвинутості системи державного регулювання і практичної відсутності
налагодженої системи використання ринкових механізмів та інструментів є досить складним і
суперечливим процесом. Україна почала формувати національну інноваційну систему на підґрунті
економічних відносин адміністративно-розпорядчого типу з притаманними їм формами
централізованого фінансування освіти і науки, розподілу кредитних ресурсів, здійснення науковотехнічної діяльності суб’єктами господарювання. Використання цих механізмів посилило принципову
несумісність потреб переходу економіки на інноваційний шлях розвитку і фінансових можливостей
централізованих ресурсів держави, що і обумовило занепад науково-технічної та інноваційної сфери. І
лише в останні роки загострюється увага представників владних структур, науковців, підприємців,
фінансистів до проблем активізації інноваційної діяльності, пошуку форм реалізації синергійних
ефектів на об’єднання фінансових, матеріальних, трудових та інтелектуальних ресурсів для
цілеспрямованого впливу на перехід до інноваційного розвитку.
Аналіз результатів досліджень і публікацій. Проблемі активізації інноваційної діяльності
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І. Балабанова, Л. Безчасного, І. Бланка, А. Гальчинського, В. Гейця, В. Голікова, Я. Жаліла,
Б. Кваснюка,
М. Крупки,
І. Лютого,
В. Мельника,
С. Онишко,
А. Пересади,
В. Сизоненка,
А. Соколовської, В. Федосова, А. Філіпенка, А. Чухна.
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присвячених розробці гносеологічної природи інноваційного розвитку, його впливу на соціальноекономічні процеси, суперечності економічного зростання в умовах трансформаційних змін.
Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування сутності інновацій на основі
систематизації наукових поглядів щодо розвитку теорії інновацій у різних школах економічної теорії за
декількома напрямами.
Виклад основних результатів досліджень. Необхідність переходу економіки України до
інноваційної моделі розвитку обумовлена вичерпанням джерел посткризового зростання,
уповільненим темпом інвестування нового устаткування і знань, загостренням проблем збереження
науково-технічного потенціалу. На зламі ХХ і ХХІ століть глобалізація світової економіки, поширення
новітніх інформаційних технологій, наукоємних виробництв суттєво загострили конкурентну боротьбу
держав, посилили залежність економічного процвітання кожної країни від спроможності продукувати
та використовувати знання, нововведення, технологічні та економічні інновації.
Особливістю економіки країн з розвиненою національною інноваційною системою є надзвичайно
висока степінь взаємної інтеграції науки, реального та фінансового сектору, відтворювальних процесів
у різних сферах людської діяльності.
Формування національної інноваційної системи в Україні характеризується низьким рівнем
інтеграції науки і матеріального виробництва, незначним впливом на перехід економіки до
інноваційного розвитку фінансових методів стимулювання. Недооцінка ролі фінансового забезпечення
переходу до інноваційної моделі економічного розвитку спричинена низкою факторів, серед яких і
наявність певних прогалин в теоретико-методологічній базі перетворень.
У сучасній економічній думці поки що не розроблено теоретичні основи інноваційної моделі
економічного зростання як результату конкурентоспроможності цілісної системи інтегрованого типу.
Саме тому актуалізується питання визначення методологічних засад дослідження концепцій
інноваційного розвитку, ролі та місця фінансових методів стимулювання в системі регулюючих
механізмів переходу до інноваційної економіки.
Дослідження сутності терміну “інновація” показує, що складові, які розкривають його зміст, не
мають однозначного тлумачення.
Так, у Законі України “Про інноваційну діяльність”, по суті, не знайшли чіткого визначення такі
ключові поняття, як “об’єкти інноваційної діяльності”, “інноваційний продукт”, “інноваційна продукція”.
Намагання зосередити увагу на фундаментальних наукових дослідженнях – теоретичній та
експериментальній діяльності, орієнтованій на одержання нових знань, тобто на перших етапах
інноваційного процесу, спричинює тлумачення терміну “інновація” як синоніма “новостворений” без
подальшого пояснення умов його практичного застосування і використання. Це зумовлює необхідність
перегляду концептуальних уявлень представників різних шкіл економічної теорії.
З метою забезпечення об’єктивного підходу при обґрунтуванні сутності інновацій і споріднених з
нею термінів вважаємо доцільним систематизувати наукові погляди щодо розвитку теорії інновацій у
різних школах економічної теорії за декількома напрямами.
По-перше, класики політичної економії використовують переважно термін “технічний прогрес”,
дію якого вони вбачають в розвитку продуктивної сили праці. Так, робота А. Сміта “Дослідження
природи та чинників багатства націй” починається з прикладу поділу праці і спеціалізації робітників,
що дозволяє підвищити продуктивність праці і збільшити обсяги виробництва. Сміт подолав
обмеженість розуміння капіталу фізіократами, розкрив відмінності між основним і оборотним капіталом
[1], роль нагромадження капіталу із розвитку виробництва [1]. Ці положення були розвинуті Д. Рікардо
при обґрунтуванні принципу порівняльної переваги у міжнародному поділі праці та спеціалізації
країни. При цьому капіталістичне господарство представлялось Д. Рікардо саморегульованою
системою з ідеальними зворотними зв’язками [1].
В межах класичної економічної теорії були досягнуті важливі успіхи у дослідженні механізму
відтворення суспільного капіталу, ролі технічного прогресу у тих формах, які були притаманні
економічному розвитку періоду зародження капіталізму. Але ціла низка теоретичних і практичних
проблем економічного зростання, ролі основного капіталу у відтворенні суспільного продукту,
значення втручання держави в економіку не були з’ясовані.
По-друге, неокласична версія економічної теорії виникла як результат маржиналістської
революції з її теорією граничної корисності. У різні періоди панування поглядів представників
неокласичного підходу спостерігається діаметральна оцінка ролі науки, технологій в економічному
зростанні: від її майже повного ігнорування (70-90 рр. ХІХ ст. – 30 рр. ХХ ст.) до беззаперечного
визнання (друга половина 50-х років ХХ ст. і по теперішній час).
На зміну глобальним проблемам економічного зростання, що були центральними в роботах
класиків, представники неокласичної школи зосереджують увагу на дослідженні ціноутворення товарів
на окремих ринках та найважливіших чинників, що впливають на нього [1].
Але вже з середини ХХ століття проблема науково-технічного прогресу починає займати все
більш вагоме місце в економіко-теоретичних дослідженнях. Аналітичні оцінки зростання ВНП в деяких
країнах і, передусім, у США дозволили зробити висновок про те, що вищі темпи його зростання у
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порівнянні з темпами збільшення використаних ресурсів праці та капіталу зумовлені науковотехнічним прогресом [1].
По-третє, певні нові теоретико-методологічні підходи до аналізу проблеми економічного
зростання, ролі технологічних змін заклав інституціоналізм на зламі ХІХ і ХХ століть. Його
представники – Т. Веблен, У. Мітчелл, Д. Комонс розглядали вплив новітніх технологій, змін в науці та
техніці на соціально-економічні явища і процеси.
Науково-технічна революція розглядається як засіб трансформації економічної системи. Та чи
інша трансформація економічної системи відбувається під впливом науково-технічної та інноваційної
діяльності, а сама трансформація є результатом дії інноваційно-технологічних чинників, конкретна
комбінація яких і визначає темпи і якість економічного зростання.
За оцінкою інституціоналістів, у процесі впливу інститутів на знання і технології утворюються
системи формальних відносин і механізми, що забезпечує більш високу ефективність ринків і відносно
низькі трансакційні витрати. Саме це сприяє конкуренції, в підґрунті якої знаходяться нові знання і
технології [1].
Внесок інституціоналістів полягає в обґрунтуванні необхідності формування середовища, яке б
визначалось законодавчими, організаційними та економічними факторами, що сприяють
інноваційному розвитку і відповідно економічному зростанню. Але ця течія економічної думки досить
неоднорідна, на що звертають увагу дослідники цієї проблеми [1].
По-четверте, кейнсіанський підхід, згідно якого доведена необхідність активного державного
втручання в економіку і запропоновано набір різноманітних фінансових інструментів регулювання. Для
збільшення інвестицій пропонується низка заходів макроекономічного регулювання, а саме: зниження
ставки відсотка на кредити; розширення державного інвестування шляхом закупок державою товарів і
послуг; підвищення рівня ефективності капіталовкладень. І хоча Кейнс не розглядав інновації як умову
ефективності інвестицій, його пропозиції щодо використання грошово-кредитних і бюджетних
інструментів мають безперечний позитивний зміст і в конкретних умовах довели свою
перспективність.
По-п’яте, теорія технічних нововведень і зростаючого попиту, згідно з якою швидке зростання у
науку, створення нових технологій, удосконалення системи виробництва зумовлюють зростання
доходу на кожну одиницю виробничих витрат. Інвестування забезпечує зростання продуктивності
праці за умови безперервного науково-технічного прогресу, оновлення технологій і продуктів [1].
Характерним є вплив НТП не тільки на темпи економічного зростання, але й на якісні параметри
господарської системи країни – прискорення зростання ВВП на душу населення; прискорення
зростання продуктивності живої та уречевленої праці; швидкі структурні зрушення і модернізація
життя; розвиток процесів міжнародної інтеграції національних економік; поглиблення розриву у рівнях
доходів між країнами під впливом різних темпів поширення досягнень науково-технічного прогресу.
По-шосте, у другій половині 80 – на початку 90-х років ХХ ст. виникають теорії економічного
зростання, що розкривають зв’язок між темпами розвитку економіки і економічною свободою.
Прихильники економічного лібералізму – представники австрійської (К. Менгер, Л. фон Мізес,
Ф. Хайек, Ф. Махлуп), чиказької (Ф. Найт, Дж. Вінер, Г. Саймон, М. Фрідмен, Р. Коуз), французької та
німецької (А. Рюстов, В. Ренке, В. Ойкен, Л. Ерхард) шкіл намагалися довести, що економічне
зростання досягається за рахунок змін загальних умов господарювання. Особливе значення
надається системі оподаткування, використанню механізмів внутрішніх і зовнішніх позик з метою
ліквідації дефіциту державного бюджету.
По-сьоме, суттєвий крок в теорію економічного зростання започаткував Й. Шумпетер, який в
характеристиці найважливішої функції підприємництва вбачав розробку і обґрунтування процесу
реалізації нововведень. За його оцінкою підприємець – це економічний лідер, “новатор”, діяльність
якого знаходиться в основі будь-якого суспільного розвитку. Підприємець, за думкою Й. Шумпетера,
виступає як особливий тип господарника, що має здатність до аналізу різноманітних ринкових
можливостей втілення новаторських ідей, інновацій.
На противагу неокласичній школі, інноваційна теорія розглядає інновації як чинник одночасного
економічного зростання і нестабільності економічної системи, її виходу з урівноваженого стану.
Ідеї Й. Шумпетера щодо інновацій як ключової рушійної сили економічного розвитку широко
використовуються у сучасній системі управління інноваційною діяльністю. Інновації слугують
специфічним інструментом підприємництва, що забезпечує постійну орієнтацію діяльності суб’єктів
господарювання на ринок, а не на продукт, тобто є засобом та стимулом підприємництва.
У роботах представників концепції національних інноваційних систем – Б. Лундвалла, К.
Фрімена, Р. Нельсона отримали подальший розвиток методологічні принципи інноваційної теорії Й
Шумпетера, а саме:
1) про конкуренцію на підґрунті інновацій і наукових розробок в корпораціях як головних
чинниках економічної динаміки;
2) визнання особливої ролі знання в економічному розвитку;
3) визначення інституціонального контексту інноваційної діяльності як чинника, що
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безпосередньо впливає на її зміст і структуру [1].
По-восьме, інноваційна складова економічного зростання розглядається на використанні
методологічного положення щодо уявлень про конкурентний ринок як особливий інформаційний
пристрій для виявлення, використання та координації знань багатьох незалежних один від одного
людей. Його розробник – Ф. Хайєк обґрунтував концепцію “розсередженого знання”, в якій показана
принципова обмеженість багатьох механізмів цілеспрямованого регулювання конкурентного ринку в
умовах, що є складовими інноваційного процесу [1].
По-дев’яте, теорія “довгих хвиль” М. Кондратьєва, яка є логічним продовженням теорії циклу М.
Туган-Барановського. Згідно теорії “довгих хвиль” нерівномірність динаміки еволюційного розвитку
обумовлена імпульсивністю інноваційного процесу, що у подальшому докорінно змінило уявлення про
динаміку економічного зростання, а згодом висновки цієї теорії були покладені у фундамент
конкретної державної науково-технічної політики деяких країн, що принесло, за оцінкою сучасних
дослідників, цим країнам розквіт та економічне лідерство.
Зростання потенційних джерел наукових і технологічних знань, посилення комплексного
характеру наукового пошуку і отриманих технологій зумовлює інтенсифікацію процесу інноваційної
діяльності (рис.1) з одночасним розвитком коопераційних зв’язків у різних формах – технологічних
альянсів, науково-технологічних мереж, венчурів, технополісів.
СТРУКТУРА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Науково-технічний потенціал

Комерціалізація нововведень

Наукова база - знання

Нормативно-правовова база

Технологічна база

Ринкова інфраструктура

Матеріально-технічна база

Конкурентний ринок

ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА РОЗВИТКУ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ

СУБЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Рис. 1. Структура інноваційного розвитку економіки
Створення, розповсюдження та використання інновацій супроводжується всезростаючим
попитом на мобільні кваліфіковані кадри як засобу розповсюдження знань і факторів інноваційної
діяльності, на що звертають увагу фахівці [5]. На макроекономічному рівні ці процеси є передумовою
до формування національної інноваційної системи як сукупності взаємопов’язаних упорядкованими
організаційно-економічними зв’язками і відносинами інститутів, для яких головним завданням є
взаємодія з приводу створення, збереження і передачі знань, навичок та умов, що визначають
генерування, розповсюдження і використання нових технологій.
Ефективність інноваційного розвитку національної економіки в умовах високого рівня науковотехнологічного і виробничого усуспільнення залежить не тільки від успішної діяльності наукових
організацій, фірм, інноваційних посередників та таке інше, але й від того, яким чином вони
взаємодіють один з одним в якості елементів колективної системи створення і використання знань,
інтелектуального капіталу [3]. Це означає, що інноваційний тип розширеного відтворення передбачає
не тільки постійне оновлення виробництва, але й розширене відтворення високоінтелектуального
наукового потенціалу, висококваліфікованої робочої сили.
З урахуванням реалій України такі теоретичні підвалини інноваційних процесів означають
необхідність формування партнерських відносин держави і підприємницького сектора, що сприятиме
взаємодії державного фінансування науково-технічної та інноваційної діяльності, широкому
використанню ринкових методів фінансування, стимулюванню розвитку соціально значущих напрямів
науково-технічного прогресу, переходу економіки на інноваційну модель розвитку.
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Висновки з проведеного дослідження. Сутність інновацій як економічної категорії в її
широкому розумінні не зводиться до відносин, що виникають з приводу технологічних та інших
нововведень, а полягає в появі нової функції виробництва, є його необхідною атрибутивною ознакою
розвитку.
Об’єкти інновацій є результатом науково-технічної діяльності і матеріалізовані у засобах
виробництва і технологіях, що створює нову споживчу вартість як засіб задоволення суспільної
потреби.
Процес інноваційної діяльності може розглядатися: як послідовна зміна взаємопов’язаних дій з
розробки, виробничого освоєння і комерціалізації нововведень; як процес фінансового забезпечення
цього руху – бюджетне фінансування, інвестування, довгострокове кредитування, моніторинг
розробки, виробництва, комерціалізації і розповсюдження інноваційних продуктів з метою отримання
прибутку.
Забезпечення довгострокового економічного зростання на підґрунті інновацій і наукових
розробок відбувається на базі знань як визначального чинника технологічної конкурентоспроможності,
що змінює роль держави у розгортанні інноваційних процесів.
Використання інноваційної складової в економічному зростанні обумовлює посилення участі
держави у визначенні пріоритетів науково-технічного розвитку, прийнятті рішень у фінансуванні
державних програм, створенні сприятливих умов для інноваційної діяльності підприємницького
сектору.
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Анотація
Обґрунтовано, на основі систематизації наукових поглядів щодо розвитку теорії інновацій у
різних школах економічної теорії за декількома напрямами, сутність інновацій як нову функцію
виробництва, яка є його необхідною атрибутивною ознакою розвитку.
Ключові слова: інновації, інноваційна система, інноваційна діяльність економічне зростання.
Анотация
Обоснованно, на основе систематизации научных взглядов относительно развития теории
инноваций в различных школах экономической теории по нескольким направлениям, сущность
инноваций как новой функции производства, которая является его необходимым атрибутивным
признаком развития.
Ключевые слова: инновации, инновационная система, инновационная деятельность
экономический рост.
Annotation
Substantiated on the basis of systematic scientific views on the development of the theory of
innovation in various schools of economic theory in several directions, the essence of innovation as a new
production function, which is a required signs of the development attributive.
Key words: innovation, innovation system, innovation growth.
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ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ У ДЕФІНІЦІЯХ ТЕОРІЇ
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ
Постановка проблеми. Виникнення в зарубіжній та вітчизняній науці теорії інституціоналізму
фактично стало двигуном еволюції ринкових відносин та відносин власності, що, насамперед,
пов’язано зі значними трансформаційними процесами в економічній і соціальній сферах. У загальному
вигляді інституціоналізм представлений економічним вченням, де основну увагу приділено ключовій
ролі інституції в ухваленні, спрямованості економічних рішень, їх ефективності та економічній
діяльності, зокрема. Категоріальний апарат теорії інституціоналізму незначний. У своїх дослідженнях
представники наукового напряму в основному оперують термінами “інститут” та “інституція”. Але в
сучасній економічній літературі не існує єдиної думки щодо визначення цих та похідних від них понять.
Таку варіативність можна пояснити тим, що сам термін “інституціоналізм” трактується по-різному, і від
того, який зміст вкладається у визначення залежить вибір подальших шляхів формування його
категоріального апарату.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні питання розвитку теорії
інституціоналізму як напряму економічної науки знайшли своє відображення у працях класиків
інституційної думки: Т. Веблена [2], О. Вільямсона [3], Дж. Кларка, Р. Коуза [18], Д. Норта [10],
М. Олсона, У. Ростоу. Вітчизняна інституціональна парадигма формується під впливом
фундаментальних і прикладних досліджень таких провідних вчених, як С. Архіреєв, А. Аузан [1],
В. Геєць, Р. Нуреєв, А. Олейник [6, 11], П. Саблук [13], М. Туган-Барановський, А. Чухно [16],
О. Шпикуляк [17] та багато інших. Однак, враховуючи різноплановість досліджень, існують певні
проблеми теоретико-методологічного змісту безпосередньо у дефініціях категоріального апарату
інституціоналізму. З огляду на це, виникає необхідність подальшого дослідження, конкретизації та
уточнення тлумачення відповідних термінів.
Постановка завдання. Метою дослідження є поглиблення теоретико-методологічних
положень інституціоналізму, розкриття змісту понять “інститут” та “інституція” і визначення їх
категоріальних відмінностей.
Виклад основного матеріалу дослідження. Теорія інституціоналізму бере початок розвитку з
ХІХ-ХХ ст. та була заснована у США і протягом еволюційного періоду увібрала в себе ідеї німецької
історичної школи, англійських фабіанців, французьких соціологічних традицій і деякою мірою ідеологію
марксизму [6, с. 31]. Причиною виникнення інституціоналізму можна вважати перехід капіталізму в
монополістичну стадію, який характеризувався значною централізацією виробництва і капіталу, що
призвело до неузгодженості поглядів представників різних економічних шкіл.
Економічна категорія “інституціоналізм” (англ. іnstitutionalism, institutional economics; від лат.
institution – спосіб дії, звичай, порядок, вказівка), у широкому розумінні, це концепція економічної
теорії, яка в економічній системі синтезує роль соціальних, правових, організаційних, політичних,
етичних, ментальних, економічних інституцій у процесі їх функціонування. У своїх дослідженнях
П. Саблук визначає інституціоналізм, як альтернативу неокласичній економічній теорії, зміст якої
відображається у міждисциплінарному синтезі [13, с. 6]. Таким підходом до трактування даного
поняття з позицій міждисциплінарного синтезу передбачено дослідження та обґрунтування
економічних проблем із застосуванням методологічних принципів суспільних наук, зокрема, соціології,
психології, філософії.
За своєю сутністю інституціоналізм представлений багатьма складовими, і тому єдиної
класифікації щодо інституційних течій остаточно не сформовано. В основному, це пов’язано з
широтою предмета дослідження і тим до якого наукового напряму належать представники. Єдиним,
що об'єднує школи інституціоналізму є акцент на дослідженні та аналізі інституцій. Саме ця
особливість вказує на суспільний характер інституціоналізму як економічної науки [5]. В цілому, в
рамках інституціоналізму виділяються дві основні школи, які неоднорідні та об’єднують різні течії і
концепції. Це школи "старого" інституціоналізму та неоінституціоналізму. Кожна з них має свої
методологічні особливості (рис. 1).
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Школи інституціоналізму

“Старий” інституціоналізм
(ранній, класичний)

Неоінституціоналізм
(“жорстке” ядро неокласики)

Основоположники:
Т. Веблен, У. Мітчелл, Д. Кларк, Д. Коммонс

Основоположники:
Р. Коуз, Д. Норт, О. Уільямсон

Загальні риси
 інтегрування економіки з суспільними науками;
 основним об’єктом дослідження виступають інституції
 приділення особливої уваги розвитку економічних систем;
 аналіз економічних відносин з позицій організації суспільства та держави;
 посилення контролю над бізнесом та визнання необхідності втручання держави в
економічну сферу;
 застосування еволюційного та інституційного підходу;
 врахування ролі соціального середовища.

Специфічні риси

Метод
Індукція

Дедукція

Предмет
Протиставлення існуючих
антиподів (право-бізнес)

Взаємообумовленість
(організація-контракти)
Методологія

Міждисциплінарний
підхід

Контрактний підхід,
аналіз трансакційних витрат
Передумова аналізу

Холізм
(тлумачення
інститутів
через
потреби індивідів в існуванні
обмежень,
структуруючи
їх
взаємодію)

Методологічний індивідуалізм
(пояснення поведінки індивідів
через характеристики інститутів, які
визначають їх взаємодію)

Рис. 1. Особливі та загальні риси в методології наукових шкіл “старого”
інституціоналізму та неоінституціоналізму
Джерело: власні дослідження на основі [6, с. 44-46, 11, с. 28-31]
Здійснюючи порівняльну характеристику постулатів “старого” інституціоналізму та
неоінституціоналізму, виділено суттєві особливості кожної з шкіл. Вони зводяться до такого:
 представники “старого” інституціоналізму досліджують проблеми економіки за допомогою
правових, політичних та психологічних методів, тоді як неоінституціоналісти за допомогою методів
неокласичної економіки знаходять вирішення проблем в сфері політики, права та соціології;
 представники першої школи досліджували колективну діяльність з захисту інтересів індивідів
(професійні комітети, уряди), тоді як представники другої в своїх дослідженнях, застосовуючи
принципи методологічного індивідуалізму, на перше місце ставлять незалежного індивіда, який за
своїми вподобаннями вирішує членом якого колективу бути [6, с. 44-45].
Разом з цим, існують і такі спільні риси в дослідженні методології інституціоналізму, як
використання інституційного та еволюційного підходів; дослідження процесу розвитку системи, а не її
функціонування, врахування ролі соціального середовища тощо.
Узагальнюючи дослідження відомих вчених та методологічні особливості різних течій встановлено,
що інституціоналізм, як перспективний вектор економічних досліджень, пояснює економічні проблеми
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об’єкта через призму формальних і неформальних правил та традицій (інституцій), які спонукають суб’єкта
до певних дій та формують мотиваційний механізм соціально-економічного змісту.
З постійно зростаючим інтересом вчених до проблематики інституціоналізму загострюються
проблеми неправильного вживання та формального тиражування таких основних та похідних понять
напряму, як “інститут”, “інституція”, “інституційний” та “інституціональний”. Здебільшого таке вживання
термінів використовується для категоріального осучаснення тексту. Але в працях дослідників
інституціоналізму існують тлумачення цих категорій, які відрізняються між собою, і залежать в основному
від сфери досліджень автора, або ж застосовуються як синоніми (табл. 1). Так, в соціологічних науках
інститути досліджуються з врахуванням практичних навичок та знань. Історичні науки представляють
інститути та інституції в їх еволюційних механізмах розвитку. Представники правових наук розглядають
інститути як стійкі комплекси юридичних правил; економісти ж вбачають в інститутах (інституціях) засоби
суспільного обміну та складові механізму регулювання ринкових відносин [7].
Таблиця 1
Підходи до понять “інституту” та “інституції” в економічних дослідженнях вітчизняних і
зарубіжних вчених
“Інституція”
Автор
Веблен Т.,
[2, с. 202]

“Інститут”

Зміст
Результат процесів, які відбулися в
минулому,
і
не
відповідають
вимогам
сучасності;
навички
мислення
Норт Д.
Правила гри в суспільстві, або,
[10, с. 11]
точніше,
придумані
людьми
обмеження,
які
спрямовують
людську взаємодію у певне річище.
Остром Е.
Набір працюючих правил, для
[20, с. 51]
визначення того, хто має приймати
рішення в певних сферах
Фуруботн Е. та Набір
формальних
та
Ріхнер Р.
неформальних правил, а також
[19, с. 6]
спонукальних
заходів
до
їх
дотримання
Саблук П.
Правила, формальні і неформальні
[13, с. 8]
зв’язки,
обмеження,
які
структурують людську взаємодію,
забезпечують
регулювання
життєвого простору
Шпикуляк О.
Правила,
традиції,
усталені
[17, с. 162]
стереотипи; умови ринку
Джерело: власні дослідження

Автор
Веблен Т.,
[2, с. 201-202]

Зміст
Закріплення звичаїв і порядків у
вигляді закону чи закладу

Норт Д.
[10, с. 14-20]

Лопатинський
Ю.
[9, с. 33-34]

Організації, тобто державні органи,
політичні органи, партії, профспілки
(все те, що формує стратегію та
майстерність “правил гри”)
Спосіб мислення і дій, втілений у
соціальних звичаях, установленнях,
правилах поведінки
Писані та неписані норми і правила,
що є умовами та передумовами
прийняття рішень

Саблук П.
[13, с. 8]

Організації,
кодекси
установи, закони

Шпикуляк О.
[17, с. 162]

Утворення,
які
структурують
економічну взаємодію агентів ринку

Чухно А.
[16, с. 5]

правил,

Щоб зрозуміти основну різницю між цими трактуваннями, варто взяти до уваги те, що термін
“інститут” (від лат. “institutum” – устрій, установа, організація) тлумачиться як сукупність норм права,
котра охоплює певні суспільні відносини або як науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади;
тоді як “інституції” (лат.“institutiones” – настанова) означають назву елементарних підручників
римського цивільного права; установи, заклади [14, с. 473].
Порівнюючи дослідження зарубіжних і вітчизняних вчених, варто наголосити, що існують ознаки
зближення їх позицій, які пояснюють концептуальне бачення інституцій та інститутів представниками
напряму. Досить часто категорія “інституція” під час перекладу з першоджерел на російську мову
вживається невірно і в подальших дослідженнях повністю втрачає свій зміст. Наприклад, назва книги
Д. Норта “Institutions, institutional change and economic performance” [10] в перекладі на російську мову
така: “Институты, институциональные изменения и функционирование экономики”. Звідси і виникає
проблема в розмежуванні понять, оскільки українською назва книги відображає зміст найточніше
(“Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки”).
У своїй науковій доповіді П. Саблук зазначає, що у використанні категорій інституціоналізму потрібно
враховувати таку особливість, як можливість інституції приймати форму інституту у певному суспільному
розвитку та ринковому механізмі. З огляду на це, інституції можуть втілюватися в інститутах, тоді як інститути
потребують інституцій для забезпечення розвитку соціально-економічних формацій, які відповідали б
сучасним вимогам суспільства [13, с. 8]. Водночас, питання синонімії основних категорій інституціоналізму
вирішується окресленням специфіки застосування кожного з них та неприпустимості ототожнення їх значень.
Вивчаючи світовий та вітчизняний досвід щодо тлумачення зазначених категорій, встановлено,
що “інституція” вживається для позначення механізму дії норм (правил) у будь-якій галузі суспільних
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відносин та особливостей управління. Наприклад, економічні, правові та соціальні інституцій
пояснюються як явища суспільного життя і, водночас, інформують про їх характерні риси. Тоді як
словосполучення банківський інститут – банківська інституція, інвестиційний інститут – інвестиційна
інституція розрізняються так: в першому випадку розкривається зміст самостійної структури
(організації), в другому – тлумачиться механізм її дії [4]. Таким чином, основним синонімом до поняття
“інституція” може бути поняття “механізму”, але ні в якому разі не “інституту”.
Досліджуючи суть інституцій, зазначимо, що вони створюють певне інституційне середовище,
яке впливає на поведінку індивіда, але при цьому встановлює обмеження для здійснення його
діяльності, використовуючи економічні, політичні, правові, психологічні та соціальні чинники (рис. 2).
Інституція

За видами

Формальні

За типами

Неформальні

Економічні

Релігійні

Політичні

Культурні

Правові

Традиційні

Зовнішні (правила, які
визначають характер
господарської діяльності)
Внутрішні (правила, які
знижують міру невизначеності, ризику і трансакційних
витрат)

Рис. 2. Класифікація інституцій за типовими та видовими ознаками
Джерело: власні дослідження на основі [12, с. 391]
Принциповою є класифікація інституцій на формальні та неформальні. До формальних
належать економічні, правові та політичні інституції, які через відповідні інститути здійснюють
безпосереднє регулювання діяльності індивіда. Неформальні інституції представлені традиціями,
звичаями, моральними установками, стереотипами, культурними та релігійними вподобаннями.
Фактично, роль неформальних інституцій відображається в господарській етиці та внутрішніх
стандартах поведінки індивідів в суспільстві.
Узагальнюючи погляди відомих вітчизняних і зарубіжних вчених та враховуючи особливості і
відмінності в трактуваннях зазначених визначень, встановлено, що інституції представлені
формальними та неформальними правилами і нормами, які забезпечують розподіл необхідних
ресурсів, формують ефективну систему мотивації праці, сприяють залученню інвестицій та підготовці
висококваліфікованих працівників. Інститути, в широкому розумінні, варто визначати як закріплення
цих правил у законах (нормах, обмеженнях), а також це сукупність установ та організацій, які
регламентують ці норми.
Враховуючи зазначене, синонімічними за своїм змістом не можуть бути похідні поняття
“інституційний” та “інституціональний”. Оскільки, “інституційний”, враховуючи всі відмінності між
інститутом та інституцією, трактується як такий, що характеризує будь-яку економічну поведінку
суб’єкта та представляє взаємозв’язок інституційних утворень та інфраструктурних складових, які
регулюють його діяльність і призначені сприяти ефективному розвитку економіки. Разом з тим,
“інституціональний, за своїм змістом, відображає процес формування інституцій та інститутів у процесі
еволюції ринкового механізму.
Висновки з проведеного дослідження. Проведене дослідження дозволяє простежити
термінологічні особливості та загальні риси основних складових інституціоналізму. Питання синонімії
“інституту” та “інституції” вирішується шляхом окреслення кола особливостей використання кожного з
них. Інституції відображають сукупність відносин між індивідами та механізми їх регулювання;
інститути, в свою чергу, закріплюють та регламентують їх у діяльності. Використовуючи ці поняття в
майбутніх дослідженнях, потрібно враховувати їх історичну та гносеологічну еволюцію та спиратися
на теоретичний базис теорії інституціоналізму.
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Анотація
У статті розглянуто загальні та особливі риси методології “старого” інституціоналізму та
неоінституціоналізму. Проаналізовано еволюцію трактування категорій “інститут” та
“інституція”, визначено особливості їх застосування.
Ключові слова: інститут, інституція, інституціоналізм, неоінституціоналізм, “старий”
інституціоналізм.
Аннотация
В статье рассмотрены общие и особенные черты методологии “старого”
институционализма и неоинституционализма. Проанализировано эволюцию трактирования
категорий “институт” и “институция”, определены особенности их применения.
Ключевые слова: институт, институция, институционализм, неоинституционализм,
“старый” институционализм
Annotation
The paper considers the general and peculiar features of “old” institutionalism and neoinstitutionalism.
The author has analyzed the evolution of interpreting the categories “institute” and “institution”; it also
determines the peculiarities of their applying.
Key words: institute, institution, institutionalism, “old” institutionalism, neoinstitutionalism.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ
СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФУКЦІОНУВАННЯ
ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
Постановка проблеми. Феномен життєдіяльності особистих селянських господарств (ОСГ), як
форми дрібнотоварного виробництва, є об'єктом дискусій вчених-економістів, політиків, урядовців
протягом досить тривалого періоду. Вони являють собою надто важливі питання, на якому
перетинається багато інтересів, зумовлених складними і суперечливими процесами їх функціонування
та проблемами подальшого розвитку. Це зацікавлення викликано ще й ситуацією, за якої у процесі
аграрних економічних перетворень саме згадана форма господарювання виявилася стійкішою і
мобільнішою, зайнявши власну нішу у процесі становлення багатоукладної економіки та ринкових
відносин.
В умовах численних інституційних перетворень, що мають місце в історії України, де
характерною ознакою кінця ХХ – початку ХХІ ст. виявилася руйнація матеріальної бази
великотоварних виробників сільськогосподарської продукції, особисті селянські господарства стали
основними товаровиробниками найбільш трудомістких та економічно непривабливих галузей
сільського господарства, передусім тваринництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У теперішніх реаліях, в нашій країні вивченням цієї
форми господарювання приділяли увагу Ю. Акчуріна, І. Баланюк, Г. Беккер, П. Березівський, О. Біттер,
О. Дем'янчук, Т. Дудар, В. Збарський, Ф. Зінов'єв, А. Даниленко, О. Комліченко, Д. Крисанов,
Г. Купалова, В. Липчук, Л. Ліпич, М. Малік, В. Месель-Веселяк, Л. Михайлова, С. Онисько,
О. Онищенко, І. Прокопа, П. Саблук, Г. Черевко, Л. Шепотько, В. Шиян, О. Шпичак, В. Юрчишин та ін.
Їхні роботи мають важливе значення і слугують підґрунтям сучасних економічних поглядів на
проблеми розвитку та функціонування особистих селянських господарств. Відсутність єдиної
методологічної основи щодо трактування поняття «особисте селянське господарство», природи його
функціонування, призвело до необґрунтованих втрат певних видів соціального захисту порівняно з
жителями міст та тінізації виробництва продукції в аграрному секторі економіки, до спотворення ролі й
місця особистого селянського господарства у виробництві й забезпеченні населення України
сільськогосподарською продукцію.
Постановка завдання. Метою даної статті є здійснення аналізу формування інформаційностатистичної бази функціонування особистих селянських господарств.
Виклад основного матеріалу дослідження. У дослідження сімейного селянського
господарства, як трудової й споживчої одиниці в аграрному секторі, значний вклад внесли вітчизняні
вчені-аграрники, такі як М.П. Макаров, О.В. Чаянов та багато інших, які вивчали зв'язок між складом
родини, обсягом землекористування, виробництва й добробутом в умовах формування ринкових
відносин. Вони розглядали перехід селянського господарства від споживчо-трудового типу до
підприємницького й зазначали, що чим більше в нього можливостей розширити виробництво під
тиском споживчих запитів родини, тим воно економічно потужніше. У свою чергу з розширенням
господарства воно поступово втрачає свій натуральний характер і має ширші можливості
пристосуватися до ринку.
Дослідники вивчали вплив демографічних процесів на економічне становище селянської
родини, на те, що вона є господарсько-побутовим об'єднанням «їдців» і «працівників», тому їх
співвідношення великою мірою визначає її соціально-економічне значення.
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Безумовно, ОСГ – це не фермерське господарство, але деякі закономірності й процеси, що
відбуваються в селянських господарствах, описані в роботах О.В. Чаянова, характерні й для ОСГ.
Вивчення цих процесів допомагає у виробленні стратегії розвитку аграрного сектору взагалі й
господарств населення зокрема.
Важливе значення для дослідників базової одиниці аграрного сектору – сільської родини та її
господарства – й дотепер має робота О.В. Чаянова «Бюджетні дослідження. Історія й метод»
(1929 р.), у якій автор аналізує ефективність організації селянського господарства, споживання й
рівень життя селянської родини, їх взаємозв'язок і залежність. «Чому ж сьогодні, – задаються
питанням автори вступної статті до книги О В. Чаянова «Селянське господарство» Н.К. Фігуровська й
О.І. Глаголєв, – росте зацікавлення до теоретичної спадщини О.І. Чаянова?» [1, c. 34]. І відповідають:
«На нашу думку, головним підтвердженням життєвості його вчення про селянське господарство стало
виживання сімейних й особистих форм ведення сільського господарства в нашій країні й в усьому
світі. Звичайно, сучасне особисте селянське господарство (ОСГ) радикально відрізняється від
селянських господарств 20-х років XX століття, однак є в них і загальна риса – сімейна
самоорганізація ведення сільського господарства, заснована на особистій праці членів колективу.
Післявоєнний період розвитку економіки СРСР довів тезу О.В. Чаянова про значну стійкість цієї
форми ведення сільського господарства» [2, c. 123].
Обстеження умов життя домогосподарств в Україні має вагомий історичний досвід. Воно
започатковано ще за часів земської статистики наприкінці XIX століття обстеженнями селянських
господарств способом моментних (одноразових) спостережень.
Бюджетним обстеженням відводилося важливе значення як одному з найвідповідальших
методів вивчення рівня життя населення України. Поняття «рівень життя» вперше було
сформульовано ще у 1696 році у праці англійського економіста Г. Кінга. На основі цього поняття за
матеріалами обстеження сімейних бюджетів узагальнювалися дані про реальні доходи та витрати
різних верств населення.
Бюджетні дослідження стали звичним явищем на початку ХХІ століття і забезпечили
накопичення додаткових знань про способи життєдіяльності селянських сімейних господарств. Суть
цього методу полягала в детальному висвітленні й аналізі співвідношення виробництва і споживання в
окремих селянських господарствах протягом усього сільськогосподарського циклу. Вивчення
сімейного бюджету додало чіткості в дослідженні функціонування організаційно-виробничих форм у
землеробстві і тваринництві, зборі врожаю та його обробці, а також виявило повсюдне залучення
найманої праці. Результати таких досліджень підтверджували використання сімейної праці в
селянському господарстві і стійку тенденцію до фактичного розподілу по організаційно-економічних
формах господарювання залежно від цілей споживання та виробництва на ринок, що є специфічним
для кожної місцевості (наприклад, у чорноземних областях жито призначалося для домашнього
споживання, а пшеницю й коноплі вирощували на продаж; у північних областях пріоритетне значення
мав льон або ж займалися ремеслами для забезпечення необхідного грошового доходу) [3, c. 123].
Співвідношення між ступенем заможності та економічною стратегією селянських господарств виявило
наступну залежність: зростала частка приробітку, отриманого на стороні, для бідних селян через
найману працю, більшість середняків концентрували зусилля у власному господарстві і зростала
частка зовнішніх надходжень за рахунок підприємницької діяльності у представників найбільш
заможних верств селянства. Подібним розподілам відповідало поширення грошових відносин, але на
заробітну плату або продаж продукції припадало менше половини доходу середньостатистичного
селянина. Як показав підрахунок витрат на споживання, значна частина доходів сімей витрачалася на
придбання продуктів харчування, деяку частину використовували для закупівлі текстильних товарів,
практично не витрачали кошти на культурне дозвілля і вкрай мало спрямовувалося на
заощадження [4, c. 121].
Сім’ї брали участь в обстеженні протягом багатьох років [6, с. 60]. У разі відмови та вибуття з
різних причин з обстеження таку сім’ю необхідно було замінити на іншу з аналогічними соціальнодемографічними характеристиками.
Бюджети обстежувалися систематично, для чого статистик двічі на місяць відвідував сім’ю і
щомісяця заповнював бланки бюджетів на основі опитування-бесіди з членами сімей, використовуючи
при цьому допоміжні записи про доходи і витрати, які щоденно велися в сім’ях. Крім того, для запису в
бюджетах залучали одержані за місцем роботи членів сімей документовані дані про оплату праці, різні
допомоги, пенсії і т. п. [5, c. 225].
У перші роки радянської влади бюджетні обстеження проводилися епізодично, в різний час і в
різних місцевостях, але вони давали змогу на той час скласти уяву про реальний стан життя
населення. Проводилися вони за досить широкою програмою.
Сучасна концепція й програма розвитку сільського господарства мають бути правильно
зорієнтовані стосовно не тільки аграрного сектору в цілому, а й щодо окремих соціально-економічних
форм господарювання в аграрній економіці [7, c. 65]. В аграрній політиці необхідно враховувати й
підтримувати економічними заходами поділ виробництва і праці між господарствами населення та
великими сільськогосподарськими підприємствами. Вона повинна враховувати істотні зміни, що
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відбулися в структурі сільського господарства за останні роки, й відповідно визначати подальший
розвиток ОСГ на найближчу і віддалену перспективу. У свою чергу для ефективного впливу на
процеси, що відбуваються в ОСГ, для регулювання його розвитку заходами аграрної політики
необхідно ґрунтовне вивчення цієї сфери економіки. У зв'язку зі збільшенням питомої ваги
господарств населення у валовій продукції сільського господарства й істотним підвищенням їх
значення в доходах і споживанні як сільського, так і міського населення, постає питання про
посилення досліджень цієї сфери сільськогосподарського виробництва, передовсім питань кооперації
як особистих підсобних господарств, так і кооперативних форм їх обслуговування, нових тенденцій у
розвитку цих господарств, а також про розширення порівняльного аналізу економічної ефективності
різних форм господарювання, включаючи селянські (фермерські) господарства та господарства
населення [8, c. 66].
Основною метою обстеження умов життя домогосподарств є забезпечення інформаційної бази
для всебічного аналізу рівня життя населення країни, його матеріального добробуту.
Інформація про діяльність особистих селянських господарств надходить з таких джерел:
1) шляхом складання статистичної звітності органами сільських рад;
2) вибіркове обстеження домогосподарств, які здійснюють органи статистики;
3) вибіркове анкетування діяльності особистих селянських господарств різноманітними
дослідницькими установами.
Аналіз наведених форм статичної інформації забезпечує значно ширший спектр інформації про
діяльність господарств населення.
Висновки з проведеного дослідження. Основними причинами суб’єктивності інформації в
погосподарських книгах є:
1. Відомості в Погосподарській книзі стосовно чисельності худоби відображають лише в кінці
календарного року, коли її кількість у господарствах населення мінімальна.
2. Інформацію про кількість худоби та птиці представнику сільської ради, який заносить її в
Погосподарську книгу, надає голова домогосподарства.
3. Інформація про використання земельної площі надходить на основі візуального виміру та зі
слів власника ОСГ. Трансформацію земельної ділянки від одного власника до іншого також не
відображають у Погосподарській книзі, оскільки такий механізм трансформації невідпрацьований.
4. Інформацію про структуру посівних площ голови домогосподарств не надають, оскільки
Погосподарська книга заповнюється в грудні, тобто в кінці календарного року.
З вищевикладеного можна зробити висновок, що інформація, яку представляють працівники
сільських рад, містить велику статистичну похибку. Під час детального аналізу погосподарських книг
однієї із сільських рад, проведеного автором, статистична похибка по великій рогатій худобі ставила
13%, по свинях – 24%, птиці – 60%, кролях – 31%, по площі землекористування – 12-15%. Статистична
інформація, яку надають працівники сільської ради до органів статистики про валовий збір
рослинницької продукції, формується на основі візуального спостереження, яка дає статистичну
похибку до 70 %. За такої похибки інформація недостовірна.
Для одержання достовірної інформації необхідні спеціальні соціологічні обстеження, які
внаслідок своєї трудомісткості обмежують можливості проведення аналізу. Тобто, стосовно
визначення вартісних показників діяльності особистих селянських господарств потрібне деталізоване
вибіркове обстеження діяльності господарств населення.
Доцільно використовувати анкетне опитування діяльності ОСГ. Для цього було організовано
кілька разових анкетних опитувань їх діяльності.
Під час вибору об’єкта опитування враховувалися такі фактори:
- ґрунтово-кліматична зона;
- віддаленість від основного місця реалізації;
- ступінь розвиненості інфраструктури села;
- середній вік членів домогосподарства;
- чисельність домогосподарства;
- наявність сільськогосподарського підприємства.
Анкетування проводили з метою аналізу ефективності виробництва деяких видів тваринницької
продукції – молока, свинини, яловичини та рослинницької – овочів (закритого і відкритого ґрунту),
картоплі, цукрових буряків, кормових і зернових культур.
На нашу думку, існуючу статистичну інформацію про діяльність господарств населення
недоцільно використовувати для здійснення мікро- і макроекономічних розрахунків, але вона є
потрібною.
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Анотація
Розглядаються методичні підходи до формування статистичного масиву інформації про
функціонування особистих селянських господарств. Особлива увага приділяється аналізу існуючих
статистичних форм вибіркового обстеження.
Ключові слова: бюджет, домогосподарство, особисте селянське господарство, вибіркове
обстеження.
Аннотация
Рассматриваются методические подходы к формированию статистического массива
информации о фукционировании личных крестьянских хозяйств. Особенное внимание уделяется
анализу существующих статистических форм выборочного обследования.
Ключевые слова: бюджет, домохозяйство, личное крестьянское хозяйство, выборочное
обследование.
Annotation
The paper considers methodical approaches to an array of statistical information on fuktsionuvannya
subsidiary farms. Particular attention is paid to the analysis of existing statistical survey forms.
Key words: budget, household, private plot farming, selective examination.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО АНАЛІЗУ
АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ
Постановка проблеми. Своєчасне відтворення основних засобів є необхідною умовою
забезпечення технічного розвитку підприємства у відповідності до сучасних вимог. Однією з
найвагоміших складових регулювання процесу відтворення основних засобів на підприємстві, його
фінансовим підґрунтям є амортизаційна політика. Саме амортизаційна політика як складова частина
інвестиційної та загальної фінансово-економічної політики повинна створювати сприятливі умови для
стимулювання процесу оновлення основних засобів, сприяти зміцненню фінансової бази
підприємства, його інноваційній орієнтації, бути інструментом поєднання підприємницьких і
загальнодержавних економічних інтересів [2].
Нажаль сьогодні амортизаційна політика на багатьох підприємствах України не виконує свого
призначення. Це позначається на рості зношуваності основних засобів, уповільненні процесів
впровадження досягень НТП та скороченні обсягів власних фінансових коштів підприємств. Така
ситуація характерна і для монополіста ринку послуг фіксованого зв’язку України – ВАТ «Укртелеком»,
від стану та технічного рівня основних засобів якого залежить якість послуг фіксованого зв’язку більш,
ніж дев’яти млн. мешканців країни. Для зміни ситуації, що склалася, необхідно своєчасно отримувати
інформацію про результати амортизаційної політики, що проводиться оператором. Тому особливої
важливості набувають питання дослідження напрямів аналізу та показників, які нададуть повну та
вичерпну характеристику амортизаційної політики підприємства зв’язку.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню амортизаційної політики, її ролі у
процесі відтворення основних засобів присвячено праці вітчизняних економістів: Бакай В., Дугієнко Н.,
Житного П., Кленіна О., Косової Т., Лісовського І., Хомякова В., Чумаченко М. [1 – 8] та інших
науковців. Їх праці віддзеркалюють питання сутності, формування, порядку обліку амортизації,
досліджують вплив застосування різних методів амортизації на кінцеві результати діяльності
підприємства.
Водночас, необхідно відзначити, що методичним питанням аналізу стану та результативності
амортизаційної політики підприємства приділено недостатньо уваги, не сформовано комплекс
показників за якими можливо проаналізувати амортизаційну політику та визначити тенденції у процесі
відтворення основних засобів на підприємстві.
Постановка завдання. Метою статті є методичне обґрунтування напрямів та переліку
показників аналізу амортизаційної політики оператора зв’язку для отримання якісної інформації щодо
її стану та результативності по забезпеченню процесу відтворення основних фондів.
Виклад основного матеріалу дослідження. На рівні підприємства амортизаційна політика
представляє собою складову частину загальної політики формування власних інвестиційних ресурсів,
яка складається із сукупності способів управління порядком нарахування й використання
амортизаційних відрахувань. Амортизаційні відрахування, з одного боку, відображають частину
вартості основних засобів, що переноситься на собівартість виробленої продукції, а з іншого,
виступають джерелом власних фінансових коштів підприємства на оновлення та розвиток
виробництва. Тому аналіз амортизаційної політики необхідно проводити за двома напрямами:
інтенсивність процесу відтворення основних засобів та формування і використання коштів
амортизації.
Інтенсивність процесу відтворення основних засобів на підприємстві характеризується
розміром норми амортизації та зміною показників стану основних засобів . Отже, до показників цього
напряму аналізу амортизаційної політики підприємства слід віднести норму амортизації та коефіцієнт
зносу.
Норма амортизації. На підприємствах зв’язку експлуатується значна кількість різних видів
основних засобів. Загальний темп відтворення вартості основних фондів в цілому по підприємству
буде відображати середня норма амортизації. Аналіз даних фінансової звітності оператора зв'язку [9]
показав, що розміри нарахованої значно відрізняються від обсягів використаної амортизації. Тому в
статті для характеристики інтенсивності процесів відтворення основних засобів на підприємстві
пропонується визначати номінальну та реальну середні норми амортизації:
– номінальна середня норма амортизації визначається як відношення розміру нарахованої по
підприємству амортизації (Анар) до їх первинної вартості (Фп):
На ном = (Анар / Фп)×100

(1)

– реальна середня норма амортизації визначається, виходячи з розміру амортизації, що
використана підприємством (Авик):
На реал = (Авик / Фп)×100

(2)

Коефіцієнт зносу визначається як відношення обсягів накопиченої за роки експлуатації
основних засобів амортизації до їх первинної вартості. В динаміці зміна коефіцієнту зносу дає
змогу порівняти інтенсивність нарахування амортизації та темпи старіння основних засобів.
Формування і використання коштів амортизації, на думку авторів, можна
охарактеризувати такими показниками як динаміка за обсягами нарахованої амортизації, частка
використаної амортизації, частка амортизації у витратах підприємства, показник чистих інвестицій
підприємства.
Динаміка за обсягами нарахованої амортизації дає змогу охарактеризувати процес
формування коштів амортизаційного фонду.
Розмір частки використаної амортизації дає змогу визначити частину нарахованої
амортизації, яка була використана підприємством на забезпечення процесу відтворення основних
фондів (dАвик), та частину яка залишилась для накопичення (1 – dАвик):
– частка використаної амортизації визначається як відношення використаної амортизації (Авик)
до нарахованої (Анар):
dАвик = Авик / Анар.
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Частка амортизації в витратах (dАвитр) підприємства характеризує фондоємність виробничого
процесу підприємства та надає уявлення про частку фінансування поточної діяльності оператора, яка
припадає на забезпечення процесу відтворення основних засобів:
dАвитр = Анар / В,
де В – операційні витрати оператора зв'язку.

(4)

Показник чистих інвестицій підприємства надає загальну характеристику стану процесу
відтворення основних засобів на підприємстві. Зазвичай визначається як різниця між обсягом валових
капітальних інвестицій оператора та розміром його амортизаційних відрахувань. На нашу думку, для
характеристики амортизаційної політики такий показник слід розраховувати за величиною
використаної амортизації. Це дасть змогу більш точно відобразити характер відтворювального
процесу за основними засобами на підприємстві.
Розглянемо застосування пропонованого переліку показників для аналізу амортизаційної
політики підприємства на прикладі даних фінансової звітності оператора зв'язку – ВАТ «Укртелеком» у
2008 –2010 рр. (табл. 1).
Таблиця 1
Аналіз показників, що характеризують амортизаційну політику оператора зв'язку
Значення показника за роками

Індекс динаміки

Показник
2008

2009

2010

2009

2010

1231370

1310435

1335673

1,06

1,02

6,7

6,8

6,9

-

-

1228537

753309

460715

0,61

0,61

6,6

3,9

2,4

-

-

9162542

10272216

11405910

1,12

1,11

Ступінь зносу, %

49,58

53,46

57,2

-

-

Частка використаної амортизації

1,21

0,68

0,34

0,56

0,51

Амортизація нарахована, тис. грн.
Середня норма амортизації номінальна, %
Використана амортизація, тис. грн.
Середня норма амортизації реальна, %
Знос, тис. грн.

Частка амортизації у витратах, %
Чисті інвестиції, тис грн.

17

18

19

-

-

594 463,0

248 651,0

52 956,0

0,42

0,21

Аналіз показників, що характеризують амортизаційну політику оператора зв'язку у 2008-2010
рр., виявив уповільнення темпів обсягів нарахованої амортизації з 6% до 2% та збільшення ступеня
зносу з 49,58% до 57,2%. Порівняння в динаміці середньої номінальної та реальної норми амортизації
(рис. 1) показує, що нарахована норма збільшується, а реальна, навпаки, зменшується більш, ніж у 2
рази - з 6,6% до 2,4%.

Рис.1. Порівняння в динаміці реальної та номінальної середньої норми амортизації
Це пов’язано зі значним зменшенням частки використаної амортизації – більш, ніж на 70% за 3 роки.
При цьому можна було б передбачити, що невикористані кошти спрямовуються на накопичення у
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амортизаційному фонді, але така ситуація майже неможлива, оскільки протягом аналізованого періоду
оператор отримує збитки [9]. Показник чистих інвестицій оператора (розрахованих за обсягами
використаної амортизації) має позитивне значення, тобто оператор на відтворення основних фондів
спрямовує більше коштів, ніж амортизаційні відрахування, але їх обсяг за 2008-2010 рр. скоротився майже
на 91%. Отже, оператор значно зменшує і обсяги використаної амортизації, і обсяги інших коштів на
забезпечення відтворення основного капіталу. Такі зміни негативно відбиваються на інтенсивності
процесів відтворення засобів та у майбутньому подальше будуть сприяти збільшенню ступеня зносу,
зниженню технічного рівня обладнання зв'язку, і як наслідок, погіршенню якості послуг що надаються.
Висновки з проведеного дослідження. Підводячи підсумки проведених досліджень вважаємо
за необхідне зробити наступні висновки.
Подвійне значення амортизації, як економічної категорії, яка відображає частину вартості
основних засобів, що переноситься на собівартість виробленої продукції та водночас виступає
джерелом власних фінансових коштів підприємства на їх оновлення й розвиток, обумовлює
доцільність проведення аналізу амортизаційної політики підприємства за двома напрямами:
інтенсивність процесу відтворення основних засобів та формування і використання коштів
амортизації.
Запропоновані у даному дослідженні економічні показники, характеризують амортизаційну
політику підприємства. Також обґрунтована необхідність порівняння номінальної та реальної
середньої норми амортизації по підприємству.
Аналіз показників, що характеризують амортизаційну політику оператора зв'язку, свідчить, що
інтенсивність процесу відтворення основних засобів знижується в результаті значного скорочення
обсягів коштів на його забезпечення. Це сприяє збільшенню ступеня зносу, зниженню технічного рівня
обладнання зв'язку, і як наслідок, сприяє погіршенню якості послуг, що надаються. Результати
проведеного аналізу амортизаційної політики оператора зв'язку можуть бути використані для розробки
рекомендацій щодо удосконалення відтворювального процесу основних засобів на підприємстві.
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Анотація
В статті наведено результати досліджень щодо обґрунтування методичних аспектів
проведення аналізу амортизаційної політики підприємства, зокрема: сформульовано напрями
аналізу та визначено перелік показників. На основі пропонованого переліку показників здійснено
аналіз стану амортизаційної політики оператора зв'язку ВАТ «Укртелеком».
Ключові слова: амортизаційна політика, показники, норма амортизації, відтворення
основних фондів.
Аннотация
В статье приведены результаты исследований по обоснованию методических аспектов
проведения анализа амортизационной политики предприятия, в частности: сформулированы
направления анализа и определен перечень показателей. На основе предлагаемого перечня
показателей проведен анализ амортизационной политики оператора связи ОАО «Укртелеком».
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ВСЕСВІТНІХ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ
Постановка проблеми. Глобалізація світової економіки, ринків капіталу є головним
аргументом на користь формування єдиного комплексу стандартів або єдино-зрозумілої «фінансової
мови». Оскільки іноземні інвестори постійно знаходяться в пошуку підприємств у які можна вкласти
свої капітали, виникає потреба у порівнянні результатів діяльності суб’єктів господарювання в різних
країнах. В той же час, бажання України більш активної участі у світових економічних процесах,
викликає необхідність роботи із звітністю зарубіжних компаній, яка складена за вимогами МСФЗ.
Постійно виникає запитання: чи можна порівняти звітність вітчизняних та зарубіжних підприємств ?
Наявність цілої системи показників, які необхідно порівнювати, носить багатогранний характер.
Узагальнення інформації про різні об’єкти обліку в межах окремого підприємства чи компанії, можливе
тільки шляхом гармонізації та стандартизації різних облікових систем.
Аналіз останніх публікацій та досліджень. Досвід розвитку передових держав світу
свідчить, що трансформація обліку відповідно до міжнародних стандартів є однією з передумов
реформування економіки будь-якої країни. Тому не дивно, що питання гармонізацій та стандартизації
обліку висвітлюються в багатьох наукових публікаціях. Ваговий внесок у вивчення та розвиток цієї
проблеми зробили такі зарубіжні: Р. Антоні, Дж. Блей, П.С. Безруких, С.А. Ніколаєва, В.Ф. Палій,
Я.В. Соколов, С.А. Стуков, А.Д. Шеремет і вітчизняні: Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, Г.Г. Кірейцев,
М.В. Кужельний, З.М. Пархоменко, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко, В.Г. Швець та інші вчені
– економісти. Проте питання розробки та впровадження всесвітніх облікових стандартів потребує
детального розгляду, що й обумовило актуальність даного дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є виявлення основних організаційно-інформаційних
проблем та систематизація поглядів на гармонізацію та стандартизацію бухгалтерського обліку і
звітності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Кожен суб’єкт господарювання самостійно
визначає порядок організації і ведення обліку, тому необхідні єдині правила складання фінансової
звітності, які зрозумілі користувачам, відповідають їх інформаційним запитам і гарантують
об’єктивність відображеної у звітності інформації.
Національні стандарти обліку (в основному фінансового) регламентують порядок підготовки і
подання фінансової звітності, розробляються для забезпечення інформаційних потреб користувачів у
кожній окремій країні. Зміст національних стандартів обумовлена потребами різних груп користувачів.
Про необхідність регулювання фінансового обліку свідчить схема (рис. 1).
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Зовнішні користувачі фінансової звітності

Вимоги до кількості та якості інформації, яка
акумульована у фінансовій звітності

Розробка національних стандартів обліку, які
регламентують порядок підготовки і представлення
фінансової звітності

Рис. 1. Причини розробки національних стандартів обліку [1, с. 20].
Зараз, на наш погляд, можна виділити три основні рівні стандартизації правил фінансового
обліку і звітності: національні, регіональні, міжнародні (табл. 1). За останні двадцять років було
виявлено багато відмінностей в методології бухгалтерського обліку, що і викликало необхідність
гармонізації бухгалтерського обліку на міжнародному рівні.
Таблиця 1
Види стандартів фінансового обліку і звітності
№
п/п

Вид стандарту

1

Національні
стандарти

Діють в окремій країні.
Галузь застосування
обмежена

2

Регіональні
стандарти

Діють в декількох країнах
певного регіону

3

Міжнародні
стандарти

Мають
міжнародне
значення, об’єднують досвід
багатьох країн

Галузь застосування

Особливості
В силу певних економічних причин окремі національні
стандарти набувають світового значення
Європейські директиви носять обов’язковий характер,
включені в національне законодавство країн – членів
ЄЕС, тому впливають на практику фінансового обліку
окремих країн
МСФЗ
носять
рекомендаційний
характер,
використовуються компанія різних країн для складання
фінансової звітності

Гармонізація – узгодження різних систем бухгалтерського обліку і звітності шляхом введення їх
в межі загальної класифікації, тобто стандартизації форми зі збереженням існуючих відмінностей.
Гармонізація бухгалтерських стандартів на міжнародному ринку дозволить:
− підвищити співвставність бухгалтерської звітності різних країн;
− активізувати оборот капіталу;
− підняти загальний методологічний рівень бухгалтерського обліку;
− скороти затрати на складання звітності багатонаціональних корпорацій;
− більш оптимально розподіляти світові ресурси [2, с. 564].
Отже, гармонізація є шляхом досягнення загальної співвставності фінансової звітності.
Розвиток міжнародних бухгалтерських стандартів – це робота на міжнародному рівні, до якої
залучені бухгалтери, фінансові аналітики, а також організації суб’єктів підприємництва, регулюючі
органи, фондові біржі, Організація економічного співробітництва та розвитку, ООН, Всесвітній банк та
інші зацікавлені міжнародні організації.
Організації, які займаються гармонізацією бухгалтерських стандартів на міжнародному рівні
представлені у табл. 2.
Проте на міжнародному рівні глобальна стандартизація бухгалтерського обліку має і своїх
опонентів. Без сумніву, що масштаби гармонізації обмежені дією таких чинників, як національне
податкове законодавство, відмінності рівнів економічного розвитку та освіти. На думку окремих
спеціалістів, міжнародні стандарти обліку не потрібні, їх створення дорого коштує та зводиться до
копіювання національних стандартів. Звідси сумнівна необхідність поширення стандартів, які важко
застосувати на практиці. На погляд інших науковців, випуск міжнародних стандартів спеціальною
організацією – це ще один нерозумний компонент переповнення стандартами.
Головним аргументом проти міжнародних бухгалтерських стандартів, все ж таки, залишається
унікальність кожного окремого суспільного середовища (країни чи групи країн).
У багатьох країнах під час розробки облікових стандартів активну участь приймають, як не
парадоксально, не бухгалтери. Облікові стандарти все частіше розробляються з врахуванням
економічних і політичних подій, національних особливостей, міжнародного впливу.
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Таблиця 2
Організації, які займаються гармонізацією бухгалтерських стандартів
№
п/п
1

2

Організації
та країни
Комітет
з
розробки
міжнародних
стандартів
бухгалтерського обліку (IASC)
(Австралія, Канада, Франція,
Німеччина, Японія, Мексика,
Нідерланди, Великобританія,
Ірландія і США)
Міжнародна об’єднана комісія
з цінних паперів (IOSC)
(представлена організаціями,
які регулюють обіг цінних
паперів у всьому світі)

3

Міжнародна
федерація
бухгалтерів (IASC)

4

Організація об’єднаних націй
(ООН)

5

Організація
економічного
співробітництва і розвитку

6

Гармонізація бухгалтерського
обліку на регіональному рівні
(займаються:
Союз
європейських
бухгалтерів,
Європейський
Союз,
Конфедерація
бухгалтерів
країн Азії і Тихоокеанського
регіону і т.д.)

Напрямки діяльності
Метою діяльності є керівництво розробкою і впровадженням міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку і звітності.

Провідна організація в сфері регулювання обігу цінних паперів, основне
завдання – координація правил діяльності фондових бірж на
загальносвітовому рівні. Мета діяльності сформульована наступним
чином:
- співробітництво у регулюванні ринку цінних паперів як на внутрішньому,
так і на міжнародному рівні;
- обмін інформацією, щодо нагромадженого досвіду вдосконалення
внутрішніх ринків;
- об’єднання зусиль із стандартизації та ефективного контролю
міжнародного обігу цінних паперів;
- сприяння у суворому дотриманні стандартів
Мета – розробка міжнародних стандартів аудиту, етики, освіти і підготовки
спеціалістів у галузі бухгалтерського обліку і їх представлення IASC.
Федерація ставить перед собою такі завдання:
- розширення ролі бухгалтерських стандартів і облікової професії шляхом
розробки технічних і професійних керівництв;
- розвиток професії у справі служіння суспільним інтересам;
- сприяння створенню і розвитку національних і регіональних організацій,
що підтримують інтереси бухгалтерів у всіх сферах діяльності;
- взаємозв’язок з міжнародними організаціями в розвитку ринків капіталу і
міжнародної торгівлі
У 1982 була заснована Міжурядова робоча група експертів ООН з
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і звітності. Займається
вивченням проблем бухгалтерського обліку і звітності транснаціональних
корпорацій, приймає участь в розробці національних і регіональних
стандартів
ОЕСР – міжурядова організація, яка заснована у 1960 р. У 1976 р. внесла
на розгляд кодекс управління багатонаціональними корпораціями, який
зачіпає питання бухгалтерської звітності
Існує думка про доцільність гармонізації бухгалтерського обліку в
регіональних структурах, тобто в межах групи країн з подібними соціальноекономічними та політичними умовами.
Внесок регіональних об’єднань у вирішення проблеми гармонізації
бухгалтерського обліку на світовому рівні полягає:
- керівництво бухгалтерським обліком всередині групи;
- створення міжнародних бухгалтерських стандартів для регіонального
рівня;
- ознайомлення Міжнародної федерації бухгалтерів і інших регіональних
груп зі специфічними проблемами регіону

Величина та різноманітність чинників, які впливають на стандарти бухгалтерського обліку,
відображають особливості організації розробки таких стандартів в різних країнах. Причому
необхідність розробки стандарту виникає у випадку існування конфлікту інтересів, адже саме
бухгалтерський облік випливає на розподіл суспільних благ між різними групами осіб.
Останнім часом питання вибору підходу до стандартизації бухгалтерського обліку є предметом
глибоких дискусій і досліджень. Предметом суперечок є, перш за все, сама необхідність стандартів
бухгалтерського обліку. Окремі науковці, наприклад, доводять, що ринковий механізм сам по собі
забезпечує продукування фінансової інформації для користувачів, і тому стандарти не підвищать
якість фінансової звітності. Інші твердять, що ринок не справляється із завдання неупередженого і
ефективного забезпечення користувачів необхідною їм фінансовою інформацією, і тому для
регулювання процесу представлення інформацій у фінансовій звітності необхідні стандарти.
Прихильники першої думки притримуються ринкового підходу, захисники ж останнього схиляються до
регулятивного підходу при запровадженні стандартів бухгалтерського обліку.
Існує два варіанти підходів до стандартизації бухгалтерського обліку:
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1. Ринковий підхід. Звітна інформація – економічний товар, подібно до інших товарів та послуг,
тому на неї діють всі сили попиту (зацікавленого користувача) і пропозиції (фінансові звіти). При
взаємодії цих двох ринкових сил досягається рівновага між оптимальним обсягом інформації та
оптимальною ціною. Якщо виникає попит на будь-яку інформацію, ринок продукує її за умови, що
запропонована ціна коректна. Ринок – ідеальний механізм видів необхідної інформації, її користувачів
та облікових стандартів, які регулюють порядок її представлення останнім. Прихильники такого
трактування твердять, що стандарти повинні бути необов’язковими для використання, так як це
призводить до появи надлишкової кількості стандартів, а затрати по підготовці інформації не несуть
споживачі [2].
2. Регулятивний підхід. Помилки, аномалії ринку, а також спотворення інформації за кількісними
і якісними параметрами викликають ріст недовіри зі сторони зацікавлених користувачів, але можуть
бути виправлені з допомогою системи регулювання. Останнє, особливо у формі стандартів
бухгалтерського обліку, може бути корисним регулятивним органам та аудиторам у частині надання
звітності, її перевірки та контролю.
Проведені нами дослідження дозволяють виділити два основних типи регулятивних теорій:
– теорія суспільного інтересу (регулювання здійснюється як реакція на вимогу суспільства
виправити неефективні або дискримінаційні прояви ринку. Мета такого регулювання – захист і
задоволення потреб суспільства в цілому);
– теорія груп тиску або захоплення влади (регулювання здійснюється за вимогою окремих
зацікавлених груп з метою максимізації своїх доходів).
У першому випадку регулювання здійснюється політичною владою, у другому – економічною.
Зараз активно дискутується питання про те, хто повинен займатись розробкою і запровадження
облікових стандартів: професійні бухгалтерські організації чи органи, які репрезентують інтереси
суспільства в цілому. Переваги і недоліки розробників стандартів наведені у табл. 3
Таблиця 3
Переваги і недоліки розробників стандартів
№
п/
п
1

2

Розробник стандартів

Переваги

Недоліки

Професійні
бухгалтерські
організації

1. Тісне співробітництво з бухгалтерами, що
забезпечує участь в розробці і прийнятті
стандартів спеціалістів-практиків
2. Розробники стандартів користуються
більшим авторитетом, ніж органи, які
представляють інтереси суспільства в
цілому
3. При розробці стандартів захищають
інтереси бухгалтерів і користувачів звітності
4. Краще адаптуються до мінливих
обставин
фінансового-господарської
діяльності, ніж стандарти створені силами
уряду

Органи,
які
представляють інтереси
суспільства в цілому

1. Рішення регулятивного органу мають
більшу законну силу
2. Урядовий орган менше залежний від
впливу керівництва компаній і великих
бухгалтерських та аудиторських фірм, що
сприятиме кращому розкриттю інформації
для інвесторів
3. Урядовий орган може бути каталізатором
змін
4. Стандарти бухгалтерського обліку мають
силу закону, тому вводяться в дію у
відповідності з загальними правилами і
процедурами

1.
Стандарти,
розроблені
неурядовими організаціями,
складно ввести в дію.
2. Професійні організації, як і
органи, які представляють
інтереси суспільства, можуть
перебувати під політичним
впливом
3.
В
межах
приватного
сектора немає лідера, який
дав би поштовх змінам в
межах держави
4.
Приватний
сектор
необхідно контролювати, так
як
його
цілі
можуть
відрізнятись від суспільних
1. При розробці стандартів
можуть вирішуватись інші
проблеми
за
рахунок
стандартів
2. Законодавчий процес може
перебувати під політичним
тиском
нарівні
з
професійними організаціями
3.
Розробка
стандартів
урядовими органами означає
необхідність
їх
суворого
дотримання і виключення
можливості
самостійних
суджень

В Україні повноваження по розробці національних стандартів акумульовані Міністерством
фінансів України та його дорадчим органом – Методологічною радою з бухгалтерського обліку.
Ступінь дотримання стандарту бухгалтерського обліку визначається його сприйнятливістю
зацікавленими сторонами та механізмом введення в дію. Сприйнятливість стандарту залежить від
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факторів: ясність стандарту, чітке керівництво до застосування, відкритість процесу прийняття та
затвердження, участь у розробці зацікавлених сторін. Доречними у цьому випадку є слова Хорнгрена
«ключем успіху підприємства є виготовлення продукту, прийнятного для споживача» [2, с. 220].
В різних країнах існують відмінні підходи, схеми, механізми розробки і впровадження облікових
стандартів, кожен з яких має як переваги, так і недоліки. Оптимальний варіант для конкретної країни і
в конкретний період часу залежить від умов, які склались.
Бухгалтерський облік набуває сьогодні надто великого значення, щоби залишати його на розсуд
тільки бухгалтерів. Зміни, які відбуваються останнім часом у процесі розробки стандартів, свідчать про
необхідність створення механізму поєднання інтересів спеціалістів з бухгалтерського обліку і урядових
інституцій з участю інших зацікавлених сторін.
На Україні останнім часом складаються сприятливі умови для подальшого розвитку
бухгалтерського обліку і звітності. Відбувається зближення бухгалтерського та податкового обліку,
введені в дію нормативні акти, які охоплюють більшість об’єктів бухгалтерського обліку і звітності. У
професійному співтоваристві нагромаджені окремі навики і досвід ведення бухгалтерського обліку і
звітності в ринкових умовах, визріває розуміння необхідності використання МСФЗ.
Суть подальшого розвитку системи бухгалтерського обліку, на наше переконання, полягає в
активізації використання МСФЗ шляхом створення необхідної інфраструктури і побудови ефективного
облікового процесу.
Як свідчить вітчизняний та зарубіжний досвід, розвиток бухгалтерського обліку і фінансової
звітності тісно пов'язаний зі змінами економічної ситуації в країні і відповідає характеру та рівню
розвитку господарського механізму.
Сьогодні, у будь-якій країні, яка має відкритий ринок капіталу, діє або власна система
загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку (GAAP), або використовуються запозичені
національні чи міжнародні стандарти. Якість цих стандартів суттєві відрізняється, як і чіткість їх
дотримання.
Навіть найкращі національні бухгалтерські стандарти критикуються, як зі сторони науковців, так і
практиків, в основному через використання принципу оцінки за ціною придбання. Ускладнення
економічного клімату ставить під сумнів релевантність (незмінність) такої моделі. Увага ринків
капіталу зосереджена на вартості, що може значно відрізнятись від ціни придбання.
«Зближення МСФЗ, GAAP США та інших систем фінансової звітності може призвести до
створення дійсно глобальних стандартів – ВСФЗ» [3, с. 194]. Умовами створення ВСФЗ є: служба
стандартизації; наявність регулюючих органів; загальноприйнята інтерпретація; високоякісний аудит;
підтримуючі технології (програмне забезпечення, Інтернет-технології); наявність відповідних знань у
спеціалістів, які впроваджують ці стандарти.
Перехід на ВСФЗ вимагає співпраці багатьох зацікавлених сторін, в тому числі національних
служб стандартизації, основних регулюючих органів (Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів,
Державна податкова адміністрація, Національний банк), незалежних авторів (Аудиторської палати).
До основних питань, які необхідно узгодити можна віднести:
− розробка узгодженого підходу до стандартів бухгалтерського обліку і визначення сфери їх
застосування;
− розв’язання концептуальних суперечностей;
− зближення конкретних міжнародних і національних стандартів.
Під час розгляду цих питань та переходу на ВСФЗ, особливу увагу необхідно звернути на
забезпечення прозорості та високої якості звітності, що вимагатиме від усіх спеціалістів підвищення
рівня як професійної, так і загальної освіти (рис.2).
Третій рівень
Специфічна для кожної компанії інформація

Другий рівень
Галузеві стандарти

Перший рівень
Всесвітні стандарти фінансової звітності

Рис. 2. Трирівнева модель забезпечення прозорості компанії [3, с. 62]
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Останнім часом активно дискутується питання, кому віддати перевагу – правилам чи
принципам. Якщо GAAP США наводить як приклад стандартів, орієнтованих на правила, то діючі
МСФЗ орієнтовані на принципи.
Прихильники стандартів, орієнтованих на принципи, критикують «сліпий шлях дотримання»,
який визначає підхід орієнтований на правила. Конкретні та чіткі правила вимагаються дотримуватись
букви стандарту, а не його духу, філософії. Чітке вказівка на те, що необхідно виконувати, часто
визначає те, що не потрібно виконувати.
Для того, щоб стандарти орієнтувались на принципи, основна увага – фіксація та відображення
змісту операції, господарського факту. Стандарти, орієнтовані на принципи, повинні:
− бути достатньо широкими;
− належним чином відображати зміст операції;
− забезпечувати однаковий підхід до подібних операцій;
− надавати декілька альтернативних варіантів, виключень чи компромісів (право вибору);
− забезпечувати прозорість і повноту звітності, що робить її корисною для прийняття
управлінських рішень [3].
Підхід, орієнтований на принципи, на практиці, як свідчить досвід, реалізувати не просто.
Всі учасники процесу – компанії, аудиторські фірми, служби стандартизації, регулюючі органи
повинні докласти багато зусиль, щоби такий підхід запрацював. Керівництво підприємств з метою
забезпечення прозорості бізнесу буде змушене надавати зацікавленим користувачам всю
затребувану ними інформацію; аудиторські фірми повинні допомогти клієнтам встановити
«найкращий», а не «мінімально допустимий» порядок бухгалтерського обліку; служби стандартизації
та регулюючі органи – підготуватись до прийняття стандартів, які допускають оцінки на основі
професійних суджень, допускаючи, що неможливо встановити правила для кожної ймовірної ситуації.
Ще однією важливою проблемою є гнучкість стандартів, їх відповідність реаліям постійно
змінюваного світового економічного середовища. Справжня робота починається тільки після
створення ВСФЗ. З плином часу принципи, сформульовані у ВСФЗ, можуть перетворюватись у
правила. В межах ВСФЗ необхідно інтегрувати інформацію національних стандартів шляхом розробки
інструкцій, пояснень та трактувань. Головна особливість ВСФЗ – тісний зв'язок із ситуацією, що
склалась на ринку. Така гнучкість потребує постійного перегляду стандартів і їх трактувань.
Стандарти, які не відповідають ситуації на ринку поставленим цілям, повинні відмінятись або
замінюватись іншими, більш досконалими. Тільки у такому випадку постійна робота на стандартами
забезпечить життєздатність ВСФЗ.
Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи викладений матеріал, необхідно
відзначити, що бухгалтерський облік і звітність дійсно потребують якісних стандартів, оскільки процес
їх розробки і введення в дію стає все складнішим. Тому, необхідно констатувати, що на сьогодні ідеї
ВСФЗ є особливо актуальними, навіть не дивлячись на наявність національних стандартів, у кожній
окремо взятій країні повинні бути розроблені універсальні стандарти ВСФЗ, які можуть
застосовуватись компаніями в будь-якій країні.
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Анотація
Розглядаються питання пов’язані з гармонізацією та стандартизацією бухгалтерського
обліку і фінансової звітності у світовому масштабі, визначаються напрями та перспективи
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формування всесвітніх облікових стандартів, обґрунтовується доцільність їх впровадження в
умовах глобалізації та інтернаціоналізації світової економічної системи, переваги уніфікованої
облікової інформації для прийняття ефективних управлінських рішень різними групами
користувачів.
Ключові слова: глобалізація, гармонізація, стандартизація, стандарти обліку, міжнародні
бухгалтерські організації.
Аннотация
Рассматриваются вопросы гармонизации и стандартизации бухгалтерского учёта и
финансовой отчетности на мировом уровне, определяются направления и перспективы мировых
учётных стандартов, обосновывается необходимость их внедрение в условиях глобализации и
интернационализации мировой экономической системе, преимущества унифицированной учётной
информации для принятия эффективных управленческих решении разными группами
пользователей .
Ключевые слова: глобализация, стандартизация, гармонизация, стандарты учёта,
международные бухгалтерские организации.
Annotation
In the article the author viewed the questions related with harmonization and standardization of
accounting and financial statement in the world size, identified the main directions and perspectives of
forming International Accounting Standards, grounded the expedience of their adoption in the globalization
terms and internalization the world economic system, advantages of compatible accounting for acceptance
the effective managerial decisions by different group of users.
Key words. globalization, harmonization, standardization, accounting standards, International
accounting organizations.
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
Постановка проблеми. Величину фінансового забезпечення рівня життя населення можна
дослідити, використовуючи різноманітні специфічні методи, серед яких основне місце належить
методам систематизації, угрупувань, балансовому методу, розрахунку узагальнених величин
(середніх і відносних показників, індексів), кореляційного та регресійного аналізу, аналізу
взаємозв’язків, суцільних і вибіркових обстежень для збору об’єктивної і повної економіко-статистичної
інформації за досліджуваними об’єктами.
Визначаючи показник ефективності фінансового забезпечення рівня життя населення та
створюючи функціональну модель ефективності функціонування системи фінансового забезпечення
рівня життя населення, необхідно встановити основні складові, які будуть зумовлювати зазначену
ефективність. Насамперед варто проаналізувати існуючі моделі, які базуються на подібних підходах
та показниках розвитку суспільства, та виявити їх основні недоліки, які будемо враховувати у процесі
моделювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначальним внеском у методологію оцінки
фінансового забезпечення рівня життя населення були праці видатних економістів, а саме
Л. Вальраса, К. Джині, Дж. Кларка, М. Лоренца, У. Нордхауса, В. Парето, А. Пігу. Відомі лауреати
Нобелівської премії також приділяли значну увагу окремим аспектам можливості оцінки ефективності
фінансового забезпечення рівня життя населення. Це американські економісти Кеннет Джозеф Ерроу,
Пол Ентоні Самуельсон, Джеймс Макгілл Б’юкенен та французький філософ Анрі Бергсон та ін.
Відсутність систематизації підходів щодо оцінки рівня життя населення та його ефективного
фінансового забезпечення зумовило вибір теми статті.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження в історичному аспекті основних підходів до
оцінки складових системи фінансового забезпечення рівня життя населення, визначення оптимальних
напрямів в процесі оцінювання в сучасних умовах життєдіяльності індивідів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Представник неокласичної теорії кінця ХІХ –
початку ХХ століття, видатний швейцарський економіст Марі Еспрі Леон Вальрас (1834–1910), який
зосереджував увагу на отриманні благ членами суспільства, розробив модель загальної економічної
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рівноваги [1]. Він зробив спробу створення замкнутої математичної моделі загальної економічної
рівноваги на основі принципу суб’єктивної корисності в умовах поділу усіх економічних суб’єктів
виробництва на дві групи: власники продуктивних послуг (землі, праці та капіталу) і підприємців.
Економічні зв’язки між ними Вальрас визначив через систему взаємопов’язаних лінійних рівнянь. У
моделі Вальраса вклад чинників виробництва дорівнюють витратам підприємств, які дорівнюють
валовій виручці підприємств, а останні, у свою чергу, дорівнюють споживчим витратам
домогосподарств.
На нашу думку, модель Вальраса, хоча і є логічно завершеною, має занадто абстрактний
характер, оскільки виключає багато важливих елементів реального фінансового забезпечення рівня
життя населення. Крім відсутності оцінки заощаджень, до недоречних спрощень слід також віднести:
- статичність розробленої моделі (передбачається незмінність запасу і номенклатури продуктів,
а також незмінність способів виробництва і споживчих переваг);
- припущення існування досконалої конкуренції й ідеальної інформованості суб’єктів
виробництва.
Тобто моделі Вальраса не дала відповідь на те, для чого ринкова рівновага з точки зору
соціальної вигоди також залишилися поза увагою проблеми економічного зростання, нововведень,
зміни споживчих смаків, економічних циклів, що спонукало його послідовників поглиблювати
дослідження.
Послідовником Л. Вальраса був італійський економіст і соціолог Вільфредо Парето (1848–1923).
Він увів поняття соціального оптимуму, що має місце у тому випадку, коли неможливо покращити
фінансовий стан одного або декількох індивідів без погіршення фінансового стану інших індивідів або
хоча б одного з них. Основну проблему зниження нерівності в доходах В. Парето [2, с. 132–213]
вирішував або шляхом зниження відносно високих доходів, або шляхом підвищення рівня відносно
низьких доходів. За визначенням оптимуму, за Парето, неможливе досягнення добробуту, якщо в
суспільстві одні збагачуються за рахунок збідніння інших. Учений у своїй роботі «Соціалістичні
системи» зазначав: «Проблема зростання добробуту бідних верств населення – це насамперед
проблема виробництва і збереження багатства, ніж розподілу. Найбільш ефективний засіб для
покращення стану бідних верств населення – зробити так, щоб багатство зростало швидше
населення» [3, с. 355].
Однак критерій Парето містить ряд недоліків. Зокрема, неможливо порівняти соціальні
оптимуми, якщо існує тільки два індивіди. Отже, будь-яка точка на кривій Парето означає, що
покращення матеріального стану одного суб’єкта одночасно погіршує стан іншого. Крім того, потрібно
зазначити, що і Л. Вальрас і В. Парето належали до математичної школи. Математики-економісти, як
правило, ігнорують багатовимірність та суперечність соціально-економічної структури суспільства.
Відповідно в моделях економічної рівноваги відсутній діалектичний розвиток ринкової системи.
Артур Сесіл Пігу (1877–1959) був одним із перших неокласиків, у якого виник сумнів щодо
досконалості ринкового механізму та вільної конкуренції. Вчений зазначав, що існують важливі та
стійкі причини, протиставлення індивідуальних та суспільних інтересів, що знижує, у свою чергу,
загальний рівень життя населення [4, с. 296]. Не менш важливими в цьому аспекти є дослідження К.
Джині (1884–1965) та М.О. Лоренца (1876–1959).
Вважаємо, що стійкі темпи економічного зростання сприяють реалізації умов динамічної
рівноваги економіки, в процесі чого можливе повне використання виробничих потужностей та
трудових ресурсів. Як результат, відбувається підвищення рівня життя населення за рахунок
збільшення його фінансового забезпечення.
Прихильники американської школи також впровадили нові положення щодо оцінки рівня життя
населення. Найбільш впливовими були ідеї американського економіста Дж. Б. Кларка (1847–1938). У
своїй роботі «Розподіл багатства» він визначив необхідні та достатні умови для досягнення ринкової
рівноваги [5], а саме:
– відсутність НТП, будь-яких переміщень праці та капіталу;
– постійність величин праці та капіталу;
– фіксовані потреби;
– переважання вільної конкуренції.
На думку Дж. Б. Кларка, макроекономічна рівновага можлива в умовах існування оптимальної
пропорції між затратами соціальних факторів виробництва. Умовами такої рівності є: продукт,
створений соціальною працею, що дорівнює загальному фонду заробітної плати (вартості соціального
продукту) та продукт, створений соціальним капіталом, який дорівнював обсягу відсоткових платежів
(ціні соціального капіталу).
Як видно, теорія Кларка не знайшла підтвердження всеможливостей ринкових механізмів.
Постійні кризи є доведенням хибності його думки. Викладені автором умови досягнення ринкової
рівноваги не відповідають реальним умовах розвитку суспільства та соціально-економічного розвитку
економіки будь-якої країни.
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Крім цього, питанням співвідношення індивідуального та суспільного добробуту присвячували
свої роботи і такі відомі американські економісти, як Кеннет Джозеф Ерроу (1921 р.н.) – лауреат
Нобелівської премії з економіки 1972 року (разом з Джоном Гіксом) «за новаторський вклад в загальну
теорію рівноваги і теорію добробуту» [6, c. 833–836], Пол Ентоні Самуельсон (1915–2009) – лауреат
Нобелівської премії з економіки (1970) «за наукову роботу, що розвинула статичну і динамічну
економічну теорію та зробила внесок в підвищення загального рівня аналізу в області економічної
науки» [6, c. 354-356], Джеймс Макгілл Б’юкенен (1919 р.н.) – лауреат Нобелівської премії (1986) «за
дослідження договірних і конституційних основ теорії прийняття економічних і політичних рішень» [7, c.
217–221], Анрі Бергсон (1859–1941) – французький філософ та лауреат Нобелівської премії з
літератури у 1927 році та інші [7, с. 108–112].
Причому зазначені вчені розглядали суперечності, які виникали в індивіда у процесі вибору
альтернатив, які можуть вплинути на рівень його життя. На противагу А. Бергсону [8, p. 310] і Дж.
Б’юкенену [9, с. 9; 10, с. 391], які не намагалися визначити функцію суспільного добробуту, інші вчені
(К. Дж. Ерроу та П. Самуельсон [11, с. 220]) намагалися описати цей процес як функцію індивідуальної
корисності.
Разом із П. Самуельсоном питання щодо можливості оцінки суспільного добробуту вивчав
американський економіст Уільям Нордхаус (1941 р.н.). Вони прийшли до висновку, що «ВВП – це
відображення матеріалізму суспільства, яке присвятило себе безперервному виробництву
безкорисних товарів» [12, с. 456]. Основними недоліками розглянутих досліджень є відсутність
положень щодо існування та особливостей функціонування так званої «соціальної ринкової
економіки», тобто можливість державного регулювання недосконалих ринкових механізмів з метою
соціального захисту незахищених верств громадян. Теоретичні передумови функціонування такого
суспільства були у працях німецького економіста К.Г. Маркса (1818–1883) та його співавторафілософа Ф. Енгельса (1820–1895), радянського політичного діяча В.І. Леніна (1870–1924) та інших.
Узагальнюючи їх вчення зазначимо, що вони передбачали забезпечити такий рівень і структуру
споживання матеріальних, соціальних та культурних благ, які будуть найбільшою мірою відповідати
цілям формування гармонічно розвинутої, духовно багатої особистості, а також створення усіх
необхідних умов для повного розкриття можливостей людей в інтересах суспільства. Однак на
практиці основні потреби населення обмежувалися наявними пропозиціями можливих благ та послуг і
тривалий час індивід, соціуми, суспільство мали обмежені права й альтернативи вибору, що, як
наслідок, призводило до низького рівня життя населення в усій країні.
Тому, на відміну від вищерозглянутих підходів, як предмет дослідження при визначенні індексу
рівня життя населення ми розглядаємо не індивідуальний добробут, оскільки він, як правило, є
суб’єктивною оцінкою самого індивіда, а рівень життя з точки зору всього суспільства та його соціумів.
Отже, враховуючи переваги та недоліки усіх розглянутих спроб оцінки добробуту та рівня життя,
необхідно зазначити, що на сьогодні не існує жодного універсального індексу рівня життя населення.
Відповідно визначення індексу фінансового забезпечення рівня життя населення буде ґрунтуватися
на таких положеннях:
– базисом є фінансове забезпечення рівня життя населення, а не індивідуальний добробут;
– до індексу входять «швидкі показники», які мають грошову форму;
– ефективність фінансового забезпечення рівня життя населення передбачає його підвищення в
усіх учасників ринкових відносин;
– передбачене державне регулювання фінансового забезпечення рівня життя населення у
випадках неспроможності ринкового механізму;
– увага зосереджується на кількісних показниках рівня життя населення, досягнення яких у
кінцевому підсумку приведе до гармонійного розвитку як індивіда, так і суспільства в цілому.
Основним завданням є використання показників рівня життя як інструменту управління
соціально-економічним розвитком регіону, країни та визначення ефективності процесу його
фінансового забезпечення. При цьому робота повинна проводитися неперервно у такій послідовності:
• збір статистичних даних;
• розрахунок показників рівня життя;
• аналіз ситуації і визначення чинників, що впливають на очікуваний результат;
• розробка математичних моделей взаємозв’язку рівня життя та чинників, що його визначають;
• оцінка ефективності інвестиційних та кредитних ресурсів у процесі фінансового забезпечення
рівня життя населення;
• розробка стратегії функціонування та розвитку системи фінансового забезпечення рівня життя
населення.
Висновки з проведеного дослідження. Визначальним напрямом досягнення підвищення
рівня життя населення є розробка і реалізація стратегії функціонування та розвитку рівня життя
населення. За результатами оцінки його стану повинні прийматися науково обґрунтовані управлінські
дії, спрямовані на збільшення фінансового забезпечення рівня життя. Використання узагальнюючого
показника рівня життя населення дозволить здійснювати інтегральну оцінку ефективності управління
соціально-економічними процесами регіонів та держави на основі науково розробленої стратегії.
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Анотація
У статті розглядається еволюція основних підходів до оцінки окремих елементів системи
фінансового забезпечення рівня життя населення. Визначена необхідність універсалізації та
уніфікації оцінки рівня життя населення з метою його підвищення. Обґрунтовано безперервність
оцінювання з метою ефективного використання фінансових ресурсів в процесі фінансового
забезпечення рівня життя населення.
Ключові слова: рівень життя населення, лауреати Нобелівської премії, фінансове
забезпечення, оцінка ефективності
Аннотация
В статье рассматривается эволюция основных подходов к оценке отдельных элементов
системы финансового обеспечения уровня жизни населения. Автором определена необходимость
универсализации и унификации оценки уровня жизни населения с целью его повышения. Обоснована
непрерывность оценивания с целью эффективного использования финансовых ресурсов в
процессе финансового обеспечения уровня жизни населения.
Ключевые слова: уровень жизни населения, лауреаты Нобелевской премии, финансовое
обеспечение, оценка эффективности
Annotation
The evolution of the basic going was examined near the estimation of separate elements of the
system of the financial providing of standard’s living of population in the article. The necessity of
universalization and standardization of estimation of standard’s living of population was certain an author
with the purpose of his increase. Continuity of evaluation with the purpose of the effective use of financial
resources was grounded of the financial providing of standard’s living of population in the process.
Key words: standard’s living of population, Nobel laureates, financial providing, estimation of
efficiency
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ДЕФІНІЦІЇ
"АУДИТОРСЬКІ ПРОЦЕДУРИ"
Постановка проблеми. В період сталого розвитку економіки України якість аудиту визначають
саме аудиторські процедури, що є елементами загальної методики аудиту. За допомогою
аудиторських процедур визначається взаємозв’язок окремих методів, способів, прийомів аудиту.
Проблематика визначення поняття аудиторські процедури є новою для теорії обліку. У першу чергу,
це стосується визначення концептуальних підходів до формування аудиторських процедур, вибору
оптимального варіанту їх поєднання, що дозволить скоротити терміни проведення аудиторської
перевірки, зменшити трудові та фінансові витрати; підвищити довіру користувачів фінансової звітності
до результатів аудиту.
Водночас потребують всебічного наукового підходу обґрунтування сутності і змісту поняття
"аудиторська процедура" як системоутворюючого елемента ринку аудиторських послуг та механізму
реалізації стратегії аудиту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрунтовне дослідженням методів, прийомів і
процедур аудиту присвячені праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як В. Д. Андрієв,
М. Т. Білуха, Б. І. Валуєв, А. В. Газарян, П. І. Камишанов, О. В. Ковальова, Ю. П. Константинов,
А. М. Кузьминский, М. В. Кужельний, О. А. Петрик, В. І. Подольский, Г. Б. Поляк, А. А. Савін,
Дж. Робертсон, Дж. Рой, В. С. Рудницький, В. В. Скобара, А. Д. Шеремет, В. П. Суйц. У вітчизняній та
зарубіжній науковій і спеціальній літературі численні автори часто плутають поняття методів аудиту,
методичних прийомів аудиту і аудиторських процедур, а іноді навіть ототожнюють методи, способи і
прийоми аудиту.
У сучасних умовах господарювання підвищення якості аудиту відбувається за рахунок
поліпшення організації аудиторської перевірки і раціонального використання наявних ресурсів, а
домінуюча роль у перевірці відводиться ефективному застосуванню та відбору оптимальної кількості
аудиторських процедур.
Враховуючи важливість і актуальність вирішення поставлених питань, об’єктивно
обґрунтованою є необхідність продовження їх наукових досліджень.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження сучасних тенденцій визначення дефініції
"аудиторська процедура" та уточнення понятійно-категоріальний апарат теорії обліку шляхом
тлумачення сутнісного змісту поняття "аудиторська процедура".
Виклад основного матеріалу дослідження. Основними складовими методології аудиту є
його метод, прийоми та процедури, за допомогою сукупності яких досліджується предмет і об’єкти
аудиту. Методика аудиту складається з аудиторських процедур, які здійснюються у визначеній
послідовності із застосуванням конкретних методів і прийомів аудиту.
Неможливо не погодитися з О.А. Петрик, яка відмічає, що досить часто вітчизняні і зарубіжні
економісти не відрізняють методи і прийоми аудиту від аудиторських процедур, вважаючи, що це одне
і те саме [1, с. 139].
Безперечно, це одне з дискусійних і неоднозначних питань теорії аудиту. Обґрунтування
потребує розмежування названих категорій, виділення їх складових.
Роберт Монтгомері вважав доцільним "залишити аудитора вільним у своїх діях ..., на основі
сформованого методу дозволити розробити свої власні процедури" [2, с. 357]. З цим неможливо не
погодитись, але певна невизначеність у термінології ускладнює не тільки теоретичне дослідження, а й
впровадження у практику всього арсеналу можливостей.
З аналізу літературних джерел, автор дійшов висновку: по-перше, в різних працях однакові за
своєю суттю методичні прийоми відносяться то до прийомів, то до методів, то до способів, то до
процедур аудиту. По-друге, різними авторами: Н. Г. Шпанковською, Т. В. Акімовою [3],
Ф. Л. Дефлизом, Г. Р. Джеником, В. М. О’Рейллі, М. Б. Хиршем [2, с. 359] запропоновано різні підходи
до визначення переліку методів та прийомів аудиту фінансової звітності. Наприклад, В. Д. Андрієв
інспекцію, спостереження, опитування, підрахунки та інші, називає "групами аудиторських перевірок"
[4, с. 71]. Ці ж самі методи Дж. Робертсон називає "процедурами збору даних" [5, с. 112]. Такі дії, як
перевірка арифметичних розрахунків, спостереження за проведенням інвентаризації, спостереження
за здійсненням господарських операцій, усне опитування персоналу, перевірка документів та інші
водночас В. І. Подольський, Л. В. Сотникова [6], О. В. Ковальова, Ю.П. Константинов [7, с. 60-62]
називають "методами (способами)", А.Д. Шеремет, В.П. Суйц [8, с. 91] – "процедурами аудиту". Але
чимало вчених формулюють визначення дефініції "аудиторська процедура" інакше. Автором
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систематизовано та проаналізовано визначення різних авторів, результати дослідження узагальнено
в таблиці 1.
Таблиця 1
Визначення аудиторської процедури у різних літературних джерелах
№
з/п
1
1.

Джерело
2
А. Аренс,
Дж. Лоббек [9]

2.

Дж. К. Робертсон [5]

3.

М. Т. Білуха [10]

4.

А. В. Бодюк [11]

5.

Ф. Ф. Бутинцець,
Н. М. Малюга,
Н. І. Петренко [12]
О. Б. Герасимова,
М. В. Мірошник [13]
Г. М. Давидов [14]

6.
7.
8.
9.

С. Я. Зубілевич,
С. Ф. Голов [15]
В. П. Пантелеєв [16]

10
.
11
.

В. І. Подольський,
Л. В. Сотникова [6]
А. Ж. Пшенична [17]

12
.
13
.
14
.

О.Ю. Редько,
К.О. Редько [18]
В. С. Рудницький [19]
В. Є. Труш,
Т.А. Калінська [20]

Визначення
3
Під аудиторськими процедурами розуміють групи конкретних докладних
інструкцій про особливості збору свідоцтв того або іншого типу на кожному
етапі аудиту.
Аудиторські процедури – конкретні дії аудиторів із метою отримання даних
під час аудиторської перевірки.
Аудиторські процедури являють собою систему методичних впливів на
суб'єкти й об'єкти розширеного відтворення суспільно необхідного продукту,
здійснюваних органами управління за допомогою контрольних функцій
аудиту.
Поняттям аудиторської процедури слід виражати визначений порядок
вивчення, оцінки або виконання інших інформаційних операцій з перевірки
контрольованого об'єкта, що здійснюється за логічною послідовністю дій із
застосуванням методів чи методичних прийомів, з метою отримання
конкретних результатів щодо оцінки об'єкта, визначених умовами договору
аудиту.
Під процедурами аудиту, слід розуміти сукупність дій аудиторських фірм та
аудиторів, операцій, етапів зі збору та обробки даних з метою отримання
необхідної інформації для підтвердження достовірності фінансової звітності.
Аудиторська процедура – це певний порядок дій аудитора для одержання
необхідних результатів на конкретній ділянці аудиту.
Аудит представляє собою сукупність дій аудитора. Такі дії аудитора
називаються аудиторськими процедурами.
Поєднання прийомів аудиту для перевірки певного об'єкту називається
процедурою.
Контрольно-аудиторські процедури – це система методичних дій на суб'єкти
і об'єкти процесу розширеного відтворення суспільне необхідного продукту,
які здійснюються аудиторами при проведенні контрольних функцій.
Процедура аудиторська – певний порядок і послідовність дій аудитора для
одержання необхідних аудиторських доказів на конкретній ділянці аудиту.
Аудиторські процедури – це дії, які конкретизують застосування методичних
прийомів контролю процесу розширеного відтворення суспільне необхідного
продукту, забезпечують виявлення конфліктних ситуацій з метою їх
своєчасного усунення.
Процедура (від лат. procedere) – взаємозалежна (офіційно встановлена)
послідовність (порядок, алгоритм) дій, діяльності.
Аудиторська процедура – сукупність методичних дій із отримання достатніх і
надійних доказів щодо об'єкта аудиту.
Аудиторська процедура - сукупність певних дій аудитора з перевірки
фінансової (бухгалтерської) звітності.

Як свідчить подана таблиця, одностайність думки з цього приводу у фахівців відсутня. Автори
наводять суперечливі за змістом визначення і розглядають аудиторські процедури як способи,
прийоми, методи, перелік дій, процес, заходи, послідовність дій, технологію тощо. Перелічені поняття
у вітчизняній теорії аудиту мають самостійне тлумачення і становлять різні за змістом явища і
складові аудиту. Очевидно, що в теорії аудиту виникла суттєва проблема, яка полягає в необхідності
систематизації напрацьованих досліджень різних учених і чіткого визначення, що вважати методами,
прийомами, а що – саме процедурами аудиту. Здобутки в цьому аспекті має В.С. Рудницький, який
спробував зробити аналіз підходів різних науковців до зазначеної проблеми.
Доречно зазначити, що жодна з редакцій Міжнародних стандартів аудиту (далі – МСА) не
містить визначення аудиторської процедури. Проте у глосарії МСА у визначенні окремих дефініцій,
наприклад "процедури по суті", "процедури оцінки ризику" використовується поняття "аудиторська
процедура" [21, с. 33], а саме:
 процедура по суті – аудиторська процедура, призначена для виявлення суттєвих
викривлень на рівні тверджень;
 процедури оцінки ризиків – аудиторські процедури, які виконують для отримання розуміння
суб'єкта господарювання та його середовища, в тому числі внутрішнього контролю суб'єкта
господарювання, визначення й оцінки ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або
помилки на рівні фінансової звітності та тверджень.
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Крім того в переважній більшості МСА ми стикаємося з поняттям аудиторської процедури
(табл. 2).
Таблиця 2
Посилання на застосування аудиторських процедур в МСА [за джерелом 21]
МСА
1
МСА 200

МСА 210
МСА 220
МСА 230
МСА 240

МСА 250
МСА 260
МСА 265
МСА 300
МСА 315

МСА 320
МСА 330

МСА 402
МСА 500

МСА 501
МСА 505
МСА 510
МСА 520
МСА 530
МСА 540
МСА 550
МСА 560
МСА 570
МСА 580
МСА 600
МСА 610
МСА 620
МСА 700
МСА 710
МСА 720

Посилання на аудиторські процедури в МСА
2
п. 21 (с. 84), п. 23 (с. 85), Д18, Д19 (с. 91), Д21 (с. 92), Д23 (с. 92-93), Д28 (с. 93-94), Д32 (с. 94),
Д36 (с. 95), Д43 (с. 96-97), Д45 (с. 97), Д46 (с. 97-98), Д47 (с. 98), Д48 (с. 98-99), Д51 (с. 99-100),
Д52 (с. 100), Д56 (с. 101), Д69 (с. 103-104), Д70 (с. 104), Д75 (с. 106).
Додаток 1 (с. 126).
Д10 (с. 139).
п. 6 (с. 148), п. 8 (с. 148-149), п. 9, п. 12 (с. 149), п. 13 (с. 149-150), Д2 (с. 150-151), Д8 (с. 152153), Д12 (с. 154), Д22 (с. 156-157).
п. 8 (с. 162-163), п. 29, п. 30 (с. 167), п. 32 (с. 167-168), п. 33 (с. 168), п. 36 (с. 169), п. 41 (с. 170171), п. 45 (с. 171-172), Д10 (с. 175-176), Д11 (с. 176-177), Д22 (с. 179-180), Д36 (с. 183), Д37 (с.
183-184), Д40 (с.185), Д49 (с. 188-189), Додаток 2 (с. 202).
п. 7, п. 8 (с. 212), п. 10 (с. 212-213), п. 14, п. 15, п. 17, п. 18-21 (с. 214-215), Д10, Д11 (с. 220).
Д12 (с. 235), Д29 (с. 239-240).
п. 2 (с. 251), п. 11 (с. 253), Д7 (с. 255-256).
п. 9 (с. 265-266), Д2 (с. 266-267), Д3 (с. 267), Д12 (с. 269), Д13 (с. 269-270), Д17, Д18 (с. 271),
Додаток (с. 274).
п. 4 (с. 277-278), п. 9 (с. 278), п. 20 (с. 281-282), п. 25 (с. 282), п. 31 (с. 284), Д11, Д12 (с. 288), Д13
(с. 288-289), Д14 (с. 289), Д42 (с. 297), Д68 (с. 304), Д74 (с. 306), Д 101 (с. 312), Д114 (с. 316),
Д122 (с. 317), Д129 (с. 318), Д130 (с. 319).
п. 6 (с. 331), п. 11, п. 13 (с. 332), Д1 (с. 333-334), Д13 (с. 337).
п. 4 (с. 339), п. 6, п. 7, п. 10 (с. 340-341), п. 19, п. 20 (с. 343), п. 24, п. 25, п. 28 (с. 344), Д1, Д2 (с.
345-346), Д4, Д5, Д6 (с. 346), Д7, Д8, Д9, Д10, Д11 (с. 347-348), Д12, Д13, Д14, Д15 (с. 348), Д17,
Д18, Д21 (с. 349-350), Д22 (с. 350), Д26, Д27 (с. 351), Д35 (с. 353-354), Д40 (с. 355), Д46 (с. 356),
Д51 (с. 357-358), Д54 (с. 358-359), Д56 (с. 359), Д60 (с. 360-361), Д62 (с. 361).
п. 1 (с. 364), п. 7 (с. 365), п. 15 (с. 369), п. 19 (с. 370), Д33 (с. 383).
п. 1, п. 4 (с. 400), п. 6, п. 7 (с. 401), п. 10, п. 11, Д1 (с. 402-403), Д2 (с. 403), Д6 (с. 403-404), Д7,
Д11 (с. 404), Д12, Д13 (с. 405), Д22, Д23, Д26 (с. 407-408), Д27, Д28 (с. 408), Д36 (с. 410-411), Д40
(с. 412), Д49, Д50 (с. 414-415), Д55 (с. 416).
п. 4 (с. 419-420), п. 5, п. 6, п. 7, п. 8, п. 9 (с. 420-421), п. 10, п. 11, п. 13 (с. 421-422), Д3 (с. 422423), Д5 (с. 423-424), Д8 (с. 424), Д11, Д12, Д13 Д14(с. 425), Д16 (с. 426), Д26 (с. 428).
п. 3 (с. 430-431), п. 8 (с. 432-433), п. 9, п. 11, п. 12, п. 13 (с. 433-434), п. 15 (с. 434), Д9 (с. 436),
Д10 (с. 437), Д17, Д18 (с. 438-439), Д19 (с. 439).
п. 6 (с. 443), п. 7 (с. 443-444), Д3, Д6 (с. 446), Д7 (с. 447).
п. 1 (с. 455), п. 5 (с. 455-456), п. 7 (с. 456), Д4 (с. 457), Д8 (с. 458), Д13 (с. 460), Д18 (с. 461), Д21
(с. 462).
п. 1, п. 2, п. 5 (с. 464-465), п. 6, п. 9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 13 (с. 466), Д1, Д5 (с. 467-468), Д6 (с.
468), Д15, Д17 (с. 469-470), Д22 (с. 470-471), Д23 (с. 471).
Д12 (с. 494), Д40 (с. 502), Д52, Д55 (с. 505-506), Д63, Д66 (с. 507), Д77 (с. 510-511), Д79 (с. 511),
Д80 (с. 511-512), Д82 (с. 512-513), Д100 (с. 517), Д102 (с. 518), Д108 (с. 519).
п. 3 (с. 532-533), п. 7 (с. 533-534), п. 11 (с. 535), п. 15 (с. 536), п. 20 (с. 537), п. 22, (с. 538) Д12 (с.
544), Д31, Д32 (с. 552), Д34, Д36 (с. 553-554), Д41 (с. 555-556).
п. 6 (с. 561), п. 10 (с. 562), п. 11, п. 12 (с. 563), п. 14, п. 15 (с. 564), Д1 (с. 565), Д6, Д7, Д8 (с. 567568), Д12 (с. 569).
п. 16 (с. 576-577), п. 24 (с. 579), Д6, Д8 (с. 582-583), Д14 (с. 584), Д15 (с. 585).
п. 17 (с. 594), Д23 (с. 600).
п. 6 (с. 607-608), п. 27 (с. 614), п. 31 (с. 615), п. 33 (с. 616), п. 44 (с. 619), Д39 (с. 634), Д49 (с. 636638), Д55 (с. 640).
п. 2 (с. 657), п. 11, п. 13, Д1 (с. 659), Д5, Д6 ( 662-663).
п. 8 (с. 666), п. 13 (с. 667-668), Д4 (с. 669-670), Д10 (с. 672), Д17 (с. 674), Д32 (с. 678), Д35 (с.
679), Д40 (с. 680).
п. 31 (с. 690-691).
п. 7, п.8, п.9 (с. 757-758).
Д8 (с. 780).

Тобто, аудиторські процедури посідають центральне місце в аудиторському процесі. Тому,
дослідивши думки різних авторів, сформовано власне визначення аудиторської процедури:
Аудиторська процедура – це взаємопов'язана послідовність визначених дій, направлена на
організацію процесу надання аудиторських послуг та безпосереднього отримання відповідних та
достатніх доказів для виказування професійного судження.
Аудиторські процедури є реальним втіленням застосування відповідних методів і прийомів,
певна послідовність яких формує методику перевірки. Кількість і види аудиторських процедур, які
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повинні бути виконані, визначаються аудитором самостійно з урахуванням специфіки суб’єкта
господарювання. Доцільність застосування тих або інших методів аудиторських процедур
визначається з урахуванням наступних факторів: а) наскільки обраний метод аудиту дозволяє досягти
цілей, поставлених на даному етапі аудиторської перевірки; б) наявності у аудитора достатніх навичок
і досвіду для застосування обраного методу; в) доступності матеріалів, на основі яких проводиться
аудиторська перевірка, а також того, наскільки їх якість дозволяє застосувати обраний метод аудиту;
г) чи є застосування обраної методики економічно виправданим (ефект від її застосування повинен
перевищувати необхідні витрати й зусилля); д) чи буде забезпечена достовірність висновку,
отриманого за результатами застосування даного методу аудиту.
Значимість аудиторських процедур у процесі проведення аудиту важко переоцінити. Саме тому
обов'язкові з них приводяться в МСА і складають змістовну основу вимог, що висуваються до
аудиторів.
Висновки з проведеного дослідження. З методологічної точки зору аудиторські процедури
слід розглядати як певні дії аудитора, що ґрунтуються на ефективному застосуванні існуючих методів
аудиту або їх комбінації, процедур одержання аудиторських доказів, а також методів раціональної
організації аудиторської діяльності.
Методологічно обґрунтовані підходи до змісту та ролі аудиторських процедур є основою для
визначення їх складу, повноти, а також для ефективного рішення завдань, що поставлено перед
аудитором. Особливо це важливо зараз, коли в усьому світі перед аудиторами стоять проблеми
вдосконалювання організації й посилення контролю над якістю аудиторських послуг. Усе це говорить
про те, що розробка більш досконалих і ефективних процедур здійснення аудиту є актуальною не
тільки для тих, хто пов'язаний з розробкою стандартів аудиторської діяльності, але й безпосередньо
для аудиторських фірм, зайнятих підготовкою внутріфірмових стандартів.
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Анотація
Проаналізовано підходи щодо визначення сутності дефініції "аудиторська процедура",
наведені у вітчизняній та зарубіжній науковій і економічній літературі. Узагальнено використання
поняття "аудиторська процедура" у Міжнародних стандартах аудиту. Сформульовано авторське
визначення поняття аудиторської процедури.
Ключові слова: аудиторські процедури, методи аудиту, методичні прийоми аудиту
Аннотация
Проанализированы подходы к определению сущности дефиниции "аудиторская процедура",
приведенные в отечественной и зарубежной научной и экономической литературе. Обобщенно
использования понятия "аудиторская процедура" в Международных стандартах аудита.
Сформулировано авторское определение понятия аудиторской процедуры
Ключевые слова: аудиторские процедуры, методы аудита, методические приёмы аудита.
Annotation
Analyzed of approaches to defining the essence of the definition of "audit procedures" listed in the
domestic and foreign scientific and economic literature. Generalized use of the term "audit procedures" in the
International Standards on Auditing. Author formulated a definition notion of audit procedures
Key words: audit procedures, audit techniques, audit methods.
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ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ
ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Постановка проблеми. Сучасні умови підприємницької діяльності вимагають створення
інформаційно забезпеченої системи управління. Тому контролінгу останнім часом приділяється
значна увага. В першу чергу це пов’язано з тим, що контролінг носить комплексний характер і
ґрунтується на системному (інтегрованому) підході до його організації. В результаті еволюція функцій
управління підприємством з інтегруванням в систему контролінгу відображає основну тенденцію
комплексного підходу до управлінню організацією у теперішніх умовах [4; 7; 8; 12].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність питань контролінгу відображено у працях
зарубіжних вчених – М. Калверта, С. Фінкельштейна, Т. Коупленда, М. Мескона, А. Томпсона,
М. Портера, М. Блауга, Б. Хьюстона, Р. Манна, Е. Майера, Х. Фольмута, Д. Хана, А. Дайлє, К. Хомбурга
та багатьох інших. Значну увагу розвитку контролінгу приділяли німецькі вчені-економісти
Jackson J.H., Heinen E., Küpper H.U., Reichmann T., Heigl A., Serfling K., Hahn D., Horvath P., Weber J.,
Koontz H., O’Donnel C. та інші.
Для формування та розвитку контролінгу як науки вагомий внесок зробили російські дослідники
– О. Кармінський, С. Фалько, О. Примак, С. Данілочкіна, М. Оленєв, О. Кузаєва, Ю. Лаута,
Ю. Трифонов, М. Павленков та ін. В Україні питання контролінгу висвітлені в працях І. Бланка,
В. Геєця, В. Савчука, В. Сопка, М. Чумаченка, О. Терещенка, Н. Чухрай, С. Козьменко, С. Петренко,
М. Пушкар, Л. Сухарєвої та ін. Питання фінансового контролінгу та його ролі в системі управління
підприємством потребують більшої уваги і поглибленого вивчення. Все це зумовило вибір теми
дослідження з наукової та практичної точок зору.
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Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження точок зору вчених на взаємозв’язок
між фінансовим контролінгом та фінансовим менеджментом і формування власного підходу щодо
використання фінансового контролінгу в системі управління підприємством.
Виклад основного матеріалу дослідження. Управління підприємством є сферою завдань
менеджменту, разом з тим без контролінгу, тим більш фінансового, неможливо здійснити якісне
управління підприємством. «Філософія контролінгу визначається превентивною діяльністю по
вивченню функціонування підприємства, його поточних і перспективних шансів. Реалізація цієї
діяльності здійснюється на чотирьох принципах: розвитку, оперативності, стратегії, звітності» [10,
с. 51]. Контролінг має забезпечити керівництво необхідною інформацією щодо структури витрат,
обсягів прибутку, відхилень фактичних даних від планових. На підставі проведених розрахунків
керівництво має зробити обґрунтований вибір управлінського рішення.
«Контролінг як інструмент управлінського процесу знаходиться на перетині обліку,
інформаційного забезпечення, контролю і координації і займає особливе місце в управлінні
підприємством. Контролінг є своєрідним механізмом саморегулювання на підприємстві , що
забезпечує зворотній зв'язок у контурі управління» [6, с.48]. Контролінг забезпечує підґрунтя для
керівництва підприємства щодо функціонування ефективної системи управління. На думку
Е.Л. Попченко та Н.Б. Єрмасової «структуру контролінгу можна представити у вигляді взаємозв’язку
підсистем управлінського обліку, інформаційного забезпечення, планування та моніторингу» [9, с.27].
Ми дотримуємось думки, що всі завдання підприємства безпосередньо пов’язані з вирішенням
фінансових задач. Саме фінансовий менеджмент спрямований на управління рухом фінансових
ресурсів та відносин, які виникають у підприємства в процесі цього управління. Завдання фінансового
контролінгу мають бути пов’язані із забезпеченням своєчасного початку будь-якого бізнес-процесу,
його впровадженням та ефективним функціонуванням. Фінансовий контролінг має бути
всеохоплюючим і разом з тим не виконувати функцій і завдань, які йому не належать. Якщо
виокремити діяльність фінансового менеджера і фінансового контролера, то фінансовий контролінг є
результатом симбіозу їхньої діяльності.

Фінансовий менеджмент

Фінансовий контролінг

Фінансовий контроль

Рис.1. Взаємозв’язок фінансового менеджменту, контролю та контролінгу
Н.К. Гогуа відмічає, що «фінансовий контролінг є важливим елементом загальної системи
контролінгу і відрізняється спрямованістю і обсягом діяльності, що охоплюється» [1, с.7].
В умовах високого рівня інтеграції та глобалізації економіки виникли досить різні варіанти
розподілу обов’язків та відповідальності між фінансовим менеджером та контролером, а також
фінансовими і нефінансовими службами підприємства. Найбільш розповсюдженою є ситуація, коли
фінансовий директор виступає в ролі головного фінансового контролера і також здійснює
адміністративне управління системою контролінгу на підприємстві.
Взагалі фінансовий та нефінансовий менеджмент на підприємстві визначає напрямки
управління, а за допомогою контролінгу, його інформаційній та сервісній підтримці стає можливим
створити ефективну систему управління. Контролінг має змінюватись при зміні стратегічних напрямків
та тактичних підходів у досягненні поставленої мети.
Для досягнення мети, поставленої підприємством, фінансовий менеджмент і фінансовий
контролінг виконують ряд завдань (табл.1).
Діяльність фінансового менеджера і фінансового контролера буде ефективною лише у випадку
об’єднання їхніх зусиль за допомогою системи фінансового контролінгу, оскільки в іншому випадку
фінансовий менеджер не може отримати релевантну інформацію, необхідну для прийняття
аргументованих управлінських рішень.
В сучасних умовах діяльності перед фінансовим контролінгом постають завдання щодо
забезпечення підприємства «дешевими» фінансовими ресурсами з максимальною віддачею та
мінімальним ризиком для підприємства.
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Таблиця 1
Основні пріоритетні завдання фінансового менеджменту та контролінгу
Фінансовий менеджмент
1 Забезпечення необхідного обсягу фінансових
ресурсів у відповідному фінансовому періоді
2. Ефективне використання сформованого обсягу
фінансових ресурсів
3. Оптимізація грошових потоків підприємства
4. Забезпечення максимізації прибутку
5. Зниження рівня ризику
6. Підтримка фінансової рівноваги

Фінансовий контролінг
1. Моніторинг умов залучення фінансових ресурсів
2. Розподіл і використання ресурсів у відповідності з
реальними потребами
3. Визначення та використання методів контролю за рухом
грошових потоків
4. Створення центрів відповідальності прибутку і
здійснення діяльності, спрямованої на досягнення
стратегічних цілей підприємства
5. Створення інтегрованої системи управління ризиками
6. Використання збалансованої системи показників з
метою оптимізації визначених перспектив діяльності
підприємства

На думку А.М. Кармінського «Основне завдання фінансового управління полягає у підтримці
рентабельності та забезпеченні ліквідності. У відповідності зі своєю сервісною функцією фінансовий
контролінг забезпечує: формування джерел фінансування; складання укрупнених планів – балансів та
звіту прибутків-збитків; поточний контроль за виконанням плану і контроль важливих фінансових
показників; складання фінансових повідомлень щодо аналізу відхилень і розробка пропозицій
управлінських заходів» [3, с.98].
Фінансовий контролінг має забезпечити процес моніторингу, аналізу, планування і контролю за
рухом усіх фінансових ресурсів підприємства та своєчасного виявлення і усунення вузьких місць в
процесі діяльності. Це стає можливим тільки за умов створення дієвої системи контролінгу в рамках
існуючої системи фінансового менеджменту.
О.А. Кузаєва підкреслює, що «фінансовий контролінг не обмежується здійсненням лише
внутрішнього контролю за фінансовою діяльністю та фінансовими операціями, але являється ефективною
координуючою системою забезпечення взаємозв’язку між формуванням інформаційної бази, фінансовим
аналізом, фінансовим плануванням і внутрішнім фінансовим контролем» [5, с.57].
Ми впевнені в тому, що невикористання елементів фінансового контролінгу на будь–якому етапі
діяльності підприємства може призвести до неефективних результатів, а при несвоєчасному
реагуванні на нестандартні ситуації і до банкрутства.
Особливого значення набуває система оптимізації джерел фінансування і більш ефективного
використання власних фінансових ресурсів. В цьому процесі роль фінансового контролера є досить
важливою, оскільки в цій ситуації постає два паралельних завдання – з одного боку – можливість
обґрунтування доцільності залучення фінансового джерела, а з іншого – уміння домовлятись з
інвестором, кредитором. На сьогодні не має проблеми здійснення фінансових розрахунків, а є
проблема вміння довести позицію підприємства до майбутніх інвесторів чи кредиторів. Такими в
умовах ринку можуть бути банківські установи, лізингові компанії, інші підприємства, акціонери, тому
перед службою контролінгу ставиться важливе завдання – представлення релевантної та достовірної
інформації в необхідних обсягах і у відповідний час.
Ю.В. Трифонов та М.М. Павленков відмічають, що «у російській практиці немає широкого
використання контролінгу на підприємствах. Основними причинами такої ситуації автори
вважають наступні:
1) в директивній економіці координація підмінялась контролем;
2) концепція контролінгу є нововведенням кінця ХХ століття;
3) відсутність у нових власників необхідного рівня знань та орієнтація на короткострокову
перспективу» [10, с.49].
Для України це також не є виключенням. Незважаючи на те, що контролінг став невід’ємною
складовою загальної системи управління підприємством і охоплює усі напрямки діяльності, його
практичне використання не набуло значного та системного використання на українських
підприємствах. Впровадження фінансового контролінгу найбільшого розповсюдження набуло у
банківській сфері. Реальний сектор економіки не так широко використовує систему контролінгу в
управлінні, хоча і не заперечує необхідності його використання.
Висновки з проведеного дослідження. Проведене дослідження дає підстави для висновку,
що фінансовий контролінг комплексно впливає на діяльність підприємства і забезпечує його
функціонування на базі постійних координуючих дій між різними фазами циклу (облік, аналіз,
планування, моніторинг і контроль). Головне завдання фінансового контролінгу полягає не тільки в
контролі, але й забезпеченні взаємозв’язку між складовими загальної системи управління
підприємством.
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За допомогою системи фінансового контролінгу стає можливим виявлення проблем у діяльності
підприємства та своєчасне їх коригування (до настання кризової ситуації). Результативність
вирішення проблеми залежить від чіткості координації дій різних рівнів управління з використанням
обраних контролінгових інструментів їх реалізації.
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фінансового контролінгу в системі управління підприємством.
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Аннотация
В статье рассматриваются разные точки зрения в контексте взаимосвязи между
финансовым контроллингом и финансовым менеджментом. Сформирован собственный поход к
использованию финансового контроллинга в системе управления предприятием
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Annotation
The article deals with different points of view in the context of relationship between financial controlling
and financial management. An own approach to the usage of financial controlling in management system at
the enterprise was formed.
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ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЛЕНД-ЛІЗУ: ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
ТА СУЧАСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
Постановка проблеми. Сучасній лізинговій індустрії майже 60 років. За період з 1952 року
лізинговий бізнес поглинув увесь світ. На 50 могутніх лізингових ринках кожного року здійснюються
нові договори майже на 1 трлн. дол. США. Лізинг став однією з найголовніших складових інвестиційної
політики в багатьох країнах. Темпи зростання лізингових операцій, як правило, випереджають темпи
зростання основних макроекономічних показників, а насичене функціонування лізингових операцій є
доказом розвитку економіки країни в цілому. Нині світовий лізинговий ринок зосереджений у потужних
економічних центрах США, Японії і Західної Європи, на частку яких припадає приблизно 93% обсягу
лізингових угод у світі [1, с. 48].
Популярність лізингу в 60-ті роки характеризувалася тим, що було забезпечено стовідсоткове
фінансування і застосовувалась гнучкість у виборі часу та якості лізингових платежів. Багато клієнтів
зрозуміли, що швидше і простіше мати справу з лізинговою компанією, ніж з фахівцями в банку для
отримання позички. Крім того, надані податкові пільги визначили успіх розвитку лізингу в США.
Теперішні лізингові компанії, що здають у лізинг, для прикладу, вантажні автомобілі, пропонують
повний пакет послуг: лізинг повного обслуговування; обслуговування контракту; матеріально-технічне
забезпечення. Власники лізингових компаній постійно досліджують ринок найновіших технологій
(електронні двигуни, установку комп'ютера, що контролює повітряний тиск, економію палива, знос шин
і т.д.); визначають разом з клієнтами, які нові вироби і системи є найпридатнішими, проводять
експериментальні іспити системам. Ці переваги гарантують, що швидкість технологічних змін тільки
підсилить ринкові позиції лізингових компаній.
Одночасно змін зазнає і сама лізингова індустрія, розвиваються нові методи та схеми ведення
лізингового бізнесу: лізинг нерухомості; факторингові операції в сфері лізингу; сек’юритизації лізингових
активів; лізинг нематеріальних активів (лізинг персоналу) тощо. Це зумовлено як розвитком нових технологій,
так і пристосуванням лізингового механізму до змін ринкових умов. Лізинг є одним з найгнучкіших фінансових
інструментів й використання його в економіці набуває доволі різноманітних форм.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних дослідників проблем лізингу
належить назвати Н.М. Внукову, В.І. Міщенка, Н.Г. Слав’янську, О.Г. Луб’яницького. У дослідження
лізингового механізму інвестування вагомий внесок зробили такі автори, як В.А. Горемикін,
Л.М. Прилуцький, А. Мейдан, Т. Кларк. При цьому в опублікованих працях зарубіжних та вітчизняних
вчених питання ленд-лізу як способу ведення лізингового бізнесу достатньо не обґрунтовані.
Постановка завдання. Основна мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні поняття
ленд-лізу як напряму сучасного лізингового бізнесу, порівняння його з традиційними й широко
застосованими схемами міжнародного лізингу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Упродовж Другої Світової війни широко
розповсюдженим був засіб фінансування постачання обладнання на умовах ленд-лізу, наданого у
рамках урядових контрактів. Ленд-ліз — програма ленд-лізу (від англ. lend — «позичати» і lease —
«здавати в оренду, внайми») була системою, за якою Сполучені Штати Америки, здебільшого на
безоплатній основі, передавали своїм союзникам у Другій світовій війні боєприпаси, техніку,
продовольство і стратегічну сировину, включаючи нафтопродукти. Закон про ленд-ліз, прийнятий
Конгресом США 11 березня 1941 року, передбачав таке: 1) поставлені матеріали (машини, різна
військова техніка, зброя, боєприпаси, сировина, інші предмети), знищені, втрачені й використані під
час війни, не підлягають оплаті; 2) передане у рамках ленд-лізу майно, що залишилося після
закінчення війни й придатне для цивільних цілей, буде оплачено повністю або частково на основі
наданих Сполученими Штатами довгострокових кредитів (в основному безпроцентних позик).
Положення ленд-лізу також передбачали, що після війни у випадку зацікавленості американської
сторони не зруйнована і не втрачена техніка й устаткування повинні бути повернені у США [2].
Концепція цієї програми надавала президентові владу допомагати будь-якій країні, чия оборона
визнавалася життєво важливою для США. Усього за умовами ленд-лізу під час війни надавалася допомога
42-м країнам. Основними клієнтами США стали Великобританія (Англія, Шотландія, Уельс й Північна
Ірландія), а також СРСР, Франція і Китай. Загальна сума матеріалів відправлена країнам-отримувачам
становила $50,1 млрд. (близько $700 млрд. у цінах 2008 року). Канада мала програму ленд-лізу аналогічну
американської, поставки в рамках якої склали $4,7 млрд., в основному у Великобританію. Одразу ж по

199

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

завершенню війни США направили країнам, що одержували допомога за ленд-лізом, пропозицію
повернути вцілілу військову техніку й сплатити борг для одержання нових кредитів [2].
У післявоєнний період висловлювалися різні оцінки ролі ленд-лізу. У СРСР частіше, в
основному, з ідеологічних міркувань применшувалась значимість поставок, у той час, як за кордоном
затверджувалося, що перемога над Німеччиною була визначена західною зброєю та наданими
ресурсами. У СРСР як під час війни, так і після неї замовчувалися реальні розміри союзницької
допомоги. Так, 1 березня 1944 р. газета «Правда» в офіційному звіті по ленд-лізу щодо його
продовольчої складової повідомила, що обсяг продовольчих поставок союзників склав 3,5 % від
загальних продовольчих запасів СРСР у роки війни. З тих пір ця цифра без належного аналізу і навіть
коментарів наводилася в радянських працях. У радянській історіографії з подачі відомого державного
діяча (заступника голови Ради міністрів СРСР) і економіста Миколи Вознесенського наголошувалося
на тому, що загальний розмір допомоги західних країн Радянському Союзу по ленд-лізу був досить
малий - усього близько 4 % від засобів, витрачених країною на війну [5].
Сьогодні ситуація в Російській Федерації з оцінкою наданої допомоги суттєво змінилася.
Переважною більшістю російських дослідників визнається, що матеріально-технічна та гуманітарна
допомога США й інших країн, надана СРСР у роки війни, як по лінії ленд-лізу, так і з боку громадських
організацій, до недавніх часів штучно занижувалася і применшувалася. Історики Росії визнають, що з
багатьох позицій поставки мали важливе значення, як щодо значимості кількісних і якісних
характеристик, так і щодо доступу до нових зразків озброєння й промислового устаткування.
Обсяг боргів перед США в різних країнах визначався і сплачувався по різному. Наприклад,
Франція підписала із США пакет договорів (так звані blum-byrnes accords), за якими в обмін поставок
за ленд-лізом Франція здійснила ряд торговельних поступок, а також суттєво збільшила квоти на
показ іноземних (у першу чергу американських) фільмів на французькому кіноринку. Обсяг боргів
Великобританії перед США склав $4,33 млрд., перед Канадою — $1,19 млрд. Останній платіж
Великобританії у розмірі $83,25 млн. (на користь США) і $22,7 млн. (Канада) було проведено 29 грудня
2006 року. Зокрема, значення ленд-лізу в розвитку економіки США ілюструє ВВП країни у воєнні роки.
Якщо в 1938 році ВВП США становить близько $800 млрд., то в 1945 році - $1 474 млрд., тобто приріст
ВВП 84% [2]. Оцінюючи загальні обсяги поставок і значення ленд-лізу, передусім слід вказати на
питому вагу цих поставок по країнах. Виходячи з наявних фактів, основні матеріали із загальної суми у
$50,1 млрд., були відправлені до чотирьох країн (табл. 1).
Таблиця 1
Показники допомоги країнам за угодами ленд-лізу [5]
Країна-отримувач Обсяг допомоги у цінах 1941-1945 рр., млрд. $ Обсяг допомоги у цінах 2008 р., млрд. $
Великобританія

31,4

~440

СPСР

11,3

~160

Франція

3,2

~45

Китай

1,6

~22

Зазначимо, що мав місце і зворотний ленд-ліз, наприклад, оренда авіабаз. США отримали його
на суму $7,8 млрд., з яких $6,8 млрд. - від Великобританії й Британської Співдружності. Також не
будемо забувати про те, що певна частина американської і англійської допомоги СРСР була оплачена
золотом. Порівняльні дані щодо ролі ленд-лізу в забезпеченні радянської економіки деякими видами
матеріалів і продовольства під час війни наведено в табл. 2.
Цікаво, що не всі погоджувалися з позицією президента США Ф.Д. Рузвельта. Республіканці не
хотіли аби США долучалися до ленд-лізу. Вони вважали це марнуванням грошей, техніки і твердили,
що компенсації американці ніколи не отримають. Хоча за угодою, непошкоджену техніку союзники
мусили передати знову до США. Водночас Рузвельтом керувала і інша мета. Ленд-ліз сприяв розвитку
виробництва у Сполучених Штатах. Треба згадати, що країна переживала «велику депресію», і лендліз допоміг побороти складні економічні часи. Лише на початку війни у США за чотири роки (19381941) запаси золота з 14,5 млрд. дол. досягли 22,7 млрд. За роки війни в США були введені в дію нові
промислові підприємства військового призначення вартістю в 25 млрд. доларів. У розпал війни США
давали 60% світового промислового виробництва [6]. Договір про погашення заборгованості по лендлізу між СРСР і США був підписаний тільки 1972 р., згідно з ним СРСР зобов’язався виплатити 722
млн. дол. США до 2001 р. Реально виплачено 48 млн. дол. США, решту на переговорах 1990 р. СРСР
зобов’язався сплатити до 2030 року [7].
На наш погляд, явище ленд-лізу також доцільно розглянути з іншого боку. В сучасних умовах,
ленд-ліз за своєю формою відображається як міжнародний лізинг (в бухгалтерському обліку). Між
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цими економічними поняттями є спільні риси, але також є суттєві відмінності, на які варто звернути
увагу.
Таблиця 2
Порівняльні показники продовольчої допомоги СРСР
за угодами ленд-лізу [2]
Виробництво СРСР
(без урахування наявного
на початок війни)

Ленд-ліз

Ленд-ліз / Виробництво
СРСР, у відсотковому
співвідношенні

Вибухівка, тис. тонн

558

295,6

53 %

Мідь, тис. тонн

534

404

76 %

Алюміній, тис. тонн

283

301

106 %

Олово, тис. тонн

13

29

223 %

Кобальт, тонн

340

470

138 %

Авіапаливо, тис. тонн

4700

1087

23 %

Автомобільні шини, тис. шт.

3988

3659

92 %

Шерсть, тис. тонн

96

98

102 %

Цукор, тис. тонн

995

658

66 %

432,5

2077

480 %

565

602

107 %

Матеріали

М'ясні консерви, млн. банок
Тваринні жири, тис. тонн

Міжнародний лізинг - договір лізингу, що здійснюється суб'єктами лізингу, які перебувають під
юрисдикцією різних держав, або в разі, коли майно чи платежі перетинають державні кордони.
Лізингова операція класифікується як операція міжнародного лізингу в тому випадку, якщо
лізингодавець (лізингова компанія) і лізингоотримувач є резидентами різних держав. Резидентом якої
держави в даному випадку є постачальник устаткування, не має значення [8]. Суть міжнародного
лізингу полягає в наданні в довгострокову оренду (на термін понад 12 місяців) виробничого
устаткування, транспортних засобів, комп'ютерної техніки, складських приміщень тощо. Тим самим
орендар, що не володіє валютними коштами для придбання відповідного об'єкта в повну власність,
одержує можливість його експлуатації. Відповідно до правил Міжнародного валютного фонду
зобов'язання, що випливають із лізингу, не включаються в обсяг зовнішньої заборгованості держави.
Тому він знаходить підтримку держави. Крім того, орендні платежі, як правило, належать до
операційних витрат і тому не оподатковуються. Також вигідність застосування операцій міжнародного
лізингу - у використанні сприятливого податкового режиму, встановленого в тій або іншій країні. Це
можна представити як експорт податкових пільг з країни лізингодавця в країну лізингоотримувача.
Корисний досвід міжнародного лізингу накопичений низкою авіаційних компаній України.
Зокрема, українсько-ірландське спільне підприємство «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) завдяки
лізингу «Боїнгів» здійснює рейси більше, ніж 20 міжнародними маршрутами. Сам лізинг став
можливий завдяки високому авторитету партнера - ірландської компанії «Guinness Peat Aviation», що є
світовим лідером у сфері послуг з лізингу літаків. Сучасний міжнародний лізинг в Україні, в основному,
зосереджений в просуванні автомобільних брендів на вітчизняному ринку. Загалом серед договорів
фінансового лізингу, угоди в галузі транспорту переважають (57,2%) [9].
Водночас виділяють недоліки міжнародного лізингу. На лізингодавця покладається ризик
морального старіння обладнання й отримання лізингових платежів, а для лізингоодержувача вартість
лізингу більша, ніж ціна купівлі чи банківського кредиту. Загалом вважається, що переваг міжнародний
лізинг має більше, ніж недоліків. Історичний досвід розвитку лізингу в багатьох країнах підтверджує
його важливу роль в оновленні виробництва, розширенні збуту продукції й активізації інвестиційної
діяльності. Особливо привабливим лізинг може стати у зв’язку з введенням податкових та
амортизаційних пільг. Лізингові операції виступають додатковим джерелом збуту продукції, особливо
дорогого високотехнологічного обладнання. Обсяг міжнародних лізингових операцій у світі за рік
становить близько $ 500 млрд. [3].
Незважаючи на спільні риси, за своєю сутністю ленд-ліз є значно іншим поняттям. Застосування
механізму ленд-лізу не завершилося із закінченням війни і тому в сучасних умовах чимало країн світу
використовуються даний інструмент інвестування як один із способів залучення капіталу. Наприклад,
Уряд Ефіопії затвердив оренду 22 000 гектарів землі для Національного банку Єгипту (NBE), який має
намір інвестувати до 80 мільйонів доларів в сільське господарство. Банк, який офіційно відкрив своє
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представництво в Аддіс-Абебі 30 березня 2010, вже отримав землю для даного проекту. Дана угода
має на меті покращити економічні відносити й принести економічні вигоди Єгипту та Ефіопії [10].
Найбільш яскравим свідченням є австралійська компанія Lend Lease, яка здійснює реалізацію
проектів будівництва, комунікацій, соціальної інфраструктури в більш, як 20 країнах світу. Стратегія
компанії Lend Lease базується на таких базових принципах [4]:
• компанія пропонує повний ланцюжок створення вартості майна, де може генерувати і
доставляти кращу нерухомість та інфраструктуру;
• діяльність охоплює кілька секторів, включаючи, комерційну, житлову, торгову і соціальну
інфраструктуру;
• фінансування і партнери формуються з різних джерел, щоб максимізувати інвестиції;
• глобальна присутність з акцентом на ключових ринках, включаючи Австралію, Азію,
Великобританію та США (глобальне охоплення використовується для обміну передовим досвідом);
• створення інновацій та інфраструктурних рішень, які приносять користь як державі, так і
бізнесу.
Компанія реалізувала чимало повномасштабних проектів на території багатьох країн:
- будівництво Petronas Twin Towers, розташованих в самому центрі Куала-Лумпурі, Малайзія.
Загальна площа 287 000 кв.м. (офісні будівлі, торгові центри, центри мистецтва та громадські парки,
сади і озера, включаючи 88-поверхові башти-близнюки) і 58 420 кв.м. роздрібної зони (парковки та
ландшафтні райони). Сьогодні Petronas Towers є новою віхою Куала-Лумпур і служать надихаючим
символом економічного успіху країни, з програмою розвитку до 2020 р. Вартість проекту $760 млн.;
- створення бізнес-парку в Мадриді, Іспанія. Загальна забудова площею 200 000 кв.м.
складається з 15 будівель: 12 офісних будівель (157 740 кв. м.), а також, тренажерні зали, центри
денного догляду за працівниками і членами їх сімей, 4 підземні автостоянки для співробітників
місткістю 4 000 автомобілів та 5 надземних автостоянок на 450 машиномісць. Дах складається з
більш, ніж 15 300 сонячних панелей з сонячними батареями поверхнею в 20 000 кв.м. і потужністю 4
млн. кВт годин на рік. Вартість проекту близько $550 млн.;
- спорудження 450 МВт газової електростанції та зведення міжнародного аеропорту Brisbane
Airport корпорації Pty Ltd в штаті Квінсленді, Австралія. Вартість лише аеропорту $250 млн.;
- будівництво 150 тис. квадратних метрів офісних, торгових і житлових будівель у «Regents
Place» в центрі Лондона, Англія;
- відкриття більше 1000 відділень HSBC Bank у Мексиці, Аргентині і Бразилії вартістю $120 млн.,
- реставрація музею «Museum of Natural History» США в Нью-Йорку вартістю $33 млн. [4].
Аналізуючи зарубіжний досвід застосування механізму ленд-лізу як нового способу ведення
лізингового бізнесу, можна виокремити ряд характерних особливостей притаманних саме ленд-лізу на
відміну від міжнародного лізингу. Відповідно нами виділено критерії та характеристики порівняння
даних інструментів як абсолютно різних способів ведення лізингового бізнесу. Зауважимо, що до
розгляду приймалися безпосередньо сутнісні ознаки цих двох понять (табл. 3).
Таблиця 3
Порівняння характерних ознак міжнародного лізингу та ленд-лізу*
Критерій

Міжнародний лізинг

Ленд-ліз

Географічне розташування
виробника, лізингодавця і
лізингоотримувача

Лізингодавець та лізингоотримувач
обов’язково є резидентами різних
країн
або
ж
всі
учасники
представляють різні країни

Економічні
мотиви
міжнародній діяльності

Експорт/імпорт
товарів
або
інвестування
коштів
у
країну
лізингоодержувача
Отримання податкових вигод на
території країн учасників згідно
чинного законодавства країни

Лізингодавець та лізингоотримувач
можуть бути як резидентами однієї
країни, так і різних країн або ж всі
учасники лізингу представляють різні
країни
Виконання проектного інвестування з
допомогою лізингових схем

Ставлення
пільг

до

у

податкових

Векторність (спрямованість,
орієнтація) лізингу
Термін реалізації лізингового
проекту
Отримання
економічної
вигоди

Малий, середній, великий бізнес

Отримання
податкових
вигод
відповідно до законодавства, а також
додаткові преференції держави згідно
угод з урядами країн
Великий бізнес та держава

Середньо- і довгострокові угоди

Довгострокові угоди

Отримання прибутків від реалізації
продуктів або за рахунок різних
податкових пільг в країнах учасниках
угоди

Економічний ефект утворюється від
реалізації
інвестиційного
проекту
(часто
соціального)
або
від
завантаження виробничих потужностей
учасників угоди

* розроблено автором
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Як в угодах міжнародного лізингу, так і при ленд-лізі всі учасники можуть бути з різних країн. При
міжнародному лізингу лізингова компанія та лізингоотримувач повинні бути суб’єктами різних держав
(коли майно чи платежі перетинають державні кордони), угоди ленд-лізу, в бухгалтерському обліку
трактуються як міжнародний лізинг, адже здійснюється реалізація проектів однією країною на
території іншої країни. Водночас, на практиці зустрічається, коли лізинговий проект, який за всіма
іншими характерними ознаками підпадає під умови ленд-лізу виконують лізингодавець і
лізингоодержувач з однієї країни. Правда, в такому випадку це швидше можна назвати,
великомасштабним лізинговим проектом.
Крім класичних основних учасників лізингових угод (лізингодавець, лізингоотримувач та
виробник) як в міжнародному, так і в ленд-лізі обов’язковими учасниками є банки та страхові компанії.
Здебільшого, останні залучаються з усіх сторін лізингової угоди, тобто банк лізингоотримувача і банк
лізингодавця, або національна і зарубіжна страхова компанія тощо.
Податкові преференції тісно пов’язані з критерієм спрямованості лізингу, адже міжнародний
лізинг направлений для задоволення потреб бізнесу, тому регулюється виключно діючим
законодавством. Головним чином отримуючи податкові пільги в країні, де лізинг стимулюється як
інвестиційних інструмент, або ж в обох країнах. Ленд-ліз через великомасштабні й значимі проекти
торкається інтересів держав, тому часто основною причиною є не податкові пільги, а урядові
домовленості, поступки та преференції в інших галузях економіки.
Спрямованість ленд-лізу на великий бізнес та державу пояснюється значною вартістю проекту
та урядовими домовленостями. Оскільки малий та середній бізнес не в змозі подолати вхідні бар’єри
на ринку ленд-лізу. Що зовсім не є проблемою, адже основна мета й ідея ленд-лізу абсолютно не
направлена на малий середній бізнес, а цілком спрямована на великий капітал. На цей фактор також
впливає довгостроковість проектів ленд-лізу, адже вкладати кошти на строк понад 5-10 років під силу
тільки великому бізнесу.
Отримання економічної вигоди в міжнародному лізингу досягається придбанням та збутом
продукції на світових ринках, в той час економічна ефективність ленд-лізу визначаються реалізованим
інвестиційним проектом. В результаті вигода отримується або від самого проекту в майбутньому, або
від занятості робочої сили та завантаження виробничих потужностей під час здійснення проекту.
Останній фактор також є важливим, оскільки дозволяє навіть при соціальних та некомерційних
проектах отримати економічний ефект. В основному, така схема здійснюється розвинутими країнами,
які ведуть лізинговий бізнес на території інших країн.
Характерним є схожість ленд-лізу й «проектного фінансування». У міжнародній практиці
починаючи з 80-х років ХХ ст. широкого розповсюдження набуло довготермінове фінансування
лізингових проектів, при здійсненні якого основним забезпеченням повернення залучених коштів, що
надаються банками, чи лізинговими компаніями є сам проект, тобто ті доходи, що їх одержить
підприємство та банк у майбутньому в результаті реалізації цього проекту. Варто зазначити, що
проектне фінансування характерне особливим засобом забезпечення - реальністю отримання
запланованого потоку грошей. Реальність отримання грошового потоку досягається шляхом
виявлення і розподілу всього комплексу ризиків між всіма учасниками проекту (підрядними
організаціями, фінансовими установами, державними органами, постачальниками сировини,
споживачами кінцевої продукції).
Висновки з проведеного дослідження. Ленд-ліз як спосіб переливу капіталів відомий вже
більше 50-ти років, водночас як сучасний інструмент фінансування є доволі новим. Схожість ленд-лізу
з міжнародним лізингом не випадкова, оскільки схеми лізингу за формою практично аналогічні, разом
з тим за змістом ці поняття є близькими, але не тотожними. Донедавна звичайний лізинг та кредит
вважались однаковими поняттями або ж зворотний лізинг був новизною, сьогодні цілком є зрозумілим,
що лізинг та кредит абсолютно різні поняття, а зворотний лізинг зараз широко використовується
більшістю лізингових компаній та багатьма банками (для переоформлення проблемної кредитної
заборгованості на лізингову угоду).
Схеми ленд-лізу є привабливими способами залучення капіталу й ефективного використання
вже існуючих ресурсів в діяльності будь-якої держави. Адже, здійснені з допомогою ленд-лізу важливі
та масштабні проекти надають державі стратегічні переваги в тій чи іншій галузі. Одночасно для
економічно розвинутих держав така схема є цікавою для ведення бізнесу на території інших держав,
завантаження власних виробничих потужностей, ефективного використання капіталу. А для менш
розвинутих держав, це можливість залучити значний капітал при обмежених бюджетних ресурсах,
здійснити модернізацію галузі тощо.
Таким чином, ленд-ліз має чималі можливості закріпитися на світовому фінансовому ринку як
характерно новий спосіб ведення лізингового бізнесу. Для цього необхідним є подальше поглиблене
наукове дослідження як теоретичних, так і практичних способів застосування схем ленд-лізу в
сучасних ринкових умовах, особливо в умовах вітчизняної економіки. Адже лізинговий бізнес в Україні
тільки починає набирати оберти і застосування схем ленд-лізу є надзвичайно важливим для
залучення інвестицій та реалізації великомасштабних інноваційних проектів.
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Анотація
В статті розглянуто економічну сутність ленд-лізу в історичному аспекті. Наведено
приклади застосування ленд-лізу в теперішніх умовах. Здійснено порівняльну характеристику лендлізу з міжнародним лізингом, обґрунтовано значення ленд-лізу як одного з сучасних напрямів
лізингового бізнесу.
Ключові слова: ленд-ліз, міжнародний лізинг, лізинговий бізнес.
Аннотация
В статье рассмотрена экономическая сущность ленд-лиза в историческом аспекте.
Приведены примеры использования ленд-лиза в нынешних условиях. Осуществлена сравнительная
характеристика ленд-лиза с международным лизингом, обоснованно значение ленд-лиза как одного
из направлений лизингового бизнеса.
Ключевые слова: ленд-лиз, международный лизинг, лизинговый бизнес.
Annotation
The article considers the economic substance of lend-lease in the historical aspect. The examples of
the use lend-lease in the current circumstances. The comparative characteristics lend-lease to international
leasing, reasonable value lend-lease as a modern leasing business areas.
Key words: lend-lease, international leasing, leasing business area.
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ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
РИНКУ М’ЯСА ЯЛОВИЧИНИ
Постановка проблеми. В останні роки в м’ясному скотарстві відбуваються суттєві зміни, які
полягають як у скороченні поголів’я худоби, так і зменшенні виробництва яловичини. Так, поголів’я
великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах у 2009 р. скоротилося на 5,4% до 1,63
млн голів. Обсяги вирощування великої рогатої худоби зменшилися на 4,1%, при цьому реалізація
на забій показала зниження на 13,3% до 192,2 тис. т. Майже 7% підприємств, що займалися до цього
скотарством, вирізали повністю власне поголів’я великої рогатої худоби. Середній обсяг вирізаного
стада становив 133 голови. Загалом, в останні роки найбільш активно вирізання поголів’я
відбувалося в дрібних і середніх підприємствах з чисельністю поголів’я великої рогатої худоби до
500 голів. У 2009 р. відбулося збільшення поголів’я великої рогатої худоби у великих підприємствах з
поголів’ям основного стада більше 5000 голів з 34,4 тис. голів до 49,6 тис. гол. Все це зумовлює
більш детальний аналіз цих явищ за допомогою методів визначення конкурентоспроможності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблеми конкурентоспроможності
постійно проводилось у розвинутих країнах. Теоретичним надбанням є наукові праці економістів:
Г. Азоєва [1-2], І. Ансофа [19], Т. Осташко [6], М. Портера [7-8], Н. Тарнавської [14], Х. Фасхієва [15],
Р. Фатхутдінова [16-17], Д. Юданова [19] та ін. Проте у більшості з них проведено теоретичне
осмислення конкурентоспроможності за допомогою різноманітних методів і прийомів. На жаль не
має опису проведення конкурентоспроможності галузі м’ясного скотарства. Саме ці аспекти
зумовлюють актуальність цього дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз конкурентної позиції господарств – виробників
яловичини, за допомогою різноманітних методів оцінки. Зокрема, введення коефіцієнтів дає змогу
ранжувати будь-яку сукупність сільськогосподарських підприємств за будь-якою системою показників
і більш чітко визначити їхні конкурентні позиції і дати комплексну оцінку стану і тенденцій розвитку
галузі м’ясного скотарства.
Виклад основного матеріалу дослідження. В останні роки триває тенденція щодо
скорочення дрібних виробників яловичини і, одночасно посилення концентрації виробництва у
крупних господарствах. Якщо в 2008 р. охолоджена яловичина вироблялася на 1875 підприємствах,
а морожена на 66, то у 2009 р. – на 331 і 48 підприємствах, відповідно. Отже, скорочується кількість
дрібних підприємств і підвищується ймовірність більш жорсткого ветеринарного контролю та
дотримання санітарних норм.
Виробництво яловичини нині представлено двома товарними сегментами: охолоджена та
заморожена продукція. Скорочення поголів’я великої рогатої худоби і дефіцит сировини спричинили
скорочення виробництва охолодженої та замороженої яловичини. На зменшення виробництва м’яса
суттєво вплинуло зростання закупівельних цін на молоко у 2009–2010 рр., що пояснюється
залежністю випуску яловичини як похідної від молочної галузі і безпосередньо залежить від цінової
ситуації на ринку молочної сировини. Водночас зберігається тенденція до збільшення виробництва
продукції від спеціалізованих м’ясних порід і формування нового сегмента ринку, кінцевим продуктом
якого буде якісна охолоджена яловичина, пропонована споживачеві в роздрібній торгівлі. У 2008–
2010 рр. стримуючим чинником для активного розвитку цього напряму було скорочення купівельної
спроможності населення через фінансову кризу. Питома вага замороженої продукції перебуває у
межах 24–25%. Цей товарний сегмент характеризується експортно-орієнтованою спрямованістю і
обсяги його виробництва безпосередньо залежать від експортних поставок насамперед у Росію.
Враховуючи, в перспективі, бажання виробників яловичини постачати продукцію на ринки країн
ЄС, який приділяє особливу увагу подібним аспектам, можна зробити висновок, що консолідація
ринку продовжиться.
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Ринок яловичини є складовою частиною загального продовольчого ринку країни і ринку м’яса
загалом. Як і всі інші товарні та продуктові ринки він функціонує на основі взаємодії трьох складових
його елементів: попиту, пропозиції і ціни. Перевищення темпів зростання середньодушових доходів
населення над темпами зростання споживчих цін на яловичину спричинило збільшення споживання
м’яса. З 2001 р. воно підвищилося з 31,1 кг до 49,7 кг у 2009 р., у т. ч. яловичини – з 6,4 до 10 кг, що є
нижчим у два рази від визначених раціональних норм споживання м’яса яловичини та продуктів її
переробки. В загальному споживанні м’яса частка яловичини становить всього 24%.
Плавне зниження потенційної ємності ринку пов’язане зі зменшенням чисельності населення
області. При цьому спостерігається перевищення сукупної пропозиції над сукупним попитом при
порівняно високому рівні цін, який недоступний для більшості населення. Звідси низький рівень
величини та обсягу попиту яловичини.
Доцільно виокремити тренди, які в найближчій перспективі можуть стати визначальними у
тваринництві. Насамперед, це розуміння необхідності чіткого структурування та спеціалізації
виробничої діяльності, побудованої на сучасних інноваційних технологічних рішеннях. Інший аспект
реалій українського ринку – це необхідність поетапного розвитку виробництва з трансформацією у
вертикально-інтегровану виробничо-господарську структуру для максимального ресурсного і
переробного забезпечення всього ланцюга діяльності. На поточному етапі розвитку м’ясного
скотарства в Україні ці тренди проявляються в процесі поступового зменшення територіального та
кількісного розосередження в більшості неефективного дрібнотоварного виробництва.
Негативні тенденції у виробничій сфері зумовили виникненню дефіциту м’яса і м’ясопродуктів
на внутрішньому ринку з 2005 p. З кожним роком дефіцит м’яса, особливо яловичини, збільшується.
Тому логічним є збільшення імпорту живої великої рогатої худоби та яловичини. Цьому сприяє
цінова кон’юнктура імпорту яловичини, що приваблює переробні підприємства працювати переважно
на двократно дешевшій імпортній сировині.
Сегмент м’ясної переробки займає доволі велику нішу в харчовій промисловості України,
поступаючись за обсягами реалізованої продукції лише секторам молочного виробництва та
виробництва напоїв. У середньому за останні п’ять років частка м’ясопереробної галузі в структурі
харчової промисловості становила 15,4%. За підсумками 2009 р. з об’єктивних причин частка галузі
знизилася до 13,2%.
Таблиця 1
Продаж великої рогатої худоби сільськогосподарськими підприємствами (в живій масі)
Рік
Показник
Продано – всього
переробним
підприємствам
населенню у рахунок
оплати праці
видано пайовикам в
рахунок орендної
плати
на ринках: через
власні магазини,
ларки
по інших каналах

2006

2007

2008

2009

тис. т
302,3

%
100

тис. т
321,5

%
100

тис. т
245,4

%
100

тис. т
297,5

%
100

159,8

52,9

176,7

55,0

142,4

52,0

171,7

57,7

18,6

6,1

15,5

4,8

10,4

6,0

14,0

4,7

2,0

0,7

1,9

0,6

0,8

0,3

1,2

0,4

39,2

13,0

38,5

12,0

27,0

11,0

33,0

11,1

82,7

27,3

88,8

27,6

64,7

26,4

77,6

26,1

Методами кореляційно-регресійного аналізу за допомогою засобів прогнозування табличного
процесора Microsoft Excel визначено, що прогнозне значення показника продажу яловичини
визначається таким рівнянням:
3
2
y = 37,25x – 271,1x + 571,9x – 35,7
З достовірністю 0,98% на основі даної моделі обчислено, що із врахуванням коливного
процесу, який описує динамічний ряд даних (табл. 1), продаж великої рогатої худоби
сільськогосподарськими підприємствами у 2010 р. становитиме 269,05 тис. т., що на 9,5% менше від
2009 р. Таке зменшення найбльше зумовлюється зменшенням продажу пайовикам в рахунок
орендної плати та у рахунок оплати праці (табл. 2).
Варто зазначити, що м’ясна промисловість опинилася в складній ситуації. За перше
десятиліття незалежності галузь, на яку в 1990 р. припадало більше 20% виробництва всієї харчової
промисловості України, до 2000 р. скоротилася в 5 разів. І це при тому, що загалом харчова
промисловість зазнала лише дворазового падіння. На початку нового тисячоліття процеси
відновлення та розвитку м’ясопереробної промисловості значно активізувалися. Регіональна
специфіка розміщення виробників яловичини полягає в тому, що на заході країни сконцентровані
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виробники, які реалізують її як кінцевий продукт: експортують або продають вітчизняним
м’ясопереробним підприємствам з центральних і південно-східних областей. У південно-східних
регіонах країни зосереджені підприємства, які є основними покупцями яловичини, а також самі
займаються виробництвом яловичини, як правило, для власного споживання і подальшого
виробництва м’ясних і ковбасних виробів.
Таблиця 2
Прогнозування зміни показників продажі великої рогатої худоби
сільськогосподарськими підприємствами (в живій масі) на 2010 р.

Показник

Продаж переробним
підприємствам
Продаж населенню у
рахунок оплати праці
Видано пайовикам в
рахунок орендної плати
Продаж на ринках: через
власні магазини, ларки
Продаж по інших каналах

Математична модель прогнозу

3

2

19,13x – 140,4x + 304,1x – 23,1
3

2

y = 1,783x – 11,7x + 19,51x + 9
3

2

y = 0,416x – 3x + 5,983x – 1,4
3

2

y = 4,716x – 33,7x + 67,38x + 0,8
3

2

y = 11,2x – 82,3x + 174,6x – 20,8

Прогнозне
значення,
тис. т

Відносне
відхилення в
порівнянні з
попереднім
періодом

163

–5,1%

10,5

–29%

0,8

–50%

26,9

–19%

68,6

–12%

За підсумками 2009 р. промисловими підприємствами було вироблено 79 тис. т охолодженої
яловичини проти 128 тис. т у 2008 р. Скорочення обсягів виробництва відбувалося на тлі швидкої
консолідації ринку, в результаті визначилося шість лідерів, які контролюють близько 30% ринку і
кожен з них виробляє більше 2 тис. т продукції на рік. Аналогічний показник 2008 р. був на рівні 20%,
а питома вага найбільших підприємств не перевищувала 4%.
Таблиця 3
Рейтинг найбільших промислових виробників яловичини (свіжої, охолодженої і
мороженої) в Україні у середньому за 2007–2009 рр.
Частка
ринку, %
5,9
5,7
5,4
5,3
5,2
4,9
4,7
4,5
3,8
3,6
3,5
3,3
3,2
2,7
2,5

Підприємство
ТОВ “Компанія Зевс ЛТД”
ПАТ М’ясокомбінат “Ятрань”
ТОВ “Шепетівський м’ясокомбінат”
ТОВ “Заготсервіс”
ПАТ “Козятинський м’ясокомбінат”
ПАТ “Тростянецький м’ясокомбінат”
ТОВ “Золотоноша-Агро”
Прат “Ритм”
ТОВ “Ермій”
ТОВ “Глобинський м’ясокомбінат”
ПрАТ “Житомирський м’ясокомбінат”
ПАТ “Кременчукм’ясо”
Структурний підрозділ ТОВ “Дружба Народів”
ПАТ “Івано-Франківський м’ясокомбінат”
ПП “Надія-Е”

Холдинг
–
–
–
–
OSI Group
–
–
–
–
“Корпорація Глобино”
–
–
“Миронівський хлібопродукт”
–
–

Серед найбільших виробників яловичини варто виокремити виробників м’ясних і ковбасних
виробів: м’ясокомбінат “Ятрань” і підприємства, які не займаються масовим виробництвом готових
виробів і спеціалізуються на виробництві м’яса для подальшої його реалізації, переважно на
внутрішньому ринку: “Заготсервіс”, Козятинський м’ясокомбінат, структурний підрозділ ТОВ “Дружба
Народів”, “Зевс ЛТД”, “Ритм”.
Незважаючи на скорочення поголів’я великої рогатої худоби, яке триває з року в рік, з
урахуванням невідповідності собівартості і цін реалізації м’яса великої рогатої худоби, ціни на
молодняк великої рогатої худоби навесні 2010 р. опустилися нижче відповідних цін 2009 р. Причиною
тому була відсутність споживачів які купували дорожчу яловичину порівняно зі свининою і птицею.
На бугаїв понад 400 кг ціни були практично на тому самому рівні, що і в 2009 р., хоча вони й
підвищувалися в окремі місяці до рекордного для країни рівня – 13,5–14 грн / кг. Крім того, можна
зазначити, що скорочення поголів’я корів забезпечує вищий рівень цін на цю категорію при відносно
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стабільному попиті. Традиційно корови продаються за нижчими цінами, ніж інші категорії худоби. Що
стосується м’яса на кістці, то протягом декількох років у середньому ціни на напівтуші биків 95+
становлять 22,5–23,5 грн/кг, що відповідає рівню цін 2008–2009 рр., коли подорожчали всі види
м’яса. В окремі місяці ціни на напівтуші досягали 24–25 грн/кг за півтуші биків 95+.
У 2010 р. закупівельні ціни м’ясокомбінатів перебували на таких рівнях: корови – 10,00–11,00
грн/кг живої ваги, бугаї – 12,80–13,00 грн / кг живої ваги. Мінімальний рівень цін на биків
відгодівельних господарств становить 12,50 грн/кг.
Закупівельні ціни на худобу у населення перебували на рівні 9,00–9,50 (корови) і 11,00–12,00
(бугаї). Ціни на бугаїв (напівтуші 95+) знизилися на 24,00 грн/кг, FCA, на корів (напівтуші) – на 20,00–
20,50 грн/кг, FCA. Максимальна ціна на напівтуші корів досягала рівня 21 грн/кг.

Загальне виробництво
яловичини
453,5 тис. т
Виробництво у
сільськогосподарських
підприємствах
113,6 тис. т
Реалізація яловичини
сільськогосподарськими
підприємствами
74,4 тис. т

Виробництво у
господарствах населення
339,9 тис. т

Реалізація
218,3 тис. т

Реалізація яловичини
господарствами
населення
143,9 тис. т

Структура використання яловичини

Продаж
переробним
підприємствам
128,3 тис. т

Продаж
населенню
8,4 тис. т

Видано
пайовикам
0,7 тис. т

Реалізовано
на ринку
24,4 тис. т

За іншими
напрямами
56,4 тис. т

108,3
тис. т

Експорт
20 тис. т

ЗАГАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ
ЯЛОВИЧИНИ
330,5 тис. т

Власне
споживання
господарствами
населення
116,3 тис. т

Зміна запасів
2 тис. т
Імпорт
14 тис. т

Рис. 1. Виробництво і використання яловичини у 2009 р. в Україні
Ціни на телят для відгодівлі (6–8 місяців, вага до 200 кг) залишилися на рівні 12,50–13,00
грн/кг, телята симентальської породи продавалися по 14,00–14,50 грн/кг. Пропозиція телят
симентальської породи є дуже незначною. При продажу дорослої худоби м’ясної спрямованості
виробник отримує великий прибуток лише за рахунок більшої ваги (виходу м’яса). Водночас
більшість українських м’ясокомбінатів не робить суттєвої різниці при закупівлі бугайців м’ясного
напряму і звичайних. Отже, у відгодівельних підприємств немає особливого стимулу закуповувати
телят м’ясного напряму для відгодівлі, оскільки відразу при покупці вони витрачають зайві 1,50 грн/кг
живої ваги або 300 грн на одному теляті. Рівень закупівельних цін на дорослу худобу становив 13
грн/кг, що є доволі низькою ціною для телят симентальської породи на відгодівлі [5].
У 2010 р. на вищому рівні збереглися ціни на блоки, хоча вже в травні 2010 р. вони стали
наближатися до рівня цін 2009 р. Загалом по Україні блоки вищого ґатунку реалізувалися за ціною
38–39 грн/кг, проти 35–36 грн/кг в 2009 р. Традиційно найбільш високі ціни на блоки вищого гатунку
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спостерігалися у південно-східних регіонах країни, де сконцентровані потужності основних
м’ясопереробних підприємств.
Незважаючи на відсутність пропозиції імпортної яловичини, стабільний попит спостерігається
лише на блоки вищого гатунку. Яловичина завозилася в мінімальних кількостях, і, як правило,
субпродукти або тримминг. Даний чинник став основним при формуванні цін на блоки другого
гатунку. Скорочення обсягів виробництва ковбас у першому півріччі 2010 р. вплинуло на більш
низький рівень цін на блоки другого ґатунку. Так, якщо в 2009 р. ціни досягали 29 грн/кг, то у
першому півріччі 2010 р. підприємствам складно було реалізувати цей товар по 25–26 грн/кг.
Поступове зростання цін на основні види сільськогосподарської продукції у 2010 та першій
половині 2011 рр. зумовлено скороченням пропозиції аграрної продукції, зростанням цін на
промислову продукцію, що споживається в сільському господарстві, а також збільшенням попиту на
аграрну сировину на світових ринках. За підсумками 2010 р. індекс цін реалізації
сільськогосподарської продукції перевищив індекс цін на промислові товари і послуги, спожиті у
сільському господарстві, на 14,5 в.п. У 2010 р. для цін на тварини живою вагою була характерна
більш різка динаміка, ніж для цін на готові м’ясні вироби. Загалом, протягом січня-травня 2011 р. ціни
на худобу та птицю зросли у середньому на 1% порівняно з середнім рівнем цін 2010 р. (за
підсумками 2010 р. зростання становило 4%). За станом на 1 травня 2011 р. середня закупівельна
ціна на велику рогату худобу (в т. ч. ПДВ), реалізовану сільськогосподарськими підприємствами по
всіх каналах становила 11332 грн за т живої ваги, порівняно з відповідним періодом 2010 р. вартість
однієї тонни живої ваги великої рогатої худоби збільшилась на 2294 грн (25,4%).
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Рис. 2. Динаміка середніх цін реалізації великої рогатої худоби у живій вазі
сільськогосподарськими підприємствами, грн/т (без ПДВ)
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Рис. 3. Динаміка споживчих цін на яловичину
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Рівняння регресії, яке описує динаміку зміни середніх цін реалізації великої рогатої худоби у
4
живій вазі сільськогосподарськими підприємствами, грн./т (без ПДВ) має вигляд: y = 5,820x –
3
2
156,2x + +1314,0x – 3192,0x + 7100, а прогнозне значення із достовірністю 97% становить 10280,17
грн/т, в той час, як прогнозне значення динаміки споживчих цін на яловичину із достовірністю 96,4%
3
2
становить 30,79, що визначено із рівняння моделі динаміки y = – 0,031x + 0,849x – 4,897x + 27,32.
Аналіз цінової конкурентоспроможності вітчизняної яловичини проведемо за станом на
вересень 2010 р. У вересні 2010 р. Україна імпортувала незначну кількість (1,7 т) охолодженої
яловичини із США та 377 т мороженої яловичини з Бразилії (обвалені відруби) за митною вартістю
2192 дол. США за т, що становить 17339 грн за т (за середнім офіційним курсом гривні до долара
США, що становив у вересні 2010 р. 7,9 грн). До відрубів обвалених включають всі відруби
яловичини, з яких видалені всі кістки, наприклад філе без кісток. Після врахування ввізного мита
(15%) та ПДВ вартість імпорту становить 23,92 грн/кг, а за умови мінімальної (5-ти відсоткової)
рентабельності імпорту – 25,12 грн/кг. Що стосується ціни на яловичину вітчизняного виробництва,
то у вересні 2010 р. відбулося її підвищення на 3–5 грн у результаті зростання витрат на відгодівлю,
насамперед витрат на зерно. Крім того, чинником зростання цін стала відсутність конкуренції з
імпортом, який відбувається у незначній відносно власного виробництва кількості. У вересні 2010 р.
ціни пропозиції мороженого м’яса великої рогатої худоби (напівтуш) становили 26000–29500 грн/т, а
ціни блочної яловичини глибокої заморозки – 38000–39000 грн/т [6, с. 22–23].
За умови мінімальної 5% рентабельності імпорту морожена яловичина вітчизняного
виробництва програє цінову конкуренцію імпортованій з Бразилії. Розрахункова мінімальна ціна
останньої становить 25125 грн/т, що менше, ніж ціна вітчизняних виробників. Отже, морожена
яловичина вітчизняного виробництва програє цінову конкуренцію імпортованій з Бразилії.
Конкурентні позиції виробників яловичини на ринку утримуються тільки за рахунок специфіки
споживчого попиту. З одного боку, м’ясо великої рогатої худоби перебуває у більш дорогому
ціновому сегменті, ніж м’ясо курей та свинина, тому користується обмеженим попитом. З іншого
боку, споживач надає перевагу свіжому та охолодженому м’ясу [6, с. 23].
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Рис. 4. Цінова конкурентоспроможність яловичини вітчизняного виробництва на
внутрішньому ринку, вересень 2010 р. [6]
Т. О. Осташко зазначає, що після вступу України до СОТ не спостерігається тенденції до
зростання імпорту яловичини та телятини, проте обсяги внутрішнього виробництва постійно
зменшуються, причому тенденція зменшення обсягів виробництва триває з 90-х рр. Відношення
обсягів імпорту до обсягів внутрішнього виробництва за два роки після вступу країни до СОТ
перебувало в межах 3–8%, тоді як протягом двох років, що передували вступу до СОТ, – 3–7%.
Отже, вплив від вступу країни до СОТ на галузь, що виробляє м’ясо великої рогатої худоби, не
вважається критичним [6, с.25].
В 2009 p. експорт яловичини з України скоротився в 3 pази, (з 56,2 тис. т в 2005 р. до 18,9 тис.
т в 2009 р) (рис. 5). Варто зазначити, що при відповідній ціновій кон’юнктурі на світовому та
внутрішньому ринках експорт може значно зрости. Практично увесь обсяг яловичини експортується
в Росію.
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Зокрема, українських виробників яловичини європейський ринок приваблює насамперед своєю
платоспроможністю і стабільним попитом. Для експорту м’яса великої рогатої худоби в ЄС необхідно
мати сертифікацію системи НАССР (вимоги міжнародної системи з безпеки продуктів харчування).
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Рис. 5. Експорт та імпорт яловичини
ЄС зацікавлений в українській яловичині, оскільки вона буде конкурентоспроможна на ринках
країн ЄС із двох причин. По-перше, у Євросоюзі є нестача пропозиції яловичини. По-друге,
українська яловичина – це чиста біологічна продукція, яка в країнах ЄС користується підвищеним
попитом. На європейському ринку українській яловичині доведеться конкурувати з такими “м’ясними
гігантами”, як США і країни Південної Америки, проте внаслідок невисокої вартості вітчизняного
м’яса великої рогатої худоби Україна може подолати цю проблему. Порівняльний аналіз вартості
тільки однієї з позицій – охолодженої безкісткової яловичини, яку поставляють на європейський
ринок Аргентина, Уругвай, Бразилія, США, дає змогу прогнозувати непогані перспективи експорту
української продукції до Європи [18, с. 91].
У 2008 р. частка імпортованого м’яса становила 23%, в 2009 р. – 19%, а в 2010 р. вже 16%.
Рівень споживання м’яса населенням за підсумками 2010 р. становив 52 кг на одну особу
(фізіологічна норма – близько 80 кг на одну особу), що на 6,6% вище минулорічного показника (+62%
порівняно з 2000 р.), у т. ч. яловичини – 9,3 кг.
У 2008 р. середня ціна імпорту становила 9,1 EUR за 1 кг, тоді як розрахункова ціна української
яловичини – 4,36 EUR за 1 кг, а в зв’язку з девальвацією гривні в 2009 р. – 3,2 EUR за 1 кг [4, c. 5].
Водночас, у 2009 р. в Україну з Польщі завезли здебільшого низькосортну м’ясну продукцію.
Наприклад, з імпортованих 16507,2 т яловичини лише 106 т становило якісне м’ясо: туші, напівтуші
та чверті. Решта була другосортною сировиною – м’ясом блочним, тримінгом і субпродуктами.
Через цінові перепади на внутрішньому ринку і цінову кон’юнктуру на зовнішніх ринках ми
маємо парадоксальну ситуацію – збільшення обсягів імпорту дешевої сировини, і при великому
дефіциті яловичини на внутрішньому ринку – збільшення експорту якісної сировини. Така ситуація
потребує державного втручання, щоб не допустити того, що український ринок стане збутом всякого
непотребу, а український народ – його споживачем.
Сьогодні основними ризиками у м’ясній галузі є високий рівень конкуренції, відчутний дефіцит
сировини, а також значна залежність рівня цін, з одного боку, від ситуації на ринках
сільськогосподарської продукції, а з іншого – від рівня купівельної платоспроможності населення.
Зазначені ризики певною мірою нівелюються формуванням вертикально-інтегрованих об’єднань.
Збереженню наявних позитивних тенденцій у тваринництві та виробництві м’яса в Україні
сприятиме збалансованість цін у галузі (від кормів до готових м’ясопродуктів), відносно стабільний
попит на продукцію з боку населення, пожвавлення у сфері кредитування реального сектору,
державна підтримка галузі. У довгостроковій перспективі ймовірне відновлення напряму розведення
великої рогатої худоби через дефіцит сировини на молочному ринку, що позначиться й на обсягах
виробництва яловичини та телятини.
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Вихід на нові ринку збуту дасть змогу українським виробникам м’яса збільшити обсяги
виробництва та підвищити ефективність діяльності. Проте через відсутність фінансування державної
програми моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у тваринницькій
продукції дозволи на ввіз продукції в країни СНД та ЄС практично не видаються.
Головне завдання Уряду – доведення виробництва яловичини до рівня, який забезпечує
фізіологічні норми споживання та можливість їхнього експорту. З огляду на наявні можливості
потрібно сформувати орієнтовну структуру виробництва м’яса за видами тварин: яловичина – 25%,
свинина – 40%, птиця – 33%, інші види – 2%, а також збільшити обсяги інвестицій у галузь
тваринництва та досягти рівня рентабельності вирощування великої рогатої худоби не менше 5%.
Негативна ситуація, яка складається в сільськогосподарському виробництві, обумовлена
насамперед соціально-економічними причинами. Основним показником конкурентоспроможності
сільськогосподарського підприємства є рентабельність. Рентабельність – це прибутковість на
одиницю використаного ресурсу.
В ході дослідження було проведено групування сільськогосподарських підприємств, які
займаються м’ясним скотарством за показником рентабельності виробництва яловичини, головною
ознакою яких є середньодобовий приріст маси тварин більше 700 г. (табл. 4).
Таблиця 4
Групування сільськогосподарських підприємств за рівнем рентабельності (збитковості)
у середньому за 2007–2009 рр.*
Показники
Кількість господарств
Рентабельність (збитковість), %

Групи господарств за рівнем рентабельності
–39–20

–19–1

0–20

21–40

понад 40

9

21

64

184

92

33

–44,6

–28,4

–10,2

15,3

33,8

48,5

– 50–40

* господарства із середньодобовим приростом маси тварин понад 700 г
Найбільша частина підприємств входять у четверту і п’яту групи (їхня рентабельність
позитивна і становить від 0 до 20%, від 21 до 40%), в цю групу входять 276 підприємств. 33
підприємства є високорентабельними (більше 40%).
Для аналізу конкурентної позиції господарств ми розділили їх на три групи: слабкі, середні і
сильні господарства. До групи слабких були віднесені господарства, що мали середньодобовий
приріст маси тварин на вирощуванні і відгодівлі до 700 г.
До групи середніх господарств належали ті підприємства, що мали середньодобовий приріст
маси тварин на вирощуванні і відгодівлі від 701 до 900 г.
До групи сильних увійшли підприємства, що мають найвищий рівень середньодобового
приросту живої маси тварин на вирощуванні і відгодівлі більше 900 г.
Для більш повної оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств були введені два
показники, які розраховуються за такою формулою:
Квідн = Пкон / СЗС,
(1)
де Квідн – індекс відносної конкурентоспроможності;
Пкон – значення показника середньодобового приросту маси тварин по конкретного
господарства;
Псер – середнє значення показника середньодобового приросту маси тварин за сукупністю
господарств.
КПК = Пкон / Псупер,
(2)
де КПК – індекс позиційної конкурентоспроможності;
Псупер – значення показника за кращим господарством в їхній сукупності.
У першому випадку індекс показує конкурентне становище щодо групових позицій, у другому –
щодо ринкового лідера.
Введення коефіцієнтів дає змогу ранжувати будь-яку сукупність сільськогосподарських
підприємств за будь-якою системою показників і більш чітко визначити їхні конкурентні позиції.
Зведене групування конкурентних позицій господарств дає змогу зазначити, що група слабких
має значення коефіцієнта відносної конкурентоспроможності від 0,49 до 0,75, значення коефіцієнта
позиційної конкурентоспроможності – до 0,60; група середніх господарств – від 0,76 до 1,00 і від 0,59
до 0,80, відповідно; група сильних – понад 1,00 і від 0,81 до 1,00 відповідно (табл. 5).
Відповідно до отриманих даних усі області України можна поділити на три категорії з
конкурентоспроможності м’ясного скотарства:
1) слабо конкурентні області (Закарпатська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська,
Сумська, Херсонська – Квідн = 0,53 – 0,75; КПК = 0,44 – 0,59);
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2) середньо конкурентні області (Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, ІваноФранківська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька,
Чернігівська – Квідн = 0,76 – 1,00; КПК = 0,60 – 0,79);
4) висококонкурентні області (АР Крим, Вінницька, Київська, Львівська, Полтавська,
Черкаська – Квідн = понад 1,00; КПК = 0,81 – 0,98).
Таблиця 5
Зведене групування сільськогосподарських підприємств з виробництва яловичини за
показниками конкурентоспроможності у 2009 р.
Показник

Конкурентна позиція
Середня
0,76–1,00
0,59–0,80
218
54,5

Слабка
0,49–0,75
0,39–0,60
79
19,7

Квідн
КПК
Кількість господарств
Питома вага, %

Сильна
понад 1,00
0,81–1,00
103
25,8

У кожній із виявлених конкурентоспроможних категорій областей необхідні свої організаційноекономічні заходи щодо вирішення розвитку виробничого потенціалу підприємств м’ясного
скотарства, їхнього удосконалення та планування стратегій на перспективу.
Ми виявили напрями, за якими сільськогосподарським підприємствам необхідно збільшувати
конкурентні переваги: концентрація та інтенсивність виробництва; спеціалізація і кооперація,
організація
внутрішньогосподарських
відносин;
організаційно-економічна
і
технологічна
забезпеченість господарської діяльності тощо.
З метою комплексного аналізу конкурентоспроможності галузі м’ясного скотарства
використовують велику кількість різноманітних методів і прийомів. На наш погляд, доцільно
виокремити ті, які зможуть дати комплексну оцінку стану і тенденцій розвитку галузі.
Основною ознакою, за якою потрібно визначати тип ринку, є рівень концентрації, який можна
оцінити з огляду на кількість фірм на ринку та їхньої частки. Рівень концентрації оцінюється за
допомогою індексу Герфіндаля-Гіршмана, індексу Холла-Тайдмана, коефіцієнта відносної
концентрації, коефіцієнта ентропії, дисперсії логарифмів ринкових часток, коефіцієнта Джині,
коефіцієнта концентрації. Ми розрахували конкурентоспроможність ринку яловичини, результати
яких відображено у табл. 6.
Таблиця 6
Показники концентрації й інтенсивності конкуренції ринку яловичини
Показник

2005
604
13
15
19
33

Число підприємств на ринку, одиниць
Коефіцієнт концентрації для трьох найбільших продавців (CR-3)
Коефіцієнт концентрації для трьох найбільших продавців (CR-4)
Коефіцієнт концентрації для шести найбільших продавців (CR-6)
Коефіцієнт концентрації для дести найбільших продавців (CR-10)
Коефіцієнт концентрації для п’ятнадцяти найбільших продавців
55
(CR-15)
Індекс Герфіндаля-Гіршмана (HHI)
875
Індекс Холла-Тайдмана
0,18
Коефіцієнт ентропії
0,047
Коефіцієнт відносної концентрації
44
Дисперсія логарифмів ринкових часток
0,72
Коефіцієнт Джині
0,03

2006
586
12
16
21
32

Рік
2007
512
12
15
20
38

2008
408
21
24
29
38

2009
333
16
20
27
39

54

53

58

49

912
0,18
0,051
46
0,83
0,08

987
0,15
0,053
47
0,74
0,14

1033
0,14
0,041
40
0,81
0,23

1255
0,18
0,032
35
0,85
0,31

За усіма показниками, що вимірюють концентрацію, ринок яловичини є неконцентрованим,
висококонкурентним з відсутністю чітко виражених лідерів. Кількість підприємств на ринку, що
займаються виробництвом яловичини, за останні п’ять років скоротилася на 55%, при цьому
значення коефіцієнта концентрації, індексу Герфіндаля-Гіршмана, індексу Хола ГерфіндаляТайдмана, коефіцієнта відносної концентрації, коефіцієнта ентропії, дисперсії логарифмів ринкових
часток і коефіцієнта Джині коливалися у доволі незначному інтервалі, що вказує на несуттєвий вплив
зменшення основних виробників яловичини на ринку України. Отже, залежно від територіальної
приналежності ринок яловичини є конкурентним.
Висновки з проведеного дослідження. Конкуренція як категорія визначається через призму
основних складових форм економічного закону, як сукупність відносин суб’єктів підприємництва з
приводу реалізації їхніх інтересів у результаті виробничо-господарської і комерційної діяльності, в
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основу якої покладено об’єктивні закономірності та головні принципи функціонування сучасних
економічних систем, що базуються на поліпшенні якості, прискоренні інноваційного прогресу.
Конкурентоспроможність галузі м’ясного скотарства можливо забезпечити на основі
комплексної побудови стратегії її розвитку з послідовним втіленням тактичних дій і рішень, що будуть
реалізовані за допомогою таких важливих чинників: природно-кліматичних, виробничо-господарських
умов, рівня фінансово-економічних відносин між суб’єктами господарювання, племінної справи,
стану кормовиробництва, створення залужених і природних пасовищ, інтенсивності вирощування і
відгодівлі, державного регулювання й підтримки тощо. Розширення спеціалізованої галузі м’ясного
скотарства дасть змогу ефективно використовувати ресурси сільських територій країни для
задоволення потреби населення у робочих місцях і м’ясі яловичини.
Дослідження показали, що економічна ефективність м’ясного скотарства, його
конкурентоспроможність за регіонами України має суттєві відмінності. Так, за рівнем
конкурентоспроможності м’ясного скотарства усі області країни можна поділити на три групи, а саме:
– перша – низький рівень конкурентоспроможності (Закарпатська, Запорізька, Миколаївська,
Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська області);
– друга – середній рівень конкурентоспроможності (Волинська, Дніпропетровська, Донецька,
Житомирська,
Івано-Франківська,
Кіровоградська,
Луганська,
Тернопільська,
Харківська,
Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області);
– третя – висококонкурентні регіони (АР Крим, Вінницька, Київська, Львівська, Полтавська,
Черкаська області).
Метою стратегії розвитку галузі м’ясного скотарства України у довгостроковій перспективі є
формування ефективного і стабільного виробництва якісного м’яса яловичини, що гарантуватиме
продовольчу безпеку країни, насичення ринку доступними для всіх верств населення м’ясними
продуктами харчування. Для її реалізації потрібно прискорити відродження галузі м’ясного
скотарства і на цій основі зменшити імпорт м’яса яловичини при поступовому підвищенні споживання
рекомендованих норм харчування на одну особу населення. Стратегія розвитку галузі м’ясного
скотарства України у національному вимірі має відбуватися на основі підвищення
конкурентоспроможності, збільшення обсягу та поліпшення якості м’ясної продукції.
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Анотація
У статті розглянуто і дано оцінку конкурентоспроможності ринку яловичини. Аналіз
конкурентоспроможності ринку проведено різноманітними методами, що дало змогу охопити усі
аспекти його діяльності.
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Аннотация
В статье рассмотрены и дана оценка конкурентоспособности рынка говядины. Анализ
конкурентоспособности рынка проведено различными методами, что позволило охватить все
аспекты его деятельности.
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Annotation
The article deals with this assessment and market competitiveness of beef. Analysis of the
competitiveness of the market held a variety of methods, allowing us to cover all aspects of its activities.
Key words: beef cattle, beef, competitive position, competitiveness, competitiveness methods.

УДК 339.138

Гречаник Н.Ю.,
к.е.н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу,
Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ
ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
Постановка проблеми. Значення розвитку підприємств дитячого харчування в Україні
обумовлене підвищенням рівня народжуваності, незадоволеною потребою в продуктах дитячого
харчування при тенденції зростання попиту на них та інтервенцією іноземних виробників.
В зв’язку з цим виникає необхідність пошуку можливих форм та напрямів розвитку підприємств
галузі дитячого харчування в розрізі окремих сегментів ринку. Проблема забезпечення грудних дітей
та дітей раннього віку високоякісним дитячим харчуванням завжди є актуальна і пов’язана з таким
стратегічним напрямом, як збереження здоров’я української нації.
Існуюча в Україні державна політика в недостатній мірі стимулює розвиток підприємстввиробників дитячого харчування і не забезпечує комплексної системи управління та підтримки
підприємств галузі.
Аналіз основних джерел дослідження та публікацій. Науково-теоретичну основу для
проведення маркетингових досліджень заклали у своїх працях такі видатні західні вчені, як
Котлер Ф., Портер М., Ламбен Жан-Жак, а також такі вітчизняні вчені, як Гаркавенко С.С.,
Солов’йов І.А., Старостіна А.О. та ін. За роки незалежності проблема розвитку галузі дитячого
харчування знайшла своє відображення в роботах таких науковців, як: Говорушко Т.А., Юрик Я.І.,
Яцунь О.М. Роботи були присвячені проблемам визначення потреби в продуктах дитячого
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харчування, співвідношення попиту та пропозиції на ці продукти, перспективам розвитку галузі.
Регулярно висвітлює проблему даного ринку український журнал «Бізнес» в своїх оглядах.
Поставлена проблема вимагагає подальших наукових досліджень.
Постановка завдання. Ринок дитячого харчування в Україні поділений між декількома
потужними міжнародними компаніями, які мають істотні переваги в товарній пропозиції та веденні
високозатратних комунікаціях. Тому мета маркетингового дослідження ринку продуктів дитячого
харчування в Україні полягає у визначенні основних тенденцій розвитку, бар’єрів входу на ринок, а
також визначення можливостей для українських товаровиробників.
Прикарпатським науково-аналітичним центром розроблено Програму розвитку науковотехнічної та інноваційної діяльності області до 2015р. «Про розробку інноваційно-інвестиційного
проекту з виробництва продуктів дитячого харчування на основі екологічно чистого коров’ячого
молока», яка затверджена Рішенням обласної ради від 19.09.2008 року №650-25/2008; регіональний
замовник - Головне управління економіки облдержадміністрації. Її мета - виробництво дитячого
харчування з екологічно чистого коров’ячого молока в спеціальній сировинній зоні Рогатинського
району (Івано - Франківська область) [1].
Основою для вирішення поставлених завдань дослідження ринку дитячого харчування є
дослідження таких його складових: факторів маркетингового середовища, основних факторів
конкуренції на ринку та їх сили дії; виокремлення ринкових сегментів та оцінка їх пріоритетності на
основі виявлення ринкового потенціалу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Продукція дитячого харчування призначена для
харчування дітей перших З-х років життя, дошкільнят і школярів, а також це спеціалізоване
харчування хворих дітей раннього віку [4, с. 7].
Дана продукція призначена для задоволення потреби дитячого організму в нутрієнтах на
різних етапах його розвитку. При вживанні неповноцінного харчування затримується фізичний,
інтелектуальний та психічний розвиток, у дітей виникають різноманітні захворювання. При цьому
харчовий раціон дитини повинен бути збалансованим у відповідності з віковою потребою дитини. В
раціоналізації харчування дітей першого року життя роль материнського молока важко переоцінити.
Воно, як моно продукт, містить всі необхідні компоненти для повноцінного розвитку, його хімічний
склад та енергетична цінність є ідеальними.
Проте в силу різних причин у жінок частково чи повністю втрачається здатність до
вигодовування і тоді постає серйозна проблема змішаного чи штучного вигодовування немовлят.
При цьому надзвичайно складно підібрати молочну суміш, яка би за своїм складом була б
адаптована до материнського молока та компенсувала би дитячому організму фізіологічну потребу у
харчових речовинах.
Людство завжди намагалося знайти замінник материнського молока аналогічним продуктом
тваринного походження – корів, кіз, овець, кобил та ін. Всі ці види молока мають різне
співвідношення основних харчових і біологічно активних речовин, що пов’язано з особливостями
виду, віку, фізіологічного стану тварин і ряду інших факторів.
У порівнянні з іншими видами молока тварин, коров’яче молоко значно менше відрізняється
від жіночого молока [4, с. 59]. Саме ця обставина є вирішальною в обґрунтуванні доцільності
виробництва на основі коров’ячого молока різноманітних адаптованих молочних сумішей, склад яких
найповніше наближений до жіночого молока. Тому тільки наближенне (максимально чи частково) за
складом коров’яче молоко може слугувати основою для створення молочних сумішей для дитячого
харчування.
Варто зазначити, що від особливостей хімічного складу і ступеню чистоти молока, що
використовується, залежить біологічна цінність молочних продуктів і спеціалізованих сумішей. У
зв’язку з цим актуальність виробництва продукції дитячого харчування на основі екологічно чистого
коров’ячого молока є беззаперечною.
В даний час ринок дитячого харчування в Україні продовжує зростати. Одна з головних причин
такого росту за останні роки – соціально-демографічні зміни останніх років, приріст народжуваності,
збільшення цільової аудиторії. Змінюється культура споживання і стиль життя: зростає жіноча
зайнятість, а отже і потреба в готовому продукті для дитини – високоякісному, зручному та
безпечному.
При проведенні аналізу ринку дитячого харчування на Україні величезне значення має
соціальний аспект маркетингових досліджень, оскільки даний ринок має низьку рентабельність.
Наявність жорсткого державного регулювання і повна відсутність централізованої звітності та
аналізу статистичних даних на державному рівні робить процес дослідження тривалим і
трудомістким та вимагає застосування специфічних методів.
Особливість вивчення співвідношення попиту та пропозиції на продукти дитячого харчування в
Україні зумовлена необхідністю задоволення існуючого попиту, максимально використовуючи
можливості вітчизняних виробників, а не імпортерів, через застосування важелів державного
регулювання.
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Виокремлення ринкових сегментів ринку доцільно проводити на основі класифікації за видами
продукції: укрупнені групи - «продукція для дітей до 1-го року життя» та «після 1-го року», в рамках
укрупнених груп виділяються підгрупи на основі класифікації «продукти на молочній основі» та
«немолочні» [5].
Згідно проведених досліджень ринку дитячого харчування, його можна поділити на 3 основні
сегменти. Найбільший з них – це продукти на молочній основі (замінники грудного молока), які
використовуються для годування немовлят в перші 6 місяців життя. Згідно здійсненої оцінки, даний
сегмент дорівнює 65% загального обсягу продажу. Другий сегмент – банкова продукція (пюре, соки,
овочеві та м‘ясні консерви) складає 20%. Третій сегмент – сухі сніданки (у вигляді пластівців,
сухариків) займає 10%, 5%- інше.
Найзначніший сегмент ринку (перший) – продукти-замінники грудного молока, на які
приходиться майже 2/3 всього обсягу продажу дитячого харчування в світі, відповідно можна
поділити на 4 групи: продукція для дітей віком від 0 до 6 місяців (80%), від 6 місяців до 1-го року
(10%), спеціальні продукти дитячого харчування (7%); продукти для дітей від 1 до 3-х років (3%).
Продукти на молочній основі випускаються у вигляді сухого молока, рідкого концентрату та готової
до вживання суміші. Найбільші виробники сухих молочних сумішей та каш на ринку України вітчизняні: ВАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячого харчування» (Полтавська обл.),
ВАТ «Балтський молочноконсервний комбінат дитячого харчування» (Одеська обл.). У цьому
сегменті ринкова частка продукції вітчизняних виробників – 55 - 60% у фізичному вираженні та 2025% у грошовому. Визначена ринкова частка продукції вітчизняних виробників формується також за
рахунок її споживання у спортивному харчуванні та інших цілях.
Основні лідери світового ринку дитячого харчування: «Nestle»– 19%; «Bristol-Myers» – 15%;
«Abbott Laboratories» – 11%; «Novartis» – 8%; «Numico» – 7%; «Heinz» – 6%; «Wyeth» – 4%; «Danone»
– 3%; інші – 27%.
Для прикладу, обсяг світового ринку дитячого харчування у 2009 році склав 19 млрд. євро (у
роздрібних цінах), згідно щорічного звіту компанії «Nestle».
Україна жорстко регулює ринок дитячого харчування за рахунок обмеження рентабельності
виробництва і торгівельної націнки дистриб’юторів вітчизняних продуктів. Таке державне
регулювання є причиною того, що дистриб’юторам вигідніше займатися торгівлею іноземної
продукції, рентабельність продажу якої значно вище, аніж вітчизняної.
Неможна зробити висновок, що українські виробники мають стійкі позиції на ринку в порівнянні
з іноземними: по – перше, існує значна різниця у вартісних показниках, по – друге, немає потужної та
яскравої торгової марки , по – третє – вузький асортимент представлення у роздрібній торгівлі.
Привабливість ринкового сегменту значною мірою залежить й від рівня конкуренції на ньому.
Конкурентоспроможність продукції є однією з обов’язкових умов виживання [7]. Жорстку конкуренцію
вітчизняній продукції складають як провідні закордонні фірми, так і з близького зарубіжжя.
Здійснивши аналіз даних щодо виробництва продукції різних видів та потреби в них, було
проаналізовано рівень задоволення потреб окремих сегментів ринку і насамперед тих, що
виготовляються на основі коров’ячого молока. Встановлено, що задоволення потреби у сухих
адаптованих сумішей становить 65%, рідких та пастоподібних молочних продуктах – 1,2 %.
В перспективі кращий спосіб вирішення питання задоволення споживачів – організація
промислового випуску рідких / пастоподібних молочних продуктів. Основна причина – в необхідності
розташування підприємств за територіальною ознакою; короткий граничний термін реалізації даного
виду продукції, тому іноземні аналоги в сегменті для дітей віком до 1-го року практично відсутні;
можливість розвитку аналогічного виду діяльності по всій території України; постійна
збалансованість вітамінного та мінерального складу продукції згідно рецептури; відсутність впливу
якості води на готовий продукт та відхилення від точного дозування; як правило, не
використовується сухе молоко; стерильність упаковки.
Вітчизняний регіональний виробник буде володіти абсолютною конкурентною перевагою і на
даному етапі має високий потенціал щодо забезпечення потреб внутрішнього ринку. Запровадження
ефективної маркетингової програми виходу продуктів на ринок допоможе в його ефективному
освоєнні.
В Україні, станом на вересень 2011 року, випуском рідких та пастоподібних сумішей
займаються чотири підприємства: «Люстдорф» (м.Київ), АООТ АКК «Придніпровський»
(м.Дніпропетровськ), «Балтський МКК дитячих продуктів» (Одеська обл..), «Юнімілк» (м.Київ).
Причому, перші три гравці ринку випускають тільки звичайне молоко для дітей до року, а останній –
сирок, йогурт, кефір для найменших [11]. Виробництво готових до споживання адаптованих рідких
сумішей в Україні не провадиться. Єдине в Україні спеціалізоване підприємство по виробництву
рідких та пастоподібних продуктів - завод «Солюс»( м.Київ), було продано на початку 2011 року.
Серед закордонних виробників, що представляють на українському ринку аналогічний вид
продукції є: NAN-2 - суміш молочна рідка готова до вживання для дітей від 6 місяців (Nestle);
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молочний напій із злаками для дітей від 6 місяців (Nestle) в асептичній упаковці; Хумана ПРЕ з
LCPUFA - унікальна рідка формула молочної суміші для дітей віком 0-3 місяці у скляній тарі
(Humana). Обсяг продажу таких сумішей близько 1 % у вартісних показниках. В більшості роздрібних
точках продажу дитячого харчування дані продукти відсутні, що передусім пов’язано із недовгим
терміном зберігання продукції, високим рівнем затрат іноземних виробників на постійне
представлення такої продукції у спеціалізованих мережах.
Доказом актуальності дослідження є прийняття Постанови Кабінету Міністрів України від 15
серпня 2011 р. № 870 «Державної цільової соціальної програми розвитку виробництва продуктів
дитячого харчування на 2012 – 2016 роки», де метою Програми є створення сприятливих умов для
розвитку виробництва безпечних та якісних продуктів дитячого харчування.
Одним із способів розв'язання проблеми, що пов'язана з виробництвом продуктів дитячого
харчування є здійснення заходів із стимулювання його розвитку та спеціальних сировинних зон для
виготовлення зазначених продуктів. Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 643,43
млн. гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету – 457,78 млн., місцевих бюджетів – 12,3
млн., інших джерел – 173,35 млн. гривень [3].
Висновки з проведеного дослідження. Слід відзначити, сьогодні споживач все більше
починає довіряти українському виробнику, що пропонує високоякісну продукція за помірну ціну. Така
лояльність цільової аудиторії дозволяє з оптимізмом дивитись на можливість заміщення імпорту в
окремих сегментах даного ринку.
Налагодження промислового випуску рідких/пастоподібних молочних продуктів не тільки
забезпечить потреби населення в якісній продукції дитячого харчування на основі екологічно чистого
коров’ячого молока, але матиме позитивну соціальну значимість – наприклад, створення нових
робочих місць та допоможе вирішувати таке глобальне питання, як здоров’я української нації.
Важливу відіграватиме запровадження ефективної маркетингової програми, інтегрованих
маркетингових комунікацій виходу продуктів на ринок, що розробляється на основі виразних
конкурентних переваг продукції та її позиціонування.
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Анотація
В статті проаналізовано поточну ситуацію на ринку дитячого харчування та тенденції
його розвитку, а також можливості для українських товаровиробників. Визначено, що кращим
способом вирішення питання задоволення споживачів є організація промислового випуску рідких і
пастоподібних молочних продуктів в контексті Державної цільової соціальної програми розвитку
виробництва продуктів дитячого харчування на 2012 – 2016 роки.
Ключові слова: маркетингові дослідження, дитяче харчування, ринок, виробництво.
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Аннотация
В статье проанализирована текущая ситуация на рынке детского питания и тенденции
его развития, а также возможности для украинских товаропроизводителей. Определено, что
лучшим способом решения вопроса удовлетворения потребителей является организация
промышленного выпуска жидких / пастообразных молочных продуктов в контексте
Государственной целевой социальной программы развития производства продуктов детского
питания на 2012 - 2016 годы.
Ключевые слова: маркетинговые исследования, детское питание, рынок, производство.
Аннотация
The paper analyzed the current situation in the market of baby food and its trends, and opportunities
for Ukrainian producers. Determined that the best way to address the issue of consumer satisfaction is the
organization of industrial production of liquid / pasty dairy products in the context of the National
Programme for Development of baby food in 2012 – 2016 years.
Key words: marketing research, baby food, market, production
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НАСЛІДКИ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ТА
ВПЛИВ РЕЦЕСІЇ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД НА
ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства міжнародна торгівля існує
як найбільш розвинута форма міжнародних економічних відносин. Пожвавлення міжнародних
торгівельних відносин між економічними суб’єктами в останні десятиріччя визначається
нерівномірністю розвитку окремих галузей в різних країнах, нестачею певних видів ресурсів,
зростаючим попитом на фоні обмежених можливостей внутрішнього ринку й тенденціями до
глобалізації міжнародних товарних ринків.
Враховуючи вищезазначене, особливої актуальності набуває проблема поглибленого
вивчення сучасного стану та тенденцій розвитку міжнародних товарних ринків з метою узагальнення
теоретичних положень та аналізу практичних аспектів функціонування господарюючих суб’єктів на
них в період фінансової кризи й посткризовий період.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем функціонування міжнародних
товарних ринків присвячені праці багатьох вітчизняних авторів, зокрема: Ю.Г. Бахрамова,
С.В.Захаріна, Н.В.Крилової, О.В.Прокопенка, В.Ю.Школи, О.О.Дегтяренка, С.М.Махнуша,
А.Румянцева, Є.Савельєва, А.Філіпенка, О.М.Шканової. Однак у більшості наукових праць поза
увагою дослідників залишаються питання визначення впливу глобальної фінансової кризи на
діяльність міжнародних товарних ринків та її наслідки для народних господарств країн в цілому.
Постановка завдання. Метою даної статті є вивчення та висвітлення особливостей і
механізму функціонування міжнародних товарних ринків під час глобальної фінансової кризи та у
посткризовий період для виявлення заходів підвищення їх ефективності.
Основними завданнями при проведенні дослідження є: розкриття сутності міжнародних
товарних ринків, характеристика їх форми, виявлення впливу глобальної фінансової кризи на їх
діяльність, обгрунтування заходів підвищення ефективності їх функціонування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Міжнародна торгівля посідає особливе місце у
складній системі світогосподарських зв’язків. Хоча в сучасних умовах головною формою
міжнародних економічних відносин є не вивезення товарів, а зарубіжне інвестування, проте
міжнародна торгівля за своїми масштабами та функціями в загальному комплексі економічних
відносин зберігає винятково важливе значення [15, с.148] .
Розглядаючи позиції різних авторів щодо тлумачення цієї економічної категорії, слід
відзначити, що у них немає єдиної думки. Однак, науковці розглядають поняття «світовий ринок»
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(world market) як сферу стійких товарно-грошових відносин між країнами, основою яких виступає
міжнародний поділ праці та інші фактори виробництва. Водночас, «міжнародний ринок» трактують як
частину національних ринків, що безпосередньо пов’язана із зарубіжними ринками. Основними
функціями міжнародного товарного ринку при цьому вважають: регулюючу, стимулюючу,
розподільчу, інтегруючу [7, с.125].
Історична практика вказує на існування різних форм міжнародних товарних ринків. Товарна
біржа - це ринок масових, якісно рівноцінних товарів, на котрі укладаються угоди без їх наявності.
Біржові товари продаються і купуються без огляду, за зразком або на основі якісних характеристик,
відомих покупцю чи продавцю. В результаті укладення і виконання угоди із рук в руки переходить не
товар, а документ, що підтверджує власність на товар, тобто контракт [5, с.23]. На міжнародних
товарних біржах укладають угоди на реальний товар, ф’ючерсні (термінові) угоди, угоди зі
страхування (хеджування) та опціонні контракти [16, с.200].
Міжнародна ярмарка є однією з форм міжнародних товарних ринків, що розглядається як
періодично діючий ринок, де зустрічається покупець і продавець з метою укладення ділових угод [13,
с.199]. До великих міжнародних ярмарок належать постійно діючі торговельні ярмарки в Нью-Йорку,
Монреалі, Чикаго, Франкфурті-на-Майні, Ганновері, Мілані, Палермо, Парижі, Ліоні, Бордо, Марселі,
Токіо, Осаке. У країнах Східної Європи функціонують ярмарки в Лейпцігу, Белграді, Загребі. У
країнах, що розвиваються, найвідоміші ярмарки в Тунісі, Касабланці, Дамаску, Алжирі, Тріполі.
Міжнародна виставка - це публічна демонстрація досягнень у певній галузі економіки, науки,
культури. Здебільшого, торговельно-промислові виставки організовуються з метою реклами товарів
чи встановлення ділових контактів [1, с. 290].
Міжнародні аукціони визначаються як спеціально організовані, що періодично діють у певних
місцях, ринки. Найважливіші аукціонні центри з продажу: вовни - Лондон, Ліверпуль, Сідней,
Антверпен; хутра - Санкт-Петербург, Лондон, Нью-Йорк, Монреаль; чаю - Лондон, Амстердам,
Калькутта, Коломбо; тютюну - Амстердам, Нью-Йорк; прянощів - Лондон, Амстердам; антикварних і
художніх виробів - Лондон, Амстердам. У країнах СНД виділяються аукціони з продажу хутра в
Санкт-Петербурзі, килимових виробів - у Ташкенті [13, с.202].
Глобальна фінансова криза 2007-2008 рр. і рецесія у посткризовий період серйозно
позначились на діяльності практично усіх зазначених вище форм міжнародних товарних ринків,
призвели до глобального зниження виробництва та стали серйозним випробуванням для всіх країн
світу. Спад в економіці зумовив зниження обсягів торгівлі та політичний тиск на уряди щодо
запровадження захисних (протекціоністських) бар’єрів.
Фінансово-економічна криза, яка розпочалася в другій половині 2008 року, призвела до
глобальної рецесії в 2009 році, результатом якої став найбільший спад у світовій торгівлі за період з
моменту рецесії світової економіки в 1929-1933 роках. Зафіксоване в 2009 році скорочення вартісних
обсягів торгівлі в порівнянні з 2008 роком (12,2 %) значно перевищило найбільший показник
скорочення відносно попереднього року за останні пів століття.
Перебіг фінансової кризи 2008–2009 рр. засвідчив крах спекулятивної економіки. За
експертними оцінками, при цьому світова економіка за багатьма економічними показниками
повернулась до рівня 2002–2003 рр., а за результатами 2008 р. падіння рівня капіталізації
міжнародного ринку акцій сягнуло 42%. Втрати від фінансової кризи багато аналітиків оцінюють у
межах від 1,5 трлн. дол. до 5 трлн. дол., а станом на початок серпня 2009 р. тільки у групі країн G-20
вони сягнули позначки 10 трлн. дол. (у тому числі 9,2 трлн. дол. втратили розвинуті країни).
У 2008 р. реальний ВВП США зменшився на 1,9%, а виробництво скоротилось на 3,9%, що є
найбільшим падінням з часів Великої депресії 30-х років. У 2009 р. очікувані списання за іпотечними
кредитами у США склали 30 млрд. дол. Від кризи потерпають 65% держав світу, чого не траплялось
у новітній історії (рис.1).
Як відомо, світова фінансова криза виникла в США як наслідок краху ринку нерухомості та
фінансового ринку. Так як економіки багатьох країн світу тісно інтегровані з американською,
негативні наслідки даної кризи швидко знайшли відображення у падінні основних макроекономічних
показників більшості держав, зачепивши всі світові фінансові центри, центральні банки країн,
інвестиційні компанії, найпотужніших виробників та експортерів продукції (рис.2).
Основними її причинами експерти називають надмірну експансивну грошову політику
Федеральної резервної системи США, наявність величезного дисбалансу в світовій економіці,
зокрема значний профіцит у зовнішній торгівлі Китаю та суттєвий торговельний дефіцит у США,
недоліки системи управління ризиками в інвестиційних банках, недосконалість регулювання
фінансових ринків як на міжнародному, так і на національному рівнях [10].
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Рис.1. Зростання рівня заборгованості країн до ВВП під час фінансової кризи та у
посткризовий період по регіонах світу

Рис.2. Динаміка іноземних інвестицій в період глобальної фінансової кризи
15 листопада 2008 року представники «Групи-20» (входять промислові країни світу - Сполучені
Штати, Японія, Німеччина, Франція, Великобританія, Канада, Італія і Росія, плюс найбільші країни,
що розвиваються, такі як Китай, Індія, Бразилія та Південна Корея) підписали угоду, спрямовану на
уникнення протекціоністських заходів. Проте, за даними фахівців Світового Банку, вже через
декілька місяців під тиском кризи чимало країн, включаючи 17 країн з «Групи 20», застосували 47
заходів, спрямованих на обмеження торгівлі за рахунок інших країн. Протягом найгострішої фази
світової фінансово-економічної кризи було застосовано 66 торгових обмежень і 47 заходів, що
обмежують торгівлю. Вплив цих заходів на торгівлю важко оцінити у вартісному вимірі через те, що
найбільш поширеними заходами були нетарифні заходи, субсидії та квоти. Застосування різних
протекціоністських заходів під час фінансової кризи та у посткризовий період, а також волатильність
фінансових ринків, спричинили цінову нестабільність і на багатьох міжнародних товарних ринках,
зокрема енергетичних. Ціни на нафту зростали і продовжують підвищуватись й надалі (рис.3), що
негативно позначиться на ВВП та платіжних балансах багатьох країн.
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Рис.3. Динаміка росту цін на нафту на міжнародних товарних ринках,
доларів США за барель [2]
Однак аналіз, проведений Європейською комісією з питань торгівлі, дає підстави
стверджувати, що створення бар’єрів на кордонах все ще залишається основним видом захисту
власних ринків. Серед секторів, що найбільше захищаються урядами країн – сільське господарство
та харчова промисловість. Крім того, уряди вдаються до захисту таких сфер діяльності, як
виробництво автомобілів та продукції металургійної галузі [6].
Для подолання наслідків глобальної фінансової кризи і активізації діяльності міжнародних
товарних ринків потрібно здійснювати диверсифікацію валютного наповнення банківських активів,
виходити з валютними інтервенціями на ринок, посилити моніторинг за розрахунками з офшорами,
відмовитися від практики загального підвищення грошових доходів населення без ув’язування зі
зростанням продуктивності праці, розміром джерел їхніх виплат і можливостями товарного
забезпечення, переглянути ціни на товари і послуги, що їх реалізовують корпорації-монополісти, за
рахунок скорочення невиправданих витрат, встановити граничні розміри торгово-посередницьких
націнок при реалізації товарів для кожної товарної групи, посилити адміністративний контроль над
цінами виробників-монополістів [4, с.7].
Щодо аналізу обсягів діяльності товарних ринків в Україні, то на вітчизняних товарних ринках
досі не створено відкритого й прозорого механізму ціноутворення, що призводить до нестабільності
й непередбачуваності цін [14, с.1]. В Україні діє 47 універсальних та товарно-сировинних бірж (52%),
19 спеціалізованих, 13 товарно-фондових, 8 агропромислових та 3 біржі нерухомості. У вітчизняній
економіці значно частіше зустрічаються спеціалізовані біржі широкого профілю, серед яких
виділяється «Украргопромбіржа», де реалізується сільськогосподарська і промислова продукція для
задоволення потреб АПК України [5, с.25].
Світова фінансова криза мала вплив на динаміку зовнішньої торгівлі майже кожної країни
світу. Україна не стала винятком, тому розглянемо загальну динаміку експорту й імпорту товарів. За
даними рис.4 спостерігається підвищення обсягів імпорту товарів в Україну за перший квартал 2010
року відносно аналогічного періоду попереднього року, однак у порівнянні з 2008 роком відбулось
скорочення імпортних поставок.
Наступним головним критерієм при оцінці впливу світової фінансової кризи на діяльність товарних
ринків України є показники експорту. На рис.5 відображено спад загальних обсягів експорту у 2009 році
порівняно з 2010 р. Проте в загальному, у 2010 році експорт продукції починає набирати обертів, що
дійсно створює перспективу у майбутньому для нарощення обсягів виробництва [3, с.1].
З метою подолання негативних наслідків глобальної фінансової кризи, у Вашингтоні 10
листопада 2008 р. оприлюднили план із п’яти пунктів щодо стабілізації ринків і відновлення
циркуляції кредиту: підтримка системно важливих фінансових інститутів і уникнення їх краху,
розблокування кредитних і грошових ринків, забезпечення широкого доступу банків та інших
фінансових структур до ліквідності та фінансування, гарантування надійності національних програм
страхування вкладів, відновлення функціонування вторинних ринків іпотечних та інших цінних
паперів.
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Рис.4. Динаміка імпорту товарів в Україну у посткризовий період [3]
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Рис.5. Динаміка експорту товарів з України [3]
Аналіз антикризових заходів в сфері міжнародної торгівлі, проведений Світовим банком,
засвідчив ефективність механізмів, створених системою ГАТТ/СОТ, орієнтованих на обмеження
використання тарифного захисту [4, с. 5-7].
Висновки з проведеного дослідження. Світова фінансово-економічна криза призвела до
глобального зниження виробництва та стала серйозним випробуванням для всіх країн світу. Спад в
економіці зумовив зниження об‘ємів торгівлі та запровадження захисних (протекціоністських) бар‘єрів.
Проаналізувавши торговельну політику України, ми бачимо наявність щорічних коливань як в
експорті, так і в імпорті товарів. Це свідчить про відсутність сталої зовнішньоторговельної політики і
велику залежність нашої економіки від світової кон’юнктури товарних ринків. Україні, перш за все,
потрібно удосконалювати структуру зовнішньої торгівлі й мати обґрунтовану зовнішньоторговельну
політику [12].
Для успішного просування України на міжнародні ринки необхідне суттєве коригування
зовнішньоторговельної політики за такими стратегічним напрямами:
– розвиток експортного потенціалу держави в рамках міжнародної спеціалізації;
– нарощування зусиль в найперспективніших секторах світової економіки;
– створення конкурентоспроможних транснаціональних корпорацій, освоєння стратегії
глобального маркетингу, технології реалізації великих міжнародних коопераційних проектів;
– диверсифікація географічної структури зовнішньої торгівлі, мінімізація критичної залежності
від окремих держав (ринків) посилюють економічну безпеку України;
– забезпечення збалансованості експорту та імпорту, торговельних і поточних платіжних
балансів України.
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Анотація
У статті розглянуто сутність міжнародних товарних ринків й охарактеризовано їх форми,
досліджено проблеми функціонування міжнародних товарних ринків під час глобальної фінансової
кризи та у посткризовий період для виявлення заходів підвищення їх ефективності.
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експорту та імпорту, протекціоністські заходи.
Аннотация
В статье рассмотрено сущность международных товарных рынков и охарактеризованы их
формы, исследовано проблемы функционирования международных товарных рынков во время
глобального финансового кризиса и в посткризисный период с целью выявления мероприятий
повышения их эффективности.
Ключевые слова: международные товарные рынки, глобальный финансовый кризис,
рецессия, динамика экспорта и импорта, протекционистские мероприятия.
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The article examines the nature of the international product markets and characterizes their forms,
investigates the problems of the international product markets during the global financial crisis and in postcrisis period to identify the measures to increase their efficiency.
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РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО АУТСТАФФІНГУ У РОЗВИТКУ
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ТЕПЛИЧНОГО БІЗНЕСУ
Постановка проблеми. Нині в Україні активно розвивається овочівництво закритого ґрунту.
Вітчизняні овочі, вирощені в закритому ґрунті, користуються попитом на зовнішніх ринках, що
пов’язано з високою якістю та відповідністю європейським стандартам. Процес виробництва овочів
закритого ґрунту потребує використання висококваліфікованих спеціалістів з обслуговування
програмних комплексів, агроконсультування, налагодження сортувального обладнання та ін.
Необхідною умовою успішної діяльності таких підприємств є ефективна робота персоналу, тому
підвищується увага до проблем управління персоналом. Адже ефективна діяльність у сфері
управління персоналом в умовах пожвавлення зовнішньоторговельних відносин тепличних
підприємств сприяє досягненню стратегічних цілей.
Найбільші виробники цієї галузі наразі, утримуючи значні за обсягами тепличні комплекси,
використовують прогресивні технології іноземних зразків, тому часто потребують послуг зарубіжних
спеціалістів з їх обслуговування. Укладання контрактів з аутстаффінгу іноземних працівників для
поточного обслуговування певної ланки виробничого процесу підприємств тепличної сфери часто є
одним із чинників ефективного виробництва, а, відповідно, і успішної зовнішньоторговельної
діяльності.
Існують різні визначення поняття аутстаффінгу:
Аутстаффінг – це технологія менеджменту, заснована на кооперуванні управлінських процесів
через залучення зовнішніх організацій і персоналу управління зі сторони, передачі їм ряду функцій
управління [2; 5; 10].
Аутстафінг (англ. out – «поза» + англ. staff – «штат») – вивід працівника за штат компаніїзамовника і оформлення його в штат компанії-провайдера, при цьому він продовжує працювати на
колишньому місці і виконувати свої колишні обов’язки, але обов’язки роботодавця по відношенню до
нього виконує вже компанія-провайдер [1; 9].
Компанія-аутстаффер надає працівників необхідної кваліфікації та несе відповідальність за
якість наданих персоналом послуг; якщо якість клієнта не влаштовує, працівник замінюється на
іншого з відповідною кваліфікацією [4].
У трудовому законодавстві немає поняття «аутстаффінгу» і відсутні законодавчі норми, які
регулюють пов’язані з ним питання. Однак, зважаючи на те, що законодавчої заборони щодо
застосування роботодавцем механізму «аутстаффінгу» немає, нині такий механізм найму
працівників в Україні застосовується [7].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання важливості аутстаффінгу в діяльності
підприємств АПК досі активно не досліджувалось вітчизняним науковцями. Однією з причин є
незначна поширеність даного поняття в цій сфері та недостатня кількість статистичної інформації
про обсяги укладених контрактів такого типу. Тому наразі докладно вивчати дане питання можливо
лише на основі монографічного дослідження окремих підприємств.
Проблеми управління персоналом підприємств розглядались в роботах вітчизняних та
зарубіжних вчених, серед яких С.В. Бєляєва, А.М. Виноградська, М.Д. Виноградський [12],
В.М. Данюк, О.В. Крушельницька [6], Д.П. Мельничук, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк та ін. Проте
вказані вчені в основному розглядають лише традиційні джерела комплектації персоналу
підприємства. В опублікованих працях недостатньо досліджені питання такого перспективного
напряму набору персоналу, як аутстаффінг.
Окремі питання аутстаффінгу висвітлено в роботах Т.В. Сівашенко та Т. Гарбар.
Т.В. Сівашенко докладно розглядає відмінності аутстаффінгу та лізингу персоналу в Україні [11].
Т. Гарбар досліджує законодавчі та правові ризики аутстаффінгу в Україні та методи правового
захисту співробітників, виведених в аутстаффінг [3]. Актуальним є питання ролі аутстаффінгу в
діяльності підприємств АПК України, зокрема у сфері тепличного бізнесу.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних
положень та практичних рекомендацій щодо застосування аутстаффінгу в поточній роботі
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підприємств АПК, які впроваджують прогресивні енергозберігаючі технологій виробництва продукції
овочівництва закритого ґрунту, конкурентоспроможної на зовнішньому ринку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Наразі експортні можливості підприємств
тепличної галузі залежать від обсягів виробництва продукції закритого ґрунту. Протягом останніх
років помітні коливання в обсягах виробництва овочів як відкритого, так і закритого ґрунту. Хоч за
2008-2010 рр. спостерігається зростання виробництва на 157,3 тис. т., проте помітна тенденція
зниження індексів виробництва овочів в Україні з 116,5 % у 2008 р. до 97,4 % у 2010 р. [13].
Серед передумов нарощування експортного потенціалу в овочівництві слід вказати такі:
1. найбільший за останні 10 років валовий збір овочів у 2009 р. (на 4,2%, або на 340 тис. тонн
більший, ніж у 2008 р.);
2. девальвація гривні, що було одним із чинників підвищення рівня конкурентоспроможності
української продукції;
3. збільшення обсягів експорту стало можливим також за рахунок традиційних товарних
позицій: поставки сушених бобових овочів, томатів, огірків (у 2 рази) [4].
Частка овочевої продукції у загальній структурі експорту сільськогосподарської продукції
становила менше 2%, що не відповідає потенціалу даного сектору. Товарна структура експорту у
2009 р. залишилась майже такою, як у 2008 р. Протягом останніх років не відбулось розширення
географії збуту овочевої продукції, в основному це Російська Федерація, інші країни СНД та країни
Південно-Східної Азії, що значно обмежує нарощування обсягів експорту. У 2009 р. у структурі
експорту томатів найбільшу частку займала Російська Федерація – 88%, найменшу Білорусь – 12%,
огірків відповідно 94% та 2% [4].
Динаміку імпорту та експорту томатів і огірків можна проаналізувати за даними табл. 1.
Таблиця 1
Динаміка експорту та імпорту овочів в Україні*

Найменування

Експорт
Вартість,
Кiлькiсть,
тис. дол.
тис. кг
США

Імпорт
Вартість, тис.
Кiлькiсть,
дол.
тис. кг
США

Коефіцієнт
покриття
експортом
імпорту

2008 р.
Помідори свiжi або охолодженi

97202

70699

169684

85148

0,83

Огiрки, корнiшони свiжi або
охолодженi

18651

14616

37622

19247

0,76

Помiдори свiжi або охолодженi
Огiрки, корнiшони свiжi або
охолодженi

208250

2009 р.
137480

240000

133090

1,03

46557

30751

45259

29250

1,05

Помiдори свiжi або охолодженi
Огiрки, корнiшони свiжi або
охолодженi

177208

2010 р.
118699

192630

158369

0,75

43537

32246

56451

43099

0,75

2010 р. у % до 2008 р.
Помiдори свiжi або охолодженi
Огiрки, корнiшони свiжi або
охолодженi

182

168

114

186

х

233

221

150

224

х

* згруповано на основі даних Державного комітету статистики України
Нарощування обсягів виробництва продукції закритого ґрунту залежить від застосування
тепличними господарствами інтенсивних технологій, які потребують періодичного залучення
іноземних спеціалістів.
Уманський тепличний комбінат є одним із лідерів тепличної сфери в Україні та вже понад 20
років здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Підприємство залучене до таких видів
зовнішньоторговельної діяльності, як експорт томатів та імпорт обладнання і устаткування для
теплиць. Підприємство співпрацює із закордонними фірмами, що обслуговують програмні комплекси
та надають послуги спеціалістів.
В обсязі зовнішньоекономічної діяльності підприємства значну частку займають послуги
іноземних компаній з обслуговування ряду виробничих процесів. Починаючи із 2005 р., підприємство
співпрацює із постачальниками обладнання та обслуговування програмних комплексів таких країн,
як Нідерланди, Польща, Франція. Взаємозв’язки з фірмами-партнерами за видами надання послуг з
аутстаффінгу схематично розглянемо на рис. 1.
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ПОСП «Уманський тепличний комбінат»

Нідерланди

Польща

Агроконсультування

Обслуговування програмних
комплексів
Priva B.V.
Pebaco ITE

AgrotechPolska

Франція

Grodan

Hortico

Сортувальне
обслуговування

Agrobotic

Agrotech-Didam

Рис.1. Взаємозв’язки ПОСП «Уманський тепличний комбінат» з іноземними партнерами
за видами послуг з аутстаффінгу*
* сформовано автором на основі даних підприємства
За досліджуваний період обсяг імпорту зі Швеції та Франції суттєво коливається. Обсяги
імпортних операцій з Польщею та Нідерландами характеризується більшою стабільністю. Проте
обсяг імпорту у 2010 р. зменшився на 13262,4 тис. грн. порівняно із 2008 р.
Компанія «Priva B.V.» (Нідерланди) співпрацює з ПОСП «Уманський тепличний комбінат» у
сфері надання послуг з обслуговування програмних комплексів «Priva Integno» і «Priva Asist». Дані
програми призначені для управління кліматом та обліку виконаних робіт на базі тепличних
комплексів. Компанія на платній основі надає послуги з проведення інженерних робіт за потребою та
постачає обладнання, програмне забезпечення і конструкції теплиць.
Аналогічні послуги надають такі фірми, як «Agrotech-Polska s.c.» (Польща), «Pebaco ITE»
(Нідерланди). Але найбільшу кількість контрактів з аутстаффінгу укладено із компанією «Agrotech–
Didam» (Польща), яка вже понад 15 років пропонує обладнання та комплектуючі для теплиць на
світовому ринку. Фірма спеціалізується на розробці і спеціалізації теплиць і її технічних компонентів.
ПОСП «Уманський тепличний комбінат» протягом періоду 2004-2006 рр. отримано від даної компанії
послуги з реалізації та встановлення тепличного комплексу в м. Умані на загальній площі 8 га.
Розглянемо обсяг та динаміку імпортних операцій підприємства за 2008-2010 рр. (табл. 2).
Таблиця 2
Обсяг імпортних операцій ПОСП «Уманський тепличний комбінат»
за 2008 – 2010 рр., тис. грн.*
Країна
Нідерланди
Польща
Чехія
Швеція
Франція
Всього

2008 р.
31029,4
2471,8
300,3
2695,1
36710,3

Обсяг імпорту, тис. грн.
2009 р.
20622,9
4396,9
3126,4
45,9
28192,1

2010 р.
5938,4
1754,6
3004,9
23447,9

Відхилення (+;-),
2010 р. до 2008 р.
-25091,0
-717,2
-13262,4

* згруповано автором на основі даних підприємства
Експортні операції займають незначну питому вагу у зовнішньоекономічній діяльності
тепличного комбінату. Іноземним партнером є Росія, із 2008 р. експорт продукції до таких країн, як
Білорусь, Латвія, Литва було припинено. Експортні поставки здійснюються через фірму –
контрагента, що розташована в м. Києві, тим самим підприємство певною мірою страхується від
ризиків, але негативним є той факт, що комбінат залежить від кон’юнктурних змін зовнішніх ринків.
Порівняння обсягу експорту та імпорту ПОСП «Уманський тепличний комбінат» проведемо на
основі рис. 2.
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Рис. 2. Обсяг експортно-імпортних операцій ПОСП «Уманський тепличний комбінат» за
2004 – 2010 рр., тис. грн.*
* побудовано автором на основі монографічного дослідження підприємства
ПОСП «Уманський тепличний комбінат» активно здійснює імпорт обладнання та залучає
закордонних спеціалістів. Експорт продукції підприємство здійснює загалом до Росії. Підприємство
достатньо конкурентоспроможне не лише на вітчизняному, а і на зовнішньому ринку. Наразі,
впровадження у виробництво новітніх технологій та успішне використання механізмів аутстаффінгу
дало позитивні результати.
Обслуговування іноземними спеціалістами частини виробничого процесу у тепличних
комплексах, або аутстаффінг, є одним із видів зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Такий
вид зовнішньоекономічної діяльності відіграє важливу роль у підвищенні ефективності його роботи.
Для налагодження комп’ютерних комплексів, сортувального обладнання та агроконсультування
підприємств такого типу використовується міжнародний аутстаффінг. Це дозволяє скоротити
витрати підприємства на постійне утримання персоналу високої кваліфікації.
Питома вага контрактів з іноземними постачальниками у 2010 р. складає 26% усієї
зовнішньоекономічної діяльності, імпорт в свою чергу складає 41%. Відобразимо графічно частки
експорту та послуг іноземних компаній в обсязі усієї зовнішньоекономічної діяльності підприємства
на рис. 3.

Обсяг
контрактів
міднародного
аутстаффінгу;
34

Експорт; 24

Обсяг
контрактів
міднародного
аутстаффінгу;
26

Експорт; 33

Імпорт; 41

Імпорт; 42
2010 р.

2008 р.

Рис. 3. Напрями зовнішньоекономічної діяльності ПОСП
«Уманський тепличний комбінат»*
* побудовано автором на основі монографічного обстеження підприємства
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Зниження питомої ваги контрактів міжнародного аутстаффінгу в обсязі імпорту склало 12%.
Причиною такого зниження є підвищення виробничого досвіду працівників ПОСП «Уманський
тепличний комбінат», які працюють з програмними комплексами та сортувальним обладнанням
протягом року.
Проте використання аутстаффінгу має ряд недоліків. Оскільки суть «аутстаффінгу» полягає в
оренді робочої сили, залучені в такий спосіб роботодавцем-орендарем «орендовані» працівники не
входять до штату підприємства і, відповідно, така організація матиме формальні підстави для
невиконання низки законодавчих норм щодо охорони праці, зокрема, щодо організації служби
охорони праці, надання соціальних пільг «орендованим» працівникам відповідно до колективних
договорів тощо.
Застосування механізмів «аустаффінгу» без законодавчого регламентування призводить до
фактичного зменшення соціальної захищеності працівника, виникнення спірних питань, пов'язаних із
особливими умовами праці, компенсаціями, нарахуванням трудового стажу, роботою в шкідливих
умовах тощо.
Висновки з проведеного дослідження. Використання міжнародного аутстаффінгу в поточній
діяльності підприємств тепличного бізнесу є одним із напрямів нарощування обсягів виробництва та
експорту продукції закритого ґрунту. Незважаючи на те, що наразі відсутнє достатнє законодавче
забезпечення, аутстаффінг активно використовується в роботі підприємств, що сприяє активному
обміну досвідом та знаннями. Тому воно потребує подальшого дослідження та нормативноправового забезпечення в контексті розширення міжнародної співпраці вітчизняних підприємств
сфери АПК.
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Анотація
У статті досліджено наукові основи поняття «аутстаффінг». Проведено аналіз
виробництва продукції закритого ґрунту в Україні та зовнішньоторговельної діяльності
підприємства тепличного бізнесу, яке застосовує аутстаффінг. Запропоновано удосконалити
нормативно-правове забезпечення аутстаффінгу, що сприятиме активному обміну досвідом та
знаннями.
Ключові слова: аутстаффінг, управління персоналом, виробництво овочів закритого
ґрунту, експорт та імпорт овочів, підприємство АПК.
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Аннотация
В статье исследовано научные основы понятия «аутстаффинг». Проведен анализ
производства продукции закрытой почвы в Украине и внешнеторговой деятельности
предприятия тепличного бизнеса, которое применяет аутстаффинг. Предложено
усовершенствовать
нормативно-правовое
обеспечение
аутстаффинга,
что
будет
способствовать активному обмену опытом и знаниями.
Ключевые слова: аутстаффинг, управления персоналом, производство овощей
закрытого грунта, экспорт и импорт овощей, предприятие АПК.
Annotation
In the article investigational scientific bases of concept of autstaffing. The analysis of production of
goods of the closed soil in Ukraine and foreign trade activity of enterprise of hothouse business, which
applies autstaffing, is conducted. It is suggested to perfect normatively legal providing of autstaffing, that
will be instrumental in an active exchange experience and knowledges.
Key words: outstaffing, personnel management, production of vegetables in greenhouses, export
and import vegetables, agribusiness companies.
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ПРОЦЕСИ ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАНЬ ЗА УЧАСТІ ІНОЗЕМНИХ
ТНК НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ
Постановка проблеми. Злиття і поглинання (М&А) є найрадикальнішими методами
концентрації та централізації виробництва і капіталу в міжнародному масштабі. Ці процеси активно
відбуваються вже не перше десятиліття і не згасають. Оскільки це явище є характерним передусім для
розвинутих країн світу, саме на них припадає переважна більшість іноземних інвестицій. Однак з кожним
роком вказані угоди зростають і на ринках країн, що розвиваються, зокрема, на українському ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суть транснаціональних корпорацій
досліджується різними міжнародними організаціями (ЮНКТАД, ООН, СОТ), вченими, такими як
С. Якубовський, О. Рогач, В. Рокоча, І. Дахно та науковими школами. Значну увагу організаційним
формам функціонування ТНК, зокрема процесам злиттів та поглинань, приділено увагу такими
авторами, як А. Філіпенко, І. Школа, М. Дудчено. Однак, на думку автора, існує необхідність у
детальному аналізі угод M&A на українському ринку задля виявлення впливу та перспектив
подальшого розвитку ТНК на українському ринку.
Постановка завдання. Метою даної статті є висвітлення процесів злиття та поглинань на
українському ринку. Для цього необхідно вирішити такі завдання: розглянути суть процесів злиттів та
поглинань; дослідити обсяги найбільших угод M&A здійснених іноземними транснаціональними
корпораціями на українському ринку; проаналізувати результати угод M&A та їхній вплив на галузі
економіки України.
Викладення основного матеріалу дослідження. У 2007 році обсяг великих угод зріс
практично на 150% (порівняно з 2006 роком). За оцінками аналітиків, у 2007 році було укладено
приблизно 45 великих угод на загальну суму від 14,5 млрд. дол. У 2008 році цей показник знизився в
кілька разів. За різними оцінками, кількість таких угод зменшилась удвічі, а саме 23-25 угод на
загальну суму 6 млрд. дол. Із них три угоди зайняли майже половину обсягу. Це продаж Правекс –
Банку за 750 млн. дол., міні-металургійного донецького заводу “Істіл” російському інвестору, сума
угоди склала 600 млн. дол. та Дніпроспецсталь – за 600 млн. дол. [1, с. 20].
Найбільший інтерес інвесторів у 2008 році викликали банківська сфера й харчові ринки, а
також сільськогосподарська та фармацевтична галузі й машинобудування, ГМК та низки інших
секторів (табл. 1).
Найбільшим успіхом користувалися компанії середньої капіталізації (10-200 млн. дол.).
Причина в тому, що дефіцит коштів змусив інвесторів утримуватися від великих витрат. Важливим
фактором зниження кількості угод стала неможливість об’єктивної оцінки адекватності запитуваної
ціни реальній вартості підприємства.
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Таблиця 1
Топ-3 галузей –лідерів ринку М&А в 2008 році
Галузь
Фінансовий сектор
Металургія
Харчова промисловість
* за даними M&A-Intelligence

Кількість угод
8
2
13

Загальна сума, млн. дол.
1920
590
575

Вже у 2009 році в Україні крім купівлі “групою російських інвесторів” контрольного пакету акцій
української металургійної корпорації “Індустріальний союз Донбасу” (2,5-3 млрд. дол.) взагалі
згадати нема чого, обсяг угод склав 3 млрд. дол. Але й ця угода стала надбанням 2010 року,
оскільки завершена у 2009 році не була. Те саме стосується і країн СНД, а саме дворазове зниження
транскордонних угод М&А – у РФ (з 13,5 млрд. дол. в 2008 році до 5 млрд. дол. в 2009-му) [2, с. 21].
Не відбулося помітного пожвавлення на українському ринку й у 2010 році. Обсяг ринку М&А
склав 2,708 млн. дол. (16 угод). Це лише 2% від загальної суми операцій, які пройшли на ринках, що
розвиваються, а в загальному масштабі – 0,3%. Зростання угод М&А стримувала традиційна
невизначеність у курсі розвитку національної економіки, ризики, пов’язані з можливістю розвитку
другої хвилі кризи, усе ще обмежений доступ до кредитних ресурсів, розбіжності в оцінці вартості
бізнесу власниками та інвесторами і, як наслідок, вичікувальна позиція обох сторін. Основним
сектором в М&А стала металургія, хімічна промисловість, енергетика.
Відзначимо, що практичним дослідженням процесів злиттів і поглинань ТНК на українському
ринку є аналіз вказаних секторів економіки.
Так, 2009 рік не приніс сплеску активності на ринок М&А у банківському секторі. Кількість і суми
угод у цьому сегменті, які стабільно зростали в попередні роки, різко впали. Єдиною значимою
угодою стало придбання російським Внешэконом банком 75%-го пакета Промінвестбанку. Крім
викупу акцій на суму 1,3 млрд. грн. ВЭБ узяв на себе зобов’язання надати українській дочірній
компанії додаткове фінансування на суму понад 7 млрд. грн. В свою чергу, 30% акцій харківського
Мегабанку викупили ЄБРР й німецький банк розвитку KFW. У результаті угоди Мегабанк одержав
фінансування на загальну суму до 28,9 млн. євро, включаючи довгостроковий кредит ЄБРР,
еквівалентний 10,4 млн. євро та 2,5 млн. євро від KFW [3, с. 3].
Раніше банківський сектор був одним із найбільш привабливих для стратегічних інвесторів. За
даними Держкомстату у 2007 році у фінансовому секторі працювало 342,7 тис. осіб, а в 2009 році вже
287,6 тис. осіб (1,4% від загальної кількості працюючих). Зараз же це одна із найбільш проблемних
галузей. Слід відзначити, що у 2005 році було зафіксовано чотири угоди з купівлі банків на суму – 0,4
млрд. дол., у 2006 році – 13 угод на суму 1,5 млрд. дол., у 2007 році – 13 угод на суму 4,3 млрд. дол. На
початку 2008 року було завершено тільки три угоди – продаж 100% акцій Правекс-Банку (покупець Intesa
Sanpaolo, сума угоди – 493 млн. євро), 90% акцій Астра Банку (Alpha Bank, сума угоди – 20 млн. дол.) і
Універсал банку (EFG New Europe Holding). Тим часом, із настанням кризи ізраїльський Bank Hapoalim
заявив про рішення не купувати 75,8% акцій Укрінбанку, відкинувши тим самим подальші перспективи
підвищення конкурентоспроможності вказаної установи [4, с. 8]
За оцінками аналітиків, порівняно з початком 2008 року банки здешевіли в 6-7 разів. У 2010
році було виставлено на продаж понад 60 банків. Серед покупців були російські інвестори, оскільки
на них припадає 8-9% української банківської системи. Після кризи даний показник може зрости до
12-15%. За даними НБУ частка іноземного капіталу в українських банках склала 41% у 2010 році,
прогнозується збільшення даного показника до 50% в наступні 3-4 роки, оскільки здебільшого саме
ці банки стабільно одержуватимуть фінансову підтримку від материнських структур (рис. 1.) [3, с. 3].
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Джерело : [5, с. 71]
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Істотного впливу з боку іноземних ТНК зазнав і український ринок страхування, який до
настання кризи досить інтенсивно зростав. Однак з початком фінансової кризи інвестори суттєво
зменшили вкладання коштів в країни, що розвиваються. Уряди країн світу розпочали націоналізацію
страхових компаній, в тому числі і Україна. Так, була націоналізована найбільша у світі страхова
компанія American International Group (AIG), нідерландська ING найбільша банківська група
Бенілюксу – Fortis. Усі перелічені вище фінансові установи мали страхові дочірні компанії в Україні.
Вдалі продажі вітчизняних страхових компаній спостерігалися у 2006-2007 роках. Наприклад
французька АХА придбала відразу дві вітчизняні СК, що належали УкрСиббанку, сума угод оцінювалася
в 40 млн. дол. Австрійська Vienna Insurance Group придбала контрольний пакет акцій СК “Українська
страхова група” (сума угоди 50 млн. дол.). Однак головною угодою 2007 року стала купівля банком
“ТуранАлем” державної частки в НАСК “Оранта”, за 25% акцій НАСК було виплачено рекордну суму в
100 млн. дол. (загальна капіталізація “Оранти” на момент угоди складала 400 млн. дол.).
На початку 2008 року відбувся також значний обсяг угод. Так, німецька HDI-Gerling International
Holding AG придбала 94,5% акцій київської СК “Алькона” (оцінна сума угоди – 20 млн. дол.),
голландська ING Continental Europe Holdings, B.V. придбала контроль на лайфовим страховиком
“Фенікс-Життя”. Серед примітних подій у сфері М&А також можна відзначити покупку австрійським
концерном GRAVE контрольного пакета львівської СК “ІНПРО” і придбання ізраїльським
страховиком Phoenix СК “ІнтерТрансПоліс”. За прогнозами аналітиків, іноземні ТНК будуть
розпродувати свої дочірні компанії в Україні, для того щоб зменшити свої збитки та вийти з кризового
становища [6, с. 10].
В структурі зайнятого населення України, а саме 21 млн. ос., 390,3 тис. працює у компаніях
харчової промисловості, що складає 1,8% від загальної кількості зайнятого населення. Дешевизна
фуражного зерна, швидкий оборот капіталу й висока прибутковість у птахівництві стали причиною
зростання кількості угод із купівлі птахофабрик і господарств. Так, у 2007 році вартість найбільших
угод М&А за участю іноземних ТНК склала 1010 млрд. дол., у 2008 році – на суму 192 млн. дол., у
2009 – 68 млн. дол. (табл. 2).
Таблиця 2
Найбільші угоди харчопрому в 2007, 2008 та 2009 роках
2007 рік
Сума, млн. дол.
700
197
60-65
50

PepsiCo купила ТОВ “Сандора”
“Ренесанс Капітал” (Росія) купив корпорацію “Клуб Сиру”
Orangina Group придбала КЗБН ВАТ “Росинка”
Bel Group – ВАТ “Шосткінський міськмолокомбінат”
2008 рік
130
SABMiller – Донецький “Сармат”
6-7
Soufflet Group – ЗАТ Дніпропетровський пивоварний завод “Дніпро”
35-40
Dragon Capital та East Capital Bering Ukraine Fund – 70% акцій компанії “Чумак”
10
Consoris Capital (американський інвестбанк) - три молочних підприємства у АТ “Концерн
АВЕК і Ко”
8
Trigon Agri – купив два елеватори в групи “Рамбурс”
2009 рік
50
“ВелесКапітал” (Росія) придбала “Клуб Сиру”
18
Gruppo Campari (Італія) – 99% ЗАТ “Одеський завод шампанських вин”
Джерело : [7, с. 14]

Каталізатором процесів купівлі-продажу на пивобезалкогольному ринку виступила ФПГ “СКМ”,
яка влаштувала розпродаж активів пивоварної групи “Сармат” – четвертого за величиною
українського виробника пива, результатом якого стало зміцнення позицій провідних міжнародних
компаній одразу на двох ринках – пивному (SABMiller – придбала 99,84% акцій) і солодовому
(Soufflet Group – 100% акцій). Слід відзначити, що придбання донецького пивзаводу можна вважати
купівлею ринкової частки з боку SABMiller, що до цього часу була присутня в Україні як імпортер, не
маючи тут власного виробничого майданчика. Наразі частка SABMiller оцінюється в 5% [8, с. 15].
Макроекономічні проблеми відсунули Україну до списку країн, де міжнародні компанії
намагалися б робити інвестиції, на другий план. У 2009 році не відбулося значних придбань, тому що
інвестори очікували, наскільки добре активи харчової промисловості зможуть адаптуватися до
роботи в нових умовах. Безліч зі зроблених угод були або вимушеними, або мали технічний
характер. Привабливість вітчизняних сироварів, на думку інвестиційних аналітиків, істотно
зменшилася саме через труднощі з експортом продукції до Росії. Це яскраво продемонстрував
приклад угоди із продажу корпорації “Клуб Сиру”. Російська “Ренесанс Капітал” визнала, що інтерес
транснаціональних холдингів відсутній. У 2009 році контрольну частку в “Клубі Сиру” (включаючи
“Канівський маслосирзавод”, дистриб’юторську мережу й права на торговельну марку) придбала
російська інвесткомпанія “ВелесКапітал” [9, с. 7].
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Скорочення обсягів продажів на ринку кондитерських виробів на тлі високого потенціалу
модернізованих виробничих потужностей компаній-лідерів загострило необхідність в інвестиціях
невеликих виробників. У 2009 році кондитерська компанія змінила власника. Так, швейцарська
інвестиційна компанія Delta Capital CA придбала 91,9% акцій ЗАТ “Житомирські ласощі”. Виробники
напоїв, передусім алкоголю, наростили обсяги продажів під час кризи. В цей період ЗАТ “Одеський завод
шампанських вин”, третього за величиною виробника ігристих вин в Україні, за 18 млн. дол. було продано
шостому за величиною виробникові алкоголю у світі – італійській Gruppo Campari [9, с. 7].
Слід відзначити, що обсяг українського ринку M&A у сфері парфумерно-косметичного ритейлу
перевищив 150 млн. дол., а сумарні обсяги продажу парфумерно-косметичної продукції становили
2,89 млрд. дол. у 2007 р., а вже у 2008 – 3,15 млрд. дол. відповідно. Тут спостерігається значна
присутність потужних іноземних ТНК, найбільшу частку з яких займає Prоcter & Gamble Co. (табл. 3).
Таблиця 3
Топ-8 виробників косметичної продукції в Україні, у %
Компанія
2005 р.
2006 р.
2007 р.
1. Procter & Gamble Co. (ТМ Head & Shoulders, Camay,
9,3
9,8
10,1
Blend-A-Med, Gillette тощо)
2. Oriflame Cosmetics AB
5,3
6,5
7,6
3. Avon Products Inc.
8,6
8,3
8,6
4. L’Oreal Groupe (ТМ L’Oreal, Garnier)
6,3
6,4
6,6
5. Beiersdorf AG (TM Nivea, Florena)
6,6
6,7
6,7
6. Unilever Group (TM Dove, Sunsilk, Rexona)
4,1
4,2
4,2
7. Mary Kay Inc.
3,3
3,4
3,5
8. Henkel (TM Palette, Gliss Kur, Fa)
3,6
3,6
3,5
*за інформацією дослідницької компанії Euromonitor, наданою компанією Oriflame

2008 р.
10,5
9
8,7
6,8
6,7
4,2
3,5
3,5

Оборот парфумерно-косметичного ринку у 2009 році склав 8,6% (10,6 млрд. грн.) ВВП торгівлі
(123115 млн. грн.), що на 0,8% менше ніж у 2008 році – 9,4% (12,4 млрд. грн.) ВВП торгівлі (131261
млн. грн.) відповідно. Найбільші угоди з продажу українських парфумерно-косметичних мереж за
даними операторів ринку: у 2007 році Southeast European Holdings B.V. (Амстердам) придбала більш,
ніж 50% ТОВ “Суматра ЛТД” (Київ) за 45-55 млн. дол. А у 2006 році 65% ТОВ “ДЦ Україна” було
продано китайській Watson Group. Частку українського оператора оцінили у більш, ніж 100 млн. дол.
[10, с. 27]. Однак вже у 2011 році гонконгська компанія придбала ще 35% акцій компанії ДЦ. Watson
Group має намір інвестувати 300 млн. грн. у розвиток мережі і протягом 5 років збільшити кількість
магазинів до 500.
Ситуація на ринку злиттів і поглинань в агропромисловому комплексі України у 2008 році
розвивалась відповідно до загальносвітових і національних тенденцій – хвилеподібно у зв’язку з
настанням світової фінансової кризи, яка для найбільш фінансово нестійких компаній перетворилася
на банкрутства, а для міцніших підприємств стала зручним моментом для поглинання конкурентів,
збільшення своєї частки на ринку, розширення бізнес-напрямків в агросекторі й харчовій галузі.
Відомо, що останні кілька років прямі іноземні інвестиції в сільське господарство постійно
зростали (рис. 2).
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Рис.2. Приріст іноземних інвестицій в сільському господарстві, млн. дол.
Джерело : [11, с. 23]
Так, можна виділити продаж 70% акцій компанії “Чумак”, які придбала інвестиційна компанія
Dragon Capital (менше 50%) та інвестиційний фонд East Capital Bering Ukraine Fund (більше 20%) за
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35-40 млн. дол., а також двох підприємств за 8 млн. дол.: ВАТ “Новомиргородський елеватор”
(Кіровоградська обл.) і ВАТ “Явкинський елеватор” (Миколаївська обл.) – агрохолдингу з данським
корінням Trigon Agri. Сумарна потужність придбаних елеваторів становить 180 тис. т. Таким чином,
датчани наростили свої зерносховища в Україні до 322 тис. т, контролюючи приблизно 135 тис. га
сільгоспземель в Україні й Росії. Крім того, датчани разом з ГК “Рамбурс” заснували спільне
підприємство Ramburs Trigon, яке має намір узятися за торгівлю сільгосппродукцією й управління
підприємствами з її зберігання та виробництвом й постачанням кормів для птиці [11, с. 23].
Масштабної експансії іноземних компаній на фармацевтичний ринок України поки не
відзначається. Концентрація у всіх трьох складових фармацевтичного ринку – виробництві, оптовій
дистрибуції і роздрібних торговельних мереж – невелика. У жодній із ніш поки що немає такого
великого гравця, який контролював би хоча б половину ринку. Так, у 2007 році одна з найбільших у
Росії мереж “Ригла” почала працювати за франчайзинговою схемою з “Євроаптекою”. Варто
відзначити, що величезну кількість угод M&A прогнозують найближчим часом у виробничому секторі.
Адже для українських фармзаводів настав період великих змін: із початку 2009 року виробництво
може тривати лише на лініях, які пройшли міжнародну сертифікацію Good Manufacturing Pracrice
(GMP). Таку вимогу передбачено в нормативах СОТ, тому її встановила держава [12, с. 19].
Слід відмітити, що угоди M&A інвестори проводять не публічно, укладаючи напряму. Левова
частина угод із цінними паперами укладається поза біржовими майданчиками, на так званому
неорганізованому ринку. За даними ДКЦПФР, у 2010 році обсяг біржових угод в Україні виріс
вчетверо – до 131,6 млрд. грн. (у 2009 році – 36 млрд. грн.). Обсяги торгів становили майже 20 млн.
грн. на день у 2010 році, а у 2011 – вже 400 млн. грн. на день. Для порівняння, річний обіг російських
фондових бірж – ММВБ і РТС – у 2010 році становив майже 730 млрд. дол., а обсяги торгів
становлять 5-7 млрд. дол. на день [13, с. 18].
Нерезидентам належить більшість тих активів, які обертаються на фондовому ринку. Частка
великих західних інституціональних інвесторів становить 70-80% від усієї кількості грошей, інвестованих у
фондовий ринок. Значну кількість коштів нерезиденти вилучили з українського ринку з початком кризи.
Залучити їх без серйозних змін у законодавстві й економіці країни не можливо буде. Тому, для розвитку
фондового ринку, інвестиційної привабливості та стабілізації обстановки в цілому необхідно, щоб закони і
судова система працювали злагоджено; боротьба з несумлінними позичальниками та емітентами має
стати одним з державних пріоритетів; лібералізація валютного законодавства; спрощення процедури
репатріації прибутку (зараз вона вимагає пред’явлення банку оригіналів паперових договорів купівліпродажу); впровадження в обіг ф’ючерсних контрактів на курс гривні до долара та євро, оскільки
нерезидентам потрібна можливість хеджування валютних ризиків; створення центрального депозитарію
(ЦД), як однієї з гарантій створення розвиненого фондового ринку.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, аналіз процесів злиттів і поглинань на
українському ринку вказує на те, що найбільшого впливу зі сторони ТНК зазнали такі сфери
економіки України, як: фінансово-банківський сектор економіки, ринок страхових послуг, харчова
промисловість, ринок роздрібної торгівлі, аграрний сектор економіки та незначний вплив
спостерігався на фармацевтичному ринку. Проявлявся він у вигляді кількості укладених угод злиттів і
поглинань, впливу на зайнятість населення, ВВП, розширення виробництва, модернізацію. Отже,
вищеописані процеси стимулюють та розвивають національну економіку, однак для їхнього
розширення повинно бути сприятливе інвестиційне середовище та стабільна передбачувана
обстановка в країні.
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Анотація
У статті відображена суть процесів злиттів та поглинань (M&A). Досліджено обсяги
найбільших угод M&A здійснених іноземними транснаціональними корпораціями на українському
ринку. Проаналізовано результати угод M&A та їхній вплив на галузі економіки України.
Ключові слова: ТНК (транснаціональні корпорації), угоди злиття і поглинання (M&A),
валовий внутрішній продукт (ВВП), капіталізація, інвестиції, інвестор, фондовий ринок.
Аннотация
В содержании данной статьи отображена сущность процессов слияния и поглощения
(M&A). Исследованы объемы наибольших соглашений M&A осуществленных иностранными
транснациональными корпорациями на украинском рынке. Проанализированы результаты
соглашений M&A и их влияние на отрасли экономики Украины.
Ключевые слова: ТНК (транснациональные корпорации), соглашения слияния и
поглощения (M&A), валовой внутренний продукт (ВВП), капитализация, инвестиции, инвестор,
фондовый рынок.
Annotation
The article is devoted to consideration the mergers and acquisition. The volume of the largest
transactions M&A of the foreign TNC on Ukrainian market is analyzed. The effect of the M&A transactions
and their influence to sectors of the economy of Ukraine.
Key words: TNC (transnational corporation), agreements of mergers and acquisition (M&A), gross
domestic product, capitalization, investments, investor, fund market.
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СУТНІСТЬ АГРАРНОГО РИНКУ
І ЙОГО РАЦІОНАЛЬНА ПОБУДОВА
Постановка проблеми. Забезпечення ефективної роботи аграрного сектора та його
конкурентоспроможності слід вважати визначальною умовою продовольчої безпеки країни, зниження
соціальної напруги, стабілізації національної економіки в цілому. Для України це також використання
порівняльних переваг у ресурсній забезпеченості, зокрема землею та надлишковими трудовими
ресурсами на селі.
На початку поточного століття Урядом було здійснено низку заходів щодо розбудови аграрного
ринку. Вирішенню цих проблем сприяли Закон України “Про стимулювання розвитку сільського
господарства на період 2001-2004 років”, Укази Президента України “Про заходи щодо забезпечення
формування та функціонування аграрного ринку”, “Про невідкладні заходи щодо стимулювання
виробництва та розвитку ринку зерна” та “Про заходи щодо розвитку продовольчого ринку та
сприяння експорту сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів”.
Названі нормативні акти свідчать про те, що до вирішення проблеми подолання
агропродовольчої кризи необхідно застосовувати комплексний підхід і реформування відносин
власності у сільському господарстві необхідно поєднувати з цивілізованими механізмами організації
ринку сільськогосподарської продукції.
Проблема формування ринку конкурентоспроможної продукції сільськогосподарського
виробництва складна і багатоаспектна. Її всебічне вивчення вимагає об’єднання зусиль спеціалістів
галузі мікро- та макроекономіки, маркетингу, державного регулювання та управління економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробці теоретичних питань формування
організованого аграрного ринку, удосконалення його державного регулювання присвячені праці
вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема, Андрійчука В., Маліка М., Месель-Веселяка В.,
Пасхавера Б., Портера М., Саблука П., Черевка Г., Шпикуляка О., Юрчишина В. та інших учених. Їх
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зусиллями створений міцний теоретико-методологічний фундамент, вирішено багато її практичних
аспектів. Проте окремі сторони цієї багатогранної проблеми не вирішені, і є можливості поглибленого
їх дослідження. Зокрема, дискусійними залишаються ступінь та характер державного втручання в
діяльність аграрного ринку, принципи раціональної побудови та управління продуктовими ринками.
Дослідження формування організованого ринку сільськогосподарської продукції передбачає
вивчення та поглиблення теоретичних і методологічних основ, які на практиці могли б забезпечити
механізми і основні принципи формування ринкового середовища і діяльності суб’єктів ринку у
взаємозв’язку з регулюючим впливом з боку держави.
Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування сутності сільськогосподарського
ринку, його структури і визначення напрямів його раціональної побудови.
Виклад основних результатів дослідження. Огляд літературних джерел з досліджуваної
проблеми засвідчує про відсутність єдиного підходу до визначення сутності поняття ринку, в тому
числі аграрного ринку.
Так, в енциклопедичному словнику дається декілька трактувань сутності ринку. Місце для
торгівлі необхідними для життя речами – “життєвими припасами” – виділялось у древніх греків і
називалось Agora, аналогічно у римлян – Forum. Отже, одне з перших визначень терміну ринок –
“місце торгівлі”, “місце торгівлі та продажу товарів”.
За часів Адама Сміта поняттям ринок користувались на вищому рівні абстракції, висуваючи на
перший план сам факт взаємодії продавців та покупців, співставлення попиту та пропозиції,
формування ринкових цін.
Наприкінці минулого століття вважалось, що навіть поштові зв’язки формують ринок, а в
самому його визначенні замість “місця торгівлі” з’явилась “сукупність продавців і покупців” [2].
За словами італійського професора А.Пезенті, ринок – це те уявне місце, куди сходяться
виробники товарів, які пропонують свій товар покупцям, та споживачі, що пред’являють попит на
товар. Узагальнюючи уявлення багатьох економістів про ринок, він називає його центральним
явищем економіки [2].
Більш лаконічним як за формою, так і за змістом є визначення, які пропонуються західними
вченими. Е. Далан та Д. Ліндсей стверджують, що “ринок – це будь-яка взаємодія, у яку вступають
люди для торгівлі одне з одним” [2].
Майже таке ж твердження поняття “ринку” дає і класик маркетингу Ф. Котлер: “Ринок –
сукупність існуючих і потенційних покупців товару” [2].
Отже, загальне поняття ринку включає будь-яке визначення, в якому закладено процес
продажу і купівлі товарів та послуг. Угоди відбуваються за принципом Т-Г-Т, де Т – товар, Г – гроші.
Іноді гроші заміняються різноманітними платіжними зобов’язаннями. У науково-практичному
розумінні ринок – це “механізм реалізації ринкової економіки” [8].
Отже, локальне місце проведення обмінних (торговельних) операцій і група людей, яка бере
участь у купівлі-продажу товарів, – така еволюція визначень ринку з точки зору власного
внутрішнього змісту.
Аграрний (сільськогосподарський ринок) – це відносини, які складаються між сільським
господарством і промисловими підприємствами та іншими споживачами його продукції, а також із
сукупності обмінних операцій між самими сільськогосподарськими товаровиробниками. Визначення
сільськогосподарського ринку містять лише одну ознаку – вид продукції, що виступає предметом
купівлі-продажу [1].
Ю.С. Коваленко сформував визначення сільськогосподарського (аграрного, продовольчого)
ринку як частину національного товарного ринку, на якій предметом купівлі-продажу є
сільськогосподарська продукція та продовольство [1].
За своєю суттю аграрний ринок являє собою саморегульовану систему відтворення.
Структурні елементи економічних відносин формуються на основі прямих і зворотних ринкових
зв’язків, перебувають під постійним впливом регіональних особливостей, регіонального попиту і
пропозиції.
При аналізі операцій, що здійснюються на сільськогосподарському ринку, виділяють наступні
його підрозділи і спеціалізовані функції:
• збір і закупівля продукції, включаючи пошук продуктів і укладення угод. Ця операція
здійснюється на рівні ферм і переробно-заготівельних підприємств;
• продаж продукції, що включає всі види діяльності, пов'язані з торгівлею, встановленням цін,
рекламою. До цього також відносять вибір технологій і форм пакування, удосконалення каналів
збуту, вибір часу і місця збуту;
• збереження продукції як найважливіша умова своєчасного задоволення запитів споживача, а
також забезпечення мінімальних втрат продукції при русі від поля до споживача;
• транспортування продукції до продавця, вантажно-розвантажувальні роботи;
• переробка продукції на шляху проходження до споживача, а також її стандартизація;
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• інформованість всіх учасників ринку про його стан і перспективи, що стає найважливішою
умовою його успішного функціонування. Для того щоб прийняти раціональне рішення, покупці і
продавці повинні бути добре інформовані про ціни на сьогоднішній день, орієнтуватися у майбутніх;
• фінансування діяльності ринку вважається важливою умовою його
успішного
функціонування. До цього відносять також страхування всіх операцій, оскільки часто продукт змінює
свою вартість з часу надходження на ринок до моменту продажу.
Виконання всіх цих функцій привело до формування на ринку сільськогосподарської продукції
професійних підгруп: спеціалістів роздрібної і оптової торгівлі, фахівців брокерських та біржових
операцій, що приймають на себе не тільки закупівлю і продаж біржових товарів, але і ризик втрати
або виграшу, пов'язаного з рухом ринкових цін. Нарешті, усе більш рельєфно виділяється група
фахівців по переробці і стандартизації сільськогосподарської продукції. Деякі з них беруть на себе
функції торговельних агентів і займаються оптовим постачанням продукції в роздрібну мережу, а
також рекламою своєї продукції.
Аграрний ринок можна розглядати з позиції споживачів і виробників продукції. Організаціямиспоживачами є: промислові підприємства, що використовують сільськогосподарські продукти для
подальшої переробки, а також оптова та роздрібна торгівля, державні структури, які купують їх для
потреб армії, лікувальних закладів, шкіл тощо.
Організаційна роль ринку полягає в тому, щоб ці різні інтереси і функції поєднати в одному
механізмі під назвою "купівля-продаж", тобто поєднати виробника - власника продовольства, і
споживача - власника коштів, готових вступити за певних умов у добровільний акт "купівля-продаж".
Функціонування аграрного ринку здійснюється завдяки наявності основних елементів, які в
дійсності визначають ринковий механізм. Основними з них є: попит, пропозиція, конкуренція і
система цін. Логіка взаємодії даних елементів полягає в тому, що прагнення отримати максимум
прибутку змушує виробників направляти ресурси на виробництво тих товарів і послуг, яких
суспільство найбільше потребує, а члени суспільства готові платити гроші. Кінцеві споживачі
сільськогосподарської продукції та продовольства – це окремі громадяни, які купують продукцію для
особистого чи сімейного домашнього вжитку.
Організація ринку як елемента реформи означає створення єдиного національного
економічного середовища у вигляді цілісної системи необхідних підприємств, установ та методів, які
комплексно забезпечують просування сільськогосподарської продукції від виробника до споживача
на вигідних для всіх учасників умовах, засадах саморегулювання з активним втручання держави.
Отже, формування і організація аграрного ринку це повноцінне наукове поняття, яке дозволяє
повніше зрозуміти об’єктивний характер, зміст та закономірності економічної реформи в аграрній
сфері України і свідомо, цілеспрямовано і результативно керувати цим процесом.
Основним завданням структуризації аграрного ринку є сприяння формуванню прозорості ринків,
перехресній еластичності, конкуруванню споріднених чи взаємозамінюваних товарів, становлення
принципів ефективної конкуренції. Структуризація продуктових ринків формується відповідно дійсному
стану сільськогосподарського виробництва. Крім того, це передбачає оцінку наявних резервів
підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції певного виду, а також
визначення ємності національного ринку в ній для оцінки можливого продажу на зовнішньому ринкові [5].
Знання характеристик основних альтернативних варіантів збуту сільськогосподарської
продукції для товаровиробника є основою для визначення власної збутової політики ним самим.
Біполяризація ринків в інших країнах давно стала реальністю. Візьмемо, наприклад, збутову систему
м’ясного підкомплексу США, яка включає види ринків, де розрахунки проводяться готівкою (готівкові)
і ф'ючерсні ринки. Останні не є ринками в повному розумінні слова. Хоча частина продукції може
переходити з рук у руки (коли до терміну виконання контракту не укладається звичайна угода купівліпродажу), але на практиці так буває лише в одному відсотку випадків. Ці ринки є скоріше
інституційним засобом для зменшення цінового ризику майбутнього продажу (фактично шляхом
розподілу ризику між партнерами). Таким чином, використання ф'ючерсних ринків є допоміжним
засобом для функціонування деяких його інших форм з готівковими розрахунками.
До ринків з оплатою готівкою відносять: оптові ринки (аукціони, термінали); закупівельні
центри; прямий продаж (за приватним договором); контрактування і спільні підприємства; прямі
продажі споживачам; електронний маркетинг.
Продаж через оптові ринки допомагає продавцям володіти ринковою кон’юнктурою, отримати
вищу ціну від формування великих партій тварин за відповідними характеристиками.
Більшість оптових ринків приймають для продажу практично будь-які види худоби. Здатність
збувати продукцію у великих масштабах є основною характеристикою оптових ринків, тому вони, як
правило. розміщені в регіонах, де продається багато худоби.
Закупівельні центри – це пункти збору і закупівлі тварин, що належать окремим переробним
фірмам або кооперативам, що займаються збутом тваринницької продукції. Вони найкраще
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підходять для середніх товаровиробників, що працюють у регіонах з помірно щільною мережею
виробництва.
У закупівельних центрах продавці не передають право власності на продукцію, поки не
відбудеться домовленість про ціну. Таким чином, тут немає особливого цінового ризику, а є тільки
загроза втрати від зворотного транспортування назад до виробника. Даний ризик можна мінімізувати
шляхом домовленості про ціну до початку продажу. Якщо покупець знайомий з характеристиками
продукції, ціну можна приблизно погодити за телефоном.
При прямих продажах покупець приїжджає на ферму для огляду товару і пропонує ціну за
партію. Часто діє ціла команда покупців, що добре організовані і зв'язані мобільним зв'язком з
головним покупцем, що координує закупівлі і ціни.
Прямий продаж вважається неможливим для дрібних товаровиробників, оскільки у даному
випадку, по-перше, – партії продукції менше повного завантаження вантажівки, а по-друге, – партії
матимуть досить різні характеристики, що для покупця не вигідно. Тому прямий продаж
використовується, в основному, у великих спеціалізованих скотарських господарствах, що
займаються виробництвом
тварин одного виду у великих кількостях і для визначеного
використання.
Досить поширеними є такі форми збуту худоби, як контрактування і спільні підприємства та
кооперативи.
При контрактуванні тварини можуть належати покупцеві, а фермер робить йому визначені
послуги за встановлену плату. При відгодівлі, наприклад, покупець платить за кожен кілограм
набраної твариною ваги або за поліпшення інших характеристик. Ціни встановлюються на основі цін
продажу на місцевих ринках або на основі ф’ючерсних цін. Як альтернатива власник тварин і
відгодівельник можуть одержувати встановлений відсоток від вартості тварини на бойні.
Кооперативи визначаються як особливі форми спільних підприємств, де інвестування
проводиться у груповій формі товаровиробниками-членами кооперативу на інвестування їх збутової
(маркетингової) діяльності. Кооперативи беруть на себе ряд збутових функцій – від організації ринків
(аукціонів і терміналів) до забою і переробки.
Спільними підприємствами в даному випадку називаються умови співробітництва продавця і
покупця, що заключаються у спільному веденні виробництва. Простіше кажучи, спільне підприємство
в даному випадку – це партнерство. Контракт по наданню ресурсів фактично є спільним
підприємством. Покупець володіє тваринами, що вирощуються, і спільно володіє з фермером
виробничими спорудами чи переробними цехами. Такі форми дозволяють перерозподілити ризики
або поліпшити доступ до ринків збуту.
Ще одним способом збуту, що може розглянути товаровиробник, є продаж споживачам м’яса.
Для товаровиробників цей ринок привабливий тим, що дозволяє їм залишати собі ту частину
прибутку, що при інших способах збуту йшла б посередникам або переробникам. Звичайно,
товаровиробник при цьому «залишає собі» і додаткову роботу, тому що він повинен знаходити
споживачів, організовувати забій або доставляти м'ясо споживачеві, а також піклуватися про
надійність споживача щодо оплати. Одиничний продаж споживачеві може бути досить прибутковим,
але обсяг продажів одним фермером обмежений, тому прямий продаж споживачам – це
дрібномасштабний бізнес з відносно високою нормою прибутку.
Електронний маркетинг базується на нових підходах до збуту худоби порівняно з системою тих
форм, які складалися упродовж століття. Виділяються такі форми електронного маркетингу як
телеаукціони, телетайпні системи і комп'ютеризовані системи. Для всіх цих форм характерний
доступ і продаж по опису з наступною доставкою товару. У ході телеаукціонів продукція продається
аукціонником, зв'язаним з покупцями по телефону у формі «конфіденційної петлі». Спростити
процес торгівлі може поширення серед учасників описів лотів і умов продажу. Коли система вже
запущена, по ній відбувається обмін тільки обмеженим обсягом інформації.
Телетайпні мережі являють собою поєднання через телетайпні термінали покупців, які можуть
одержувати роздруківки пропозицій перед самим продажем. Сам аукціон проходить за так званим
голландським варіантом (тобто ціни не зростають, а знижуються). Дана система потребує наявність
терміналу в офісі кожного покупця.
Комп'ютеризовані системи електронної торгівлі зв'язують між собою покупців і продавців
через мережу комп'ютерних терміналів. Це дозволяє підтримувати як централізований обмін
даними, так і двосторонні прямі контакти між продавцем і покупцем, наприклад, з питань організації
транспорту і т.д. Послуги по користуванню комп’ютерними терміналами дрібнотоварним виробникам
надаються централізовано державою.
Система ринків м’яса в США забезпечує 70-80 % продажу худоби прямого збуту і продажу за
договорами; 10-20 % – на оптових ринках (аукціонах і терміналах); 10 % – шляхом відгодівлі за
договором, через електронні ринки реалізується 5 % худоби. Знання товаровиробником системи
діючих видів ринків збуту для власної продукції та їх особливостей формує свободу його вибору.
Структуризація ринків інших видів сільськогосподарської продукції формується адекватно ринкам
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збуту худоби. Структуризація не ототожнюється з ринковим саморегулюванням, а мережі
прибуткових ринків формуються під впливом об'єднань виробників окремих видів
сільськогосподарської продукції за певними характеристиками товару для колективного просування
на ринок. Професійні об'єднання в межах кожного виду продукту визначають його обсяги, ціни,
стандарти, технології виробництва, сорти (породи), розробляють пропозиції щодо митного захисту та
підтримки з боку держави [7].
Висновок з проведеного дослідження. Аграрний ринок – це відносини, які складаються між
сільським господарством і промисловими підприємствами та іншими споживачами його продукції, а
також із сукупності обмінних операцій між самими сільськогосподарськими товаровиробниками.
Функціонування аграрного ринку здійснюється завдяки наявності основних елементів, які
визначають ринковий механізм.
Основним завданням структуризації аграрного ринку є сприяння формуванню прозорості
ринків, перехресній еластичності, конкуруванню споріднених чи взаємозамінюваних товарів,
становлення принципів ефективної конкуренції.
Структуризація ринків в Україні знаходиться в зародковому стані.
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Аннотация
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Annotation
In the article substantiated the essence of the agricultural market, characterize its structural
elements, defined directions the rational construction.
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ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО
ЗРОСТАННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Проблема вузькості та структурної недосконалості внутрішнього ринку
України обговорюється науковцями та аналітиками досить давно. Ознаками цієї вузькості є різке
падіння реальних доходів населення протягом 90-х років та рівень середнього доходу, який ледве
наближається до прожиткового мінімуму, що обмежує споживчий попит; низький рівень прибутків
підприємств; недостатні обсяги інвестиційної діяльності, що обмежує попит на продукцію виробничого
та інвестиційного призначення; рестриктивна бюджетна політика, яка звужує державне споживання та
інвестиції. Дуже негативно на внутрішній ринок впливають також платіжна криза та дефіцит ліквідних
ресурсів підприємств і висока вартість кредитних ресурсів, насамперед – для інвестиційних кредитів.
Слід зауважити, що дослідники, які усвідомлюють важливість внутрішнього ринку як чинника
економічного зростання, його розвиток розглядається як похідна від зростання обсягів виробництва і
доходів населення. Проте аналіз глибинних наслідків тривалого звуження внутрішнього ринку
дозволяє поставити імовірність такого причинно-наслідкового зв'язку в Україні під сумнів. Навпаки,
нерозвиненість внутрішнього ринку як органічної єдності попиту і пропозиції досі виступає в Україні
чинником гальмування економічного зростання та джерелом диспропорцій в грошово-кредитній,
інвестиційній, інноваційній та інших сферах.
На погляд автора, намагання досягти позитивної економічної динаміки лише за рахунок
стимулювання споживчого попиту за збереження незмінними інших складових економічної стратегії на
даному етапі є безперспективними, якщо це стимулювання не супроводжується паралельною
інвестиційною та інноваційною політикою. Адже національні товаровиробники, аби забезпечити
достатньо оперативну та адекватну реакцію на збільшення внутрішнього попиту, потребують
додаткових коштів для розширення, модернізації чи відновлення виробництва, підвищення його
конкурентоспроможності, розв'язання платіжної кризи, відтворення обігових коштів та збутової
інфраструктури.
Збереження дефіциту цих коштів веде до надмірного збільшення лагу реагування пропозиції на
попит, що зростає. Це обумовлюватиме тривале перевищення платоспроможного попиту над
пропозицією та інфляційні тенденції, витіснення імпортом товарів вітчизняного виробництва на
внутрішньому ринку. Окрім того, спроби перерозподілити наявні кошти у рамках сучасних монетарних
обмежень на користь споживчого попиту вестимуть до подальшого руйнування фінансів підприємств,
загострення дефіциту ліквідних ресурсів, зростання офіційного безробіття та посилення тиску на
Державний бюджет. Відтак відтворюватимуться сприятливі умови для повернення до рестриктивних
заходів макроекономічної стабілізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Період системної суспільної трансформації в
Україні має закласти підґрунтя для збалансованого комплексного розвитку країни за рахунок
інвестицій, зокрема міжнародних. Основним інструментом досягнення цієї мети є економічне
зростання внутрішнього ринку і за сучасних умов пріоритетними стають його якісні характеристики, в
першу чергу, – рівень взаємозалежності економічної динаміки та соціального поступу.
Негативні тенденції і проблеми розвитку ринкової економіки, які загострились в
трансформаційний період, зокрема поглиблення економічних, соціальних, демографічних, екологічних
диспропорцій, потребують комплексного дослідження і вирішення для забезпечення збалансованого
розвитку на основі довгострокового зростання. Удосконалення рівня розвитку країни передбачає
повноту та раціональність використання внутрішнього ринкового потенціалу для підвищення
конкурентних переваг та поглиблення міжнародної спеціалізації господарських систем в умовах
глобалізації.
Системне формування засад довгострокового економічного зростання внутрішнього ринку та
нової якості життя в Україні потребує поглибленої теоретичної розробки сучасних концептуальних
підходів, які дадуть змогу практично реалізувати ідею сталого розвитку, що є провідною для
національної економічної стратегії. Становлення сучасного конкурентоспроможного внутрішнього
національного ринку обумовлює актуальність та прикладну значущість проблеми розробки методології
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довгострокового економічного зростання внутрішнього ринку в трансформаційний період і підвищення
на цій основі якості життя, а також значний науковий інтерес до неї.
Сучасна теорія економічного розвитку та зростання представлена концепціями відомих
зарубіжних вчених Дж.М. Кейнса, Р. Харрода, Є. Домара, Й. Шумпетера, Р.М. Солоу, У.А. Льюїса,
Т. Шульца, Р. Нурксе, У. Ростоу, Г. Мюрдаля, Я. Тінбергена, Г. Манківа, Д. Ромера, Д. Уейла, М. Тодаро,
Е. де Сото, С. Хаймера, В. Энг Максимо , А. Лис Френсис , Лоуренс, Дж. Мауер, Роджер Лерой
Миллер., Д. Дэвид Ван-Хуз Рэй Кристина, У. Шарп , Г.Александер , Дж. Бэйли Дж. й інших.
Вагомий внесок в розробку даної проблематики зробили вітчизняні вчені О.М. Алимов,
О.І. Амоша, В.М. Геєць, Б.В. Губський, О.А., Кириченко, А. І Кредісов. И.В. Липсиц, О. Н. Мозговой ,
А.В. Омельченко, Н. С. Рязанова, М.Г. Чумаченко та інші, чиї наукові здобутки мають велике наукове і
практичне значення. Проте, незважаючи на високий рівень і міждисциплінарний характер існуючих
теоретичних розробок, теорія, методологія та практика забезпечення соціально спрямованого
економічного зростання в Україні за рахунок використання міжнародних інвестицій потребують
поглибленого обґрунтування на основі концепції сталого розвитку та підвищення ролі
інституціональних факторів на сучасному етапі.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження проблем іноземного інвестування та
особливостей його регулювання, обґрунтування ринку технологій міжнародних інвестицій та
державної політики заохочення іноземних інвестицій для забезпечення розвитку внутрішнього ринку
України.
Виклад основних результатів дослідження. Україна не має достатніх внутрішніх фінансових
ресурсів для розв’язання економічних і соціальних проблем. Перше місце за дефіцитом інвестицій
посідає гірничоресурсний сектор, зокрема, вуглевидобувна та нафтогазова промисловість. Так, річна
потреба у фінансуванні модернізації, реконструкції та закритті вугільних шахт перевищує 8 млрд.
доларів. Цей дефіцит коштів критичний, оскільки понад 70 % їх потребують підприємства, розміщені в
регіонах підвищеного соціального напруження. Щонайменше по 3 млрд. доларів річних інвестицій
потребують програми дорозвідки та освоєння нафтогазових родовищ Дніпро-Донецької угловини та
Чорноморсько-Азовського шельфу. Мінімальна потреба у фінансах для освоєння родовищ газу та
нафти за кооперацією з країнами СНД становить 1,7 млрд. доларів. Дефіцит коштів для модернізації
та розширення транспортної інфраструктури паливно-енергетичного комплексу становить 2 млрд.
доларів у газовій, 0,7 млрд. доларів у нафтовій та 0,4 млрд. доларів у вугільній промисловості.
Не менш небезпечним для збереження виробничого потенціалу стратегічних галузей металургії
є нестача коштів для дорозвідки та введення в дію низки рудних і мінеральних родовищ. Від цього,
передусім, потерпають проекти освоєння родовищ нікелево-хромових (Миколаївська та Одеська
області), мідно-нікелевих (Волинська область), поліметалічних (Донецька область) та композитних руд
(Дніпропетровська та Кіровоградська області). Без щорічного надходження 0,7 млрд. доларів на
забезпечення держави внутрішніми стратегічними рудними ресурсами чимало українських
підприємств приречені на повну ліквідацію або часткове перепрофілювання. 0,8 млрд. доларів річних
інвестицій необхідні для облаштування мінеральних родовищ хімічної сировини (Крим та Львівська
область). Без них вітчизняне виробництво калійних добрив залишиться на рівні 1973 року.
Друге місце за сумою необхідних інвестицій після гірничоресурсного сектора посідає важка
промисловість. Мінімальна потреба в коштах для чорної металургії становить 6 млрд. доларів, для
машинобудування – 5,1 млрд., кольорової металургії та гірничо-хімічної промисловості – 4 млрд.,
хімічної та нафтохімічної – 3,3 млрд. Актуальним є інвестування базових галузей, які не розвиваються
через нестачу власних коштів, однак є пріоритетними у структурі національної економіки, причому
пріоритети визначаються не директивно, а на традиційних ринках збуту українських підприємств. Із
кожним роком на ринках вітчизняна продукція динамічно й цілеспрямовано витісняється конкурентами
з інших країн.
На третьому місці за сумою необхідних інвестицій – сектор послуг, передусім житловобудівельний комплекс і курортно-туристична інфраструктура. Критична межа потреб в інвестиціях для
комунального та житлового будівництва в Україні значно перевищує 10 млрд. доларів. Окремим
критичним блоком потреб цього сектора є інвестування телекомунікаційного зв’язку.
В таблиці 1 наведена структура прямих іноземні інвестиції в Україну у 2010 році.
Основними негативними ознаками інвестиційного клімату в економіці України сьогодні є:
– стагнація на ринку внутрішніх інвестицій;
– нестабільна законодавча база з питань іноземного інвестування;
– низький рівень розвитку інфраструктури інвестиційного ринку;
–погіршення платоспроможної здатності населення;
–інфляція, яка руйнівним чином діє на всі сторони господарського життя, особливо на галузі з
сезонним характером виробництва і тривалим виробничим циклом, та є перепоною стабілізації
фінансового стану підприємств;
–спад виробництва, глибина якого залежить від масштабів успадкованих деформацій у структурі
економіки, обмеження попиту, що відбувається в процесі макроекономічної стабілізації, а також від
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термінів, протягом яких вони відбуваються;
–зниження накопичень інвестиційної активності, які втрачають значення при високій інфляції.
Накопичення відновлюються після досягнення позитивної (щодо рівня інфляції) ставки банківського
процента. Вони ефективно трансформуються в інвестиції (перш за все виробничі) тільки при
досягненні сталої макроекономічної стабілізації;
–обмеження можливості держави регулювати господарські процеси, криміналізація їх помітної
частини, яка особливо сильно проявляється там, де відсутні сталі та загальновизнані правові
обмеження, відпрацьовані інструменти підтримки законності та правопорядку;
–диференціація доходів та матеріального забезпечення, соціальне розшарування, що частково
посилюються внаслідок ліквідації зрівняльного розподілу, в основному, під впливом інфляції, яка
завжди призводить до перерозподілу доходів у бік збитків менш заможних прошарків населення;
–зростання безробіття, що виникає в результаті спаду виробництва та структурних зрушень в
економіці, необхідність перерозподілу значної частини робочої сили між галузями та регіонами;
– проблема інвестицій на заміщення та відновлення виробничого апарату, поповнення
оборотних коштів.
Таблиця 1
Прямі іноземні інвестиції в Україну у 2010 році
У тому числі з
Показник
Kапітал нерезидентів в Україні, на
початок року
Збільшення капіталу нерезидентів
за рахунок
грошових внесків
внесків у вигляді акцій
внесків унаслідок скасування боргу
внесків у вигляді рухомого і
нерухомого майна
внесків у вигляді нематеріальних
активів
придбання корпоративних прав у
результаті
приватизації
державного майна
інших видів здійснення інвестицій
Зменшення капіталу нерезидентів
за рахунок
вилучення капіталу з них
грошових внесків
цінних паперів
рухомого і нерухомого майна
поступки
нерезидентом
свого
капіталу резиденту
інших видів зменшення капіталу
Переоцінка капіталу
Утрати капіталу
Перехід прав власності на капітал
нерезидента нерезиденту іншої
країни
Обсяги прямих інвестицій, які
перейшли з категорії портфельних
інвестицій
Обсяги прямих інвестицій, які
перейшли
до
категорії
портфельних інвестицій
Курсова різниця
Капітал нерезидентів в Україні,
на кінець року
Сукупний капітал нерезидентів,
включаючи позичковий капітал,
на кінець року
*За даними Держкомстату України.

Усього

країн ЄС

країн СНД

інших країн
світу

40053,0

31608,5

2837,4

5607,1

5986,0

4605,8

849,2

531,0

5684,8
8,5
19,8

4346,7
8,4
19,8

837,9
0,1
―

500,2
0,0
―

245,5

208,2

11,1

26,2

1,5

1,5

0,0

0,0

4,7

2,9

―

1,8

21,2

18,3

0,1

2,8

809,7

659,9

29,4

120,4

659,3
494,3
87,9
77,1

540,1
398,8
78,8
62,5

23,7
17,0
0,8
5,9

95,5
78,5
8,3
8,7

90,1

62,0

5,7

22,4

60,3
–7,1
106,3

57,8
–1,8
56,1

0,0
2,8
6,9

2,5
–8,1
43,3

―

114,3

120,4

–234,7

29,4

9,8

19,3

0,3

62,7

49,4

0,2

13,1

–374,6

–346,0

–2,6

–26,0

44708,0

35225,2

3790,0

5692,8

50607,3

40361,1

3971,9

6274,3
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Резерви стабілізації та зростання виробництва за рахунок використання наявних виробничих
потужностей при збільшенні попиту, які здаються значними, насправді не настільки великі, оскільки
навіть при збільшенні масштабів виробництва на цих потужностях витрати і якість продукції не будуть
відповідати новим вимогам та не забезпечать її конкурентоспроможності. Тому проблема полягає
саме в інвестиціях. Сутність її не просто в нарощуванні обсягів.
Підвищення частки споживання у ВВП при відносному скороченні інвестицій є, з одного боку,
природним бажанням населення зберегти в період кризи, перш за все, рівень життя. Але з іншого –
скорочення обсягу інвестицій у перехідний період складає неминуче в процесі зміни режимів
відтворення основного капіталу: від властивого системі планово-розподільчого режиму, при якому
ефективність вкладень, що знижувалась, поповнювалася зростанням їх обсягів, до режиму, при якому
зростання ефективності інвестицій дозволить отримати більший результат при тих же обсягах або
обсягах, що зменшуються. Тому головне в проблемі інвестицій – їх ефективність, створення умов для
вкладення в найбільш ефективні, конкурентоспроможні виробництва, що дають швидку віддачу,
дозволяють максимально збільшити доходи підприємств, населення та бюджету, обмежити
капіталовкладення та інші затрати, що призводять до розбазарювання ресурсів та посилення інфляції.
Вирішальна роль у зміні ситуації, що склалася з інвестиційним кліматом України, належить
державній політиці щодо іноземних інвестицій. Під інвестиційною політикою розуміється сукупність
державних підходів і рішень, які визначають напрями використання капітальних вкладень у сферах і
галузях економіки; мобілізацію засобів підприємств та створення сприятливого клімату для іноземних
інвесторів за допомогою введення податкових та інших пільг; інституціональну визначеність в
управлінні процесом залучення, планування та реалізації інвестицій і дебюрократизацію діяльності
відповідних організаційних структур. Особливе значення в цьому аспекті має правове регулювання
інвестиційної діяльності, яке, як правило, пропонує законодавство про власність, включаючи
положення про іноземні інвестиції; податкове законодавство, в тому числі щодо іноземних інвесторів.
В останні роки політика щодо іноземних інвестицій носила суперечливий, подвійний характер. З
одного боку, іноземні інвестори були допущені, хоча і з деякими обмеженнями, у заборонений для них
раніше страховий та банківський бізнес, до участі в процесі приватизації. А з іншого – інвестиційна
діяльність за участю іноземного капіталу все більше переводиться на національний режим.
Динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій в Україну за країнами наведені в табл.2.
Таблиця 2
Прямі іноземні інвестиції в Україну за країнами
Країна
Усього
Кіпр
Німеччина
Нідерланди
Російська
Федерація
Австрія
Франція
Сполучене
Королівство
Швеція
Вірґінські
Острови,
Британські
Сполучені Штати
Америки
Італія
Польща
Швейцарія
Угорщина
Люксембурґ
Інші країни

2001
3875
377,7
240,9
362,2

2004
6794
901,9
451,6
459,9

2005
9047
1101,4
653,7
637,2

2006
16890
1635,9
5503,7
919,5

Рік
2007
21607
3187,5
5578,1
1533,8

2008
29543
5946,4
5918,3
2508,8

2009
35616
7646,2
6393,0
3197,4

2010
40053
9005,3
6601,9
3954,5

2011
44708
9914,6
7076,9
4707,8

286,6

388,6

720,8

835,8

1002,1

1462,4

1847,2

2566,4

3402,8

124,5
39,9

252,4
59,2

361,1
79,0

1439,5
87,9

1633,8
830,3

2067,4
1044,8

2443,8
1231,2

2605,2
1630,8

2658,2
2367,1

312,0

701,2

955,4

1174,8

1563,4

1975,5

2249,8

2307,5

2298,8

77,1

103,1

120,3

134,1

137,3

986,7

1262,8

1275,8

1729,9

192,8

367,5

582,2

736,5

806,2

1066,7

1294,0

1342,7

1460,8

639,5

1060,2

1190,6

1387,4

1396,8

1430,1

1464,6

1309,1

1192,4

72,2
62,8
163,3
51,9
9,7
861,9

94,9
152,7
321,6
128,7
40,9
1310,0

103,1
194,7
442,3
177,3
58,1
1669,8

117,4
225,5
456,4
191,0
77,8
1966,8

132,9
394,6
566,5
370,9
93,4
2379,7

150,4
672,1
648,0
411,2
210,7
3043,2

914,2
690,1
718,0
595,4
214,2
3454,5

982,0
866,7
796,4
711,5
265,1
3832,1

982,4
935,8
859,4
723,6
443,2
3954,3

На думку іноземних інвесторів, основним недоліком проведених перетворень була практично
щомісячна зміна умов функціонування іноземного капіталу. Часта зміна «правил гри» на ринку
капіталів відобразилась у негативних оцінках ситуації в Україні з боку закордонних банків,
консультаційних та юридичних фірм, оскільки в загальноприйнятих методах розрахунків ступеня
ризику правова стабільність відіграє ключову роль. А це, підірвавши довіру до довгострокової
усталеності режиму інвестування, не сприяло притоку іноземних інвестицій.
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Будь-який інвестор постійно діє, виходячи із співвідношення між отриманням розміру можливого
прибутку та ризиком. На відміну від учасників процесу прямої купівлі-продажу товару, інвестор має
намір вкласти свій капітал з розрахунком на майбутній результат і повинен бути впевнений у
надійності операцій, які планує. У зв’язку з цим завдання приймаючої сторони, якщо вона серйозно і
надовго зацікавлена в іноземних інвестиціях, полягає в створенні стабільного для ділової активності і
зрозумілого для вкладника капіталу інвестиційного режиму.
Як вважають самі інвестори, краще мати не зовсім гарні, але стабільні правила та умови
інвестиційної діяльності (відносини власності, рівень оподаткування, репатріація прибутків та капіталів
і т.д.), ніж більш привабливі, але схильні до постійних змін. При «правилах гри», які постійно
змінюються, інвестори не можуть впевнено планувати свої дії на перспективу. У таких умовах вони
або вимагають більш високих прибутків в якості компенсації за ризик, або втримуються від
капіталовкладень, або обирають мінімально ризиковану стратегію.
Вибір та реалізація менш ризикованої стратегії підтверджується тим фактом, що свої капітали
інвестори вкладають у великі сировинні проекти, де прибуток гарантовано виробництвом продукту, а
фінансування можуть підтримувати міжнародні фінансові організації. До цієї категорії належать
інвестиції на маловитратні виробництва товарів споживання та послуг або такі, що здійснюються в
обладнання, яке вже було в користуванні. Однак більшість іноземних інвесторів, зберігаючи від ризику
значні суми, найчастіше лише створюють підприємницькі структури, але не наповнюють їх
фінансовими ресурсами, очікуючи стабілізацію економічної та нормативно-правової ситуації.
Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну за видами економічної діяльності у 2010 році
наведено в таблиці 3.
Таблиця 3
Прямі іноземні інвестиції в Українуза видами економічної діяльності
у 2010 році
Вид
економічної діяльності
Усього
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство
Рибальство, рибництво
Промисловість
добувна промисловість
переробна промисловість
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
легка промисловість: (виробництво одягу, хутра та виробів з хутра,
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів)
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення хімічна та
нафтохімічна промисловість
хімічне виробництво, виробництво гумових та пластмасових виробів
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів
машинобудування (виробництво машин та устатковання, електричного,
електронного та оптичного устатковання, транспортних засобів
інші галузі промисловості
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
Будівництво
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого
вжитку
Діяльність готелів та ресторанів
Діяльність транспорту та зв’язку
Фінансова діяльність
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг
підприємцям
Державне управління
Освіта
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері
культури та спорту

Капітал
на кінець року,
млн.дол.США
44708,0
833,7
12,9
14042,6
1207,7
12488,1
1858,7

Частка в
обсязі
інвестицій, %
100,0
1,9
0,0
31,4
2,7
27,9
4,2

139,3

0,3

281,3
241,1

0,6
0,5

452,9

1,0

1339,6
806,8
5940,4

3,0
1,8
13,3

1171,4

2,6

256,6
346,8
2339,2

0,6
0,8
5,2

4764,5

10,7

458,3
1711,2
15059,5

1,0
3,8
33,7

4754,1

10,6

0,5
16,8
131,2

0,0
0,1
0,3

583,5

1,3

В межах світової економічної системи, яку формують взаємозв'язки між національними ринками
ресурсів і продуктів, сімейними господарствами і підприємствами, державними інституціями і
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фінансовими ринками, відбуваються різноманітні виробничі, торговельні, кредитні, валютні, науковотехнічні, політичні, культурні та інші відносини. На їх ґрунті розвивається, зокрема, міжнародна
інвестиційна діяльність, що пов'язана з вивозом капіталу (однобічне переміщення за кордон певної
вартості в товарній чи грошовій формі з метою отримання прибутку чи підприємницької вигоди).
Розрізняють вивіз підприємницького капіталу - довгострокові закордонні інвестиції, що спрямовані на
створення за кордоном філій, дочірніх компаній та змішаних підприємств, і рух позичкового капіталу міжнародний кредит (позика в грошовій чи товарній формі), що надається кредитором однієї країни
позичальникові іншої країни із застереженням строків повернення та сплати відсотків.
Основними рисами сучасної міграції капіталів:
• підвищення ролі держави у вивозі капіталу; держави самі стають активними фінансовими
експортерами;
• посилення міграції приватного капіталу між промислово розвинутими країнами (це
пояснюється структурними змінами в економіці, розвитком капітало- та наукоємних технологій тощо);
• збільшення частки прямих закордонних інвестицій — капіталовкладень у зарубіжні
підприємства, що забезпечують контроль інвестора над ними.
Міжнародний ринок капіталів формують інституції, які опосередковують прямі зв'язки між
інвесторами, що шукають можливості вкладення капіталу, і підприємцями, що потребують його чи
проводять трансформації грошових заощаджень в щвестяцій-ний капітал.
До таких установ-посередників, зокрема, належать:
• кредитні інститути, що приймають вклади і задовольняють потреби в інвестиційних кредитах;
• кредитні інститути, що ведуть справи клієнтів на біржі;
• інвестиційні фонди і компанії, що вкладають отримані кошти в цінні папери, диверсифікуючи
вклади з метою зменшення ризику;
• великі підприємства, що виступають на міжнародному ринку як самостійні суб'єкти діяльності;
• страхові компанії;
• громадські емітенти;
• інвестиційні банки, які для зменшення ризику вводять програми торгівлі цінними паперами.
Основні постачальники капіталу на міжнародному ринку — транснаціональні корпорації,
держави та міжнародні фінансові шституції.
Теорії міжнародного руху капіталу розглядають міжнародний рух капіталу як фактор
виробництва. Згідно з ними, основна причина вивозу капітальних ресурсів - різниця в нормах прибутку
в різних країнах. Інвестора при цьому цікавить рівень відсоткової ставки у «своїй» країні й за
кордоном. Відмінності в рівнях граничного продукту капіталу дають поштовх до його міграції, що в
подальшому приводить до згладжування цих відмінностей.
Ця теорія може бути виражена формулою капіталізації потоку доходів
К = Р/І,
де К — загальна вартість активу;
Р — прибуток, здобутий завдяки вкладеному активу,
І — норма прибутку.
Звідси І = Р/К.
Рух капіталу триватиме, поки норми прибутку в обох країнах не зрівняються.
Проте не менш важливими в поясненні інвестиційної діяльності є відмінності в обсязі
отриманого прибутку, доступі до технологій тощо. Саме на них акцентують увагу теорії, які беруть за
основу недосконалість ринку.
Один із фундаторів теорії ринкової влади С. Хаймер, критикуючи класичну теорію
автоматичного встановлення рівноваги між нормами прибутку в різних країнах, обґрунтував тезу про
те, що суб'єкт інвестиційної діяльності, який вивозить капітал, керується прагненням домінувати на
ринку та досягнути ринкової влади.
Згідно з цією теорією, на ранніх стадіях зростання підприємство збільшує свою частку на ринку
шляхом об'єднання та придбання, тобто шляхом концентрації виробництва, з метою отримання
більшого прибутку. Проте на певній стадії підвищення концентрації ринкової влади в межах окремої
держави стає неможливим, тому прибуток інвестується за кордон, що спричинює аналогічні процеси
на зарубіжних ринках. Таке закордонне інвестування здійснюється з метою придушення конкуренції і
збереження контролю над ринком.
Підхід Хаймера дає змогу певною мірою пояснити досить поширену практику «захисних
інвестицій». Так, великі компанії часто створюють за кордоном виробничі потужності, що є мало не
збитковими, зі свідомою метою підриву позицій конкурентів на цих ринках.
Слід зауважити, що ринкова влада підприємства значною мірою забезпечується її особливими
перевагами: економією на масштабі, науково-технічними досягненнями, управлінськими навичками,
вільним доступом до джерел великого капіталу тощо.
На основі таких конкурентних переваг завданням підприємства є отримання за кордоном
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прибутків, більших за прибутки «місцевих» підприємств.
Теорія інтерналізації спирається на поняття «витрати на укладання угоди» (трансакційні
витрати). Витрати на трансакції за жорсткої конкуренції є більшими порівняно з угодами В умовах
«відносин співробітництва». Зі зменшенням трансакційних витрат операції підприємств починають
набирати «внутрішнього характеру», тобто здійснюється внутрішньокорпораційний- обмін —
інтерналізація ринків.
Формування нових «внутрішніх» ринків підприємств породжує достатні імпульси для підвищення
ефективності, а мета мінімізації трансакцій залишається основним мотивом переведення діяльності за
кордон.
Концепція міжнародної конкурентоспроможності галузі пояснює/ міжнародний рух кашталу
посиленням конкуренції технологічного характеру між суб'єктами ринку капіталів.
Згідно з моделлю циклу життя продукту, після початкової, інноваційної, фази розвитку продукту
в міру досягнення ним зрілості підприємство дедалі більше розглядає розгортання зарубіжного
виробництва як важливий засіб збереження своїх позицій на ринку. Так, на першій стадії розвитку
товару виробництво продовжує концентруватись у країні походження, навіть якщо витрати
виробництва в інших країнах є нижчими. Але коли у фазі зростання виробничий процес
стандартизується, підприємство починає інтенсивно інвестувати за кордон, аби скористатися
перевагами певних ринків і зберегти експортний потенціал. При цьому з метою запобігання імітації
нового продукту зарубіжними підприємствами і підтримки власних філій компанія вдосконалює товар,
здійснює патентний захист та проводить відповідну рекламу.
Висновки з проведеного дослідження. Концепція технологічного нагромадження розглядає
міжнародний рух кашталу як наслідок розвитку технології інноваційного процесу. Створюючи нові
технології, підприємство і в цьому випадку прагне закріпити контроль і власність щодо своїх
специфічних технологічних переваг.
Концепція захисту національного суверенітету робить наголос на тому, що зростання
зарубіжних інвестицій у національній економічній системі на певному етапі приводить до їх виходу зпід контролю держави-реципієнта. Це може спричинити зменшення частки внутрішнього виробництва
в кінцевому продукті. Уряди при цьому або дотримуються політики протидії розширенню впливу країн
експортерів капіталу, або вдаються до регулювання експорту та імпорту капіталу.
Механізм взаємовідносин підприємства, що інвестує за кордон, і країни-реципієнта є ядром моделі
купівельної спроможності. Специфіка цих відносин розглядається як функція цілей, ресурсів та обмежень
обох сторін. Кожна з сторін має активи, в яких заінтересована інша сторона. Сторона з більшою
купівельною спроможністю одержує більший зиск: До початку вкладення інвестицій сторона-реципієнт має
слабкі купівельні позиції, але в ході інвестиційного процесу зменшується її залежність і вона може
наполягати на перегляді умов інвестицій на свою користь і скороченні пільг зарубіжним інвесторам, а
також збільшенні частини прибутку національних підприємств, національному режимі інвестування.
Зарубіжний інвестор прагне при цьому зберегти технологічну та іншу залежність країни, що приймає.
Згідно з гіпотезою валютного простору, головним стимулом-переведення виробничих потужностей
(капіталу в матеріальній формі) за кордон є наявність конкурентних переваг щодо країни-реципієнта. Такі
переваги мають інвестори з країн із більш сильною валютою, ніж валюта країн-реципієнтів.
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НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ
БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. В процесі регулювання економічного розвитку держави достатньо
важливе місце займає політика у сфері державних фінансів. При цьому основним її інструментом є
бюджетний механізм, який суттєво впливає на соціально-економічний розвиток адміністративнотериторіальних одиниць та держави в цілому. Від якості та своєчасності прийняття рішень з питань
формування дохідної частини бюджетів, проведення податкової політики, державних видатків та
міжбюджетних відносин залежить збалансованість державних фінансів, рівень ефективності
державного регулювання економічних процесів.
Саме тому постає необхідність виваженої системи бюджетного регулювання, спрямованої на
управління результатами на основі використання сукупності механізмів бюджетної підтримки,
удосконалення інституційного забезпечення фінансово-економічних перетворень. При цьому
основним напрямом бюджетного регулювання має стати налагодження ефективних механізмів
державного регулювання міжбюджетних відносин. Особливої ваги набуває питання забезпечення
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самостійності місцевих бюджетів та удосконалення економіко-правових відносин всередині бюджетної
системи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика бюджетного механізму регулювання
економічного розвитку займає важливе місце в дослідженнях зарубіжних вчених: О. Богачової,
Дж. Б’юкенена, А. Вагнера, А. Ігудіна, П. Мальцева, І. Озерова, В. Панскова, М. Сперанського,
Дж. Стігліца, В. Танзі, А. Улюкаєва, М. Ходоровича та інших. Разом з тим вивченню особливостей
становлення місцевих бюджетів, розвитку міжбюджетних відносин та законодавчої бази їх
регулювання присвячено дослідження таких вітчизняних вчених, як: С. Булгакова, О. Василик,
В. Кравченко, О. Кириленко, І. Луніна, В. Опарін, В. Малько, С. Кондратюк, С. Слухай, Т. Токарєва,
В. Федосов, С. Юрій, В. Швець та ін.
При цьому теоретичних напрацювань згаданих науковців недостатньо для подальшого
удосконалення механізму бюджетного регулювання, а тому, останній, потребує подальших досліджень.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження основних напрямів підвищення
ефективності та удосконалення механізму бюджетного регулювання в Україні.
Для досягнення мети ставиться завдання обґрунтування необхідності врахування принципів як
бюджетного федералізму, так і бюджетного унітаризму при реформуванні системи міжбюджетних
відносин, визначення основних проблем сфери міжбюджетних відносин.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні міжбюджетні відносини залишаються
напруженою ланкою в бюджетному процесі. Вимагає вдосконалення система бюджетного регулювання,
зберігається недостатня власна дохідна база місцевих бюджетів, потребує поліпшення законодавче
забезпечення розмежування функцій та завдань центральних і місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування щодо здійснення бюджетних видатків.
Саме тому основною метою та завданням бюджетної системи, загалом, є створення дієвих і
однакових умов для всіх учасників бюджетного процесу при формуванні бюджетних відносин,
забезпечення єдиних підходів і принципів формування та виконання місцевих бюджетів з метою
збалансованого розвитку відповідної території, правових норм та механізмів стимулювання приросту
доходів й економії видатків бюджетів, при підвищеному рівні ефективності використання бюджетних
коштів, в інтересах усіх і кожного.
В свою чергу першочерговим завданням бюджетного регулювання є згладжування різниці у
рівнях соціально-економічного розвитку територій для забезпечення їх громадян державними
гарантіями на визначеному законодавством мінімальному рівні, а також стимулювання діяльності
місцевих органів влади, спрямованого на підвищення мобілізації доходів до відповідного бюджету.
Саме тому важливим завданням підвищення ефективності системи бюджетного регулювання є
створення оптимальної моделі організації міжбюджетних відносин в країні.
Як відомо, у світі існує дві основні моделі організації міжбюджетних відносин: бюджетний
федералізм та бюджетний унітаризм.
Бюджетний федералізм – це модель організації міжбюджетних відносин у багаторівневій
бюджетній системі, у якій законодавчо визначаються бюджетні права та обов’язки федерації та
суб’єктів федерації, правила їх взаємодії на всіх стадіях бюджетного процесу. Кожен рівень бюджетної
системи є самостійним, володіє власними фінансовими ресурсами і виконує закріплені за ним
бюджетні повноваження [2, c. 63].
Тобто загальна ідея фіскального федералізму полягає у фінансуванні витрат адміністративнотериторіальних одиниць за рахунок власних ресурсів. В цьому випадку необхідно надати можливість
на регіональному рівні формувати перелік та розмір місцевих податків, які забезпечать бажаний
рівень соціально-економічного розвитку відповідного регіону. Безперечно, неефективна діяльність
регіональної влади може привести до збільшення розбіжностей у соціально-економічному розвитку
регіонів. Але позитивний досвід регіонів, які зможуть використати надані можливості для забезпечення
суттєвих зрушень у якості життя населення, призведе до активізації діяльності влади, бізнесу,
громадськості усіх регіонів заради поліпшення умов свого життя. Слід відзначити, що в США саме у
період бюджетного дефіциту та економічного спаду акцентували увагу на забезпеченні фінансування
місцевих соціальних видатків за рахунок місцевих податків, які тепер складають майже 88,6% доходів
місцевих бюджетів [1, с. 40].
При цьому модель бюджетного унітаризму є практично протилежною до моделі федерального
типу. Бюджетний унітаризм передбачає, що основні принципи організації міжбюджетних відносин
визначаються центральною владою, яка здійснює активну політику забезпечення єдиних стандартів
громадських послуг на всій території країни, вирівнює фіскальні дисбаланси. В даній моделі місцевій
та регіональній владі, як правило, відводиться досить пасивна роль [2, с. 64].
Реформування міжбюджетних відносин в Україні слід здійснювати з урахуванням принципів
теорії бюджетного федералізму. Адже основними перевагами даної моделі є те, що вона надає
можливість вирішити питання, які функції держави ефективніше виконувати централізовано, а
виконання яких функцій можна передати місцевим органам влади.
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Але при всіх її перевагах в Україні важливо знайти оптимальний
варіант побудови
децентралізованої моделі міжбюджетних відносин з використанням певних принципів унітаризму,
використовуючи позитивні сторони роботи місцевого самоврядування та розширюючи бюджетну
самостійність, що гарантується законом.
І важливу роль у даній моделі відіграватиме дієва система бюджетного регулювання
міжбюджетних відносин.
При цьому для ефективної роботи системи міжбюджетних відносин необхідно, щоб були чітко
визначені усі рівні влади, щоб наявні інституції сприяли прозорому, передбачуваному і
відповідальному прийняттю рішень на кожному рівні, а також щоб існувала система підзвітності на
кожному рівні, що є досить проблематичним в сучасних умовах реалізації адміністративної реформи в
Україні.
Тому можна стверджувати, що міжбюджетні відносини в Україні не повною мірою враховують
економічний потенціал регіонів і не завжди в повній мірі відповідають вимогам соціально-економічного
розвитку держави.
Проблемами у сфері міжбюджетних відносин є: невідповідність між зобов'язаннями за
видатками місцевих бюджетів та джерелами фінансування; нерівномірне співвідношення «дотація –
субвенція» у структурі трансфертів, переважаюча частка дотацій та субвенцій на соціальний захист;
нормативна неврегульованість забезпечення видатків на соціальні потреби; диспропорції
співвідношення обсягів першого і другого кошика доходів місцевих бюджетів; неефективна
децентралізація бюджетної системи [7].
Найголовнішими постають проблеми: забезпечення прозорості міжбюджетних відносин та
зацікавленості місцевих органів влади в наповненні своїх бюджетів. При цьому ці проблеми не
втратили актуальності ні після прийняття Бюджетного кодексу, ні зараз. Система міжбюджетних
трансфертів залишається недостатньо прозорою і у місцевих органів влади відсутні стимули для
ефективної роботи з наповнення власних бюджетів.
Органи місцевого самоврядування позбавлені можливості самостійно вирішувати власні
проблеми, як через залежність від дотацій так і через вилучення з бюджету зайвих коштів пошуку
джерел [4].
Тобто місцеві бюджети, у системі бюджетного менеджменту, переваги надають моделі пошуку
додаткових «донорних» джерел фінансування, аніж моделі фінансового інвестування інших бюджетів
за рахунок профіцитів власних бюджетів.
При цьому залишаються невирішеними завдання реформування системи фінансового
наповнення місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, що призводить до неефективного
розподілу коштів та їх витрачання. В свою чергу, неефективний розподіл коштів призводить до
викривленої мотивації місцевих органів влади щодо використання власного ресурсного потенціалу [4].
Відповідно, удосконалення механізмів бюджетного вирівнювання шляхом надання фінансової
допомоги територіям необхідно проводити з метою підвищення зацікавленості місцевих органів влади
у розширенні власної дохідної бази, розвитку інвестиційної активності, проведенні структурних
перетворень у їхній економіці.
Адже механізми бюджетного вирівнювання, що не поєднаний з системою бюджетного
стимулювання, природно, не можуть бути використані як інструмент активної регіональної політики
економічного зростання. Держава може і повинна займатися вирівнюванням фінансового становища
територій на підставі їх податкового потенціалу, але відповідальність за збалансування бюджетів
органів місцевого самоврядування, за забезпечення нормального рівня споживання державних послуг
лягає на місцеві органи влади. І для них проблема самодостатності економічного потенціалу
місцевого самоврядування повинна стати головною.
Проблема поліпшення правової основи міжбюджетних відносин з метою забезпечення відносної
фінансової самодостатності бюджетів всіх рівнів в Україні залишається досить гострою. Досягнення
державою стійкого економічного зростання та забезпечення рівня соціальної справедливості можливе
лише за умови формування в країні ефективної податкової політики, створення надійної фінансової бази,
забезпечення стабільного, вчасного та повного надходження платежів до бюджетів усіх рівнів [5].
Для вирішення зазначених проблем слід: сприяти підвищенню ролі місцевих податків і зборів
шляхом припинення процесу їх укрупнення та звуження їх переліку, а також встановлення
ефективного податкового адміністрування, яке дозволить при мінімальних затратах забезпечити
максимальні надходження до місцевих бюджетів; удосконалити розподіл податків і зборів
(обов’язкових платежів) між державним і місцевими бюджетами та удосконалити перерозподіл доходів
між рівнями місцевих бюджетів шляхом внесення змін до податкового і бюджетного законодавства;
запровадити ефективну модель формування власної дохідної бази місцевих бюджетів, шляхом
розширення їх самостійності; створити сприятливі умови для легального та ефективного
функціонування реального сектору економіки.
Система бюджетного регулювання має передбачати збільшення надходжень до бюджету
розвитку місцевих бюджетів, що надасть можливість місцевим органам влади забезпечити виконання
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регіональних програм інвестиційного характеру з урахуванням стратегічних пріоритетів розвитку
регіонів.
Взагалі, важливо поєднати продовження вдосконалення механізму бюджетного регулювання з
подальшим реформуванням податкової системи України.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, реформування системи міжбюджетних відносин
повинно передбачати реалізацію окремих заходів за певними напрямками.
Перш за все, з метою встановлення відповідності між видатками та доходами місцевих
бюджетів необхідно:
- активізувати економічну та господарську діяльність місцевих органів влади на підвладній
території з метою збільшення частки власних та закріплених джерел доходів у місцевих бюджетах і
зменшення частки трансфертів;
- запровадити державні гаранти фінансового забезпечення виконання делегованих повноважень
місцевими органами;
- покласти в основу політики фінансового вирівнювання критерій зацікавлення бюджетів-донорів
віддавати кошти, залишаючи певну частку сум перевиконання доходів у розпорядженні місцевих
органів влади.
Разом з тим необхідно удосконалити формули розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів
шляхом [6]:
- внесення зміни до формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів щодо використання
індексів відносних видаткових потреб;
- спрощення показників та окремих формул, що використовуються при обрахунку міжбюджетних
трансфертів;
- встановлення мораторію на внесення змін до формули упродовж одного бюджетного року.
Також, з метою раціоналізації структури трансфертів доцільно [3]:
- забезпечити пріоритетність надання цільових субвенцій;
- застосовувати вибірковий механізм фінансування окремих проектів, ініційованих місцевими
органами.
Та провести впорядкування механізму забезпечення соціальних видатків за рахунок:
- встановлення жорсткої відповідності між фінансуванням видатків, які спрямовані на вирішення
питань місцевого значення і не враховуються при розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів, і
обсягом власних доходів місцевих бюджетів;
- побудови системи бюджетного вирівнювання на основі нормативів соціальних стандартів
надання громадянам послуг [8].
Отже, головна проблема подальшого становлення міжбюджетних відносин в Україні полягає в їх
нерозвиненості і невідповідності швидким змінам, що відбуваються в системі перетворення функцій
управління та їх слабкій корегованості із економічними реаліями. А як інструмент трансформації
економічної структури, міжбюджетні відносини мають відповідати меті економічних трансформацій –
всебічному сприянню людського розвитку, що означає орієнтацію їх більшою мірою на задоволення
соціальних потреб громадян.
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Анотація
У статті досліджено основні напрями підвищення ефективності механізму бюджетного
регулювання, обґрунтовано необхідність врахування принципів як бюджетного федералізму, так і
бюджетного унітаризму при реформуванні системи міжбюджетних відносин, визначено основні
проблеми сфери міжбюджетних відносин та шляхи їх вирішення.
Ключові слова: бюджет, видатки бюджету, доходи бюджету, бюджетний механізм,
бюджетне регулювання, міжбюджетні відносини.
Аннотация
В статье исследовано основные направления повышения эффективности механизма
бюджетного регулирования, обоснованно необходимость учета принципов как бюджетного
федерализма, так и бюджетного унитаризма при реформировании системы межбюджетных
отношений, определены основные проблемы сферы межбюджетных отношений и пути их
решения.
Ключевые слова: бюджет, расходы бюджета, доходы бюджета, бюджетный механизм,
бюджетное регулирование, межбюджетные отношения.
Annotation
In the article investigational basic directions of increase of efficiency of mechanism of the budgetary
adjusting, grounded necessity of account of principles both budgetary federalism and budgetary унітаризму
at reformation of the system of interbudgetary relations, defined basic problems of sphere of interbudgetary
relations and ways their solutions.
Key words: budget, charges of budget, profits of budget, budgetary mechanism, budgetary adjusting,
interbudgetaryr elations.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ
АДАПТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ФІНАНСОВОМУ
ПЛАНУВАННІ
Постановка проблеми. Фінансове планування є складовим елементом економічної системи
підприємства. Дослідження часток останньої в процесі аналітично-планових розрахунків дозволяє
встановити чинники формування досягнутих на попередніх етапах функціонування фінансових
результатів, виявити недоліки, встановити джерела потенційних небезпек та загроз, а також отримати
важливу сутнісну економічну інформацію для проведення аналізу і виконання необхідних прогнозів на
майбутнє. У зв’язку з цим можна стверджувати, що між елементами економічної системи підприємства
та фінансовим плануванням існують тісні як прямі, так і зворотні зв'язки. Прямі витікають з тієї
обставини, що планування є проміжним етапом між такими елементів управління підприємством як
аналіз, організація, мотивація, контроль, а зворотні – що воно впливає на вказані елементи і є
інструментом діагностики можливих причин їх розгармонізації та дає ключ до пошуку шляхів ліквідації
виявлених недоліків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У різні часи широке коло питань проблематики
фінансового планування сільськогосподарських підприємств розроблені завдяки творчому пошуку та
титанічним зусиллям таких видатних вчених, як В. Андрійчук, В. Білик, В. Борисова, О. Василик,
М. Гладій, О. Гудзь, М. Дем’яненко [3], Ю. Коваленко, М. Коденська, М. Кропивко, П. Лайко, І. Лукінов,
Ю. Лупенко, І. Лютий, М. Малік, О. Могильний, Т. Мринська, О. Непочатенко, Б. Пасхавер [4],
В. Савчук, П. Саблук, В. Ситник, П. Стецюк, О. Ульянченко, М. Федоров, А. Чупіс, О. Шпикуляк та ін.
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Віддаючи належне фундаментальності та важливості їх наукового доробку, слід відмітити, що
теоретико-методологічні засади фінансового планування, як інструмента забезпечення адаптивності
функціонування сільськогосподарських підприємств, досліджені недостатньо. Залишаються
відкритими питання вивчення шляхів забезпечення динамічного зростання і досягнення
зрівноваженого, збалансованого функціонування сільськогосподарських підприємств та зменшення
економічних асиметрій у забезпеченні їх адаптивності та визначення критеріїв вибору стратегічних
напрямів стійкого розвитку [1].
Постановка завдання. Метою даного дослідження є формування поняття «фінансова
адаптивність підприємства», а також інтерпретація його економічного змісту, проведення аналізу
фінансового стану досліджуваних підприємств та його оцінки з позиції фінансової адаптивності.
Виклад основного матеріалу дослідження. У наукових розвідках дефініція «фінансова
адаптивність підприємства» практично не зустрічається. В кращому випадку вона описується
загальними поняттями й не має чітко визначеної однозначності, притаманної науковим категоріям та
термінам. Ця обставина ставить перед нами завдання визначення та інтерпретації економічного
змісту цього поняття, шляхом узагальнення наукових підходів та визначення економічного змісту
споріднених категорій та понять.
Адаптивність як властивість економічних та соціальних систем, проявляється в їх взаємодії із
зовнішнім середовищем, особливо в умовах нестійкого динамічного оточення. При цьому, на наш
погляд, кризовий чи нестійкий фінансовий стан підприємства як економічної системи, постійне та
істотне варіювання основних фінансових індикаторів свідчать про його недостатню або низьку
фінансову адаптивність.
В економічній науці широко відома теорія «адаптивних очікувань». Згідно даної теорії, адаптивні
очікування – це «соціально-психологічний чинник макроекономічної динаміки, що відображає
прагнення окремих
ринкових суб'єктів коректувати свою поведінку, виходячи з екстраполяції
встановлених економічних тенденцій. Адаптивні очікування, продовжуючи «тенденції минулого»,
означають пряме перенесення поточної кон'юнктурної економічної ситуації на майбутнє розвитку
економіки». Очевидно, що адаптивні очікування виступають базисною передумовою адаптивної
поведінки. Відсутність таких прагнень орієнтує підприємство на реактивну поведінку, тобто здійснення
певних дій і заходів після того, які відбулися якісь події [5].
Розглядаючи адаптаційну поведінку підприємства окремі автори її пов’язують з використанням
чіткого набору інструментів, що дають йому певні вигоди [2].
В нашому розумінні управління фінансовою адаптивністю полягає у виявленні її ролі та місця в
забезпеченні ефективності виробничо-фінансової діяльності та формуванні високого рівня
конкурентоспроможності підприємств. При цьому основні конститутивні атрибути фінансової
адаптивності, які повинні враховуватися в процесі фінансового планування, наступні:
1. Фінансова адаптивність підприємства проявляється у його спроможності здійснювати
внутрішню перебудову відповідно до дії динамічних агентів зовнішнього фінансового оточення і є
об'єктом фінансового менеджменту. Витоками фінансової адаптивності виступають внутрішні чинники
та можливості підприємства.
2. Фінансова адаптивність підприємств досягається шляхом цілеспрямованого впливу на
систему визначальних внутрішніх фінансових чинників і спрямована на підтримку запланованих
фінансових індикаторів у стані динамічної рівноваги або їх передбачуваної зміни для забезпечення
якісно нового зростання чи розвитку.
3. Основним регулятором фінансової адаптивності є механізм, що включає комплекс заходів
нормативно-правового, організаційно-управлінського і фінансово-економічного характеру та
планомірних акції щодо коректування, локалізації й компенсації впливу несталих фінансових агентів з
метою підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства.
4. Вплив на фінансову адаптивність підприємства здійснюється в ході реалізації фінансової
стратегії, яка деталізується в елементах фінансової політики та знаходить своє відображення у його
фінансових планах.
5. Забезпечення ефективності процесу управління фінансовою адаптивністю досягається на
основі конструктивного поєднання впливу на внутрішні фінансові чинники і оперативного використання
сприятливих можливостей, які існують у зовнішньому фінансовому оточенні. Поєднання вказаних
сфер регулювання створює можливості для комплексного впливу на фінансову адаптивність
сільськогосподарських підприємств і досягнення максимального ефекту в цьому процесі.
На основі оцінки фінансової адаптивності підприємство має можливість проводити відповідну
політику її зміни і тим самим діяти не просто на рівні інтуїтивного передбачення зміни ринкової
кон'юнктури, а усвідомлено та цілеспрямовано впливати на фінансову діяльність підприємств,
використовуючи для цього всі наявні у його розпорядженні механізми та інструменти [6].
Проведений аналіз дав можливість розробити теоретичну схему взаємозв'язку фінансової
адаптивність підприємства з іншими спорідненими фінансовими категоріями, яка представлена на
рис. 1.
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Рис.1. Теоретична схема взаємозв'язку фінансової адаптивність підприємства з іншими
спорідненими фінансовими категоріями
Зупинимось на короткій характеристиці основних понять, пов’язаних з фінансовою адаптивністю
підприємства. Їх розкриття надає орієнтири для проведення аналізу фінансової адаптивності
сільськогосподарських підприємств.
Фундаментом, на якому формується фінансова стійкість, є платоспроможність підприємства. А
це передбачає наявність фінансових ресурсів для своєчасно виконання свої фінансових зобов'язання.
Вона формується під впливом різних чинників і є безпосереднім проявом ліквідності підприємства.
Фінансова безпека визначає граничний стан фінансової стійкості, в якому повинно знаходитися
підприємства для реалізації своєї стратегії, характеризується здатністю підприємства протистояти
зовнішнім і внутрішнім погрозам. При цьому її ознаками можуть бути як якісні, так і кількісні
характеристики [8].
Головні зовнішні небезпеки і загрози, що впливають на втрату фінансової стійкості та безпеки
підприємств, наступні: скупка боргів підприємства небажаними партнерами; наявність значних
фінансових зобов'язань; нерозвиненість ринків капіталу та їх інфраструктури; недостатньо розвинена
правова система захисту прав інвесторів і виконання законодавства; криза грошової і фінансовокредитної систем; нестабільність економіки; недосконалість механізмів формування економічної
політики держави.
До внутрішніх небезпек і загроз, що впливають на фінансову безпеку, відносяться навмисні або
випадкові помилки менеджменту в сфері управління фінансами підприємства, пов'язані з вибором
його стратегії; управлінням і оптимізацією активів і пасивів підприємства (розробка, впровадження і
контроль управління дебіторською і кредиторською заборгованостями, вибір інвестиційних проектів і
джерел їх фінансування, оптимізація амортизаційної і податкової політики).
В контексті оцінки фінансової адаптивності в якості індикаторів фінансової безпеки
підприємства, на нашу думку, можна використати систему фінансових вимірників, яка включає
коефіцієнт покриття, коефіцієнт автономії, рентабельність активів, рентабельність власного капіталу,
середньозважена вартість капіталу, часова структура кредитів, співвідношення оборотності
дебіторської і кредиторської заборгованості [7].
Ми розглядаємо фінансову стабільність підприємства як його здатність постійно підтримувати
основні фінансові пропорції на оптимальному або наближеному до нього рівні.
Як показник фінансової стабільності нами пропонується використовувати значення
середньоквадратичного відхилення (σ), розрахованого на основі відхилень фактичних значень
планових показників від оптимальних.
Підприємство можна вважати фінансово стабільним, якщо виконується наступна умова:
(1)
Копт. = Кфакт. ± σ,
де Копт., Кфакт. – оптимальні і фактичні значення фінансових коефіцієнтів;
σ – середньоквадратичне відхилення.
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Фінансова гнучкість підприємства визначається його спроможністю змінювати структуру джерел
формування фінансових ресурсів та напрями їх вкладення адекватно його виробничим та
інвестиційним потребам, а також залежно від зміни зовнішнього фінансового оточення.
Фінансова рівновага характеризує збалансованість перспективного економічного розвитку
підприємства і досягається шляхом оптимізації рівня доходності та фінансових ризиків.
Спираючись на викладені вище теоретичні узагальнення, проведемо аналіз фінансових
показників сільськогосподарських підприємств Чигиринського району Черкаської області в контексті
формування фінансової адаптивності.
Проведений нами аналіз показав, що за 2006-2010 роки в аналізованих господарствах
відбувалося помітне зростання обсягів фінансових ресурсів (рис. 2).

Рис. 2. Тренд наявності фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств
Чигиринського району Черкаської області (на кінець відповідного періоду)
За вказаний період вони збільшилися в 5,4 раза, що є свідченням розширення фінансових
можливостей агроформувань району. При цьому видно, що випереджаючими темпами у складі
фінансових ресурсів ростуть грошові кошти. За п’ять останніх років їх обсяг збільшився у 16,7 разів. В
цілому слід позитивно оцінити таку динаміку. Однак звертає на себе увагу те, що більше половини
цього приросту приходиться лише на один останній рік аналізованого періоду.
Варто відмітити, що позитивний вплив на динаміку наявності фінансових ресурсів
досліджуваних підприємств мало збільшення обсягів бюджетного фінансування, що виділяється на
підтримку сільськогосподарських товаровиробників Черкаської області та банківського кредитування.
В багатьох літературних джерелах акцентується увага на особливе значення коефіцієнтів
ліквідності в плані забезпечення надійного фінансового стану підприємства.
Отже, ці вимірники мають безпосереднє відношення і до фінансової адаптивності
сільськогосподарських підприємств. В контексті останньої важливе забезпечення має їх стабільності.
Саме тому в нашому наступному аналізі головна увага приділена виявленню варіаційних
характеристик коефіцієнтів ліквідності (рис. 3).
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Примітка. В дужках наведено середнє значення коефіцієнтів
Рис. 3. Аналіз варіації коефіцієнтів ліквідності сільськогосподарських підприємств
Чигиринського району Черкаської області
Як видно з рис. 3 в аналізованих господарствах значення коефіцієнтів ліквідності суттєво
варіюють по роках. Найбільше відхилення від середнього значення за 2006-2010 рр. характерне для
коефіцієнта швидкої ліквідності. Окрім того, на діаграмі помітна позитивна тенденція зростання
ліквідності сільськогосподарських підприємств Чигиринського району Черкаської області, яка
проявляється у позитивному значенні абсолютної величини відхилень у другій половині аналізованого
періоду. Базою для таких змін є встановлена раніше тенденція якісних змін у структурі фінансових
ресурсів аналізованих підприємств і, зокрема, динамічне зростання обсягу грошових коштів.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, проведений нами аналіз дозволив
констатувати наступне. По-перше, в господарствах Чигиринського району Черкаської області
спостерігаються суперечливі тенденції щодо формування їх фінансової адаптивності. З однієї сторони
– відбувається зростання обсягів фінансових ресурсів та покращення їх структури за рахунок
збільшення питомої ваги грошових коштів. З іншої – помітна тенденція до погіршення структури пасиву
через нарощування частки короткострокової заборгованості. Це веде до зростання фінансової
залежності від кредиторів і звуження можливостей підприємств щодо фінансового маневру.
По-друге, відсутність чітких індикаторів фінансової адаптивності та різна направленість дії
окремих факторів, що її формують, ставлять завдання методичного обґрунтування відповідного
вимірника, який можна було б використовувати в процесі фінансового аналізу та планування.
Очевидно, що тільки правильно організована та реалізована аналітично-планова робота може
забезпечити дієвість та ефективність всіх елементів системи управління фінансами підприємства,
кардинально вплинути на хід його економічного розвитку у майбутньому. Тому організація фінансового
планування сільськогосподарських підприємств повинна відповідати таким вимогам як науковий
характер планування, обґрунтований розподіл обов'язків по проведенню аналітично-планових
розрахунків між окремими виконавцями, ефективність прогнозів та планів.
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Анотація
Аргументовано методичні підходи щодо визначення доцільності та ефективності
формування фінансової адаптивності сільськогосподарських підприємств та її забезпечення у
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Аннотация
Аргументировано методические подходы относительно определения целесообразности и
эффективности формирования финансовой адаптивности сельскохозяйственных предприятий и
ее обеспечение в финансовом планировании.
Ключевые слова: финансовое планирование, финансовая адаптивность, финансовая
устойчивость, коэффициент ликвидности предприятия, финансовая безопасность, финансовые
ресурсы, финансовые индикаторы.
Аnnotation
Argued methodological approaches to determining the feasibility and effectiveness of forming financial
adaptability of agricultural enterprises and their support in financial planning.
Key words: financial planning, financial adaptability, financial stability, liquidity ratio, financial security,
financial resources, financial indicators.
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РОЛЬ ТА МІСЦЕ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ
СИСТЕМИ
Постановка проблеми. З огляду на специфіку функціонування банківської галузі та її
вирішальний вплив на економічні процеси в цілому, забезпечення фінансової стійкості банків виступає
ключовою компетенцією банківського нагляду. Актуальність проблеми є очевидною в світлі останньої
фінансової кризи, що продемонструвала безпорадність національних урядів у питаннях моніторингу
системних ризиків на фінансових ринках, відірваність кредитних установ від реального контролю з
боку регулюючих органів.
Особливого значення питання стійкості кредитних установ набуває в умовах впровадження у
практику міжнародних принципів контролю, розроблених Базельським комітетом з банківського
нагляду (BCBS). Визначаючи фінансову складову як основний критерій стійкості, базельські принципи
приділяють значну увагу інтегрованому комплексу детермінант, що вказують на кореляцію між
довгостроковою фінансовою стійкістю банку і такими факторами, як різні типи ризиків, якість побудови
бізнес-процесів власної діяльності та внутрішнього контролю, дотримання ринкової дисципліни [9].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика організації ефективного нагляду за
діяльністю банків висвітлена у роботах таких зарубіжних (у тому числі російських) дослідників, як
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Р. Алібер, Б. Ш. Бернанке, К.-Х. Боос, Г. Блек, Т. Дж. Келлі, М. Олсен, Р. Робертсон, П. Роуз, Д. Сінкі,
Дж. Терборн, Ф. Хартманн, Н. С. Бровкіна, О. Ю. Гаврилюк, А. В. Кумановський та інші. Питання
адаптації світового досвіду побудови системи банківського нагляду до вітчизняних реалій викладені у
працях Т. М. Болгара, О.Д. Вовчак, Т. П. Гудзь, О.В. Дзюблюка, І.І. Д`яконової, В. В. Коваленко,
В. Кротюка, В. Міщенка, О. В. Філіповського, Н. Швець та інших.
Доробок іноземних вчених в галузі банківської справи і теорії фінансової стабільності
представлений наступними іменами: Е. Гілл, Е. Дж. Долан, Р. Дж. Кемпбелл, Р. Коттер, Д. Мак-Номон,
Е. Рід, Р. Сміт. Дослідженням різних сторін забезпечення фінансової стійкості кредитних установ
займалася також ціла низка українських та російських фахівців: О.В. Дзюблюк, С.М. Ільясов, Л.М. Єріс,
В. Н. Живалов, Є. О. Короткова, О. В. Крухмаль, Н. А. Савинська, Г. Г. Фетисов, Н. В. Фотіаді та інші.
Однак досліджувана проблема вимагає подальшого вивчення.
Постановка завдання. Мета даного дослідження полягає в аналізі та систематизації
теоретичних концепцій банківського нагляду, а також обґрунтуванні ефективності нормативного
забезпечення державної стратегії регулювання грошово-кредитного ринку в контексті підтримки
фінансової стійкості національної банківської системи.
Виклад основного матеріалу дослідження. Більшість фахівців банківської справи [3; 4]
одностайні у твердженні щодо необхідності зосередження основної уваги банківського нагляду на
діяльності великих кредитних установ. Зокрема, О.І. Лаврушин підкреслює, що «наявність у складі
комерційних банків кредитних організацій з невеликим статутним капіталом не підсилює позиції
банківської системи в цілому. Практика демонструє, що у банків з невеликою капітальною базою
більше проблем з ліквідністю, зростанням кількості операцій».
Інша точка зору, навпаки, виправдовує наявність значної кількості банків механізмом
збереження власності резидентів, оскільки зарубіжні фінансові установи, що приходять на вітчизняний
ринок, скуповують переважно найбільші банки з національним капіталом. Більше того, дрібні банки
можуть проявляти вищий рівень відповідальності при формуванні власної структури активів і пасивів,
оскільки не сподіваються на підтримку з боку материнських структур. Як наслідок, ключові показники
фінансової стійкості таких установ (зокрема, адекватність основного капіталу) є бездоганними.
Тим не менше, на сьогодні в Україні відбуваються активні процеси злиття та поглинань
фінустанов, що пов`язано з посиленням конкуренції на банківському ринку, а це, у свою чергу, може
спричинити ще більший перерозподіл ринку банківських послуг на користь великих банків, в тому числі
з іноземним капіталом. За таких умов виникає необхідність посилення банківського нагляду за
фінансовою стійкістю трансформованого ринку.
В наукових дослідженнях міститься широкий перелік визначень категорії «банківського
нагляду», і всі вони можуть бути умовно розділені на дві групи. У першій групі дефініцій основний
акцент ставиться на інтерпретації нагляду як організаційної форми регуляторної діяльності державних
структур законодавчого рівня, направленої на об`єктивне унормування банківської діяльності [3, с. 30].
Зокрема, на думку Р.С. Портера, «банківський нагляд в широкому значенні є системою, котрою
користується уряд, щоб гарантувати стабільність фінансової системи, її безпеку та здоров`я» [11].
Згідно з іншим підходом, визначальною характеристикою банківського нагляду є сукупність його
функцій та змістовних параметрів. На думку В.В. Коваленко, банківський нагляд – «це система
контролю та активних впорядкованих дій Національного банку України, спрямованих на забезпечення
дотримання банками та іншими кредитно-фінансовими установами у процесі їх діяльності
законодавства України і встановлених нормативів з метою забезпечення стабільності банківської
,
системи та захисту інтересів вкладників» [5 с. 17].
За визначенням Н.С. Бровкіної, під банківським наглядом слід розуміти «процес підтримки
стабільності банківської системи, що базується на прийнятих у відповідності до світової практики та
рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду нормах наглядового режиму і
здійснюється шляхом постійного аналітичного обстеження кредитних організацій на всіх етапах їх
,
функціонування із застосуванням адекватних заходів наглядового реагування» [3 с. 34].
У 2004 році Базельським комітетом з банківського нагляду на базі попередньої версії Базель -I були
оновлені міжнародні критерії контролю банківської діяльності у формі Базель -II: «Міжнародна
конвергенція оцінки та стандартів капіталу (нові підходи)» [10]. Ключова ідея Базель -II ґрунтується на
синтезі трьох визначальних компонентів (мінімальні вимоги до формування власного капіталу банку,
зростання значення пруденційного нагляду, посилення ринкової дисципліни), синергія яких сприяє
динамічному зростанню ефективності внутрішнього і зовнішнього видів контролю за всіма ризиками із
застосуванням широкого інструментарію кількісних та якісних нормативів діяльності. Стандарти
розрахунків обсягу кредитних банківських ризиків, які запропоновані в зазначеному документі, кардинально
переосмислювали зміст діяльності фінансових установ у сфері управління ризиками [8, с. 101].
Новітній принцип оцінки кредитних ризиків, запропонований в угоді 2004 року, дозволив банкам
розробляти власні незалежні рейтингові системи, які у свою чергу дали змогу вдосконалити існуючу
методику класифікації клієнтів за ступенем фінансової стійкості (враховуючи ризик
неплатоспроможності контрагента, загрозу зниження його ліквідності, ризик регіону чи країни тощо).
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До того ж, аналізований документ визначає нові критерії забезпечення прозорості інформації, яку
фінустанови мають відкривати ринку та іншим банкам [2].
У «будівлі» Базелю II, що складається з трьох «опор», найбільші зміни, порівняно з
попередньою версією регулятивних правил, стосуються першого компоненту, який регламентує
ключовий критерій фінансової стійкості банків – мінімальний розмір власного капіталу кредитної
установи. Зокрема, були відчутно змінені вимоги щодо акумуляції резервів для страхування від збитків
у разі реалізації ідентифікованих ризиків. З метою надання банкам додаткової мотивації в розвитку
власних систем ризик-менеджменту, що передбачає можливість формувати резерви банківського
капіталу таким чином, щоб вони були настільки меншими, наскільки досконаліший підхід
використовується кредитною організацією [7].
Світова фінансова криза 2007-2009 років вказала на необхідність переосмислення
регуляторами принципів банківського нагляду, а також надала стимули в розробці та впровадженні
нестандартних методів і підходів визначення ризиків фінансової стійкості банків, створенні
контрциклічних нормативів достатності капіталу та формуванні відповідних резервів на покриття
можливих збитків за виданими кредитами на періоди макроекономічного зростання і спаду [6].
Саме для досягнення цієї мети Базельський комітет з питань банківського нагляду
переформатував попередні угоди щодо міжнародних стандартів оцінки фінансової стійкості банків у
вигляді положень під назвою «Базель ІІІ». Згідно з новою версією передбачається, що в періоди
виникнення ринкових дисбалансів («бульбашок») національні регулятори можуть зобов`язати банки
формувати контрциклічний резерв від сукупних активів, зважених за рівнем усіх видів ризику
(ринкового, кредитного та операційного) [1].
Висновки з проведеного дослідження. В сучасних умовах розвитку стає очевидним, що
подальше зволікання із реалізацією новітніх підходів до оцінки та підтримання фінансової стійкості
банків, заснованих на прогресивних міжнародних положеннях і ефективному системі ризикменеджменту, перебудовою організації та процедур вітчизняної системи банківського нагляду може
підірвати конкурентоспроможність національної банківської системи, посилити залежність від
іноземного капіталу, як результат – знизити її фінансову стійкість.
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Анотація
У статті розглянуто теоретичні концепції банківського нагляду, досліджено історію
розвитку та здійснено порівняльний аналіз міжнародного нормативного забезпечення (на прикладі
рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду) державної стратегії регулювання
грошово-кредитного ринку в контексті підтримки фінансової стійкості національної банківської
системи. Обґрунтовано необхідність перебудови системи нагляду на принципах ризикорієнтованого підходу.
Ключові слова: банківський нагляд, фінансова стійкість, банківська система, Базель,
банківський капітал, норматив діяльності.
Аннотация
В статье рассмотрены теоретические концепции банковского надзора, исследована
история развития и осуществлен сравнительный анализ международного нормативного
обеспечения (на примере рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору)
государственной стратегии регулирования денежно-кредитного рынка в контексте поддержания
финансовой устойчивости национальной банковской системы. Обоснована необходимость
перестройки системы надзора на принципах риск-ориентированного подхода.
Ключевые слова: банковский надзор, финансовая устойчивость, банковская система,
Базель, банковский капитал, норматив деятельности.
Annotation
The article investigates the theoretical concepts of banking supervision, studies a history and it is
performed a comparative analysis of international regulatory support (by the example of recommendations of
the Basel Committee of Banking Supervision) of the state strategy of monetary market regulation in the
context of support of financial sustainability of the national banking system. The necessity of restructuring of
the supervision system on the principles of risk-based approach was grounded.
Key words: banking supervision, financial stability, banking system, Basel, bank capital, activity
standards.

УДК 336.5.02

Горин В.П.,
к.е.н., доцент кафедри фінансів,
Тернопільський національний економічний університет

РОЛЬ БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Економічні трансформації останніх десятиліть, спрямовані на
становлення ринкових засад господарювання, призвели до виникнення й накопичення цілого
комплексу проблем, пов’язаних з банкрутством окремих секторів національної економіки, різким
падінням рівня життя населення та його майновим розшаруванням, зниженням обороноздатності
країни тощо. Їхнє вирішення вимагає від держави активного використання різноманітних економічних
інструментів та важелів управління, серед яких одним з найважливіших залишається бюджет. Він є
одним з найголовніших інститутів економічного суверенітету країни, фінансовою основою реалізації
функцій держави, за допомогою якого вона активно впливає на економічні, соціальні, національні
процеси в суспільстві [2, с. 23]. Однак, ефективність такого впливу та його наслідки суттєво залежать
від продуманості управлінських заходів, їхнього наукового обґрунтування. У випадку реалізації
спонтанних нерозважливих рішень матиме місце не лише марне витрачання обмежених бюджетних
коштів, а й сам бюджет з потенційно дієвого інструменту державного регулювання може
перетворитися на чинник стримування соціально-економічного прогресу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання функціонування бюджету держави та його
впливу на соціально-економічний розвиток країни в сучасних умовах є одним з найбільш актуальних
напрямів економічних досліджень. Вони відображені у працях зарубіжних вчених Ш. Бланкарта,
Р. Масгрейва, Дж. Стігліца, вітчизняних науковців С. Буковинського, В. Гейця, О. Василика,
В. Дем’янишина, О. Кириленко, Ц. Огня, В. Федосова, С. Юрія та багатьох інших. У них розкриваються
теоретичні засади бюджету держави, а також практичні питання, пов’язані з бюджетним процесом,
фінансуванням окремих напрямів економічної діяльності держави, галузей соціальної сфери чи
соціального захисту населення тощо. Необхідність поглибленого вивчення питань функціонування
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бюджету держави обумовлюється потребою напрацювання науково-обґрунтованих підходів щодо
удосконалення вітчизняної практики бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку країни.
Постановка завдання. В умовах динамічної зміни економічної ситуації в країні та продовження
ринкових перетворень методи й способи участі бюджету держави у регулюванні соціальноекономічних процесів все більше ускладнюються та підлягають постійному коригуванню. Це,
водночас, вимагає безперервного ґрунтовного дослідження ролі бюджету у розвитку країни як зі
сторони представників економічної науки, так і фахівців-практиків. Відтак, мета наукового дослідження
полягає у розкритті особливостей вияву багатоаспектної ролі бюджету держави в умовах перехідної
економіки України.
Виклад основного матеріалу дослідження. У фінансовій науці вирізняють два основних
підходи до трактування поняття бюджету держави: відповідно до першого з них, він об’єднує ресурси
бюджетної системи й ототожнюється з терміном «зведений бюджет»; згідно другого підходу,
поширеного у зарубіжних країнах, до бюджету держави крім вищеназваних складових також
зараховують кошти системи соціального страхування. Розрахований таким чином «бюджет
розширеного уряду» використовується у макроекономічних розрахунках при проведенні аналізу
результатів фінансової політики держави. На наш погляд, використання цього показника в Україні поки
не має належного обґрунтування, а тому, з огляду на усталену у вітчизняній фінансовій науці
практику, в ході нашого дослідження під бюджетом держави будемо розуміти сукупність державного
та місцевих бюджетів.
Суспільне призначення бюджету держави полягає у тому, що він є одним із найважливіших
інструментів регулювання соціально-економічного розвитку, за допомогою якого відбувається
перерозподіл ВВП, мобілізуються грошові кошти, необхідні державі для належного виконання своїх
функцій. Завдяки бюджету органи державної влади можуть концентрувати фінансові ресурси на
найважливіших напрямках економічного і соціального розвитку, впливати на пропорції суспільного
виробництва і його результати, здійснювати соціальні перетворення [5, с. 36]. Здійснюючи управління
доходами і видатками бюджету, держава може регулювати процес накопичення капіталу, коригувати
сукупний попит і пропозицію, стимулюючи або стримуючи в такий спосіб економічне зростання.
Роль бюджету держави у суспільному розвитку виявляється у кількох аспектах, а саме:
– у правовому, який полягає у тому, що показники бюджету, маючи директивний (обов’язковий
для виконання) характер, засвідчують зобов’язання держави перед суспільством мобілізувати певний
обсяг грошових коштів і спрямувати його на задоволення найважливіших суспільних потреб.
Водночас, органи влади завдяки бюджету отримують законні підстави на отримання і витрачання
бюджетних коштів;
– у політичному, адже бюджет, який затверджується представницьким органом влади як
виразником інтересів усіх верств населення, дає підстави суспільству контролювати діяльність
виконавчої влади, оцінювати її з точки зору відповідності нагальним потребам соціально-економічного
розвитку. Водночас, за допомогою бюджету органи центральної влади мають можливість впливати на
фінансову діяльність місцевого самоврядування, забезпечуючи таким чином єдність економічної
політики, яка реалізується в країні;
– в економічному, оскільки через бюджет держава отримує можливість впливати на усі стадії
суспільного відтворення, коригувати пропорції розподілу ВВП і національного доходу,
перерозподіляти фінансові ресурси між різними територіями, секторами економіки, верствами
населення, забезпечуючи таким чином найбільш повне задоволення інтересів усіх членів суспільства
[8, с. 27]. Разом з тим, бюджет держави є основним джерелом фінансування суспільних благ,
продукування яких суб’єктами вільного ринку не можливе, або соціально чи економічно не бажане. До
них зараховують чисті суспільні блага (оборона, державне управління), які повністю оплачуються за
рахунок коштів бюджетів, а також змішані суспільні блага (освіта, охорона здоров’я, культура тощо),
які можуть надаватися як державою, так і приватним сектором економіки [5, с. 72]. У випадку вільного
ціноутворення на такі блага мало б місце різке обмеження кола їх реципієнтів. Разом з тим, масштаби
споживання зазначених суспільних послуг в сучасних умовах характеризують рівень соціальної
відповідальності держави та впливають на показники інтелектуального й духовного потенціалу країни.
Відтак, зважаючи на вагому роль цих благ у розвитку суспільства, їхнє фінансування з бюджетів усіх
рівнів є цілком природним.
У всіх країнах бюджет держави традиційно забезпечує фінансування найдавніших її функцій –
управлінської та оборонної. Рівень суспільних видатків на державне управління у різних країнах
визначається відмінностями адміністративно-територіального устрою, національними особливостями
формування структури органів державної влади, типом економічної системи тощо. У країнах з
плановою економікою, слабким розвитком демократичних процесів видатки бюджету на забезпечення
діяльності органів влади, зазвичай, суттєво перевищують відповідні показники розвинутих ринкових
держав. При цьому, поступове зростання рівня витрат бюджетів на утримання органів державного
управління є загальносвітовою тенденцією. В Україні на ці потреби упродовж останніх років
витрачається 10-12% ресурсів зведеного бюджету (рис. 1), що значно перевищує показники періоду
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перших років після здобуття незалежності. За таких умов актуальним завданням сучасного етапу
державотворення є проведення реформи системи державного управління з метою зниження
суспільних видатків на утримання органів влади і підвищення ефективності їхньої роботи. Разом з тим,
адміністративна реформа повинна здійснюватися на основі відповідної науково обґрунтованої
концепції та має передбачати поряд із скороченням чисельності управлінського апарату суттєве
підвищення кваліфікації державних службовців, поліпшення системи їх матеріального стимулювання,
вдосконалення інформаційного забезпечення та втілення інших заходів, спрямованих на
забезпечення ефективної діяльності органів державної влади.
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Рис. 1. Видатки зведеного бюджету на управління в Україні
у 2004-2010 рр. [6]
На рівень та динаміку оборонних видатків бюджету держави впливають ряд чинників, до
переліку яких доцільно зарахувати характер взаємовідносин країни з державами-сусідами, ступінь її
інтеграції до міждержавних військово-політичних об’єднань, гостроту зовнішніх загроз національній
безпеці та інші. При цьому у світовій практиці існують приклади, коли у країні військові видатки
практично зведені до мінімуму (Коста-Ріка), або навпаки, зберігається значний військовий потенціал,
на підтримання якого виділяється до половини обсягу державних видатків (КНДР). Однак, у більшості
країн фінансування оборони здійснюється за принципом мінімальної достатності [3, с. 38]. В Україні
впродовж останніх років спостерігається нестійка динаміка видатків бюджету на оборону: якщо у 2004
році їхня питома вага у структурі видатків зведеного бюджету становила 6,1%, то у 2010 році – тільки
3,0%. В абсолютних обсягах видатки бюджету держави на оборону збільшилися з 6,2 млрд. грн. у
2004 році до 11,4 млрд. грн. у 2010 році, що навіть не перекриває динаміки індексу інфляції.
Фінансування оборони в Україні знизилося до такої межі, яка ставить під сумнів здатність Збройних
сил України забезпечити виконання основної своєї функції – захисту території країни від зовнішніх
загроз. Вихід із такої ситуації полягає у суттєвому збільшенні асигнувань, спрямованих на
забезпечення боєздатності вітчизняного війська, модернізацію його озброєнь і придбання новітніх
видів військової техніки, гарантування соціального захисту військовослужбовців.
Роль бюджету держави в економічному розвитку суспільства обумовлена не лише кількісним
обсягом грошових коштів, які акумулюються у ньому, але і якісним аспектом, який реалізується через
багатосторонній вплив бюджету на усі ланки економічної системи та формування показників
соціально-економічного розвитку. Існує тісний взаємозв’язок між макроекономічною динамікою і
поступленнями до бюджету, адже стійке зростання економіки дає змогу забезпечити збільшення
обсягів фінансових ресурсів, які надходять у розпорядження органів влади і можуть бути спрямовані
ними на виконання своїх функцій. Для прикладу, за період 2000-2010 років ресурси бюджетів усіх
рівнів збільшилися у номінальному виразі майже у 6,5 разів, а їхня питома вага у ВВП підвищилася з
28,9% у 2000 році до 29,0% у 2010 році. За цей період видатки бюджету держави зросли у 7,9 разів, а
їхня питома вага досягла 34,9% ВВП.
В свою чергу, використовуючи різні форми підтримки галузей економіки (бюджетне
фінансування загальнодержавних інвестиційних програм, пільгове кредитування), втілюючи за
рахунок коштів бюджетів заходи стимулювання підприємництва, держава може сприяти прискоренню
економічного розвитку. Однак, доцільність витрачання коштів бюджету на виконання економічних
програм у кожному конкретному випадку потребує аргументації та кількісного обґрунтування.
В Україні вплив бюджету держави на розвиток економіки має свою специфіку, обумовлену її
перехідним характером – за рахунок бюджетних коштів покриваються витрати на структурну
перебудову народногосподарського комплексу, зниження його енергоємності, впровадження нових
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технологій тощо. В цілому, на усі програми економічної діяльності держави у 2010 році було витрачено
43,8 млрд. грн., або в 2,3 разу більше рівня 2004 року (табл. 1).
Таблиця 1
Видатки зведеного бюджету на економічну діяльність в Україні
у 2004-2010 рр. [6]
Показники
Видатки зведеного бюджету на
економічну діяльність, в т. ч.:
в т. ч.:Сільське господарство
Транспорт
Паливно-енергетичний
комплекс

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

18,70

19,12

27,34

40,52

51,32

39,75

43,83

2,97
6,50

4,92
5,38

6,69
8,96

8,04
14,56

9,63
14,00

6,29
13,71

7,33
15,28

4,46

3,85

5,26

7,35

15,48

11,97

12,05

Однак, практика використання коштів бюджету держави на стимулювання розвитку різних
галузей господарства вказує, що значна частина цих видатків має низьку економічну ефективність, а
їхнє існування скоріше зумовлене бажанням уряду уникнути зростання соціальної напруги. До таких
видатків можна, зокрема, зарахувати:
– видатки на покриття збитків НАК «Нафтогаз України», які виникають через невідповідність
вартості імпортованого газу та ціни його реалізації для населення і суб’єктів господарювання, що
виробляють теплову енергію. Низький рівень доходів основної частини населення змушує державу за
рахунок власних ресурсів підтримувати економічно необґрунтовану ціну на природний газ для
споживачів шляхом прямого субсидування його постачальника. Такі видатки складають близько
половини обсягу бюджетних асигнувань на потреби паливно-енергетичного комплексу;
– видатки на фінансування вугільної галузі, більше половини обсягу яких використовується на
часткове покриття витрат із собівартості продукції, тоді як потреби технічного переоснащення
вугледобувних підприємств задовольняються, фактично, за залишковим принципом. За нашими
підрахунками, на заходи з поліпшення матеріально-технічного стану вугільних підприємств, інновації
направляється всього близько 15% бюджетних асигнувань на галузь. З метою уникнення соціальних
потрясінь (різке зростання безробіття у шахтарських регіонах, зниження доходів населення та ін.)
реформування вугільної галузі постійно відкладається, а замість цього держава змушена щорічно
збільшувати обсяги видатків на підтримання діяльності неефективних шахт.
Стабільна робота продовольчого сектору є одним з важливих аспектів національної безпеки
країни. Відтак, бюджет держави відіграє важливу роль також у забезпеченні розвитку
агропромислового комплексу. Його фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету у різні роки
передбачала реалізацію багатьох заходів, а саме:
– розвиток інфраструктури сільськогосподарського виробництва шляхом підготовки й
підвищення кваліфікації кадрів, зайнятих в аграрному секторі; фінансування програм селекції у
рослинництві й тваринництві; підтримку обслуговуючих кооперативів; наукові дослідження в системі
агропромислового комплексу;
– пряму підтримку виробництва сільськогосподарської продукції шляхом надання бюджетної
тваринницької дотації та допомоги виробникам продуктів рослинництва;
– здешевлення банківських кредитів для підприємств аграрного сектору економіки, часткове
покриття видатків із сільськогосподарського страхування;
– сприяння лісовідновленню, меліорацію земель, охорону та захист лісів і водних ресурсів,
розвиток соціальної сфери у сільській місцевості та ін.
Зауважимо, що в період економічної кризи 2009 року видатки бюджету на розвиток сільського
господарства потрапили під суттєве скорочення. Було призупинено реалізацію програм субсидування
виробництва тваринницької продукції, що, на наш погляд, практично унеможливлює швидке подолання
кризового стану цієї галузі АПК. Відтак, в сучасних умовах Україна не лише втратила статус одного з
провідних світових виробників продукції тваринництва, а й спостерігається швидке зростання залежності
внутрішнього ринку від її імпорту, що загрожує зниженням продовольчої безпеки країни.
Перспективними формами сприяння розвитку сільськогосподарського виробництва є
проведення державою цінової політики, спрямованої на досягнення паритетності товарообміну між
сільським господарством та іншими галузями національної економіки [4, с. 8], регулювання ринковими
методами цін на сільськогосподарську продукцію в період збирання врожаю через здійснення
заставних закупівель до державного продовольчого резерву, товарних та фінансових інтервенцій на
організованому аграрному ринку. Додатково, з метою уникнення цінових коливань на ринку зерна в
період жнив та належного зберігання врожаю дрібних сільськогосподарських виробників, на наш
погляд, доцільно також забезпечити у регіонах за рахунок бюджетних коштів будівництво мережі
елеваторних комплексів.
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Крім фінансової підтримки традиційних галузей, які перебувають у кризовому становищі, за
допомогою бюджету держава також стимулює підвищення енергоефективності національної економіки, її
науково-технічний та інноваційний розвиток. Для прикладу, в останні роки за рахунок ресурсів державного
бюджету здійснюється близько 2/5 обсягу наукових і науково-технічних досліджень. Однак, роль
бюджетних коштів у фінансуванні інноваційної діяльності залишається незначною – на ці потреби щорічно
виділяється близько 1,5–2% видаткової частини зведеного бюджету держави.
Поряд з вагомим значенням бюджету у регулюванні й стимулюванні економічного розвитку, він
також є основним джерелом фінансування соціальної функції держави. За допомогою бюджетів різних
рівнів держава забезпечує функціонування галузей економіки, які надають населенню життєво важливі
суспільні послуги – освіти, охорони здоров’я, закладів духовно-культурного розвитку тощо. Не зважаючи на
стійке щорічне збільшення обсягів бюджетних коштів, які спрямовуються на потреби соціальної сфери,
практика вказує на наявність багатьох проблем, які негативно позначаються на якісних показниках
суспільних послуг та знижують ефективність використання бюджетних коштів. Одним із найбільш
суперечливих питань, які поки не отримали належного вирішення, є оптимізація мережі закладів
культурно-освітнього та медичного обслуговування. Скорочення їхньої кількості економічно обґрунтоване в
умовах зниження чисельності населення, однак має негативну оцінку у суспільстві, оскільки обмежує права
громадян на рівний доступ до суспільних послуг. Нерідко закриття установ соціальної сфери продиктоване
виключно намірами економії бюджетних коштів без урахування думки громадян. Поряд з цим, в теперішній
час продовжує практикуватися використання застарілих методів фінансування цих установ, які не
передбачають зв’язку між обсягом бюджетних видатків і результатами їхньої діяльності. Якщо від методу
прямого кошторисного фінансування у країнах Європи уже практично відмовилися, зберігши його, як
виняток, для окремих установ загальнонаціонального значення [1], то в Україні він досі затребуваний. Як
наслідок, збільшення державних витрат на галузі соціальної сфери не викликає відповідного підвищення
кількісного та якісного рівня суспільних послуг, які ними надаються. Більш того, спостерігається розвиток
нових негативних явищ, які безпосередньо викликані недоліками фінансування. До їхнього переліку можна
зарахувати в тому числі й такі:
– у сфері професійної і вищої освіти чинний порядок покриття видатків навчальних закладів не
передбачає урахування потреб ринку праці при формуванні державного замовлення на підготовку
фахівців. Внаслідок цього у державі поглиблюється дефіцит кваліфікованих робітників за наявності
безробіття серед випускників ВНЗ; зберігаються деформації в оплаті праці (відставання рівня
заробітної плати осіб з вищою освітою від заробітної плати кваліфікованих і некваліфікованих
робітників, низький ступінь міжпосадової диференціації оплати праці тощо);
– збільшення видатків бюджетів на медицину супроводжується стагнацією показників здоров’я
населення країни. Недостатні обсяги асигнувань охорони здоров’я і збереження практики
фінансування за методом утримання медичного закладу спричиняють поглиблення кризових явищ у
галузі. Більше половини коштів, які виділяються з бюджетів на охорону здоров’я спрямовується на
виплату заробітної плати і внесків на соціальне страхування, тоді як покриття витрат на лікувальний
процес все більшою мірою перекладається на пацієнтів [7, с. 318].
Негативні наслідки економічних перетворень обумовили необхідність виділення коштів бюджету на
забезпечення соціального захисту населення. В сучасних умовах ресурси бюджетної системи
залишаються фактично єдиним джерелом покриття витрат на надання соціальної підтримки вразливим
верствам населення, а обсяг коштів, які направляються на ці потреби щорічно зростає. Якщо у 2004 році
на соціальний захист населення з бюджетів усіх рівнів було направлено 19,0%в сукупних видатків, то у
2010 році – уже 27,7% (рис. 2). Внаслідок цього соціальний захист та соціальне забезпечення в сучасних
умовах є найважливішим за обсягом ресурсів напрямом використання коштів бюджету.
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Рис. 2. Видатки зведеного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення в
Україні у 2004-2010 рр. [6]
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Формально фінансування соціального захисту населення є прерогативою місцевих бюджетів,
оскільки з них здійснюються видатки на виплату соціальних допомог і компенсацій сім’ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, надання житлових субсидій, реалізацію заходів з поліпшення добробуту
різних верств населення. Однак, більшість цих соціальних трансфертів реально забезпечується через
механізм субвенцій з державного бюджету, а місцеві бюджети при цьому виступають у ролі
посередників.
Динаміка видатків бюджету на соціальний захист населення належить до найбільших суспільних
подразників, адже вони суттєво впливають на рівень матеріального добробуту вагомої частини
населення країни, а тому багато в чому визначають характер оцінювання суспільством результатів
роботи уряду. Саме цим пояснюється значна диференціація їхнього щорічного приросту – найвищі
темпи збільшення видатків мають місце у роки політичної активності, а відносно незначна динаміка – у
міжвиборчий період. Для прикладу, у 2005 році видатки бюджетів на соціальний захист населення
збільшилися у 2,1 разу, у 2008 році – в 1,5 разу, тоді як у 2006 році – на 3,7%, у 2009 році – на 6,4%.
При цьому спостерігається концентрація бюджетних коштів на фінансуванні соціального захисту
пенсіонерів – якщо у 2007 році за цим напрямком було здійснено 53,6% видатків на соціальний захист
та соціальне забезпечення населення, то у 2010 році – 64,2%. Основними причинами такої динаміки
можна назвати такі:
– перманентне розбалансування дохідної і видаткової частини кошторису Пенсійного фонду
України, обумовлене недоліками системи формування його доходів. В сучасних умовах значна
частина економічно активних громадян виведена з числа платників внесків на пенсійне страхування,
значних масштабів набуло ухилення від їхньої сплати. Існування дефіциту кошторису Пенсійного
фонду змушує уряд держави надавати йому дотації за рахунок коштів бюджету для забезпечення
можливості здійснювати належним чином виплати пенсій;
– швидке збільшення потреби у коштах на виплату пенсій, призначених за особливими
програмами (пенсії державним службовцям, суддям, військовослужбовцям, народним депутатам
тощо), яка покривається за рахунок коштів бюджету.
Прискорене збільшення бюджетних дотацій Пенсійному фонду України для підтримання його
платоспроможності відволікає суттєві кошти від інших програм і заходів соціального захисту. Так, за
період 2007-2010 років видатки на соціальні програми захисту ветеранів війни і праці зросли всього на
15,6%, інших категорій громадян – на 13,8%, на допомогу у вирішенні житлового питання – знизилися
на 10,7%. Фактично спостерігається підміна і виконання бюджетами функцій Пенсійного фонду
України і втрата останнім страхових ознак функціонування. Вирішення цієї проблеми можливе шляхом
проведення пенсійної реформи, яка дасть змогу вивільнити значну частину ресурсів бюджетів для
вирішення важливих проблем соціального захисту населення.
Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи вищесказане, можна сформулювати
такі основні напрями посилення ролі бюджету у забезпеченні економічного та соціального розвитку
суспільства:
– збільшення видатків на оборону до рівня, який дає змогу гарантувати не лише повноцінне
виконання усіх поточних завдань, покладених на збройні сили, а й забезпечити їхній поступальний
розвиток шляхом вдосконалення інфраструктури, придбання новітніх видів озброєнь і військової
техніки і досягти на цій основі підвищення обороноздатності країни. Зважаючи на негативну практику
суттєвого недофінансування потреб оборони, вважаємо за доцільне закріпити у бюджетному
законодавстві мінімальний рівень видатків бюджету на потреби Збройних сил України. Пропонований
показник може бути визначений за практикою зарубіжних країн у 2-3% ВВП;
– вдосконалення структури видатків бюджет на економічну діяльність. Необхідно поступово
відмовитись від безперспективного субсидування депресивних галузей національної економіки
завдяки проведенню їхньої реструктуризації та переорієнтувати вивільнені бюджетні ресурси на
стимулювання інновацій, впровадження досягнень науково-технічного прогресу. При цьому в царині
енергетики доцільно суттєво збільшити фінансування програм підвищення енергоефективності
національної економіки, розвитку відновлювальних джерел енергії, а в структур видатків на
агропромисловий комплекс – забезпечити спрямування коштів на заходи стимулювання розвитку
тваринництва (подолання цінового диспаритету, селекційна робота, відновлення механізму
бюджетних доплат за тваринницьку продукцію та ін.);
– підвищення ефективності видатків бюджетів на реалізацію соціальної політики завдяки
реалізації таких заходів: посилення адресності соціального захисту населення через впровадження
дієвих форм матеріальної підтримки малозабезпечених верств, відмову від використання
універсальних видів соціальних трансфертів; реформування системи фінансового забезпечення
суспільних послуг шляхом впровадження ринкових методів фінансування, посилення взаємозв’язку
між динамікою асигнувань і показниками роботи закладів соціальної сфери; завершення пенсійної
реформи, що ліквідує потребу у субсидуванні Пенсійного фонду України за рахунок ресурсів бюджету і
дасть змогу перенаправити значні кошти на фінансування таких важливих напрямів соціальної
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політики як соціальний захист молодих сімей, ветеранів війни і праці, інвалідів, вирішення житлової
проблеми тощо.
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Анотація
У статті розкрита роль бюджету держави у соціально-економічному розвитку країни.
Проаналізовані видатки зведеного бюджету на фінансування окремих галузей національної
економіки (енергетики, сільського господарства, соціальної сфери) та вказано на наявні у цій сфері
проблеми. Запропоновано заходи щодо посилення ролі бюджету держави в економічному й
соціальному розвитку суспільства.
Ключові слова: бюджет держави, бюджетні кошти, видатки бюджету, соціальна сфера,
соціально-економічний розвиток, суспільні послуги, фінансування, функції держави.
Анотация
В статье раскрыта роль бюджета государства в социально-экономическом развитии
страны. Проанализированы расходы сводного бюджета на финансирование отдельных отраслей
экономики (энергетики, сельского хозяйства, социальной сферы) и указано на имеющиеся в этой
сфере проблемы. Предложены мероприятия по усилению роли бюджета государства в
экономическом и социальном развитии общества.
Ключевые слова: бюджет государства, бюджетные средства, расходы бюджета,
социальная сфера, социально-экономическое развитие, общественные услуги, финансирование,
функции государства.
Annotation
The article deals with the role of the state budget in the social and economic development of Ukraine.
Budget expenditures for some branches of national economy (energy, agriculture, social sector) are
analyzed and are indicated of the existing problems in this area. Some measures to strengthening of role the
state budget in economic and social development of society are offered.
Key words: state budget, facilities of budgets, budget expenditures, social sector, social and
economic development, public services, financing, public functions.
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ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Процеси глобалізації світової економіки не могли обминути ні Україну,
ні її фінансово-банківську систему, особливо з огляду на відкритість вітчизняної економіки. Це
означає, що більшість позитивних і негативних явищ зовнішнього світу буде «імпортуватися» в нашу
країну з відповідними наслідками. Тому економічна політика має бути спрямована на мінімізацію втрат
і максимізацію вигоди від нашої участі у світовому процесі поділу праці. Чим швидше держава
визначить та почне відстоювати національні інтереси в цьому процесі, тим кориснішими і менш
болючими для розвитку економіки будуть ці наслідки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання забезпечення конкурентоспроможності
українських банків є широко досліджуваними в економічній літературі і розглядаються такими
вченими, як: Барановський О. [2], Гладкіх Д., Гриньков Д., Коваленко М., Федорук Л., Мальчик М.,
Геєць В. [4], Шелудько Н. [7; 8], Полозенко Д., Павлюк К., Смовженко Т., Тігіпко С. та інших. Ці
дослідження носять достатньо комплексний характер, але в них, на нашу думку, розходяться думки
авторів щодо обсягу присутності та доцільності регулювання діяльності банків з іноземним капіталом з
боку держави, насамперед – НБУ.
Постановка завдання. Дана стаття присвячена аналізу впливу іноземного капіталу в
банківському секторі України з позицій можливих ризиків для фінансової стабільності національної
економіки й необхідності розроблення адекватного інструментарію регулювання його присутності.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній день відсутня одностайна точка
зору щодо питання присутності іноземного капіталу в банківській системі України. Присутність банків з
іноземним капіталом у банківській системі будь-якої країни, як правило, відповідає інтересам розвитку
національної фінансової системи в частині збільшення загальної суми фінансових ресурсів та рівня
капіталізації банківської системи, сприяє залученню іноземних інвестицій та розширенню ресурсної
бази для подальшого соціально-економічного розвитку. Водночас слід зважати на низку фінансових
ризиків, пов’язаних зі швидким зростанням частки іноземного банківського капіталу. Вони можуть
призвести до втрати суверенітету у сфері грошово-кредитної політики, можливого посилення
нестабільності, несподіваних коливань ліквідності банків, імовірного відпливу фінансових ресурсів. У
законодавстві України унормовано саме поняття «іноземний банк». Так, банком з іноземним капіталом
визначається банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б одному іноземному інвесторові,
становить не менше ніж 10 відсотків.
На сучасному етапі нараховується понад 100 країн, де існують ті чи інші обмеження доступу
іноземних банків на внутрішні ринки банківських послуг [7]. Головною причиною існування таких обмежень
здебільшого є те, що національна банківська система розглядається не лише в аспекті її суто економічних
функцій, а й у геоекономічному і стратегічному аспектах – як чинник фінансової безпеки держави.
Мінімізувати втрати банківського сектору під час фінансової кризи можливо завдяки невисокій
міжнародній інтеграції та присутності невеликої частки іноземного капіталу, що посприяє низькій
експозиції ризикованих активів (наприклад, Словаччина).
У свою чергу, Національний банк України [5] визначає позитивних моментів більше ніж
негативних. Серед позитивних моментів виділяє такі:
1. Більш швидке та ефективне впровадження передових методів банківської діяльності.
Система менеджменту іноземного банку та наявність новітніх інформаційних технологій може
покращити ефективність функціонування національної банківської системи.
2. Підвищення якості кредитного аналізу.
3. Зростання обсягу кредитних ресурсів та посилення стабільності їх джерел. Іноземні банки з більш
високою капіталізацією, на відміну від місцевих, будуть спроможні здійснювати кредитну діяльність навіть
під час економічного спаду. Досвід країн Латинської Америки свідчить про те, що філії іноземних банків не
зменшували пропозицію кредитів під час економічного спаду [5]. У дійсності, вони вбачали дану ситуацію
як можливість розширити присутність своїх філій шляхом процесів злиття та поглинання.
4. Розширення спектра якісних послуг, комплексний підхід до обслуговування різних клієнтів.
5. Здешевлення банківських послуг (за розрахунками експертів відміна бар’єрів у банківському
секторі знизить вартість послуг на 21-28 %).
7. Трансформація банківської системи в процесі розподілу кредитно-інвестиційних ресурсів.
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8. Запровадження міжнародного досвіду фінансового оздоровлення, реорганізації та
реструктуризації банків, що набуває виключно важливого значення в умовах майбутніх об’єднань,
поглинання і злиття банків.
9. Збільшення обсягу залучення недорогих ресурсів.
10. Покращення банківського нагляду і регулювання банківської діяльності.
11. Зменшення можливості відмивання брудних коштів.
12. Посилення дієвості національних банківських систем як засобу розподілу інвестиційних
ресурсів [5].
Серед негативних виділяє такі:
1. Іноземні банки можуть бути менш схильними до здійснення кредитної діяльності у приймаючій
країні, наприклад, коли економічна ситуація в країні різко змінюється, або надавати кредити виключно
великим компаніям, особливо компаніям з іноземним капіталом, лишаючи компанії з низьким
кредитним рейтингом та роздрібний кредитний ринок місцевим банкам.
2. Присутність іноземних банків може послабити позиції ще недостатньо розвиненої банківської
системи країни. Місцеві банки, які не спроможні на рівних конкурувати з іноземними банками –
банкротують, що може призвести до фінансової нестабільності. Іноземні банки завдяки конкурентним
перевагам “відбирають” найбільш прибуткові вітчизняні ринки та клієнтів, залишаючи місцевим банкам
обслуговування інших (більш ризикових) клієнтів, збільшуючи загальний рівень ризиків їх портфелів.
3. Іноземні банки, у тому числі, можуть проводити лише спекулятивну діяльність не надаючи
повний спектр якісних банківських послуг. Таке спостерігалося в Україні в другій половині 1990-х років,
коли основною метою приходу частини іноземних банків було інвестування в облігації внутрішньої
державної позики (ОВДП). Після зниження ставок по ОВДП та зниження обсягів спекулятивних
прибутків від цих операцій, такі банки (зокрема, “Кредіт Свісс Фьорст Бостон Україна” та “Сосьете
Женераль Україна”) згорнули свою діяльність на українському ринку банківських послуг. На сьогодні в
Україні залишилося сім банків, капітал яких належить провідним банкам світу – “Райффайзенбанк
Україна”, “Кредит банк (Україна)”, ІНГ банк Україна, Сітібанк (Україна), ХФБ банк Україна, Банк Креді
Ліоне Україна та Банк Пекао (Україна) [5].
Аналіз даних НБУ свідчить про те, що упродовж квітня присутність іноземного капіталу в
банківській системі зменшилася на 1,6 відсоткових пункти. Частка іноземного капіталу в українських
банках станом на 1 травня складала 39,9% [3].
Тенденція до зменшення частки іноземного капіталу в банківській системі України не співпадає
із ситуацією, яка спостерігалась за останні роки, тому що за останні п’ять років відбувався постійний
приплив капіталу з-за кордону і на початку 2011 року частка іноземного капіталу в українській
банківській системі становила 40,6% (на 1 січня 2010 року – 35,8%) [3].
Станом на 1 січня 2011 року, із 176-ти фінансових установ, що працюють в Україні, 55
банківських установ – з іноземним капіталом (на 1 січня 2010 року – 51 банк), у тому числі 20 – зі 100процентним іноземним капіталом (на 1 січня 2010 року – 18 банків) (рис. 1) [3].

Рис.1. Динаміка зміни кількості банків з іноземним капіталом

267

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

Сукупний зареєстрований статутний капітал українських банків на 1 січня 2011 року становив
145,857 млрд. грн. (на 1 січня 2010 року – 119,189 млрд. грн.) [3].
Структуру іноземного капіталу та кількість банків з іноземним капіталом в банківській системі
України демонструють дані табл. 1.
Таблиця 1
Присутність іноземного капіталу в банківській системі України
Назва країни

за станом на 01.01.2007р.

за станом на 01.01.2011 р.

Кількість

%

Кількість

%

Російська Федерація

8

16,33%

11

19,30%

Кіпр

9

18,37%

8

14,04%

Нідерланди

5

10,20%

7

12,28%

Австрія

4

8,16%

5

8,77%

Німеччина

2

4,08%

5

8,77%

Франція

3

6,12%

3

5,26%

Польща

3

6,12%

3

5,26%

Інші країни

15

30,61%

15

26,32%

Всього

49

100,00%

57

100,00%

У структурі іноземного капіталу вітчизняної банківської системи станом на 01.01.2011р. основна
частка припадає на російські банки – 19,3% (на 1 січня 2007 року – 16,33%), кіпрські банки – 14,04%
(на 1 січня 2007 року – 18,37%), голландські банки – 12,28% (на 1 січня 2007 року – 10,20%). Тобто,
простежується тенденція до зростання присутності іноземного капіталу з Росії та Кіпру. З поміж інших,
інтерес до української банківської системи виявляють такі країни, як Італія, Польща, Швейцарія,
Великобританія.
На думку Асоціації українських банків, вплив іноземного капіталу на функціонування банківської
системи є негативним: резерви під активні операції склали у 2009 р. – 66 млрд. грн. (54 % – іноземні
банки), у 2010 р. – 46 млрд. грн. (54 % – іноземні банки). Збитки банків 2009 р. – 31 млрд. грн. (51 % –
іноземні банки), 2010 р. – 13 млрд. грн. (81 % – іноземні банки). Згідно прогнозу АУБ до 2016 року буде
здійснюватися переважно робота з наявними "поганими" кредитними портфелями [1].
Збільшення частки сектора банківської системи, який контролюється іноземним капіталом,
потенційно може призвести до перерозподілу кредитних ресурсів, які інвестують банки на розвиток
української економіки. З метою уникнення цього доцільним є введення змін до системи банківського
регулювання та нагляду в Україні. Збільшення частки іноземного капіталу в банківській системі
повинно відбуватися з урахуванням внутрішніх умов розвитку банківського сектора та підвищення
конкурентоспроможності українських банків. Вплив іноземних банків на розвиток вітчизняної
банківської системи відбувається поступово. Безумовно, сьогодні ще важко передбачити всі наслідки
впливу іноземних банків на розвиток української банківської системи. Проте, вже зараз помітними є
нові тенденції, до яких можна віднести, зокрема, посилення конкуренції між українськими та
зарубіжними банками за клієнтів, у результаті чого зростає якість обслуговування, розширюється
асортимент послуг; зміни в структурі джерел формування банківського капіталу (іноземні банки через
свої материнські структури отримали доступ до дешевших, ніж в Україні, фінансових ресурсів);
зростання залежності банківської системи України від іноземного капіталу у зв’язку з орієнтацією на
дешевші ресурси [6].
Світовий досвід розширення присутності банків з іноземним капіталом свідчить про наступне:
− достатньо активне проникнення іноземного банківського капіталу на національні фінансові
ринки справило динамічний вплив на ефективність і конкурентоспроможність місцевої банківської
системи;
− прихід іноземних банків пов’язаний із привнесенням і впровадженням новітніх банківських
технологій, західних стандартів менеджменту, що сприяє якіснішому й комплексному задоволенню
потреб клієнтів у банківських продуктах.
У прямій конкурентній боротьбі українські банки навряд зможуть протистояти іноземним
банківським установам. На сьогоднішній день доступ іноземного капіталу на вітчизняний ринок є
достатньо ліберальним. Залучення іноземних інвестицій, з одного боку, має для країни велику
кількість переваг як економічного, так і соціального характеру. З іншого боку, стрімке та необдумане
включення української банківської системи до глобальної економіки несе за собою чималі ризики.
Причина стурбованості вітчизняних банків зумовлена тим, що філії не є самостійно юридичними
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особами, а є лише структурними підрозділами іноземних банків, діяльність яких регулюється
іноземним законодавством і які абсолютно не підконтрольні Національному банку України. Без
відповідних обмежень, що відповідали б національним інтересам, це , по суті, призведе до появи
«фінансових анклавів», операції яких будуть контролюватися іноземними фінансовими установами і
регулюватимуться законодавчими нормами іноземних держав.
Активна дискусія щодо питання надання на законодавчому рівні дозволу на створення в Україні
філій іноземних банків має свої підстави.
Слід зауважити, що загальна частка іноземного банківського капіталу різних країн у сукупному
капіталі української банківської системи постійно зростає, тому напрямком дослідження впливу
іноземних банків є визначення цілей їхньої діяльності в Україні та пов’язаних із нею функцій цих
банків. За таких обставин для України важливо не тільки визначитись, а й розробити власну стратегію
розвитку національної банківської системи з урахуванням зростання впливу іноземного банківського
капіталу.
Намагання встановити обмеження на присутність іноземного капіталу в Україні, на думку
авторів, не є розв’язанням проблеми регулювання його доступу. Крім того, встановлення штучних
преференцій для банків негативно позначиться на розвитку інших сегментів фінансового ринку.
Ураховуючи викладене, системний підхід до регулювання доступу іноземного капіталу в
банківський сектор України має базуватися передусім на заходах:
− підтримки конкурентоспроможності банків із національним капіталом;
− використанні позитивних структурних і технологічних переваг банків з іноземним капіталом
для підвищення інвестиційного потенціалу;
− залучення іноземних інвестицій і доведення їхнього рівня на душу населення до сусідніх
східноєвропейських країн;
− прискореного розвитку фінансових ринків;
− доцільно ухвалити Закон України «Про діяльність іноземних банків та банків з іноземним
капіталом», у якому регламентувати їх діяльність у напрямах реалізації важливих для національної
економіки питань, пов’язаних із забезпеченням інвестиційних потреб її розвитку;
− оптимізації інституційної структури вітчизняної банківської системи і наближення її до
стандартів країн із розвиненою економікою.
Тому, на думку авторів, оптимальним варіантом державної політики у сфері управління
процесом зростання участі іноземних інвесторів у банківській системі України є непряме регулювання
розміру присутності іноземних інвесторів у банківській системі (на сьогодні ця величина, на думку
експертів, повинна складати від 40% до 50%), а розробка механізму відбору потенційних претендентів
на придбання українських банків і створення банків з іноземним капіталом; розвиток організаційної
структури банківського ринку (наприклад, шляхом розвитку спеціалізованих банківських установ) і
забезпечення відповідних умов конкуренції. Цей варіант не знижує довіри іноземних інвесторів до
країни, дає можливість використовувати закордонний досвід ведення банківського бізнесу, залучати
більш дешеві фінансові ресурси з-за кордону, у той же час залишаючи можливості для розвитку
підконтрольних українськими інвесторами банківських установ.
Висновки з проведеного дослідження. Сьогодні немає змоги протистояти процесам
глобалізації у фінансовій сфері. Але, оскільки це, насамперед, суперечить базовим умовам ринку,
потрібно запобігти впливу негативних факторів, притаманних цим процесам на нинішньому етапі
розвитку. Необхідно управляти процесами входження іноземних банків на вітчизняний фінансовий
ринок, регулювати їхню діяльність у тих напрямах, які відповідають інтересам вітчизняної економіки,
забезпечують банківській системі України стабільне функціонування.
Застосовування вищезазначених заходів надасть можливість прискорення соціальноекономічного розвитку, підвищення національної конкурентоспроможності та економічної безпеки, що,
в свою чергу, забезпечить якісний розвиток усієї економічної системи країни.
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Анотація
В статті аналізуються роль та проблеми діяльності банків з іноземним капіталом в Україні,
наводяться пропозиції щодо присутності іноземного капіталу на українському банківському ринку.
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фінансові ринки.
Аннотация
В работе анализируется роль и проблемы деятельности банков с иностранным капиталом
в Украине, приводятся предложения по присутствию иностранного капитала на украинском
банковском рынке.
Ключевые слова: банковская система, денежно-кредитная политика, регулирование,
капитал, финансовые рынки.
Annotation
The article analyzes the role and problems of banks with foreign capital in Ukraine, offers suggestions
based on the presence of foreign capital in Ukrainian banking market.
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ВИДИ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ ТА НОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Постановка проблеми. Введення в дію з 01.01.2011 р. норм нового податкового
законодавства максимально зблизило поняття бухгалтерський та податковий облік. Однак, на
сьогоднішній день залишається відкритою проблема податкових різниць, які не дають можливості
вести на підприємстві єдиний облік.
Аналіз останніх публікацій та досліджень. Питання зближення бухгалтерського та
податкового обліку завжди привертають увагу вітчизняних науковців та практиків. Зокрема, дану
проблему досліджували: В.М. Медведева, С.В. Шевчук, В.В. Демидович, Ю.В. Колесникова,
М.Я. Дем’яненко, О.Ф. Кирилюк, Л.І. Стаднік, В.В. Бабіч, І.А. Герасимович, О. Кисельова,
Л.Г. Ловінська, О.С. Білоусова [1], В.М. Мурашко [4], О. Нікулін [5] та ін. Вони шукали спільні та відмінні
риси бухгалтерського та податкового обліку, а також вносили пропозиції щодо зміни окремих норм
податкового законодавства, які б наблизили податковий облік до бухгалтерського. Однак, на
сьогоднішній день ведення податкового та бухгалтерського обліку за єдиним законодавством є
неможливим, що призводить до пошуку причин та шляхів відображення в обліку даних відмінностей.
Постановка завдання. Метою статі є узагальнення інформації щодо формування в обліку
податкових різниць, а також виділення видів різниць відповідно до нового податкового законодавства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Суб’єкти господарювання, які провадять
діяльність на території України, зобов’язані вести два основних види обліку: бухгалтерський та
податковий. Однак, незважаючи на введення в дію нового податкового законодавства, саме поняття
«податковий облік» знову не знайшло свого тлумачення в цих нововведеннях. Також, залишається
відкритим питання податкових різниць, які виникають при веденні обліку на підприємстві за
бухгалтерським та податковим законодавством. На міжнародному ж рівні існування податкових
різниць та їх відображення у фінансовій звітності підтверджено дією Міжнародного стандарту
бухгалтерського обліку 12 «Облік податку на прибуток» [3].
Так, згідно ст. 14.1.188 Податкового кодексу України, податкова різниця − різниця, яка виникає
між оцінкою і критеріями визнання доходів, витрат, активів, зобов’язань за національними
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової
звітності, та доходами і витратами, визначеними згідно податкового законодавства [6].
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Також, відповідно до пп. 17.1.12 цього ж кодексу платник податку на прибуток повинен за
методикою, затвердженою Міністерством фінансів України, вести облік тимчасових та постійних
податкових різниць, та використовувати дані такого обліку для складання декларації з податку на
прибуток [6]. Дана методика затверджена у вигляді Положення бухгалтерського обліку «Податкові
різниці» та набуде чинності з 1 січня 2013 року [8].
В свою чергу, згідно даного положення, а також П(С)БО 17 «Податок на прибуток» податкові
різниці поділяються на тимчасові та постійні [7].
Постійна податкова різниця - податкова різниця, яка виникає у звітному періоді та не
анулюється в наступних звітних податкових періодах, а тимчасова податкова різниця - податкова
різниця, яка виникає у звітному періоді та анулюється в наступних звітних податкових періодах [8].
Згідно нині діючого податкового законодавства до виникнення тимчасових різниць в обліку
призводять наступні види витрат платника податку:
• витрати, пов’язані з нарахуванням процентів за борговими зобов’язаннями (в тому числі за
будь-якими кредитами, позиками, депозитами, крім фінансових витрат, включених до собівартості
кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку) протягом звітного
періоду, якщо такі нарахування здійснюються у зв’язку з провадженням господарської діяльності
платника податку;
• витрати, пов’язані зі сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у розмірах і порядку, встановлених Законом (у разі неповноти включення до витрат) та ін.
Постійними різницями на сьогоднішній день є:
• штрафи, пені, неустойки;
• витрати платника податку на забезпечення найманих працівників спеціальним одягом,
взуттям, спеціальним (форменим) одягом, мийними та знешкоджувальними засобами, засобами
індивідуального захисту, що необхідні для виконання професійних обов'язків, а також продуктами
спеціального харчування за переліком, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, який для
банківських установ доповнюється переліком, затвердженим Національним банком України;
• витрати (крім тих, що підлягають амортизації), пов'язані з науково-технічним забезпеченням
господарської діяльності, на винахідництво і раціоналізацію господарських процесів, проведення
дослідно-експериментальних та конструкторських робіт, виготовлення та дослідження моделей і
зразків, пов'язаних із основною діяльністю платника податку, витрати з нарахування роялті та
придбання нематеріальних активів (крім тих, що підлягають амортизації) для їх використання в
господарській діяльності платника податку;
• витрати платника податку на первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації працівників робітничих професій, а також у разі, коли законодавством передбачено
обов'язковість періодичної перепідготовки або підвищення кваліфікації; витрати на навчання та/або
професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації у вітчизняних або закордонних
навчальних закладах, якщо наявність сертифікату про освіту в таких закладах є обов'язковою для
виконання певних умов ведення господарської діяльності, в тому числі, але не виключно вищих та
професійно-технічних навчальних закладах фізичних осіб (незалежно від того, чи перебувають такі
особи у трудових відносинах з платником податку), які уклали з ним письмовий договір (контракт) про
взяті ними зобов'язання відпрацювати у платника податку після закінчення вищого та/або професійнотехнічного навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше трьох років;
витрати на організацію навчально-виробничої практики за профілем основної діяльності платника
податку або в структурних підрозділах, що забезпечують його господарську діяльність, осіб, які
навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних закладах;
• будь-які витрати на гарантійний ремонт (обслуговування) або гарантійні заміни товарів,
проданих платником податку, вартість яких не компенсується за рахунок покупців таких товарів, але
не більше ніж сума, яка відповідає рівню гарантійних замін, прийнятих/оприлюднених платником
податку;
• до витрат не включається сума фактичних втрат товарів, крім втрат у межах норм природного
убутку чи технічних (виробничих) втрат та витрат із розбалансування природного газу в
газорозподільних мережах, що не перевищують розмір, визначений Кабінетом Міністрів України або
уповноваженим ним центральним органом виконавчої влади, або іншим органом, визначеним
законодавством України та інші.
Залежно від обставин здійснення операцій на підприємстві є певні види витрат, які можуть
спричиняти виникнення як постійних так і тимчасових різниць. До них відносяться наступні витрати:
• витрати платника податку (крім капітальних, які підлягають амортизації) на утримання та
експлуатацію таких об'єктів, що перебували на балансі та утримувалися за рахунок платника податку
станом на 1 липня 1997 року, але не використовуються з метою отримання доходу;
• у разі коли після продажу товарів, виконання робіт, надання послуг здійснюється будь-яка
зміна суми компенсації їх вартості, у тому числі перерахунок у випадках повернення проданих товарів
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чи права власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю, платник податку-продавець та
платник податку-покупець здійснюють відповідний перерахунок доходів або витрат (балансової
вартості основних засобів) у звітному періоді, в якому сталася така зміна суми компенсації;
• витрати на відрядження фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах із таким
платником податку або є членами керівних органів платника податку, у межах фактичних витрат
особи, яка відряджена, на проїзд (у тому числі перевезення багажу) як до місця відрядження і назад,
так і за місцем відрядження (у тому числі на орендованому транспорті), оплату вартості проживання у
готелях (мотелях), а також включених до таких рахунків витрат на харчування чи побутові послуги
(прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), на найм інших жилих
приміщень, оплату телефонних розмов, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд (ввіз),
обов'язкове страхування, інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду та
перебування у місці відрядження, у тому числі будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у зв'язку
із здійсненням таких витрат;
• витрати платника податку на проведення реклами;
• будь-які витрати із страхування ризиків загибелі врожаю, транспортування продукції платника
податку; цивільної відповідальності, пов'язаної з експлуатацією транспортних засобів, що
перебувають у складі основних засобів платника податку; будь-які витрати із страхування ризиків,
пов'язаних із виробництвом національних фільмів (у розмірі не більше 10 відсотків вартості
виробництва національного фільму) [2].
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, незважаючи на зміни в податковому
законодавстві, неможливо привести до одного значення показники бухгалтерського та податкового
прибутку. Це пов’язано з існуванням податкових різниць, які виникають тільки в наслідок здійснення
господарських операцій, які мають різну оцінку або критерії визнання в бухгалтерському обліку та
податковому законодавстві.
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Анотація
В статті розкрито зміст понять податкових різниць, причини їх виникнення та розмежовано
постійні і тимчасові різниці відповідно до нині діючого податкового законодавства.
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Аннотация
В статье раскрыто содержание понятий налоговых разниц, причины их возникновения, и
разделены постоянные и временные разницы в соответствии с в настоящее время
действующего налогового законодавтсва.
Ключевые слова: налоговые разницы, налоговая прибыль, бухгалтерская прибыль, расходы
плательщика.
Annotation
In the article maintenance of concepts of tax differences, reason of their origin, is exposed and
permanent and temporal differences are delimited in accordance with presently operating tax legislation.
Key words: tax differences, tax income, accounting earning, charges of payer.
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АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ КРИЗ В БАНКІВСЬКІЙ
СИСТЕМІ
Постановка проблеми. Вплив, який спричинила світова фінансова криза 2008-2009 рр. на
банківські системи багатьох країн світу, довела, що вітчизняні та зарубіжні фінансові сектори
виявилися неспроможними передбачити виникнення кризових ситуацій і діяльності банківських
установ. У зв’язку з цим, надзвичайної актуальності набуває прогнозування системних банківських
криз з метою якомога раннього застосування антикризових інструментів як центральними банками і
макрорегуляторами, так і окремими банками.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розробки методик та моделювання
криз в банківській системі присвячено праці таких видатних зарубіжних вчених, як Дж. Белл,
А. Деміргук-Кунт, Е. Детрагіаше, Г. Камінськи, Дж. Капріо, К.-Дж. Ліндгрен, В. Попов, С. Райнхарт,
А. Роуз, М. Томчинська, Д. Харді тощо. Незважаючи на значний науковий доробок, ці питання
залишаються актуальними, особливо в кризовий та посткризовий період, а тому потребують
подальших досліджень.
Постановка завдання. Метою даної статті є проведення аналізу та виявлення особливостей
різноманітних моделей прогнозування системних банківських криз, виявлення їх переваг та недоліків.
Виклад основного матеріалу дослідження. Так, системна банківська криза є складним
явищем, яке охоплює всю банківську систему країни. Вивченню її особливостей та сутності
присвячена велика кількість наукових досліджень, проте наразі важко виокремити конкретні ознаки
настання кризи в банківській системі. Це пов’язано з різноманіттям її прояву, різними причинами
виникнення та перебігу. Науковці А. Деміргук-Кунт та Е. Детрагіаше виокремили чотири основні ознаки
системної банківської кризи, які відображено у табл. 1.
Таблиця 1
Ознаки системної банківської кризи за визначенням А. Деміргук-Кунта та Е. Детрагіаше
№

Особливості прояву,
критичні значення

Ознака

3.

Критичний рівень простроченої заборгованості в сукупних
активах
Критичний рівень витрат на стабілізацію діяльності
банківської системи
Критичний рівень націоналізації банків

4.

Підвищення нестабільності в банківській системі

1.
2.

Більше 10%
Більше 2% ВВП
Більше 10%
Мораторій на вилучення депозитів,
банківські канікули, масові набіги на банки

Джерело : [1]
Очевидно, що ефективність моделей прогнозування системної банківської кризи в значній мірі
визначається адекватністю основних індикаторів, вибраних для аналізу та моніторингу. Як бачимо,
різні автори визначають різні показники та причини кризових явищ в банківській сфері. Так, на рис. 2
систематизовано основні підходи стосовно ідентифікації найбільш репрезентабельних індикаторів
ймовірності виникнення кризи в банківській системі.
Як уже зазначалося вище, дослідження стійкості та стабільності діяльності банківських систем
проводилися багатьма науковцями. Розглянемо особливості основних з них.
Значне поширення в практиці отримали економетричні моделі залежності з дискретними
змінними – логіт-моделі та пробіт-моделі. Так, автор [2] виокремив такі фактори, що мають
найбільший вплив на виникнення кризових явищ в банках: прибутковість; ліквідність; чисті відсоткові
витрати; обсяг заборгованості за податками; розмір банку; співвідношення «капітал/пасиви»; рівень
заборгованості банку. Дослідження були проведені на основі статистичних даних про банки США.
Однією із загальноприйнятих моделей, орієнтованих на прогнозування банківських криз є
сигнальний підхід, розроблений Г. Камінськи та С. Райнхартом [6]. Дана модель базується на
порівнянні значень визначених параметрів до початку кризи та під час кризової ситуації. На основі
порівнянь цих двох значень визначається критичне значення кожного індикатора, при досягненні якого
можна стверджувати про зародження кризових явищ в банківській системі. На основі досліджень,
проведених даними вченими було встановлено, що передвісниками системної банківської кризи
частіше за все виступають: зниження обсягів та умов проведення торговельних операцій, прискорена
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Підхід

Макроекономічний
підхід

Причина
системної
банківської
кризи

Криза – результат
макроекономічної
нестабільності,
вразливості ЗЕД

Обєкт
моніторингу

фінансова лібералізація, зростання відсоткових ставок, активне кредитування, переоцінка реального
обмінного курсу, зниження обсягів експортованої продукції.

Макропруденційні
індикатори

Балансовий
підхід

Ринковий
підхід

Криза – наслідок
неналежного ведення
банківської діяльності

Криза – наслідок
дефолту реального
сектору

Моніторинг
стабільності
банківської системи,
реалізація стрестестування

Моніторинг ринкових
показників
(наприклад, вартість
цінних паперів)

Рис. 1. Підходи до визначення основних індикаторів прогнозування
системної банківської кризи
Джерело : складено автором на основі [1; 3; 4; 5]
Іншим інструментом прогнозування банківських криз є застосування методу регресії. Регресійне
економетричне моделювання було застосовано А. Деміргук-Кунтом та Е. Детрагіаше [1], на основі
якого пропонується оцінювати взаємозв’язок між прогнозними індикаторами та кризою банківської
системи. Тобто маємо взаємозв’язок «причина-результат», на основі чого будується залежна змінна,
яка може приймати два значення:
1) 1, якщо криза наступила;
2) 0, якщо криза не наступила.
За допомогою регресійного аналізу можна визначити, у якому ступені коливання визначених
параметрів впливає на факт настання системної банківської кризи. Серед кризових індикаторів А.
Деміргук-Кунтом та Е. Детрагіаше визначили наступні: зниження рівня ВВП на душу населення, а
також темпів зростання ВВП, підвищення співвідношення агрегату М2 до золотовалютних резервів в
країні, наявність/відсутність системи страхування депозитів, високий рівень інфляції та відсоткових
ставок.
На відміну від розглянутої моделі, згідно з якою визначаються дві події – настання кризи або
стабільне функціонування банківської системи, запропонований Д. Харді та К. Пазарбашиоглу [7]
підхід передбачає введення змінної, яка дозволяє ідентифікувати докризовий період. Так, дана
фіктивна змінна може приймати наступні значення:
1) 2 – при виникненні кризи в банківській системі;
2) 1 – висока ймовірність виникнення банківської кризи;
3) 0 – інші випадки.
Таким чином, на основі даної моделі з’являється можливість якомога раннього виявлення ознак
кризи, що може наступити, та запровадити заходи превентивного реагування. Відповідно, модель має
власне прогностичний характер.
Дж. Белл та Д. Пейн у своїй роботі [8] в моделі прогнозування банкрутства пропонують
діагностику за наступними параметрами: зростання реальних відсоткових ставок; зменшення обсягів
виробництва в економіці; зниження валютного курсу, зростання обсягу кредитування всередині країни;
зменшення обсягів експорту.
П. Хонохан [9] поділив банківські кризи на декілька видів в залежності від джерел та причин їх
виникнення – мікроекономічні фактори, макроекономічні епідемії або інституційні недоліки. Крім того,
дослідник виявив вплив зміни економічного режиму в країні на розвиток системних банківських криз.
Проте в рамках даної моделі недостатньо уваги приділено розробці індикаторів прогнозування
кризових ситуацій. Він орієнтований більше для визначення факторів їх виникнення, а не для раннього
попередження банкрутства банків.
Поряд із моделями прогнозування банкрутства застосовуються системи раннього попередження
банкрутства – EWS (Early Warning Systems). У багатьох країнах як з розвинутою, так і з перехідною
економікою впроваджуються дані системи для реалізації банківського нагляду.
Висновки з проведеного дослідження. Аналіз, проведений у рамках даного дослідження, дає
змогу з’ясувати, що на сучасному етапі особливо важливу роль має моделювання банківських криз на
макрорівні. Це обумовлено зростанням економічної та фінансової нестабільності, розвитку в умовах
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турбулентності, а також власне ризиковим характером банківської діяльності. Як бачимо, науковцями
розроблено різні підходи, орієнтовані на попередження виникнення кризових ситуацій в банківській
системі. Проте наявні підходи не позбавлені певних недоліків. Серед основних негативних сторін
можна визначити наступні:
1) дефіцит інформації для проведення кількісного виміру факторів ризику, які можуть
спричинити виникнення кризових ситуацій;
2) якщо державними органами на основі аналізу індикаторів раннього попередження буде
виявлено настання системної банківської кризи в найближчій перспективі, то подібна інформація буде
замовчувана. Це пов’язано з тим, що розкриття її може викликати паніку та ще більше погіршити
ситуацію. Проте з іншого боку, замовчування призводить до більш руйнівних наслідків, втрати часу,
який можна використати на реалізацію превентивного антикризового регулювання та управління;
3) дані методики не враховують особливості економічного становища, специфіку діяльності
фінансових ринків тієї чи іншої країни. Так, трактування значення отриманих показників прогнозування
кризи залежить від загальноекономічного контексту аналізованого періоду;
4) велика кількість факторів виникнення системної банківської кризи не може бути врахована та
оцінена, оскільки подібні ситуації не траплялися в минулому;
5) різні підходи використовують досить різноманітні індикатори, а, отже, загальноприйнятої
ефективної моделі прогнозування кризи в банківській системі досі не розроблено.
Таким чином, важливим напрямком наукових досліджень у мінливих умовах сучасності має
стати розробка моделі прогнозування системних банківських криз, яка б ґрунтувалася на адекватних
індикаторах та дозволяла якомога раніше виявити ймовірність виникнення загрози для діяльності
банківської системи.
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Анотація
У статті проаналізовано та досліджено особливості різноманітних моделей прогнозування
системних банківських криз. Автором виявлено їх переваги та недоліки, а також досліджено
фактори виникнення та ознаки системних банківських криз.
Ключові слова: системна банківська криза, моделі прогнозування, індикатори кризи,
економетричне моделювання, банківська система.
Аннотация
В статье проанализированы и исследованы особенности различных моделей
прогнозирования системних банковских кризисов. Автором выявлены их преимущества и
недостатки, а также иссследованы факторы возникновения и признаки системних банковских
кризисов.
Ключевые слова: системный банковский кризис, модель прогнозирования, индикаторы
кризиса, эконометрическое моделирование, банковская система.
Annotation
Peculiarities of various models predicting systemic banking crises are analyzed in the article. The
author defines their advantages and disadvantages; factors and reasons of systemic banking crisis are
discussed.
Key words: systemic banking crisis, forecasting model, crisis indicators, econometrical modeling,
banking system.
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РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Постановка проблеми. Зважаючи на банкоцентричну модель розвитку вітчизняної фінансової
системи, комерційні банки виступають найважливішими учасниками процесу розвитку всіх без
виключення сегментів інвестиційного ринку України, і в першу чергу – сфери кредитування реальної
економіки. До того ж, на ринку цінних паперів комерційні банки можуть виконувати більшість функцій
суб`єктів інвестиційних відносин: емітента, безпосереднього інвестора, фінансового посередника,
інфраструктурного інституту, – володіючи широким арсеналом фінансових інструментів та стійкою
ресурсною базою.
З огляду на визначальну роль банків у становленні інвестиційного ринку, забезпечення їх
фінансової стійкості, розширення пропозиції власних послуг та підвищення конкурентоспроможності є
стратегічними завданнями менеджменту банків, національного регулятора та суб`єктів фінансових
відносин в цілому. Механізми такого забезпечення представляють собою значний науковий інтерес та
є актуальними в умовах нестабільності світових фінансових ринків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблеми розвитку інвестиційного
ринку, ролі і місця банків у його кількісному зростанні та якісній трансформації приділяється значна
увага як вітчизняними, так і зарубіжними вченими. Серед вітчизняних науковців, які займаються
дослідженням даної проблеми, слід виділити роботи наступних авторів: А. Єпіфанова, І. Сала,
І. Школьник, Т. Васильєвої, С. Лєонова, С. Козьменка, В. Корнєєва, І. Брітченко, Т. Косової,
Л. Сисоєвої, Д. Василенка, О. Кріспіна, О. Кириченка, І. Мойсеєнка, О. Вовчака, С. Еша,
Р. Комарницької та інших. Зарубіжні вчені, пов`язані з розробкою даної тематики, в тому числі
російські дослідники, представлені такими іменами, як: А. Котуков, А. Лазаренко, В. Морозов,
А. Третьяков, Я. Міркін, Дж. Розенберг, С. Коттл, Р.Ф. Мюррей, Г. Александер, Дж. Бейлі та інші.
Так, Л.Ю. Сисоєва [3] зазначає, що ключову роль у трансформації тимчасово вільних
інвестиційних ресурсів у капітал на вітчизняному інвестиційному ринку відіграє саме банківська
система, яка перетворює заощадження економічних агентів у інвестиції з допомогою кредитного
механізму. При цьому автор наголошує на тому факту, що під час дослідження специфіки
функціонування не всього фінансового ринку, а лише його окремого сегменту – інвестиційного ринку,
релевантною, скоріш за все, є інформація стосовно довго- та середньострокових кредитів, оскільки
саме строковість вкладень традиційно розмежовує інвестиційну діяльність підприємств від
операційної.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз сучасного стану ринку банківського інвестування,
який дозволить ідентифікувати деякі його сутнісні характеристики та внутрішню проблематику.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вітчизняні банківські установи на сьогодні
пропонують досить обмежене коло кредитних програм, серед яких можна виокремити фінансування
обігового капіталу (терміном до двох років), інвестиції в основні засоби виробництва і кредитування
довгострокових проектів (як правило, не більше трьох років). До найбільш популярних напрямків
корпоративного кредитування належать машинобудування, сільське господарство, роздрібна торгівля,
харчова промисловість, фармацевтика, целюлозно-паперова промисловість, транспортна галузь (крім
залізничного, авіаліній, морських портів), інвестування в торговельні центри та готельний бізнес,
телекомунікації та ІТ-технології [1].
В першій половині 2011 року обсяги корпоративного кредитування почали істотно
збільшуватися. Як зазначають експерти, фінустанови мають «потужне фондування», і насамперед це
стосується банків з іноземним капіталом. Інший стимулюючий фактор полягає в тому, що починаючи з
листопада 2010 року відбувається поступове зниження кредитних ставок: сьогодні підприємства
можуть отримати гривневі кредити під 16-17% річних [1].
У 2010 році питома вага довгострокових банківських кредитів у сукупному кредитному портфелі,
як і в попередньому періоді, продовжила знижуватися і досягла рівня, меншого за відповідний
показник 2006 року з часткою 46,22%. Динаміку кредитування та чистих активів банків як однієї з
основних характеристик функціонування інвестиційного ринку загалом можна відобразити у
наступному вигляді (рис. 1).

1

Науковий керівник: Лєонов С.В. – д.е.н., професор

276

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА

Рис. 1. Динаміка довгострокових кредитів в банківських активах
України (складено на основі [2])
У загальному вигляді, частка довгострокових позичок у структурі чистих активів фінансовокредитних установ протягом досліджуваного періоду помітно збільшилась та охопила більше
половини кредитного портфеля у 2008-2009 роках. З першого погляду така тенденція може свідчити
про розширення пропозиції інвестиційних ресурсів з боку банків та активізацію підтримки відтворення
основних засобів реального сектору національного господарства. Проте наслідки макроекономічної
нестабільності, зумовлені, у свою чергу, світовою фінансовою кризою, завадили більшості
підприємств вчасно і в повному обсязі повернути отримані кредити, результатом чого стала
необхідність масштабного переведення короткострокових кредитів у статус прострочених.
Поряд із зростанням залишків за кредитами, наданими сектору нефінансових корпорацій, у 2010
році відбувалось і збільшення залишків за простроченими кредитами – до 65.6 млрд. грн. Протягом року їх
приріст становив 13.2 млрд. грн. (у минулому році – на 42.1 млрд. грн.) і був зумовлений зростанням
прострочених кредитів як у національній (на 3.4 млрд. грн.), так і в іноземній (на 9.8 млрд. грн.) валютах.
Частка проблемних кредитів у загальному обсязі залишків за кредитами, наданими сектору нефінансових
корпорацій, продовжила поступово збільшуватись і за звітний рік підвищилась з 11.3 до 13.1%. У грудні
порівняно з листопадом заборгованість за простроченими кредитами скоротилася на 4.1 млрд. грн., у тому
числі в національній валюті – на 1.8 млрд. грн., в іноземній – на 2.3 млрд. грн. [2].
Низхідна динаміка кредитування резидентів, яка спостерігалася у 2009 році та першій половині
2010 року, у другому півріччі призупинилася. Починаючи з червня, за умов розширення ресурсної
бази, зростання рівня вільної ліквідності банків, а відтак зниження вартості кредитів (у національній
валюті), розпочався процес щомісячного приросту залишків заборгованості за наданими кредитами
(за виключенням грудня). Завдяки цьому їх загальний обсяг за 2010 рік збільшився на 9.5 млрд. грн,
або на 1.3% – до 732.8 млрд. грн. (за 2009 рік – зменшився на 1.5%) Це відбулося в основному за
рахунок зростання кредитів, наданих сектору нефінансових корпорацій (НФК) та сектору загального
державного управління у національній валюті [2].
Традиційним недоліком кредитної діяльності вітчизняних банків за цільовим розміщенням коштів є
домінування пропозиції кредитів на поточну діяльність підприємств. Не став виключенням і 2010 рік,
оскільки внаслідок скорочення темпів інвестиційної активності частка кредитного обслуговування поточних
операцій у загальному обсязі позик, отриманих сектором нефінансових корпорацій, постійно зростала
(протягом досліджуваного року – більш ніж на 2 відсоткових пункти; зокрема, у грудні частка
досягла 83,0%).
У фондовому сегменті інвестиційному ринку банківські установи займаються емісійною (випуск
власних цінних паперів), інвестиційною (вкладення власних та залучених фінансових ресурсів у
фондові активи шляхом придбання відповідних цінних паперів), посередницькою діяльністю (торгівля
цінними паперами, андерайтинг, діяльність з управління цінними паперами) та діяльністю як
інфраструктурного учасника ринку цінних паперів (депозитарна діяльність, операції з ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів, розрахунково-клірингове обслуговування клієнтів, інформаційне
забезпечення учасників фондового ринку та виконання консалтингових функцій) [3, 4].
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Банки як суб`єкти інституційного інвестування займають провідні позиції на вітчизняних
фондових майданчиках, що підтверджується аналітичними даними щодо частки банків серед всіх
фінансових посередників у загальній структурі інвестицій в цінні папери.
Вже історично так склалося, що вітчизняні банки приділяють небагато уваги інвестуванню в цінні
папери власних коштів, з одного боку, та проведення різноманітних операцій на фондовому ринку в
ролі довіреної особи (посередника) – з іншого. Зокрема, Ю.Є. Петруня [6] підкреслює, що «на сьогодні
фондовий чинник не розглядається комерційним банківським сектором України як один з основних у
системі аналізу його стратегічної конкурентоспроможності».
Незважаючи на це, слід підкреслити, що банки демонструють випереджаючі темпи зростання
вкладень у цінні папери порівняно з іншими інститутами фондового ринку. Так, на кінець 2010 року
обсяги придбання банками фінансових інструментів становили 83,28 млрд. грн., або в два рази
більше, ніж на початок року (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка вкладень у цінні папери інституційних інвесторів [5]
Не зважаючи на тенденцію скорочення в 2009 році обсягів банківського інвестування в цінні
папери, їх питома вага в чистих активах українських банків дещо зросла порівняно з попереднім
періодом, проте це відбулося на тлі сукупного зменшення самих активів.
Слід підкреслити, що частка портфелю цінних паперів у чистих активах вітчизняних банків
традиційно знаходиться на низькому рівні, не наближаючись в середньому навіть до 10%. Вкладення
банків у цінні папери, крім акцій, емітованих резидентами, станом на перше березня 2011 р. досягли
значення 71,3 млрд. грн., що збільшило частку відповідного портфеля фінустанов до 9,26%. У річному
обчисленні зростання даного типу інвестицій склало 147,9% порівняно зі 143,1% за лютий 2011 р. [7].
2010-ий та початок 2011-го року продемонстрували значну активізацію динаміки зростання
обсягів інвестування в цінні папери (рис. 3). Так, станом на 01.01.2011 р. частка портфеля цінних
паперів у загальних активах банків становила 8,4%, збільшившись за 2010 рік більш ніж у 2 рази
(зокрема, у грудні – на 0,5 відсоткових пункти), а в першій половині 2011 року вона досягла
максимального значення починаючи з 2003 року. Вказана тенденція стала можливою здебільшого за
рахунок зростання емісії облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Протягом лютого 2011 року збільшення розміру інвестування вітчизняних кредитних установ у
цінні папери за окремими секторами (на 300 млн. грн.) відбулося лише в сегменті загального
державного управління – до кумулятивного рівня 60,5 млрд. грн., що в розрахунку за рік відповідає
201,3% росту показника порівняно з 195,4% станом на 01.01.2011 року. Частка цінних паперів,
емітованих організаціями сектору державного управління, в загальному банківському портфелі склала
84,8% [7].
3а строками погашення у 2010 році найбільша частка залишилася у портфеля цінних паперів на
вимогу понад 2 роки на рівні 48,6%. У річному розрахунку вона зросла більш ніж удвічі – до 34,7 млрд.
грн. Обсяги придбання цінних паперів, емітованих сектором загального державного управління, також
продовжували зростати, що зумовлено їх високою ліквідністю на ринку. У лютому 2011 року їх
абсолютне значення зросло до 9,4 млрд. грн., або на 11,6%, порівняно з тим же місяцем 2010 року –
майже у 13 разів [7].
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Рис. 3. Питома вага портфеля цінних паперів, крім акцій, у вимогах банків України
(складено на основі [7])
У відповідності до поточної ситуації, яка склалася в середовищі інвестиційного ринку України,
розподіл цінних паперів у портфелях комерційних банків змінився на користь сегменту державного
управління, питома вага якого значно «додала» з 47,7% до 84,2% у 2006-му та 2010-му роках
відповідно (рис. 4).

Рис. 4. Розподіл цінних паперів, крім акцій, у портфелі банків за секторами економіки
(складено на основі [8])
На відміну від більшості торговців, банки є економічно незалежними учасниками фондового
ринку, самостійно приймаючи інвестиційні рішення. Передусім це стосується операцій із векселями та
придбання корпоративних облігацій провідних емітентів, щодо яких гарантований дохід та під заставу
яких можна залучити порівняно дешеве фондування у великих системних банках. Такі банки мають
надлишок ліквідності, проте готові інвестувати кошти в короткострокові високоліквідні активи (строком
до одного-двох місяців) [4].
Портфельний розподіл банківських інвестицій в акції у 2010 році свідчить про надання
фінустановами переваги формуванню портфеля цінних паперів для подальшого продажу (45,24%), на
другому місці знаходяться інвестиції в асоційовані та дочірні підприємства (29,00%), в останню чергу
здійснюється формування торговельного портфелю банків (25,77%).
Причинами низької ролі сегменту цінних паперів в розвитку українського інвестиційного ринку,
на нашу думку, є наступні:
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- недосконалість корпоративного законодавства та нерозвиненість акціонерних відносин
(домінування інсайдерської моделі корпоративного управління, що спричиняє зниження гнучкості
управління компаніями, максимальну концентрацію власності на акції та застосування практики
порушення прав міноритарних акціонерів тощо);
- «архаїчна» система функціонування фондового ринку (домінування первинного ринку над
вторинним, неорганізованого – над організованим, фактична відсутність ринку деривативів, обмежені
можливості для сек`юритизації фінансових активів, недостатність лістингових вимог до емітентів,
відсутність досконалих процедур клірингу, децентралізована депозитарна система тощо);
- неефективна організаційна структура фінансових ринків в цілому (відсутність потужних
резидентів – інституційних інвесторів, недостатня зацікавленість дрібних вкладників, недовіра
населення до фінансових новацій, відсутність узгодженості дій різних типів учасників ринку,
несприятливий інвестиційний клімат всередині країни тощо).
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, сучасний розвиток ринку банківського
інвестування України характеризується наступними параметрами:
• переважання кредитного механізму забезпечення розширеного відтворення вітчизняних
підприємств на фоні домінування банків як головних інвестиційних посередників, що призводить до
відсутності у них стимулів до широкого використання сучасних фінансових інструментів;
• існування переваги у банків порівняно з іншими установами з огляду на універсальний
характер їх діяльності, тобто одночасне проведення ними як суто банківських (розрахунковоклірингових і депозитно-кредитних) так і «не характерних» для них (інвестиційних) операцій;
• банки здійснюють переважну більшість придбань державних і корпоративних акцій та
облігацій, як правило, утримують найбільші пакети акціонерної та пайової участі, контролюють та
здійснюють «монопольну» торгівлю ними, домінують на фондовому ринку;
• концентрована модель побудови банківської системи, що передбачає зосередження
переважної частки інвестиційних активів в 10-20 найбільших фінустановах;
• переважання більш консервативних (порівняно з аналогічними фінустановами розвинених
країн) інвестиційних пропозицій та сервісів на ринку, першочергове значення боргових цінних паперів
у фінансуванні розширеного відтворення фондів підприємств;
• масштаби діяльності банків України на фондовому ринку в контексті повноцінного розвитку
останнього залишаються незначними, а структура портфелів цінних паперів – недосконалою
порівняно зі схемами інвестування на міжнародних ринках. Зокрема, швидке зростання банківських
портфелів цінних паперів у 2010 році переважно пояснювалось нарощенням обсягів випуску ОВДП;
• жорсткий державний нагляд за інвестиційною діяльністю банків.
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Анотація
У статті проаналізовано поточні тенденції розвитку банківського сегменту вітчизняного
інвестиційного ринку на основі використання актуальних інформаційних і статистичних
матеріалів. Обґрунтовано положення щодо домінування банківського кредитного механізму
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капітального відтворення в Україні. Зроблено відповідні висновки щодо актуальних тенденцій
функціонування банків як інституційних інвесторів на ринку фінансового інвестування, проблемних
домінант та перспектив розвитку.
Ключові слова: комерційний банк, інвестиційний ринок, довгостроковий кредит, портфель
цінних паперів, фінансовий інструмент, фондовий ринок.
Аннотация
В статье проанализированы текущие тенденции развития банковского сегмента
отечественного инвестиционного рынка на основе использования актуальных информационных и
статистических материалов. Обосновываются положения относительно доминирования
банковского кредитного механизма капитального воспроизводства в Украине. Сделаны
соответствующие выводы относительно актуальных тенденций функционирования банков как
институциональных инвесторов на рынке финансового инвестирования, проблемных доминант и
перспектив развития.
Ключевые слова: коммерческий банк, инвестиционный рынок, долгосрочный кредит,
портфель ценных бумаг, финансовый инструмент, фондовый рынок.
Annotation
The article analyzes current trends in the banking segment of the national investment market on the
base of using of actual data and information materials. It was grounded statement about the dominion of
bank credit mechanism in a capital reproduction in Ukraine. It was summarized about the current trends in
functioning of banks as institutional investors on the market of financial investments, problems and prospects
of development.
Key words: commercial bank, investment market, long-term loan, portfolio of securities, financial
instrument, the stock market.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД
ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ
Постановка проблеми. Для ефективної зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємств
найголовнішим засобом активізації експортно-імпортної діяльності, яка б відповідала законодавству,
прийнятому у високо розвинутих країнах, є пошук внутрішніх резервів скорочення витрат при митному
оформленні операцій. Для зменшення витрат на митне оформлення слід забезпечити на підприємстві
роботу фахівців, які володіють необхідними знаннями митного законодавства й здатні постійно
стежити за його змінами. Також потребує впровадження ефективна організаційно-функціональна
схема взаємодії усіх підрозділів підприємства, яка б дозволила спрямувати зусилля на зменшення
витрат підприємства у сфері експортування продукції. Служби, від яких залежить виробництво та збут
продукції за кордон, повинні узгоджувати питання, що виникають з відділом декларування. Тоді
багатьох проблем, які виникають при митному оформленні, можна буде уникнути на стадії
виробництва, складання контракту та підготовки товару для продажу.
На сьогодні існує багато ускладнень та бюрократичних перешкод у митному оформленні, тому
підприємство повинно в повній мірі володіти діючим законодавством, особливо в галузі митного
оформлення, для попередження затримок та перешкод, а також зменшення витрат.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Митне регулювання, шляхи скорочення термінів
проходження митного контролю та зменшення витрат завжди турбували вчених, зокрема:
Балабанова І.Т., Ващенка В.В., Власюка В.Є., Жаліла Я.А., Кредисова А.Л., Циганкова П.Л., Яковлєва
А.Л. та багатьох інших. Зазначені проблеми існують як у налагодженні організації митного
оформлення товарів зі сторони підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, так і у
здійсненні митного контролю продукції органами, які покликані це робити.
Постановка завдання. Метою даної статті є вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності
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підприємств на основі досягнення відповідності до чинного законодавства. Пріоритетними напрямами
вдосконалення ЗЕД мають стати: зниження витрат на митне оформлення та усунення зайвих і
неефективних операцій; спрощення схеми митних процедур; скорочення обсягу необхідної
документації; виключення затримок митних вантажів; попередження зловживань у процесі
оформлення експортно-імпортних операцій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Оподаткування експортних та імпортних
операцій зарубіжними країнами із розвинутою економікою і багатим досвідом стягнення мита, митних
зборів та інших непрямих податків відпрацьовано і в основному відповідає рекомендаціям
міжнародних організацій. У розвинутих країнах митом оподатковується тільки імпорт. У США
експортне мито заборонено законодавчо, в інших країнах воно також не застосовується. Однак у
провідних країнах широко використовується система внутрішніх податків, що стягуються з товарів, які
є предметом експортно-імпортних операцій. Навіть у такому інтеграційному угрупуванні, як ЄС, де вже
відбулася значна уніфікація податкового законодавства між країнами-учасниками, ставки ПДВ, акцизу
відрізняються між країнами, що створює різні торговельні умови при експорті в конкретну країну.
Через те, Україна, виходячи з досвіду високорозвинутих країн, має застосовувати такі методи, які б
спрощували систему оподаткування і дозволяли б підвищувати активність вітчизняних підприємств на
зовнішньому ринку [1].
У США митна служба перебуває під юрисдикцією Міністерства фінансів. Діє національний
режим стандартизації. Президент може вводити додаткові митні збори до 15 %, вживати заходів
економічної політики. Якщо компоненти, з яких проводиться збирання чи виробництво кінцевого
продукту, ввозяться в зону зовнішньої торгівлі в непривілейованому режимі, то під час ввезення
кінцевого продукту на митну територію використовується більш низька ставка імпортного мита, аніж на
готові вироби. Не застосовується імпортне квотування для товарів із зони вільної торгівлі.
У багатьох країнах експортні операції оподатковуються за нульовою ставкою для сприяння
припливу коштів до держави, а не з неї. Так, у Великій Британії за такою ставкою оподатковуються
експортні операції. Всі митні платежі стягуються Управлінням митних платежів та акцизів. При
розрахунку суми податку, що підлягає переводу в Управління митних платежів та акцизів, платнику
дозволено відраховувати суму податку, стягнутого при закупівлі товарів, і виплачувати тільки різницю.
Якщо ж у будь-якому періоді нарахована сума значна й перевищує податок, що підлягає переводу, то
Управління виплачує різницю в 10-денний термін після отримання декларації.
У Німеччині ПДВ називається податком з обороту імпорту. Він являє собою акциз відповідно до
Положення про податки, збори, мито та імпортний податок згідно з митним законодавством. Збір
податків здійснює Федеральне митне управління. Мета стягнення цього податку – адаптація товарів
третіх країн (звільнених від податку на додану вартість країни-експортера) до оподаткування ПДВ,
який застосовується щодо аналогічних вітчизняних товарів. Отже, між вітчизняними та імпортованими
товарами встановлюються рівноправні конкурентні відносини [2].
Об’єктом оподаткування є товар, який ввозиться з третіх країн у митну зону через митний
кордон, у тому числі й той, що ввозиться безкоштовно. В основі бази оподаткування лежить митна
вартість ввезеного товару (середня ціна), до якої додаються інші імпортні збори з цих товарів, а також
транспортні витрати. Ставки податку такі самі, як і по оборотах всередині країни, – 15% і 7% [3].
Розмір мита та інших митних платежів залежить від методики визначення бази оподаткування
та порядку нарахування цих платежів. Проблема оцінки товарів для митних цілей є одним з важливих
напрямів багатосторонніх торговельних переговорів і являє собою процес, під час якого митні органи
повинні визначити реальну ціну товару, що імпортується, та його місце в товарній класифікації
тарифу. Відмінності національних методик митної оцінки здійснює безпосередній вплив на
протекціоністський ефект мита. У тих випадках, коли метод митної оцінки призводить до завищення
вартості товару, збільшення адвалорного мита здійснює такий самий вплив, як і збільшення
тарифної ставки [4].
СОТ встановлює загальні принципи оцінки товарів для стягнення митних платежів, визначення
митної вартості, основний з яких - використання так званої ціни угоди, тобто ціни, що реально
сплачена чи підлягає сплаті за товар, що імпортується, а також неприпустимість визначення митної
вартості на базі фіктивних оцінок або вартості товару вітчизняного походження. В ціну угоди можуть
включатися багато додаткових витрат покупця (комісійні і брокерські витрати, вартість упакування,
оплата послуг тощо) [4].
Трансформація митного регулювання зовнішньої торгівлі в країнах Центральної та Східної
Європи відбувається в напрямку його узгодження з митним законодавством країн ЄС. Так, у Болгарії
товарна номенклатура ґрунтується на Гармонізованій системі описування і кодування товарів (ГС) та
Комбінованій номенклатурі ЄС (Combined Nomenclature, CN) [6]. Основний документ статистичного
нагляду та обліку зовнішньоторговельних операцій є митна декларація, яка з 1996 р. замінена Єдиним
адміністративним документом ЄС. На багато товарів встановлюється експортний податок. У новому
тарифі адвалорні ставки заміняються на специфічні та комбіновані. У Болгарії, яка є членом СОТ з
1996 p., з 1997 р. діє новий Митний тариф і преференційні торговельні угоди з ЄС, ЄАВТ, угоди про
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зони вільної торгівлі із Словаччиною, Чехією, Словенією [5].
До нетарифних методів регулювання експортно-імпортної діяльності належать різні методи
фінансової, технічної, адміністративної, кредитної і торговельної політики, які можуть свідомо
спрямовуватись на регулювання зовнішньої торгівлі (заборони, квоти, ліцензії) і виникати в результаті
проведення технічної політики, реалізації норм охорони здоров’я, вжиття адміністративних і
фінансових заходів. Побічна дія цих заходів створює перешкоди для зовнішньої торгівлі і перетворює
їх на нетарифні обмеження.
Використання першої групи нетарифних методів ґрунтується на розвинутій законодавчій та
адміністративній базі, а їх здійснення доручається відповідним органам виконавчої влади, як правило,
центральним урядовим органам. Стосовно заходів другої групи, то більшість країн прагне розробити
міжнародні угоди про правила використання засобів технічної та екологічної політики, правила і норми
(стандарти) щодо охорони здоров’я, стандарти сертифікації з метою визнання національних заходів у
цій галузі для мінімізації їх обмежувальної дії в міжнародній торгівлі.
Класифікаційні схеми нараховують понад 600 конкретних видів нетарифних обмежень,
об’єднаних у п’ять (СОТ) чи більшу кількість груп (схеми МБРР, ЮНКТАД, Міжнародної торговельної
палати). За даними СОТ, нетарифними обмеженнями охоплено близько 18 % світової торгівлі. За
даними Світового Банку, це значення сягає 27 % [6].
Квотування і ліцензування – досить жорсткі методи торговельної політики, які розглядали два
останні раунди переговорів у рамках СОТ. На цих зустрічах розроблено правила використання окремих
видів нетарифних обмежень. Ці інструменти досить широко використовуються в світовій практиці. В
Угорщині для захисту ринку від іноземної конкуренції діє система глобальних квот на окремі види товарів.
В Естонії ліцензування імпорту відбувається з метою захисту національних виробників [7].
Отже, основними пріоритетними напрямами в системі спрощення митно-тарифного
оподаткування на основі зарубіжного досвіду є:
− удосконалення та уніфікація процедур справляння платежів, посилення контролю за повнотою
бази митного оподаткування, недопущення заниження митної вартості товарів, невірного визначення
класифікації товарів та країн їх походження;
− спрощення та модернізація митних процедур на кордонах і всередині країни, в основі якого
лежить розширення переліку суб’єктів, які користуються спрощеною процедурою митного контролю
товарів, здійснення митного контролю, заснованого на аналізі ризиків, скорочення до мінімуму
кількості та часу проведення процедур митного контролю та оформлення, забезпечення роботи за
принципом «єдиного офісу» у повному обсязі, розширення застосування спільного контролю з
митними органами суміжних країн;
− забезпечення
комплексного
контролю
за
додержанням
митного
законодавства
підприємствами, яке полягає у: впровадженні контролю на основі методів аудиту, реалізації
віднесених до компетенції митної служби заходів, спрямуванні роботи на протидію правопорушенням
«інтелектуального» характеру, посиленні митного контролю за здійсненням зовнішньоекономічних
операцій товарів, викритті незаконних переміщень;
− розробка та імплементація митного законодавства, що відповідає міжнародним стандартам та
стандартам ЄС, яка передбачає удосконалення Митного кодексу України, враховуючи положення
законодавства ЄС, приєднання України до міжнародних конвенцій з митних питань та забезпечення їх
імплементації у митному законодавстві України [8];
− розвиток та удосконалення функціональних підсистем Єдиної автоматизованої інформаційної
системи Держмитслужби та реалізація перспективних інформаційних технологій, які полягають у розробці
та впровадженні нових автоматизованих підсистем, програмних продуктів та інформаційного
забезпечення, удосконаленні технологій декларування товарів та транспортних засобів.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, реалізація зазначених пріоритетів має
бути спрямована на розв’язання існуючих проблем, серед яких: можливість втрат з причин заниження
митної вартості товарів, недостовірної класифікації товарів та визначення країн їх походження;
ускладненість та значна тривалість процедур митного контролю та оформлення, а також інших видів
державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України; недостатнє
стимулювання підприємств до прозорого здійснення зовнішньоекономічної діяльності та дотримання
законодавства; інтелектуалізація митних правопорушень, необхідність активізації протидії митним
правопорушенням та контрабанді; неповна відповідність вітчизняної нормативно-правової бази з
митних питань законодавству Євросоюзу.
Отже, від правильно організованої системи митного контролю і оформлення відповідної
документації залежить чітка робота підприємства, яке здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
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Анотація
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промислових підприємств при здійсненні їх зовнішньоекономічної діяльності. Визначено основні
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Аннотация
В статье рассмотрен опыт высокоразвитых стран относительно путей уменьшения
затрат промышленых предприятий при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
Определены основные направления упрощения таможенно-тарифного налогообложения.
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The article describes the experience of developed countries on ways to reduce the costs of industrial
enterprises in foreign trade activity. The main directions of simplification of customs and tariff taxation.
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ КРЕДИТУВАННЯ
Постановка проблеми. Поглиблення економічної, фінансової та соціальної кризи в сільському
господарстві є наслідком відсутності чіткої антикризової програми. Вихід із аграрної кризи більшість
економістів вбачає у здійсненні заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняного
аграрного виробництва. Серед цих заходів провідними економістами пропонується вирішення питання
державної підтримки сільськогосподарських підприємств через механізм пільгового кредитування.
В умовах ринкових відносин важливим чинником досягнення стабілізації у сільському
господарстві та забезпечення ефективної фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств є
залучення у виробничий процес додаткових фінансових ресурсів, оскільки, по причині сезонності
виробництва та тривалого виробничого процесу тут постійно виникають труднощі у формуванні
власних джерел фінансування для закупівлі як основних, так і оборотних активів виробництва. У
зв’язку з обмеженістю бюджетного фінансування банківське кредитування стало одним із основних
джерел поповнення нестачі обігових коштів.
Для сільськогосподарських підприємств доступ до кредитних ресурсів був і надалі залишається
досить складним, що зумовлено перш за все не високим рівнем їх прибутковості, а низькою
ліквідністю активів, проблемами із поверненням кредитів. Сільськогосподарські підприємства і надалі
для комерційних банків залишаються сферою підвищеного ризику
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Враховуючи актуальність даної тематики, цілком
очевидною є велика кількість статей вітчизняних та зарубіжних авторів. Теоретичні та практичні
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аспекти кредитування сільськогосподарських підприємств комерційними банками досить глибоко
дослідили вчені-аграрії: О. Гудзь, М. Дем’яненко, М. Малік, П. Марич, С. Онисько, Г. Черевко та інші.
Як показує досвід роботи сільськогосподарських підприємств Львівської області, проблеми
державного впливу із забезпеченням банківськими кредитами ще недостатньо вивчені.
Постановка завдання. Метою даної статті є вивчення сучасних тенденцій становлення і
функціонування кредитних відносин в аграрному секторі економіки Львівської області та
прогнозування основних напрямків подальшого його розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Агровиробникам хронічно не вистачає власних
коштів для закупівлі матеріально-технічних ресурсів та забезпечення потреб, пов’язаних з
виробництвом продукції, впровадженням нових технологій, селекцією та захистом рослин,
оновленням машино-тракторного парку. У таких умовах більшість сільськогосподарських підприємств
вимушені вдаватись до залучення коштів.
Кредитні ресурси, які спрямовуються на розвиток сільського господарства формуються за
рахунок коштів суб’єктів господарювання та вкладів населення (депозитних вкладів). У 2010 році
порівняно з 2009 роком відбулось зростання обсягів депозитних вкладів. Зобов’язання банків за
коштами юридичних і фізичних осіб збільшились відносно початку року на 16,6% і становили на
початок 2011 року – 17,4 млрд. грн. [8, с. 90].
За розрахунками українських вчених, обсяги банківського кредитування аграрного сектора
економіки України мали би бути на рівні 12 млрд. грн. Для залучення таких коштів у державному
бюджеті необхідно було закласти 1 млрд. грн. компенсаційних виплат. Закладені в бюджет витрати
дозволять здешевити вартість обслуговування кредитів у сумі 4-5 млрд. грн. Відтак, дефіцит
оборотних коштів складає біля 10 млрд. грн. [3, с. 150].
Фінансування програм здешевлення кредитів впродовж 2005–2010 років здійснювалось на
підставі норм Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової
підтримки підприємств агропромислового розвитку через механізм здешевлення кредитів, які щорічно
затверджуються постановами Кабінету Міністрів України. Зазначеними порядками визначено цільове
використання кредитів, механізм використання коштів та розміри часткової компенсації відсоткової
ставки за залученими підприємствами агропромислового комплексу у банках коротко-, середньо- та
довгостроковими кредитами та позиками. Порядок використання коштів для пільгового кредитування є
досить нестабільними і щороку змінюються [6, с.100]. Норми порядку використання коштів диктуються
позичальникам, в залежності від цільового використання, терміну залучення кредиту і не дають право
вибору позичальнику, виходячи із його фінансових можливостей. В результаті позичальник несе
додаткові витрати на відкриття нових кредитних угод та їх обслуговування. Діючі впродовж 2005-2010
років механізми освоєння коштів, заставляють сільськогосподарські підприємства відкривати
одночасно по декілька кредитних ліній.
Здешевлення кредитів здійснюється шляхом компенсації суми відсоткових ставок за
користування кредитами, залученими суб’єктами господарювання для ведення виробничої діяльності.
Зазначена компенсація надається за фактично сплачену суму відсоткових ставок за користування
кредитами у розмірах, затверджених Порядком використання коштів. Компенсація відсоткової ставки
за користування кредитами, залученими в іноземній валюті, здійснюється в національній валюті
України за офіційним курсом, встановленим Національним банком на дату сплати таких відсотків.
Розмір часткового відшкодування постійно змінювався.
Щорічна зміна Порядку і затримка виплати компенсацій, породжує недовіру до держави з боку
сільськогосподарських підприємств.
Незважаючи на те, що агропромисловий комплекс є однією з ключових галузей економіки
області, не можна сказати, що банки охоче його кредитують. Якщо у 2005 році на пільгових умовах
залучено кредити 414 позичальниками, то у 2006році - 290, 2009році - 130, а у 2010 році - лише 19
позичальниками. За цей період кількість позичальників зменшилася майже у 22 рази (табл. 1).
Проблеми, що перешкоджають кредитуванню банками сільськогосподарських підприємств не
нові, це перш за все: відсутність гарантій вчасного погашення і ліквідної застави. Актуальною
проблемою залишається нерозвиненість страхових послуг, зокрема: висока вартість премій,
складність процедури оформлення страхових договорів, відсутність кваліфікованих спеціалістів із
страхування ризиків.
Незважаючи на всі перераховані труднощі, банки і надалі розглядають сільськогосподарські
підприємства як потенційних клієнтів. З погляду ризиків на сьогодні, переважна більшість банків надає
перевагу кредитуванню великих сільськогосподарських підприємств. Якщо у 2005 році в середньому
одним позичальником було залучено кредит у сумі 284 тис. грн., 2006р. – 510, то у 2009р. – 1065 тис.
грн., а у 2010р.- більше 5 млн. грн.
Обсяги компенсаційних коштів на виплату процентної ставки за період 2005-2010 років
залишився на однаковому рівні. У 2010 році обсяги компенсаційних коштів в порівнянні із 2008 роком
зменшилися у двічі.
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Таблиця 1
Кредитне забезпечення сільськогосподарських підприємств Львівської області
Роки
2005

2006

2007

2008

2009

Надано кредитів на пільгових умовах,
118,0
147,8
233,3
486,4
138,5
млн.грн.
Кількість підприємств, яким надано
414
290
273
289
130
кредит, одиниць
Середній розмір кредиту, тис.грн.
284
510
855
1683
1065
Обсяги компенсаційних коштів, млн.
6,3
9,2
9,7
18,3
10,3
грн.
Середній розмір компенсаційної ставки,
9,8
10,3
8,9
7,6
10,1
%
Джерело: Головне управління агропромислового розвитку Львівської ОДА

2010

2010р. в %
до 2005р.

100,0

84,7

19

21,8р.м

5263

18,5р.б.

6,6

104,8

15,3

123,6

Компенсуючи частину процентної ставки по кредитах сільськогосподарських підприємств,
держава виступає каталізатором усього цього процесу.
Слід
відмітити,
що
завдяки
запровадженню
державної
фінансової
підтримки
сільськогосподарських підприємств через механізм здешевлення кредитів, зроблено великі зрушення
стосовно кредитування сільгосппідприємств, хоча багато проблем потребують свого вирішення:
– нарощування обсягів кредитів та доведення їх до 1200-1500 грн. на один гектар, що дасть
можливість забезпечити проведення усіх технологічних процесів у визначені строки та застосувати
нові енергозберігаючі технології;
– розширення доступу до кредитів усім сільськогосподарським товаровиробникам, адже
актуальною залишається проблема кредитування дрібних сільськогосподарських товаровиробників;
– надання права позичальнику визначати термін кредиту. На сьогодні сільськогосподарські
товаровиробники, які залучили кредит для придбання ресурсів для посіву озимих зернових, вимушені
для погашення кредиту реалізовувати продукцію в період жнив, коли ціна є найнижча, позаяк лише за
залученими короткостроковими кредитами можна закупити паливо-мастильні матеріали, добрива,
засоби захисту. Натомість, маючи можливість погасити кредит, залучений для придбання плуга, через
шість місяців, позичальник вимушений залучати середньостроковий кредит;
– підвищення ефективності використання кредитних ресурсів.
Висновки з даного дослідження. Підсумовуючи вище сказане, можна констатувати, що
звертаючись до банківських кредитів, підприємства зважають на те, що кредит є мобільним джерелом
фінансування, тобто за рахунок кредиту підприємство може швидко збільшити потребу в коштах для
поточних потреб. Разом з тим є проблеми із використанням цих коштів. Найперше це обмеженість
бюджетних коштів. По-друге, потреба в кредитних коштах протягом року є неоднаковою, що
зумовлено сезонністю сільськогосподарського виробництва та нерівномірністю надходження та
реалізації продукції.
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Анотація
Аналізуються умови і проблеми державної підтримки сільськогосподарських підприємств
через механізм здешевлення кредитів. Запропоновані шляхи щодо можливості користування
кредитами як дрібними, так і великими сільськогосподарськими підприємствами. Висвітлюються
проблеми, що перешкоджають кредитуванню банками сільськогосподарських підприємств.
Ключові слова: комерційні банки, відсоткова ставка, кредитоспроможність, види кредитів,
реструктуризація кредитів, пролонгація кредитів, кредитний портфель.
Аннотация
Анализируются условия и проблемы государственной поддержки сельскохозяйственных
предприятий через механизм удешевления кредитов. Предложени пути возможности пользования
кредитами как мелкими, так и крупними сельскохозяйственными предприятиями. Освещаютса
проблемы, которые препятствуют кредитованию банками сельскохозяйственных предприятий.
Ключевые слова: коммерческие банки, процентная ставка, кредитоспособность, виды
кредитов, реструктуризация кредитов, пролонгация кредитов, кредитный портфель.
Аnnotation
Terms and problems of state support of agricultural enterprises are analysed through the mechanism
of reduction of prices of credits. Offered ways in relation to possibility of using credits by both shallow and
large, agricultural enterprises. Problems which hinder crediting of agricultural enterprises jars light up.
Key words: commercial banks, interest rate, solvency, types of credits, restructuring of credits,
prolongation of credits, credit brief-case.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ФОРМИ ЕФЕКТИВНОЇ СПІВПРАЦІ
БАНКІВ ТА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ
ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Постановка проблеми. Банківські установи та страхові компанії завжди, так чи інакше, були
тісно пов'язані загальною метою накопичення та інвестування коштів, а в останні десятиліття, в
умовах фінансової глобалізації, розвиток цих фінансових інститутів досяг фази консолідації бізнесу та
побудови стратегії комплексного фінансового обслуговування. Банківський і страховий сегменти
фінансового ринку перебувають на етапі активного формування та становлення із тенденцією до
стійкого розвитку. Проте подальше співіснування банківського і страхового секторів значною мірою
залежить від ефективності діяльності менеджменту, здатності до активних дій, економічної політики
держави та, зважаючи на інтегрованість відчизняного фінансового ринку - економічної політики
розвинених держав. Однією зі ключових тенденцій розвитку фінансового ринку, зважаючи на активні
дії вагомих учасників ринку, є рівень конвергенції бізнесу банківських установ та страхових компаній.
Варто відзначити, що окрім співпраці із старховим сектором банківські установи створюють
власні брокерські фірми замість фінансових компаній. Власні брокерські контори забезпечують
додатковий приплив клієнтів до банку і допомагають фінансовій установі нарощувати
кредитний портфель [8].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню сутності, конкретних форм прояву
та організаційно-економічного механізму консолідації банківського і страхового бізнесу присвячено
праці багатьох учених: П. Бурдон, А. Грінспен, О. Залєтов, Ю. Каналс, І. Кожевнікової, Є. Коломіна,
С. Сліперськи, М. Урбаняк, Т. Хошка, А. Месиаш–Ханшке, Н. Ткаченко, В. Тринчук. Водночас, науковці
та практики по різному трактують структурні можливості поєднання банківського та страхового бізнесу,
наприклад, І. Габідулін вирізняє лише дві моделі: "коли банк купує страхову компанію або навпаки.
Адже лише за таких умов можливе створення єдиної інформаційної системи між банком і страховою
компанією, без якої успішна реалізація концепції просто неможлива" [3, с. 55], а Т. Гріньова приводить
п’ять моделей взаємодії банків із страховими компаніями. Дещо вагоміші напрацювання закордонних
колег А. Мессиаш-Ханшке вирізняє шість варіантів та вітчизняна реальність значно багатогранніша і
потребує деталізації та детального аналізу можливостей співпраці цих бізнесів на фінансовому ринку.
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Враховуючи невирішеність існуючих проблемних питань доцільною залишається необхідність
продовження їх наукових досліджень.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження теоретичних аспектів співпраці
банків та страхових компаній в умовах фінансової глобалізації та ключові форми їх взаємодії та
обґрунтування оптимальних варіантів поєднання банківського та страхового бізнесу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Найпростіша форма співпраці банківських та
страхових інституцій - це дистрибуційний договір, який може бути одностороннім або двостороннім.
При використанні одностороннього дистибуційного договору страхова компанія продає страховий
продукт у відділенні банку під власною маркою. Банківська установа за це отримує частину провізії
(провізія – плата страховому агенту за посередницьку діяльність та за укладені зі страхувальником
договори страхування) від даних фінансових продуктів. У випадку двостороннього взаєморозуміння –
страхове товариство має поширювати банківські продукти через власні канали, за що отримує
винагороду від банку – провізію, чим же можуть займатись брокери і фінансові консультанти.
Основною причиною укладання такого договору є бажання банківської інституції набути досвід та
отримати ноу-хау в страховій сфері. Позитивною рисою даної моделі є незначні витрати на
впровадження та функціонування і мінімальний ризик. Найчастіше ця модель використовується у
випадку малих і середніх фінансових інституцій та при продажах високо комплементарних
фінансових послуг.
В Україні найбільш розвиненими є моделі, базовані на безкапіталовій основі, що зумовлено
необхідністю страхування при споживчому кредитуванні, іпотеці та при придбанні автомобілів у
кредит. При даних видах кредитування наявність страхового полісу принаймні на суму кредиту є
обов’язковою вимогою банківської установи для надання кредиту. Відмічено зростаючу вартість
страхового захисту (наприклад, у автострахуванні), що обумовлено стрімким розвитком технології,
техногенності суспільства та підвищенням платоспроможності громадян України. Цей розвиток
супроводжується збільшенням кількості транспортних засобів на дорогах, а це значить зростання
ризиковості та збитковості даного виду страхування і, як наслідок, подорожанням даного виду
страхування. Зацікавленість може викликати можливість дистрибуції страхових послуг, вартість котрих
зростає і відповідно зростає провізія, яка розраховується як 10 – 20 % від вартості страхового захисту
у залежності від виду страхування, що реалізовується. Наразі, значна кількість договорів про
акредитацію в одній банківській інституції пояснюється антимонопольним законодавством та
ліберальністю банківських установ, котрі дозволяють відділенням на власному рівні визначати
страхові товариства, з якими буде налагоджена співпраця. Зважаючи на те, що основна мета –
прибутковість банківського відділення, банківські установи, у яких незначна кількість акредитованих
страховиків або реальна діяльність ведеться із незначною кількістю уже акредитованих страхових
компаній можуть відчувати негативний вплив на кінцевий результат діяльності. Пояснюється це
втручанням керівництва, яке на рівні правління компаній укладає договори про співпрацю, виходячи з
позиції стратегічного розвитку бізнесу.
Досить часто акредитація передбачає розміщення коштів страхових компаній на депозитних
рахунках у банківській установі та має стабілізуючу психологічну функцію, що водночас дозволяє
отримати додаткового вагомого клієнта самому банку в особі страхової компанії, заробити додаткові
кошти. Дана модель протягом тривалого часу користується популярністю, що зумовлено перевагами,
які існують у короткостроковому періоді та, аналізуючи її у довгостроковому періоді, необхідно
відзначити ряд недоліків. При закінченні періоду кредитування страхова компанія може залишити
клієнтів, залучених через банківську установу, і більше того, співпрацюючи з не надто надійними
партнерами, погіршить своє становище на ринку. Банк при тісній співпраці, вивчивши особливості
ведення страхового бізнесу, може заснувати власну страхову компанію і цим самим перейти на
наступний щабель фінансової бізнес-архітектури. Така процедура, зважаючи на домінування
банківських установ, дає можливість створити надзвичайно жорсткі умови для ведення бізнесу
страховиком. На думку І. Ордовської, заступника голови правління АТ "Українська пожежно-страхова
компанія", деякі банки зловживають процедурою акредитації", щоб страховик мав право працювати в
банку, він зобов’язаний привести йому клієнтів на суму кредитування не менше певної кількості тисяч
або мільйонів гривень, відкрити розрахункові рахунки своїх структурних підрозділів у банківській
установі, розмістити від 1 млн. грн. і більше на депозити та ін., залежно від внутрішніх стандартів
банку по роботі із страховими компаніями" [6].
Умовами акредитації є: наявність досвіду роботи на страховому ринку; надійність, репутація та
відомість бренду; широка регіональна мережа; відкрита структура власності; зрозумілі та
конкурентоспроможні продукти страхування; інформація про страховий портфель компанії та ринки
збуту страхових послуг; надійний страховий захист, партнерство з провідними перестраховиками;
виконання зобов’язань по виплаті відшкодування та швидкість прийняття рішення про виплату в разі
настання страхового випадку. Також додатковою перевагою при акредитації є розміщення депозиту у
розмірі від 1 млн. грн. у великому банку та 500 тисяч грн. у середньому; проведення частини
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розрахунків через рахунок в банку, в тому числі прийняття всіх платежів в межах співпраці; комісійна
винагорода (яка найчастіше сприймається, як відсоток від обороту) [7; 9].
Надзвичайно складну та багатогранну модель функціонування банківсько-страхового бізнесу
запропоновано польським науковцем Аннетою Мессиаш-Ханшке. Вона виділила низку моделей
банківсько-страхової співпраці: спільне підприємство, договір про дистрибуцію, злиття і поглинання,
стратегія "де ново", стратегічний альянс та викуп акцій [2] .
Ключовою моделлю співпраці банківського та страхового бізнесу є злиття або поглинання.
Заслуговує уваги той факт, що злиття та поглинання – досить ризикові дії та їх вартість є значно
вищою, ніж у інших моделей консолідації банківського та страхового бізнесу. Вагомою перевагою є
швидкість створення консолідованої банківсько-страхової бізнес-архітектури (нової фінансової
інституції) та отримання банківською інституцією нових технологій.
Як окрема модель зрощення та функціонування банківського та страхового бізнесу виділяється
стратегічний альянс. Вважається, що дана модель базується на порозумінні банківської інституції і
страхової компанії щодо взаємного використання каналів дистрибуції фінансових послуг. Стратегічний
альянс також може бути одно- і двостороннім. Банківська установа або страхова компанія поширює
фінансові послуги партнера через власні збутові потужності, за що отримує провізію. Стратегічний
альянс недорогий та характеризується незначним ризиком. Він сприяє поліпшенню
конкурентноздатності стратегічних партнерів, але є короткостроковим, нестабільним та не завжди
ефективним. Негативний вплив на стратегічний альянс чинять відмінності в організаційній культурі
банківської установи і страхової компанії, а також відмінності у системі оплати праці персоналу. В
нашому розумінні стратегічність передбачає довгостроковість альянсу, а це можливо лише при
використанні обміну акціями чи придбанням частки у капіталі інституції – партнера. Отже, під
стратегічним альянсом пропонується розуміти партнерство банківської установи та страхової компанії,
що має на меті встановлення довготривалих зв’язків, отримання додаткових доходів, збільшення
прибутковості та підвищення конкурентоспроможності усіх учасників альянсу й отримання
максимального синергетичного ефекту від консолідації зусиль [4].
Також дещо видозміненою є стратегія "Де Ново" або створення чогось нового: вона не охоплює
створення страхового товариства банком, хоча передбачає можливість створення банківської
установи страховою компанією і вважається виходом у нову сферу бізнесу [9, с. 758].
Пропонується уточнення сутності концепції спільне підприємство (joint-venture) як створення
нової фінансової інституції, найчастіше страхової компанії, на базі рівних капітальних вкладів уже
існуючих банківських та страхових інституцій.
Ще одна форма консолідації банківського та страхового бізнесу – це "ворожий" або "мирний"
викуп акцій, персональні домовленості акціонерів чи персональні домовленості керівництва інституцій.
Подібні зрощення банків та страхових компаній призводять до створення банківсько-страхових
холдингів [1].
Актуальною на сьогодні моделлю є фінансова група, найбільш помітна на фінансовому ринку та
водночас надзвичайно вагома через власні глобальні масштаби, передбачає повну зміну бізнесархітектури на ринку і супроводжується відмовою від обмежуючих статусів, таких як "банк" у назві [5].
Це перехід до глобального консолідованого фінансового ринку, де діятимуть найбільш успішні та
універсальні інституції.
На основі даного дослідження можливих зрощень та способів співпраці, нами пропонується
власне доопрацювання класифікації основних моделей консолідації банківського та страхового
бізнесу (рис.1), яка охоплює найбільш можливі та оптимальні для використання в українських реаліях
варіанти консолідації банківського та страхового бізнесу.

Рис. 1. Моделі зрощення та функціонування банківського і страхового бізнесу
Джерело: розроблено автором.
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Провівши системний аналіз можливих моделей зрощення та функціонування, а також способів
співпраці банківських установ та страхових компаній, розроблена структура є оптимальною та
найбільш ефективно корелюється із сучасними реаліями економіки України.
Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи притаманний для європейської науки та
практики досвід зрощення та функціонування банківського і страхового бізнесу та практику її
становлення в Україні, визначено оптимальною в сучасних економічних умовах фінансової
глобалізації формою співпраці банків та страхових компаній - акредитацію. Символічно моделі
консолідації, на нашу думку, слід поділити на два типи: моделі, базовані на безкапіталовій основі та
коінтеграція банківського та страхового бізнесу, якій притаманна консолідація на рівні інституцій, що є
яскравим проявом формування новітньої фінансової бізнес-архітектури. Власне під безкапіталовою
моделлю співпраці пропонується розуміти акредитацію страхового товариства у банку чи договір про
співпрацю, підписаний між інституціями-партнерами. Найактуальнішою на сьогодні буде саме
акредитація – адже ця форма створена вітчизняним фінансовим ринком, та наразі забезпечує вагому
частку прибутковості її учасникам, забезпечує довіру партнерів до акредитованих організацій і їх
діяльності, та усуває технологічні бар’єри. Теоретично в результаті акредитації повинні захищатись,
також інтереси споживачів у питаннях якості продукції або послуг.
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Анотація
У статті розглянуто теоретичні аспекти співпраці банків та страхових компаній в умовах
фінансової глобалізації та ключові форми їх взаємодії. Обґрунтовуються оптимальні варіанти
поєднання банківського та страхового бізнесу.
Ключові слова: акредитація, стратегічний альянс, спільне підприємство, фінансова група,
банківські установи та страхові компанії.
Аннотация
В статье рассмотрены теоретические аспекты сотрудничества банков и страховых
компаний в условиях финансовой глобализации и ключевые формы их взаимодействия.
Обосновываются оптимальные варианты сочетания банковского и страхового бизнеса.
Ключевые слова: аккредитация, стратегический альянс, совместное предприятие,
финансовая группа, банковские учреждения и страховые компании.
Annotation
The theoretical aspects of the cooperation of banks and insurance companies in the financial
globalization and the key form of interaction are considered in the article. Substantiated the best options for
combining banking and insurance business.
Key words: accreditation, strategic alliance, joint venture, the financial group, banks and insurance
companies.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА
ВОДОВІДВЕДЕННЯ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. В сучасних умовах функціонування збиткових вітчизняних підприємств
водопостачання та водовідведення актуальним стає питання поліпшення їх фінансового забезпечення
з метою виведення суб’єктів господарювання галузі із системної і затяжної кризи. Справа в тому, що
незважаючи на численну кількість спроб Уряду реформувати водопровідно-каналізаційне
господарство в напрямку забезпечення ринкових основ функціонування підприємств, вони
залишаються нерентабельними. Причиною цього є використання рудиментарних механізмів
державного регулювання згаданої галузі, які діяли ще за часів Радянського Союзу. Так, хвилює факт
перманентного погіршення фінансового стану згаданих підприємств, що можна пояснити
використанням неефективного витратного методу в ціноутворенні послуг водопостачання і
водовідведення та відсутністю реальних джерел фінансування операційної та інвестиційної діяльності
суб’єктів господарювання галузі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми вдосконалення фінансового
забезпечення житлово-комунального господарства знайшли своє відображення в працях вітчизняних
та зарубіжних учених: Г. Агаджанова, Ю. Антонюк, Ю. Вальсхьофера, В. Варнавського, І. Запатріної,
Ю. Леги, В. Тітяєва, Н. Чечетової, Н. Матвєєвої та багатьох інших. Однак, малодослідженою
залишається тематика покращення процесу формування та використання фінансових ресурсів саме
підприємств водопостачання та водовідведення, які на сучасному етапі розвитку є збитковими.
Постановка завдання. Метою написання статті є окреслення напрямів оптимізації процесу
формування та використання фінансових ресурсів підприємств водопостачання та водовідведення, в
якій ми вбачаємо скорочення витрат діяльності згаданих суб’єктів господарювання та збільшення
прибутку в перспективі.
Для досягнення мети вважаємо за необхідне розробити комплексний підхід до поліпшення
фінансового забезпечення водопровідно-каналізаційних підприємств шляхом зміни пріоритетів у
ціноутворенні послуг водопостачання та водовідведення з урахуванням зарубіжного досвіду і
введення у вітчизняну практику відносно нових механізмів фінансування підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. З огляду на те, що практично увесь обсяг
власних фінансових ресурсів формується за рахунок вхідних грошових потоків від реалізації згаданих
послуг за встановленими тарифами, резерви вдосконалення процесу формування та використання
фінансових ресурсів водопровідно-каналізаційних підприємств більшою мірою знаходяться в тарифній
політиці. Щоправда, пошук джерел фінансування діяльності і розвитку згаданих підприємств не
вичерпується
вдосконаленням
ціноутворення,
а
охоплює
широке
поле
фінансовоекономічних відносин.
Що стосується вибору оптимального методу ціноутворення на послуги водопостачання та
водовідведення в Україні, який би забезпечував надходження доходів, достатніх для покриття витрат і
здійснення
заходів
з
модернізації
катастрофічно
зношеної
водопровідно-каналізаційної
інфраструктури, проаналізуємо зарубіжний досвід визначення вартості згаданих послуг.
У зарубіжних країнах вибір методу формування тарифів на послуги водопостачання та
водовідведення здійснюється в залежності від основної мети державного регулювання природних
монополій, а саме: забезпечення окупності витрат, підвищення ефективності функціонування підприємств
шляхом їхнього заохочення, розвиток конкуренції в галузі, забезпечення добробуту громадян, реалізації
політичних мотивів або лобіювання інтересів певних груп осіб. Схеми визначення тарифів у зарубіжних
країнах можна згрупувати в чотири групи: 1) регулювання граничного рівня рентабельності; 2) визначення
граничного рівня ціни; 3) заохочувальні методи; 4) франшизінг [7, с. 7–9].
Перша схема реалізується через застосування методу “витрати плюс прибуток” в ціноутворенні
послуг водопостачання та водовідведення, поширеного в Японії, США, Канаді, Україні та який
передбачає відшкодування операційних і капітальних витрат, а також отримання прибутку на
вкладений капітал через тариф. При закладенні в тариф норми прибутку, базою для визначення його
величини є обсяг активів або інвестицій [2, с. 2]. В основі вітчизняної методики формування тарифів
∗
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на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення за представленим методом лежить
сума витрат і прибутку в розмірі використання коштів на заходи, передбачені інвестиційною
програмою суб’єкта господарювання та затвердженої Національною комісією регулювання
електроенергетики України. У разі зміни окремих складових, тарифи потребують коригування [5].
Щоправда, громіздка та довготривала процедура перегляду тарифів неефективна, оскільки
здійснюється з певним часовим лагом. Тобто, навіть за умови затвердження економічно
обґрунтованих тарифів, після введення їх в дію, вони вже є збитковими. Як бачимо, за такої
процедури перегляду тарифів стає зрозумілим, чому підприємства водопостачання та водовідведення
збиткові. Ситуація ще більшою мірою загострюється на фоні стрімкого зростання матеріальних витрат
та витрат на оплату праці, що актуалізує проблему їхнього скорочення.
Приєднуючись до низки вчених, які вбачають можливість зниження собівартості через заходи з
автоматизації виробництва, вважаємо, що впровадження новітніх технологій і здійснення заходів з
енерго- та ресурсозбереження сприятимуть зменшенню кількості персоналу водопровідноканалізаційних підприємств і витрат на оплату праці, та, відповідно, й відрахувань на соціальні заходи.
А за рахунок інтенсифікації використання основних фондів, що знаходить свій прояв у оптимізації
робочого навантаження водопровідних насосних станцій та механічного регулювання режимів подачі
води, можна зменшити розмір амортизаційних відрахувань в одиниці послуги [1, с. 197–198].
Що стосується методу порівняння базових тарифів, то він широко використовується в Чилі. В
основі згаданого методу – розробка формул розрахунку тарифів реального підприємства на основі
витрат діяльності вигаданого, яке працює з максимальною ефективністю, а її підвищення збільшує
розмір тарифу. Критеріями оцінки додаткових витрат на розвиток систем водопостачання, а також
довгострокових сукупних витрат є такі: вартість необхідної інфраструктури, витрати на управління,
витрати на технічне обслуговування трубопровідних мереж та інші витрати (вартість адміністративних
приміщень, інших використовуваних будівель, землі та ін.).
Тариф встановлюється як максимальна ціна для споживачів послуг та розраховується на
кожному етапі виробництва послуг. Структура тарифу повинна відрізнятися по рівню сезонного попиту
та враховувати такі елементи: змінні ціни в період високого попиту ($/м. куб.), змінні ціни, зумовлені
низьким попитом ($/м. куб.), змінні ціни, пов’язані з надмірним споживанням ($/м. куб.) та постійну ціну.
У разі відсутності сезонних коливань у споживанні послуг, встановлюється єдина змінна ціна. Така
практика застосовується з метою врахування у структурі тарифів зміни витрат виробництва послуг у
зв’язку зі зміною рівня споживання послуг. Прогнозування попиту на послуги водопостачання та
водовідведення здійснюється на найближчі 15 років. У разі необхідності постачальник послуг та
регулюючий орган повинні розробити план розширення виробничих потужностей для задоволення
зростаючого попиту. Що стосується постійної ціни, то вона встановлюється в розрахунку на одного
споживача, виходячи з діаметру підключення до водопровідної мережі.
У відповідності із основною метою методу порівняння тарифів, для кожного постачальника
послуг необхідно прирівняти річний дохід та відповідні сукупні довгострокові витрати. Сукупний дохід
оцінюється за даними, отриманими в результаті застосування тарифних схем до показників річного
попиту. У разі відсутності розходжень тариф має бути встановлений, а у випадку їх наявності, тариф
корегується до рівня, при якому річний дохід буде дорівнювати витратам [7, с. 10-17].
Як бачимо, застосування представленої схеми регулювання тарифів потребує клопіткої роботи з
приводу моделювання вигаданого підприємства та, очевидно, висококваліфікованих спеціалістів для
довгострокового прогнозування попиту на послуги водопостачання та водовідведення з урахуванням
зазначених чинників, що впливають на його зміну. При визначенні ефективності гіпотетичного
підприємства, достовірність якої є сумнівною, можливо вплив суб’єктивного фактора. В результаті
цього порівнюване підприємство не зможе досягнути встановленого рівня ефективності або
отримуватиме надприбутки в разі, коли ефективність буде заниженою.
Альтернативним методом формування тарифів є “встановлення граничного рівня ціни”, який
використовується в Аргентині, Великобританії, Перу, Малайзії, Новій Зеландії та передбачає
визначення тарифу на період 3-5 років, в межах якого підприємство повинно поступово підвищувати
свою ефективність, яка має бути не меншою, ніж та, що встановлена регулюючим органом.
Процедура формування тарифу на кожен рік передбачає встановлення базового тарифу, що
розраховуються на основі широко використовуваного методу “витрати плюс” та щорічного перегляду
тарифу шляхом його коригування на величину різниці між індексом споживчих цін та фактором
ефективності [3; 2, с. 3–4].
За методом встановлення “граничного рівня ціни” у водопровідно-каналізаційних підприємств
підвищуються стимули скорочувати витрати. Адже в разі перевищення ефективності, встановленої
регулятивним органом, підприємство може використовувати частину прибутку (сума визначається як
різниця між фактично отриманим прибутком і встановленим) на свій розсуд, що підвищує фінансову
самостійність суб’єктів господарювання. Крім того, процедура формування тарифів та їхнього
перегляду спрощується. Разом з тим, згаданому методу притаманні й недоліки: у разі функціонування
підприємства з ефективністю нижчою від тієї, що визначена регулюючим органом, виникає загроза
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збитковості; підприємства зацікавлені у максимальному скороченні витрат на початку періоду для
того, щоб отримати економію протягом усього терміну дії тарифу; з метою скорочення витрат і
максимізації прибутку підприємства можуть вдаватися до погіршення якості послуг і поширення
асиметричної інформації.
Прикладом використання франшизінгу може служити порядок формування тарифів у БуеносАйресі, де з травня 1993 р. надання послуг водопостачання та водовідведення здійснюється шляхом
концесії, в умовах якої тарифи встановлюються на основі вартості води та надання послуги, а також
включають елемент граничної ціни, оскільки процедура відбору переможця концесії передбачає
змагання за зниження тарифів. В цьому випадку граничним рівнем тарифу є ціна, запропонована
переможцем концесії.
Термін дії тарифу концесії спочатку складав 5 років, після чого граничний його рівень повинен
переглядатися на основі інвестиційного плану на наступний період. Окрім цього, тариф індексується
на обсяг понесених підприємством витрат: при кожному збільшенні чи зменшенні індексу вартості на
сукупну величину 7% в рік.
В цілому тариф у Буенос-Айресі являє собою податок на власність. Структура тарифу базується
на єдиній ставці, величина якої залежить від 2 змінних: типу споживача (в жилому приміщенні, не в
жилому, у сфері нерухомості) та виду послуги (водопостачання, водопостачання і водовідведення).
При цьому загальна ставка коригується по скалярній величині К, яка складає частину величини
тарифу, який фактично встановлений для споживача. Крім цього, у скорегований тариф вноситься
поправка в залежності від характеристик виробничого об’єкту (розміщення, розмір, термін
експлуатації). У випадку наявності у споживача лічильника, тариф також складається із стандартної
ставки, яка складає 50% тарифу, встановленого для споживача, у якого немає лічильника, плюс
плата, що розраховується, виходячи із тарифу, який діяв до запровадження концесії, з поправкою на К
коефіцієнт [7, с. 18-19].
Вважаємо, схему встановлення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення, що
використовують у Буенос-Айресі можна запозичити для визначення вартості послуг концесіонованих
підприємств України. Враховуючи те, що вітчизняна галузь водопостачання та водовідведення
збиткова, про залучення приватного інвестора до фінансування підприємств на умовах концесії чи
інших прогресивних механізмів публічно-приватного партнерства в Україні говорити поки що рано.
На сучасному етапі розвитку галузі найприйнятнішим для застосування в ціноутворенні на
послуги з водопостачання та водовідведення в Україні є метод встановлення граничного рівня ціни.
Прийнявши до уваги загальноприйнятну методику визначення вартості послуг водопостачання і
водовідведення та особливості її застосування у Великобританії, а також алгоритм розрахунку
ефективності телекомунікаційної галузі Канади [2, с. 3-4], вважаємо за потрібне уточнити особливості
її застосування в умовах України. Так, для розрахунку тарифів за методом встановлення “граничного
рівня ціни” для вітчизняних водопровідно-каналізаційних підприємств формула визначення тарифу
матиме такий вигляд:
T = T0 × (1 + CPI − E ± Z ) ,
(1)
де

T – граничний тариф для кожного року;
T0 – базовий тариф, що діяв у попередньому році;
CPI – індекс споживчих цін;
E – показник ефективності конкретного підприємства, який визначається відношенням обсягу

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (у грошовому виразі) до витрат (у грошовому виразі);
Z – фактор непередбачуваних обставин, що визначається діленням обсягу витрат
непереборної сили на обсяг витрат.
Саме з використанням такого методу можна досягти “економічної обґрунтованості” тарифів та
одночасного спрощення процедури їхнього перегляду. Враховуючи те, що вартість енергоносіїв та
заробітна плата зростають декілька разів протягом року, одразу при їх збільшенні тарифи потрібно
коригувати на індекс цін зазначених найвагоміших складових собівартості послуг водопостачання та
водовідведення.
Як відомо, на сьогодні в тариф включають інвестиційну складову, умовою введення якої є
формування інвестиційної програми розвитку підприємства. Вважаємо, що така практика цілком
виправдана з огляду на діючу методику формування тарифів на послуги водопостачання та
водовідведення, проте не вирішує проблему збільшення інвестиційних ресурсів для розвитку
підприємств, а лише переносить фінансовий тягар на споживачів і здатна посилити соціальну напругу.
До того ж, як показує досвід Росії, введення інвестиційної складової в тариф призводить до
негативних наслідків: відсутність стимулів до пошуку потенційних інвесторів, а відтак зниження
можливості вибору найефективнішого проекту [4].
В проекті Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання
інвестиційної діяльності у сфері житлово-комунального господарства” передбачено, що кошти, призначені
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для виконання заходів, визначених інвестиційною програмою, мають обліковуватися на спеціальних
рахунках (поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за
інвестиційними програмами), відкритих суб’єктам господарювання водопровідно-каналізаційного
господарства в установах банків [6].
Вважаємо, що запровадження такої практики сприятиме покращенню інвестиційної привабливості
підприємств галузі та підвищить рівень їх підзвітності регулюючим органам і громаді. Щоправда, на
сьогодні реальними надходженнями на спеціальні рахунки можуть бути лише власні фінансові ресурси
підприємств в сумі інвестиційної складової та амортизації, закладених в тарифі, а також незначні суми
бюджетних коштів, які надаються спорадично і, як правило, у невеликих розмірах. Тому все більшою мірою
актуалізується проблема пошуку джерел грошових коштів, спрямованих на розвиток водопровідноканалізаційних суб’єктів господарювання.
На нашу думку, альтернативним джерелом поповнення згаданих спеціальних рахунків може
бути збір на розвиток водопостачання, надходження від якого будуть повністю спрямовуватися на
заміщення або реконструкцію водопровідно-каналізаційної інфраструктури відповідної території
(регіону, міста, села, селища тощо). Розміри цього збору мають встановлюватися відповідною
місцевою радою диференційовано у відсотках від тарифу в залежності від рівня економічного
розвитку території. Тобто об’єктом оподаткування буде величина тарифу, ставка диференційована від
5 до 10%, а його сплата має здійснюватися при оплаті послуг водопостачання та водовідведення.
Наприклад, середній тариф на послуги з централізованого водопостачання в Україні в 2010 р. склав
2,11 грн., то із урахуванням збору за ставкою 5% він становив би 2,22 грн. (2,11*0,05+2,11), величина
збору – 0,11 грн. Враховуючи те, що обсяг реалізації послуг склав 2227808,2 тис. м куб., то величина
додатково отриманих інвестиційних ресурсів дорівнювала б 245058,9 тис. грн. Запровадження
цільового збору на розвиток водопостачання суттєво не вплине на вартість послуг для конкретного
споживача з огляду на величину допустимих ставок, проте в цілому для водопровідно-каналізаційних
підприємств такі додаткові кошти стануть реальним джерелом інвестицій. Проблему ж опору
населення, яка може виникнути при запровадженні зазначеного збору, потрібно вирішити заздалегідь
шляхом психологічної підготовки громадян через роз’яснення користі від введення збору за
допомогою усіх можливих засобів масової інформації.
Також потребує вирішення проблема подвійного оподаткування споживачів через тариф, яка
залишається поза увагою науковців взагалі або розкрита лише опосередковано.
Справа в тому, що до виробничої собівартості підприємств вводяться витрати щодо сплати
прямих податків і зборів, що цілком виправдано. В суму витрат з капітальних інвестицій, окрім
запланованого прибутку, вводять також витрати зі сплати податку на прибуток, що також економічно
правильно з огляду на необхідність здійснення заходів з фінансування розвитку підприємств за умов
браку власних фінансових ресурсів. Однак, недопустимо з точки зору економічної доцільності та
соціальної справедливості збільшувати величину тарифу на суму податку на додану вартість. В
такому випадку порушується оптимальне співвідношення між фіскальною й стимулюючою функцією
податків і виникає подвійне оподаткування, тягар якого несуть споживачі.
З одного боку, з метою викорінення вітчизняної практики подвійного оподаткування в галузі
водопостачання та водовідведення необхідно було б виключити з тарифу суму податку на додану
вартість, а відтак звільнити підприємства від сплати згаданого податку (у противному випадку
джерело сплати відсутнє). З іншого боку, потрібно пам’ятати, що підприємства водопостачання та
водовідведення створюють додаткову вартість, а тому мають сплачувати ПДВ. Тому вважаємо, що
виходом із такої ситуації буде пониження ставки податку до 0%. Таким чином, ми вирішимо одразу
проблеми подвійного оподаткування (практично його не буде) та зниження величини тарифу (на 1/6
частину), що, на сьогодні, в середньому становить зменшення його розміру приблизно на 35 коп.
У разі сплати ПДВ за нульовою ставкою, досліджувані підприємства матимуть право на
податковий кредит, суму якого буде відшкодовувати держава шляхом безготівкового перерахування
коштів на спеціальні рахунки, відкриття яких передбачено Проектом Закону України “Про внесення змін
до деяких законів України щодо регулювання інвестиційної діяльності у сфері житлово-комунального
господарства” [6].
Ще одним важливим джерелом фінансування комунальних водопровідно-каналізаційних
підприємств є місцеві позики у формі облігацій. Незважаючи на нерозвиненість згаданого виду
фінансових інструментів через невтішну історію, що склалася на вітчизняному фондовому ринку в
1997 р., практика доводить, що такий вид акумуляції додаткових коштів протягом останніх років досить
динамічно розвивається, що свідчить про певний прогрес у розвитку ринку облігацій місцевих позик
України та вдосконалення фінансового менеджменту бюджетних установ. Тому вважаємо, що
облігації місцевих позик є потенційним джерелом фінансування підприємств водопостачання та
водовідведення. Щоправда, процедура їх випуску потребує вдосконалення. Зокрема, потрібно
спростити порядок погодження місцевих позик у Міністерстві фінансів України, а в разі погіршення
фінансового стану органів місцевого самоврядування відсотки за облігаціями варто виплачувати у
формі безкоштовного надання певного обсягу послуг водопостачання та/або водовідведення
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позикодавцям. Надходження грошових коштів від облігацій місцевих позик варто спрямовувати на
спеціальні рахунки водопровідно-каналізаційних підприємств місцевого бюджету для підвищення
надійності їх використання та спрощення руху грошових коштів. Натомість, відсотки за облігаціями
мають сплачуватися з відповідного місцевого бюджету за умовами, що передбачені Бюджетним
кодексом України.
Додатковим джерелом грошових коштів для здійснення модернізації інфраструктури є кредити
Світового Банку, який, як свідчить досвід, для розвитку водопровідно-каналізаційних підприємств
надає кредити за пільговою процентною ставкою. Зокрема, у 2005 р. за результатами оцінки роботи
175 ВКП України в рамках проекту “Розвиток міської інфраструктури”, експертами Світового банку для
кредитування були вибрані водоканали м. Одеси, Івано-Франківська і Чернігова. Відбір претендентів
на кредит Світового Банку здійснювався на основі таких умов використання кредитних коштів:
поступове покриття експлуатаційних витрат, витрат на технічне обслуговування і ремонт протягом
терміну реалізації проекту, висока кваліфікація персоналу.
Проект передбачав отримання комунальним підприємством “Чернігівводоканал” у 2009–2012 рр.
22,8 млн. дол. США на термін 20 років. Впродовж перших п’яти років підприємство мало б сплачувати
лише відсотки, а протягом наступних 15 років – суму кредиту. Процентна ставка склала 4,5%.
Освоєння коштів кредитів буде здійснюватися до 2013 р. 200 тис. дол. передбачалося спрямувати на
розробку проектно-кошторисної документації у 2010-2011 рр. Понад 8 млн. дол. США планувалось
витратити на заміну аварійних ділянок водопровідно-каналізаційних мереж у 2009-2010 роках. Ще 1,65
млн. дол. – на заміну та реабілітацію аварійних ділянок водопроводу у 2011-2012 роках. Крім того, 3,5
млн. дол. підприємство планувало спрямувати на закупівлю транспортних засобів, у тому числі
сучасної землерийної техніки, спецтехніки, автокранів, аварійних машин; 800 тис. дол. – на придбання
систем дистанційного контролю для підвищення якості води, 100 тис. дол. – для оновлення
лабораторного обладнання. Крім того, встановлення нового обладнання дозволить економити
споживання електроенергії, а за рахунок зекономлених коштів планувалося сплачувати кредит.
Очевидно, що отримання кредиту Світового Банку підприємством ВКГ свідчить про відмінну роботу
керівництва підприємства по залученню інвестора [8].
Отже, зміцнення фінансового забезпечення підприємств водопостачання та водовідведення
лежить у площині використання в ціноутворенні ефективного методу визначення граничного рівня ціни
та перелічених альтернативних способів фінансування, поодиноке використання яких не дасть
бажаного результату. Запропоновані заходи вдосконалення процесу формування та використання
фінансових ресурсів водопровідно-каналізаційних підприємств потрібно комплексно втілювати в
практичну діяльність. Лише за умов реалізації зазначеного можливо забезпечити беззбитковість і в
довгостроковій перспективі – прибутковість підприємств. А в разі досягнення рентабельної діяльності
можна буде активно організовувати конкуренцію “за ринок” з метою залучення приватного оператора,
інвестиції якого є необхідним джерелом фінансування модернізації інфраструктури водопостачання та
водовідведення.
Висновки з даного дослідження. З огляду на зарубіжний досвід найефективнішим при
визначенні величини тарифу на послуги водопостачання та водовідведення є метод “граничного рівня
ціни”, який дозволяє встановити тариф на певний період із щорічним його коригуванням на рівень
споживчих цін і показник ефективності. Це, своєю чергою, дозволяє врахувати інфляційні тенденції
національної економіки та стимулювати водопровідно-каналізаційні підприємства ефективно
формувати та використовувати свої фінансові ресурси. Враховуючи те, що вартість енергоносіїв та
мінімальної заробітної плати в Україні змінюються декілька разів протягом року, справедливим буде
коригування тарифів на послуги водопостачання та водовідведення при зміні згаданих найзначущих
складових собівартості послуг. З метою спрощення розрахунку тарифу на основі згаданого методу в
Україні вважаємо: показник ефективності варто розраховувати шляхом відношення обсягу реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) конкретного підприємства до витрат (у грошовому вимірі); а величина
фактора непередбачуваних обставин має визначатися діленням непередбачуваних витрат до витрат.
Крім того, важливим напрямом оптимізації фінансового забезпечення підприємств водопостачання та
водовідведення є також здійснення заходів із автоматизації виробництва, що поступово сприятиме
скороченню матеріальних витрат, витрат на оплату праці та зменшенню розміру амортизаційних
відрахувань у одиниці послуги.
В сучасних умовах функціонування підприємств водопостачання та водовідведення, потрібно
активніше використовувати альтернативні джерела фінансування, до яких належать збір на розвиток
водопостачання, оподаткування суб’єктів господарювання галузі податком на додану вартість за
нульовою ставкою, випуск облігацій місцевих позик, залучення кредитів Світового Банку, що потребує
вдосконалення інституційного забезпечення формування та використання фінансових ресурсів
водопровідно-каналізаційних підприємств. Разом з тим, використання у вітчизняній практиці
перелічених фінансових інструментів в умовах переорієнтації в ціноутворенні на метод граничного
рівня ціни та здійснення заходів з автоматизації виробництва, не вирішить проблему модернізації
вкрай зношеної водопровідно-каналізаційної інфраструктури, що потребує колосальних інвестицій.
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Вважаємо, виходом з такої ситуації є організація публічно-приватного партнерства. Переваги та
загрози різних форм такої співпраці, а також особливості їх застосування потребують ретельних
наукових пошуків.
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та водовідведення. Зокрема, обґрунтовано необхідність визначення тарифів на послуги за
методом визначення граничного рівня ціни і скорочення собівартості послуг. Запропоновано
застосування альтернативних джерел фінансування підприємств.
Ключові слова: фінансові ресурси, фінансове забезпечення, тарифи на послуги, джерела
фінансування, підприємства водопостачання та водовідведення.
Аннотация
В статье рассмотрены направления оптимизации финансовых ресурсов предприятий
водоснабжения и водоотведения. В частности, обоснована необходимость определения тарифов
на услуги по методу определения предельного уровня цены и сокращение себестоимости услуг.
Предложено применение альтернативных источников финансирования предприятий.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, финансовое обеспечение, тарифы на услуги,
источники финансирования, предприятия водоснабжения и водоотведения.
Annotation
The author considers directions of financial resources water supply and savage enterprises
optimization. In particular, substantiated needs to determine tariffs for the method of determining limit level
prices and reduce cost of services. Proposed use of alternative sources of finance companies.
Key wоrds: financial recourses, financial providing, tariffs, financing, water supply and savage
enterprises.
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МОНІТОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ БАНКІВСЬКОГО
НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Необхідність проведення моніторингу банківської системи (в широкому
значенні) полягає у його можливостях щодо оцінки поточних тенденцій її розвитку та рівня фінансової
стійкості учасників ринку банківських послуг, оцінки різних типів ризиків за групами кредитних установ,
контролю за дотриманням ринкової дисципліни та економічних нормативів і можливості вживати в
подальшому відповідні заходи при виявленні порушень, на ранньому етапі вирішувати проблеми будьякої сфери банківської діяльності та, відповідно, адекватно реагувати на них.
У свою чергу, фінансовий моніторинг як специфічний напрям системи банківського нагляду має
за мету протидію легалізації «брудних грошей», тобто доходів, отриманих злочинним шляхом, а також
виявлення клієнтів, так чи інакше пов`язаних із проведенням терористичної діяльності. В Україні
подібними питаннями займається Державний комітет фінансового моніторингу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням ролі фінансового моніторингу в
системі банківського нагляду України займалися такі вітчизняні науковці, як В. Міщенко, А.П. Яценюк,
І.І. Д`яконова, В.В. Коваленко, І.Б. Дзедзик та інші. Зокрема, Ю.А. Литвин [5] наголошує на тому, що
заходи регуляторів з фінансового моніторингу не повинні перешкоджати звичайному функціонуванню
комерційних банків, проте розкриття банківської таємниці уповноваженим контролюючим органам та
відслідковування джерел фінансування клієнтів банків є необхідним елементом нагляду.
Незважаючи на достатньо пильну увагу з боку наукової спільноти до питань розвитку системи
банківського нагляду, невирішеними в теоретичному і практичному плані залишаються питання
визначення місця та ролі моніторингу в системі інструментів банківського нагляду в сучасних умовах.
Подолання визначеної проблеми залежить від розробки виваженої, науково обґрунтованої
методологічної бази формування та функціонування моніторингу в системі банківського нагляду з
переосмисленням сутності банківської системи, її функцій та ролі в економічному розвитку. Наявні
теоретичні та практичні потреби в забезпеченні системності, синхронності у застосуванні інструментів,
методів та принципів банківського нагляду з урахуванням відповідного рівня розвитку банківської
системи країни обумовили актуальність, мету, завдання та зміст статті.
Постановка завдання. Метою даної статті є теоретичне обґрунтування моніторингу як
невід`ємної складової банківського нагляду в країні.
Виклад основного матеріалу дослідження. На думку В. Міщенка [1], враховуючи негативні
наслідки глобальної фінансової кризи, законодавча і виконавча гілки влади України разом з національним
регулятором повинні об`єднати зусилля з метою методичного та методологічного втілення, а також
організаційного забезпечення «ефективної і постійно діючої системи моніторингу» фінансової стійкості
банківського сектору в цілому та окремих фінустанов зокрема. Нормативне підґрунтя подібної системи вже
підготовлене Національним банком (НБУ), Міністерствами фінансів та економіки України, розроблено
комплекс необхідних критеріїв оцінки, інформаційно-аналітична система та ін. Таким чином, невирішеною
залишається лише проблема інституційного оформлення ключових положень із вдосконалення
банківського нагляду та створення у структурі вказаних органів державної влади уповноважених
департаментів з моніторингу і підтримки стійкості фінансової системи.
Об`єктом моніторингу може виступати як «складна, високоорганізована динамічна система»
(зокрема, фінансовий ринок чи банківський сектор в цілому), так і будь-який окремо взятий елемент
цієї системи (банк, окремі операції, чи групи споживачів фінансових послуг тощо) [3].
У роботі [4] автори підкреслюють, що до ключових цілей існування системи фінансового
моніторингу належать: збирання та акумуляція інформації, яка характеризує поточну динаміку
розвитку економіки країни в розрізі актуального становища її банківського сектору; формування бази
даних, яка відображає рівень фінансової стійкості окремих комерційних банків; професійний аналіз і
прогнозування динаміки критеріїв фінансової стійкості банківської системи в цілому; всебічне
дослідження системних ризиків сектору банківництва; ідентифікація та оцінка ступеня впливу
ключових факторів, які становлять базис стабільного розвитку банківської системи;оцінка
∗
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ефективності превентивних заходів, які проводяться в межах системи державного регулювання
банківського сектору.
Подібна концепція наближає функціональну роль моніторингу до завдань пруденційного нагляду
за банками. «Змістовним» наповненням моніторингу фінансових показників в контексті пруденційного
нагляду за банківською системою України є три групи нормативів:
− нормативів обов`язкового резервування, що розраховуються відповідно до методології,
розкритої у Положенні [6];
− вимоги Положення [7] щодо регулювання порядку розрахунку банками України обсягів резерву
під можливі збитки від несплаченої дебіторської заборгованості, а також напрямків використання
цього резерву;
− економічні нормативи, виконання яких є обов`язковим для всіх банківських установ України [8].
Значна кількість ризиків постійно супроводжує різні сторони банківської діяльності. В теорії з
банківської справи накопичено достатній обсяг знань про методологію ідентифікації, вимірювання,
відомчого контролю специфічних ризиків та проведення їх перманентного моніторингу. Система ризикорієнтованого нагляду визнає існування подібних загроз і намагається використовувати інструменти
нагляду з максимальною ефективністю. Згідно з нормативними документами [2], «параметри ризиків
обґрунтовуються за результатами проведення обмеженого за обсягом тестування під час
інспектувань, спрямованого на підтвердження того, чи впроваджено відповідні засоби контролю». За
допомогою цього підтверджуються початкові результати ідентифікації параметрів ризиків і надається
сприяння в розробленні наглядових програм на основі застосування критеріїв ризиків для окремих
фінустанов. Процес визначення зазначених параметрів є істотним для розроблення циклів
моніторингу і відбору наглядових інструментів. При цьому слід враховувати, що ризики, які
безпосередньо впливають на банківську систему, є комплексними за характером.
Ризики з вищим ступенем впливу та складності вимагають посилених інструментів моніторингу і
контролю як з боку самих банків, так і з боку регулятора. В політиці НБУ задекларовано, що він
«намагається спрямовувати свої найкращі ресурси на ці складні і зростаючі ризики, якщо вони
фактично або потенційно суттєво загрожують банківській системі» [2]. Отже, ризик-орієнтований
нагляд передбачає спрямування більшого обсягу фінансових, інформаційних та людських ресурсів в
області підвищеного ризику. НБУ реалізує подібну стратегію за допомогою наступних операцій:
- ідентифікація загроз за допомогою використання стандартизованих визначень.
Сформульована сукупність ризиків формує базис для висновків і дій регуляторних органів;
- оцінка ризику на основі уніфікованих критеріїв вимірювання. Обсяг ризику не завжди
визначається у грошовому еквіваленті; досить часто це відносна оцінка обсягу можливих збитків.
Зокрема, значна кількість недоробок у системах внутрішнього моніторингу можуть демонструвати той
факт, що фіну станова характеризується високим ступенем операційно-технологічного ризику;
- аналіз системи ризик-менеджменту банків, що дозволяє визначити, наскільки ефективно
здійснюється управління і моніторинг за допомогою уповноважених банківських структур визначених
типів ризику. Розвиненість та складність цих структур буде різною в залежності від рівня
ідентифікованого ризику та обсягів і складності відповідних операцій банку;
- направлення більшого обсягу ресурсів у середовище надмірного або зростаючого ризику як
на рівні окремого банку, так і на рівні банківської системи в цілому. Це здійснюється за допомогою
реалізації національної стратегії банківського нагляду;
- застосування адекватних інструментів банківського нагляду, залежно від виявлених у процесі
моніторингу ризиків та загроз, формулювання висновків щодо кількісних параметрів та якісної природи
ризиків, а також планування майбутніх заходів щодо контролю виявлених загроз.
Основним недоліком методичного забезпечення моніторингу в Україні є те, що він орієнтований
виключно на попередження ризиків, які генерують елементи другого рівня банківської системи. Однак
відомо, і загальносистемні ризики, і ризики, пов’язані з діяльністю самого регулятора – Національного
банку України, можуть призвести до негативних наслідків щодо стійкості системи. Таким чином,
дотримання принципу системності в межах моніторингу вимагає зміни складових банківського
нагляду.
Ризик-орієнтований підхід у моніторингу передбачає його види, орієнтовані на ризик, що
включають в себе оцінку кількісних характеристик ризику та якості управління ризиками на рівні як
індивідуального банку, так і банківської системи в цілому, з метою підвищення надійності та
стабільності банківської системи.
Ризик-орієнтований моніторинг – порівняно нова концепція, яка передбачає проведення
комплексу заходів щодо упровадження в наглядову практику компонентів аналізу звітності, систем
раннього попередження і оцінки системної стійкості банківської системи з метою виділення сфер
підвищеного ризику.
Основна мета ризик-орієнтованого моніторингу полягає у використанні методів і інструментів,
що дозволяють більш ефективно досягати цілей в можливо більш стислі терміни і з якнайменшими
втратами ресурсів.
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З погляду підходів до аналізу банків і банківської системи ризик-орієнтований моніторинг є не
окремим підходом, а принципово новою концепцією. Він формулює наступні вимоги до проведення
моніторингу:орієнтація на реальні ризики банків;оцінка системної стійкості банківської системи;раннє
попередження і виявлення проблем у окремих банків і банківської системи в цілому.
Основу ризик-орієнтованого моніторингу
складає підхід до ідентифікації та структурної
декомпозиції ризиків шляхом виокремлення трьох видів ризику (загальносистемного, обумовленого
центральним банком, обумовленого банками другого рівня). При здійсненні наглядових процедур слід
враховувати ймовірність виникнення ланцюгової реакції між окремими видами ризиків.
Ризик-орієнтований моніторинг повинен бути спрямований на виявлення певних
закономірностей щодо виникнення потенційної небезпеки, визначення ланцюга взаємозв’язків між
ризиковими подіями, оцінки взаємозалежності між подіями в ланцюгу, визначення факторів, задіяних у
декількох або у всіх ланцюгах розвитку ризиків.
Метою ризик-орієнтованого моніторингу повинно стати виявлення потенційних “зон ризику” та
раннє попередження кризових явищ у діяльності окремих банків і банківської системи в цілому;
відстеження динаміки зміни набору ризиків за певний проміжок часу та якісних змін у ризиках кожного
виду; ранжування та ієрархізація виявлених видів ризиків за пріоритетністю, визначення ступеня
значущості, чутливості, керованості кожного з них, отримання кількісної оцінки найбільш релевантних
ризиків. Результати ризик-орієнтованого моніторингу повинні слугувати базою для подальшої
аналітичної роботи в НБУ та прийняття відповідних регулюючих заходів.
Ризик-орієнтований моніторинг слід орієнтувати не тільки на існуючі, але й на потенційні ризики
банківської діяльності, на ризики з відчутним часовим горизонтом (тобто ті, відносно яких можна
спрогнозувати час припинення загрози) і на ризики з невідчутним часовим горизонтом.
Здійснення процедур ризик-орієнтованого моніторингу повинно передбачати формування
єдиних по всій банківській системі стандартів збору, надання та аналізу інформації, визначенням
мінімально припустимого та граничного рівнів інформації, визначення критеріїв доцільності збору
додаткової інформації.
Ризик-орієнтований моніторинг повинен також передбачати формування спів ставної бази для
порівняння всіх видів ризиків банківської діяльності, фіксацію часового горизонту спостереження за
ризиками всіх типів.
Висновки з даного дослідження. Таким чином, моніторинг діяльності кредитних установ –
категорія неоднозначна з огляду на існування різних рівнів та сфер нагляду регулятора за банками.
Виходячи з наявної в Україні його нормативної інтерпретації, на нашу думку, банківський моніторинг
можна розглядати в контексті трьох підходів, а саме:
- як сукупність операцій із здійснення пруденційного нагляду, покликаного забезпечити
регулярний дистанційний контроль за діяльністю банків з метою попередження та вчасної
ідентифікації їх фінансової неспроможності;
- як системи ризик-орієнтованого нагляду з ознаками динамічності, інтегрованості та
оперативності, завданням якої є контроль за реалізацією внутрішньої політики ризик-менеджменту
кожного банку;
- як система власне фінансового моніторингу, направлена на створення адміністративних
бар`єрів для можливості здійснення фінансових злочинів та проведення незаконних банківських
операцій.
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Анотація
У роботі здійснено теоретичне обґрунтування моніторингу як невід`ємної складової
банківського нагляду в країні. Досліджено та узагальнено основні регуляторні підходи до
визначення ролі моніторингу за діяльністю комерційних банків та його місця у структурі
банківського нагляду.
Ключові слова: фінансовий моніторинг, банківський нагляд, фінансова стійкість, ризикорієнтований нагляд.
Аннотация
В работе осуществлено теоретическое обоснование мониторинга как неотъемлемой
составляющей банковского надзора в стране. Исследованы и обобщены основные регуляторные
подходы к определению роли мониторинга за деятельностью коммерческих банков и их места в
структуре банковского надзора.
Ключевые слова: финансовый мониторинг, банковский надзор, финансовая устойчивость,
риск-ориентированный надзор.
Annotation
This paper is justified the theoretical basis of monitoring as an integral component of bank supervision
in the country. It was investigated and summarized the main regulatory approaches to the role of monitoring
the activities of commercial banks and its place in the structure of banking supervision.
Key words: financial monitoring, bank supervision, financial stability, risk-based supervision.
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ МІЖБЮДЖЕТНОГО
ПЕРЕРОЗПОДІЛУ
Постановка проблеми. Міжбюджетний перерозподіл є важливим чинником вирівнювання
можливостей адміністративно територіальних одиниць України, забезпечення однакових умов доступу
громадян до державних послуг не залежно від місця знаходження. Однак та ситуація, яка склалась в
Україні, показує про недієвість даного механізму.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема реформування та аналізу системи
міжбюджетних відносин є предметом постійних наукових досліджень. Вітчизняні вчені, які працюють
над вивченням сфери міжбюджетного перерозподілу, – це С.В. Слухай, В.В. Зайчикова, І.О. Луніна та
багато інших. Головним питанням їх досліджень є процес реформування та покращення механізму
міжбюджетного перерозподілу. Однак мало уваги приділяється вивченню дослідженню та
систематизації основних проблем, які притаманні міжбюджетним відносинам в Україні.
Постановка завдання. Метою статті є виявлення основних проблем системи міжбюджетних
відносин в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. За роки незалежності в Україні відбулися
радикальні зміни в економічній, соціальній та духовній сферах нашого суспільства. В державі
зроблено важливі кроки у напрямку розбудови ринкових відносин: проведена масова приватизація
об’єктів, створена відповідна інфраструктура. Для вирішення економічних та пов’язаних з ними
соціальних питань необхідні подальші перетворення, зокрема, реформування міжбюджетних відносин
та системи місцевого самоврядування.
Система міжбюджетних відносин, що була успадкована Україною від колишнього Радянського
Союзу, виявилась надзвичайно неефективною. Розподіл доходів між рівнями влади не спирався на
економічно обґрунтовані принципи та критерії, а довільно визначався державною владою. Значною
проблемою стала незацікавленість місцевих органів нарощувати дохідну базу місцевих бюджетів,
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оскільки перевищення плану надходжень у поточному році зменшувало надання фінансових ресурсів
у наступному році.
Головними проблемими системи міжбюджетних відносин, які потребують реформування, є:
1. Невідповідність між зобов’язаннями за видатками місцевих бюджетів та джерелами
фінансування.
У структурі доходних джерел місцевих бюджетів частка трансфертів має значну величину (до
44 %), причому вона виявляє тенденцію до зростання: з 1998 року вона зросла з 14,3 % більш, ніж у
три рази. Для порівняння: в інших країнах частка трансфертів у доходах місцевих бюджетів є набагато
нижчою, наприклад у Румунії – 10,8 %, Словаччині – 19,0 %, Словенії – 20,9 %, Латвії – 28,1 %,
Болгарії – 33,0 %, Польщі – 40,2 %, Чехії – 35,0 %. Відповідно, в Україні знижувалась частка
податкових надходжень місцевих бюджетів: від 74,8 % у 1998 році до 41,3 % у 2010 році, що також не
сприяло зміцненню фінансової самостійності місцевого самоврядування.
Відтак власними та закріпленими доходними джерелами забезпечується трохи більше 50 %
видатків, можливість фінансування інших видатків залишається непрогнозованою і залежить від
вищих органів влади, від обсягу наданих трансфертів. Це спричиняє неефективність використання
бюджетних коштів, недостатність обсягу фінансування окремих видаткових повноважень, накопичення
заборгованості по виплатах, виникнення утриманських настроїв у місцевих органів стосовно
державного бюджету і одночасне посилення регулюючих важелів держави на формування місцевих
бюджетів, що суперечить основоположним принципам місцевого самоврядування. Загалом в країні
зростає кількість місцевих бюджетів регіонального рівня, які отримують кошти із Державного бюджету.
Якщо на початку 90-х років таких регіонів було 13-15, на початку 2000-х – близько 20, то сьогодні 26
регіонів (всі, крім м. Києва) є бюджетними реципієнтами.
Слабо регульованою залишається ситуація у сфері виконання делегованих державних
повноважень – незважаючи на існування права передання обов’язків щодо їх виконання (отже,
фінансування) від органів місцевого самоврядування до місцевих адміністрацій, делеговані
повноваження стають скоріше зобов’язаннями виконавчих органів із необхідністю вжиття заходів щодо
мобілізації коштів на їх виконання [5].
2. Слабкий ступінь зв’язку між реальними потребами місцевих бюджетів у коштах з державного
бюджету та їх відображенням у формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів.
Застосування формульного підходу до обрахунку трансфертів (на основі Формули розподілу
обсягу міжбюджетних трансфертів) сприяє прозорості формування міжбюджетних трансфертів та
точності обрахунку потреб у додаткових коштах. На основі співставлення розрахункового показника
обсягу видатків та закріпленого обсягу доходів, скоригованих на коефіцієнт вирівнювання,
визначається обсяг необхідних додаткових коштів для місцевого бюджету, або обсяг вилучень з
місцевого бюджету до державного [6].
Міжбюджетні трансферти покращують загальну ситуацію з усуненням надмірних різниць у
зазначених показниках місцевих бюджетів (збільшується загальна сума доходів та видатків у
розрахунку на одну особу), але це збільшення відбувається неоднаковою мірою у різних регіонах.
Трансферти спрямовуються на досягнення соціальної справедливості, вирівнювання, проте не
економічної ефективності [8].
Загальним недоліком формульного підходу є значна кількість параметрів та багаторівневість
параметрів у формулі, складності у їх тлумаченні. Недоліки характерні також для окремих елементів
методики обрахування видаткових потреб. Використання формули повинне забезпечувати однакові
(або співрозмірні) видаткові можливості місцевих бюджетів різних територій, але вони також мають у
повній мірі враховувати економічні, соціальні, природні особливості розвитку цих територій, з тим щоб
не продукувати невмотивовані і необґрунтовані витрати. З метою усунення недоліків щодо
неадекватного відображення потреб у додаткових ресурсах (міжбюджетних трансфертах) доцільніше
було б обраховувати відносні видаткові потреби, які б враховували територіальні особливості [4].
Складається ситуація, коли зусилля органів місцевого самоврядування з поліпшення
економічної ситуації не можуть вирішити головну проблему місцевого бюджету – збільшення обсягу
власних коштів – внаслідок недосконалості формули міжбюджетних трансфертів, а тільки змінюють
структуру доходів відповідного бюджету.
3. Нерівномірне співвідношення «дотація-субвенція» у структурі трансфертів, переважаюча
частка дотацій та субвенцій на соціальний захист.
Найбільшу питому вагу у складі трансфертів займають дотації вирівнювання (табл. 1.). У
2010 році їх частка становила 57,1 % захищених трансфертів загального фонду і 48,7 % усіх
трансфертів (для порівняння – 13,9 % у 1998 році).
Дотація, яка є нецільовим трансфертом, з одного боку, дозволяє місцевим органам витрачати кошти
на власний розсуд. Незважаючи на те, що вибір напрямів використання дотацій вирівнювання може
визначатися місцевими органами влади самостійно, на їхнє рішення істотно впливає необхідність
забезпечення бюджетних програм по фінансуванню благ і послуг, що надаються за рішенням центральних
органів влади. Однак, з іншого боку, переважне використання дотацій формує загрозу розпорошення
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коштів серед непріоритетних для даної території чи місцевості напрямків видатків. В структурі самих
субвенцій близько двох третин складають субвенції на виконання державних програм соціального захисту
населення, крім надання житлових субсидій і пільг населенню для оплати житла та комунальних послуг,
натомість субвенції на соціально-економічний розвиток займають невелику частку.
Таблиця 1
Перерахування трансфертів до місцевих бюджетів у 2010 році
Назва трансферту

55084,2

У % до обсягу
трансфертів
93,04

50497,6

91,67

28810,5
18284,1
1628,8
4119,3
59203,5

57,05
36,21
3,23
6,96
100,00

млн. грн.

Трансферти загального фонду, всього
У т.ч. захищені трансферти загального фонду:
Дотації вирівнювання
Субвенції соціального значення
Додаткові дотації
Трансферти спеціального фонду
ВСЬОГО трансфертів (загальний та спеціальний фонд)
Джерело : Державне казначейство України

З метою раціоналізації видатків та підвищення контролю за використанням переданих з
державного бюджету коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів у структурі трансфертів має зрости
питома вага субвенцій як цільових коштів, використання яких пов’язане з необхідністю фінансування
конкретних об’єктів, пріоритетних у поточному бюджетному році, причому питома вага субвенцій на
соціально-економічний розвиток має зростати [2].
Незначна увага владних структур до вказаних проблем призводить до посилення утриманських
настроїв окремих регіонів відносно держави, незацікавленості збільшення виробничих потужностей
інших регіонів, неефективного розподілу коштів та їх витрачання.
4. Нормативна неврегульованість забезпечення видатків на соціальні потреби.
Видатки на соціальні потреби не повинні бути видатками місцевого значення, оскільки місцеві
органи не можуть впливати на рішення про їх надання чи ненадання. Нині у видатках місцевих
бюджетів більше 70 % спрямовуються на виконання державних функцій, таких як надання послуг у
сфері освіти, охорони здоров’я, культури, мистецтва, фізичної культури та спорту. Такі видатки
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Відповідно, на виконання власне
функцій місцевого розвитку – забезпечення функціонування житлово-комунального господарства,
утримання дорожньої системи, управління комунальним майном, регулювання земельних відносин і
фінансування програм природоохоронного значення (тобто видатків, які не враховуються при
розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів), залишається незначний обсяг коштів. Крім того,
місцеві бюджети не отримують кошти, необхідні для утримання об’єктів соціальної інфраструктури, що
переходять у комунальну власність [9].
Місцеві органи влади не мають достатніх фінансових можливостей щодо виконання функцій
місцевого значення ще й внаслідок нераціональної системи надання послуг і надмірної кількості
установ по наданню таких послуг, що відповідно потребує додаткових витрат на здійснення
управлінських функцій.
Оскільки забезпечення соціальної сфери є завданням держави, то місцеві бюджети мають
отримувати кошти із державного бюджету на забезпечення видатків соціальної сфери. Власними
коштами місцевих бюджетів мають фінансуватися місцеві потреби (визначені у чинному законодавстві
як видатки, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів) [1].
5. Неефективна децентралізація бюджетної системи.
Підвищення ефективності процесу формування видаткової частини місцевих бюджетів та
децентралізація управління бюджетними коштами визначені як один із способів перетворення місцевих
бюджетів на ефективний інструмент соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних
одиниць [3]. Бюджетна децентралізація передбачає, з одного боку, визначення раціональних обсягів і
структури бюджетних повноважень, з іншого – повне їх забезпечення ресурсною базою.
Засади міжбюджетних відносин між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл,
селищ, міст районного значення та їх об'єднань (бюджетами місцевого самоврядування), а також між
міським бюджетом міста обласного (республіканського АР Крим) значення, міста Севастополя та
бюджетами адміністративно підпорядкованих йому міст, селищ, сіл, крім бюджетів місцевого
самоврядування, трансферти до яких визначаються законом про Державний бюджет України на наступний
рік, визначені законодавчо з 2004 року [3]. Тим самим було забезпечено подальшу децентралізацію
бюджетної системи. Однак, трансферти містам та районам обчислюються безпосередньо на
центральному рівні. Це, в свою чергу, послаблює позиції обласного рівня у контролі за формуванням та
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використанням фінансових ресурсів на районному рівні. Більш-менш самостійними у схваленні бюджету є
області та міста обласного значення, натомість бюджети місцевого самоврядування є залежними від
району (юридично від районної ради, фактично від районної адміністрації).
Незважаючи на наявність в Україні близько 12 тисяч місцевих рад, необхідно розглянути
можливість і загальні принципи встановлення прямих відносин між державним бюджетом та
бюджетами місцевого самоврядування, з тим, щоб позбавити район надмірних управлінських важелів
впливу на бюджетний процес та перерозподіл фінансових ресурсів. Питання подальшої
децентралізації бюджетної системи є також важливим у зв’язку з актуалізацією необхідності
проведення адміністративно-територіальної реформи – об’єднання декількох фінансово слабких
громад у єдину дозволить зменшити видатки на утримання управлінського апарату і збільшить обсяги
коштів на поточні потреби, що у свою чергу спростить механізм встановлення прямих фінансовобюджетних відносин між державою та громадами.
Висновки з проведеного дослідження. Головною проблемою системи перерозподілу є
нерозвиненість і невідповідність швидким змінам, що відбуваються в системі перетворення функцій
управління та регулювання. А також її слабкій корегованості із економічними реаліями. Вирішення всіх
вище вказаних проблем за поміркованими шляхами реформування міжбюджетних відносин дасть змогу
покращити ситуацію у міжбюджетних відносинах й створити нову базу реформування цих відносин.
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Анотація
У статті розглянуті та охарактеризовані основні проблеми системи міжбюджетного
перерозподілу в Україні. Зроблена спроба їх систематизування в залежності від сфери дії проблеми.
Ключові слова: міжбюджетні відносини, міжбюджетний перерозподіл, бюджетне
регулювання, місцеве самоврядування, фінансові ресурси, бюджет.
Аннотация
В статье рассмотрены и охарактеризованы основные проблемы системы межбюджетного
перераспределения в Украине. Предпринята попытка их систематизации в зависимости от
сферы действия проблемы.
Ключевые слова: межбюджетные отношения, межбюджетный перераспределение,
бюджетное регулирование, местное самоуправление, финансовые ресурсы, бюджет.
Annotation
The article reviewed and described the main problems of inter-governmental redistribution in Ukraine.
Attempt is made to them groupingdepending on the scope of the problem.
Key words: intergovernmental relations, intergovernmental fiscal redistribution, budget control, local
government, financial resources, budget.
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СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. В сфері житлового іпотечного кредитування в Україні склалася
кризова ситуація. Наприкінці 2008 року комерційні банки фактично згорнули свої програми житлового
іпотечного кредитування. В той же час світовий досвід вказує на те, що житлова іпотека є важливим
інструментом для житлового забезпечення якщо й не всіх громадян, то, принаймні, верств, які можна
віднести до середнього класу, і які в Україні, на відміну від розвинутих країн мають значні проблеми в
житловому забезпеченні.
Така ситуація вказує на те, що ринкові механізми в сфері житлового іпотечного кредитування в
Україні спрацювали неефективно, а окремі заходи з боку держави по регулюванню зазначеної сфери
виявилися неефективними. На сьогоднішньому етапі стає зрозуміло, що державі необхідно посилити
свою роль в сфері житлового іпотечного кредитування. Але це має бути зроблено на основі
врахування об’єктивних економічних законів, реалій ситуації, що склалася в Україні та можливостей
держави.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Практично в кожному дослідженні, яке
присвячується житловій іпотеці, наголошується на значній [4; 5; 11], іноді визначальній [14] ролі
держави в розбудові національних іпотек в державах з розвинутими іпотечними ринками.
Крім того, що житлова іпотека є інструментом вирішення житлової проблеми, вона виконує ще
ряд функцій, котрі розглянуті Євтухом А. [4; 5], Меркуловим В. [8], Циліною Г. [14], Копишинською Н.
[6], Сергеєвим Д. [12] та іншими фахівціями і, котрі, безперечно, є важливими для всієї держави.
Найбільш лаконічно і водночас узагальнено, на наш погляд, функції, які виконує іпотека,
виділив, оперуючи поняттям «іпотечний ринок» та «іпотечний капітал», Євтух А.Т. Він розділяє всі
функції на головні та допоміжні.
Серед головних функцій виділено наступні [4, c. 21]:
- акумуляція вільних ресурсів;
- трансформація коштів у позичковий капітал;
- реакумуляція іпотечного капіталу;
- ефективне використання та розвиток нерухомості;
- підвищення надійності фінансових ринків.
В інших роботах функцій іпотеки виділяють більше, але вони є то надмірно деталізовані [14], то
частково перекриваються [7], або ж надто розмиті [10] і приблизно можуть бути згруповані так, як це
наведено вище. В цілому ж найбільш поширеною є позиція, що основні функції іпотеки зосередженні в
економічній та фінансовій сферах, а допоміжними виділяються функції інформаційного забезпечення,
переміщення ресурсів у просторі й часі, та вирішення соціально-психологічних проблем [4, с. 21].
Виходячи з цього, значна кількість фахівців наголошує на необхідності державної підтримки
житлового іпотечного кредитування проте не розкриває, як і на яких засадах може здійснюватися таке
регулювання.
Слід констатувати, що у фаховій літературі категорія «механізм регулювання» є однією з
загальновживаних, проте лише в невеликій кількості робіт можна знайти спробу окреслити, що собою
становить означена категорія.
Постановка завдання. Метою статті є встановлення основних засад та складових державного
регулювання житлового іпотечного кредитування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Зміст поняття державного регулювання, в тому
числі й житлового іпотечного кредитування, дуже добре розкривається через загальну функціональну
модель управління. Характерними для функціональної моделі є наступні положення [1, c. 88]:
• функція регулювання є завершальною в послідовному ланцюжку контролю і аналізу;
• функція контролю несе в собі відповідне порівняння планів, очікувань і намірів з фактичною
інформацією, оцінками стану справ в сфері житлового іпотечного кредитування (наприклад, динаміка
кількості виданих кредитів на 1000 населення, відношення заборгованості за іпотечними кредитами до
ВВП та ін.);
• функція аналізу, безпосередньо передуюча регулюванню, виявляє причини відхилень від
запланованого, чинники впливу і їх величину (як, наприклад, ускладнення та бюрократизація
звернення стягнення на майно при неплатоспроможності позичальника );
• на регулюючу функцію, як і на ряд інших, діє зовнішнє середовище;
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• регулюючі дії на об'єкт регулювання можуть здійснюватися не тільки через державні структури,
але і (у іншій формі та іншій мірі) через недержавні структури, а також непрямим чином - через
параметри зовнішнього середовища (так зване непряме і параметричне регулювання).
Таким чином, зміст регулюючої функції і її механізмів має за базу результати контролю ситуації,
що складається, на ринках нерухомості і її детального аналізу, з визначенням першопричин
негативних явищ та розробкою альтернативних шляхів виправлення ситуації і вибору кращого
варіанту.
Регулююча функція держави, зокрема й у сфері житлового іпотечного кредитування є
динамічною, гнучко змінною в залежності від рівня і якості розвитку ринкових відносин, регіональних
традицій.
Державне регулювання буде включати діяльність держави зі створення та розвитку системи
житлового іпотечного кредитування в напрямку набуття нею властивостей, визначених цілями
державної політики.
Держава зацікавлена в міцному фінансовому ринку та ринку нерухомості, для того, щоб сприяти
будь-яким інститутам, діяльність яких посилює обидва національні ринки. Однак пріоритетними з
позицій держави дані функції іпотеки можуть бути визнані лише в ситуації, коли житлова проблема не
стоїть в країні надто гостро. Недаремно висновки про пріоритет функцій іпотеки в фінансовій сфері
зроблено різними фахівцями на основі дослідження розвинутих іпотечних ринків, тобто ринків тих
країн, де житлова проблема в основному вирішена.
Якщо поглянути на ці ж ринки на етапі їх становлення, то навряд чи справедливо буде вважати,
що уряди Німеччини, Англії, США, приймаючи відповідні рішення, спрямовані на підтримку
національних іпотек, ставили у той час за мету стабілізацію фінансового ринку чи інші макроекономічні
ефекти. Виходячи з логіки розвитку подій, головною причиною звернення уваги держави на
необхідність підтримки житлової іпотеки була нездатність ринкових механізмів забезпечити житлом
переважну більшість громадян. Це стосується як іпотечних моделей ощадно-кредитного, так і
банківського типу. Тобто, у випадку, коли іпотека лишалася чисто ринковим інститутом, вона носила
елітарний характер, її роль у вирішенні житлової проблеми була незначна. Ні банківське
кредитування, ні ощадно-будівельні кооперативи, ні інші моделі іпотек без державної підтримки не
охоплювали значного числа громадян, які потребували житла в жодній з країн світу. В той же час, на
наш погляд, не повинно викликати заперечень те, що розв’язання житлової проблеми призводило до
росту соціального капіталу будь-якої влади, а це автоматично робило іпотеку привабливою для
державної підтримки. І саме цю причину слід вважати головним спонукаючим чинником до підтримки
іпотеки з боку держави. А вже в подальшому - з розвитком житлової іпотеки - виявилося, що у
випадку, коли іпотека є ефективним інструментом формування вирішення житлової проблеми, вона
породжує ще ряд позитивних для держави і суспільства позитивних макроефектів.
Таке уточнення причин, що викликають дії держави відносно підтримки житлової іпотеки, є
важливим, насамперед, для України, де на сучасному етапі на перший план, на нашу думку, необхідно
висувати те, що іпотека – це інструмент вирішення житлової проблеми всередині країни. Тому й
подальші дії держави з підтримки іпотеки мають виходити з того, що за допомогою житлової іпотеки, в
першу чергу, повинні вирішити свої житлові проблеми більшість громадян, а вже інші макроекономічні
та соціальні ефекти іпотеки є другорядними, і їх очікування в найближчій перспективі є
безпідставними. Тому головним критерієм ефективності будь-яких дій держави відносно підтримки
іпотеки в країнах, де житлова проблема далека від вирішення, слід вважати, насамперед, її роль у
вирішенні житлової проблеми.
Потрібно також врахувати, що держава має обмежені ресурси для регулювання житлового
іпотечного кредитування. Але і самі іпотечні кредити неоднорідні: вони надаються на придбання як
дорогого житла, так і житла економ-класу, як на придбання житла на первинному, так і на вторинному
ринку. Тому ступінь державного регулювання житлового іпотечного кредитування повинен бути
диференційованим. Вважаємо за доцільне виокремити три сегменти житлового іпотечного
кредитування за ступенем участі держави в регулюванні даного процесу (табл.1).
Найвищим пріоритетом в державному регулюванні має стати сегмент житлового іпотечного
кредитування, який складається з кредитів на придбання житла економ-класу на перинному ринку.
Адже, з одного боку, підтримка з боку держави даного сегменту є найменш витратною (суми кредитів є
меншими в порівнянні з іншими сегментами), а з іншого, така спрямованість державного регулювання
сприятиме пожвавленню будівництва недорого житла, що збільшить його пропозицію в Україні та
зменшить дефіцит житла, який за оцінками фахівців, дуже значний [9].
Другий з наведених в табл.1 сегментів є менш пріоритетним в рамках державного регулювання
житлового іпотечного кредитування, але роль держави на ньому має бути суттєвою в тих регіонах, де
відсутні ринки первинного житла. Адже не секрет, що житлове будівництво концентрується в декількох
регіонах (табл.2).
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Таблиця 1
Сегменти житлового іпотечного кредитування для цілей державного регулювання
Назва сегменту
Первинний ринок –
житло-економ
класу

Ступінь
пріоритетності
Найвищий пріоритет

Вторинний ринок –
житло
економ
класу

Помірний пріоритет

Первинний
та
вторинний ринки –
дороге та елітне
житло

Низький пріоритет
(регулювання через
ринкові механізми)

Основні заходи державного регулювання
Загальне нормативне регулювання житлового
регулювання
Пряма підтримка первинних кредиторів;
Субсидії позичальникам в рамках окремих програм;
Рефінансування через Державну іпотечну установу
Загальне нормативне регулювання житлового
регулювання
Субсидії позичальникам в рамках окремих програм
відсутності місцевого первинного ринку нерухомості
Загальне нормативне регулювання житлового
регулювання

іпотечного

іпотечного
за умови
іпотечного

Джерело: розроблено автором
Таблиця 2
Регіональний зріз житлового будівництва в Україні

Регіон

Введення в експлуатацію
2
житла, м на 1000 населення

Темпи
приросту
2008/2009,
%

2008
2009
АР Крим
212
198
-6,6
Вінницька
218
104
-52,3
Волинська
189
134
-29,1
Дніпропетровська
130
51
-60,8
Донецька
97
39
-59,8
Житомирська
190
69
-63,7
Закарпатська
317
136
-57,1
Запорізька
119
56
-52,9
Івано-Франківська
375
276
-26,4
Київська
674
396
-41,2
Кіровоградська
125
65
-48,0
Луганська
107
15
-86,0
Львівська
307
155
-49,5
Миколаївська
134
72
-46,3
Одеська
356
226
-36,5
Полтавська
173
104
-39,9
Рівненська
150
85
-43,3
Сумська
167
118
-29,3
Тернопільська
279
134
-52,0
Харківська
80
155
93,8
Херсонська
209
69
-67,0
Хмельницька
230
199
-13,5
Черкаська
125
112
-10,4
Чернівецька
405
183
-54,8
Чернігівська
182
95
-47,8
Україна
228
140
-38,6
М. Київ
528
347
-34,3
М. Севастополь
218
403
84,9
Джерело: розраховано автором згідно: [13, c.313, c.436-437]
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Житлова площа на 1 жителя,
2
м
1990
14,8
21
17,2
17,7
17,9
18,8
16,9
17,6
17,5
20,4
19,1
18,4
16,1
17,5
17,3
18,7
17,8
18,1
17,7
17
17,5
19,1
20,2
17,5
18,8
17,8
16,7
х

2008
20
26,3
20,2
23
22,3
24,1
22,3
22
22,8
30,2
24,1
23,4
20,6
21,4
22
24,3
20,8
22,7
22,6
22,3
22,4
24,3
25,9
22,1
24,9
22,8
20,6
20,9

2009
19,7
26,5
20,3
23,2
22,4
24,4
22,4
22,2
23,1
30,6
24,3
23,6
20,8
21,6
22,1
24,6
20,9
23
22,7
22,6
23,1
24,6
26,2
22,3
25,3
23
20,9
21,7

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА

За обсягами житлового будівництва серед регіонів найбільша питома вага припадає на м. Київ та
2
Київську область. У м. Києві у 2009 р. збудовано 947,9 тис.м загальної площі житла [3], або 14,8% від
загального обсягу введеного в Україні (рис. 1). Для порівняння: у 2007 р. частка м. Києва становила 13,7%.
М.Київ
14,8%

Інші регіони
36,1%

Київська
10,6%

Одеська
8,4%

Чернівецька
2,6%
Закарпатська
2,6% АР Крим
6,1%

Львівська
6,1%
Івано-франківська
Донецька Дніпропетровська 5,9%
2,7%
4,1%

Рис.1. Питома вага регіонів по обсягах введеного в експлуатацію житла у 2009 році
Джерело: побудовано автором згідно [2; 3]
В 2009 році більше половини (58,6%) загального обсягу житла збудовано у 7 регіонах України:
м. Києві, Київській, Одеській, Харківській, Львівській та Івано-Фанківській областях, Автономній
Республіці Крим. Привертає увагу низька питома вага таких великих за населенням та промисловим
потенціалом областей, як Донецька та Дніпропетровська, котрі мають питому вагу по обсягах
введеного в експлуатацію житла 4,1% та 2,7% відповідно, поступаючись, наприклад, такій області, як
Івано-Франківська – 5,9%.
Вищенаведені факти вказують, що в ряді регіонів не існує повноцінного первинного ринку житла,
його потрібно розвивати, однак це завдання виходить за рамки власне житлового іпотечного
кредитування. Тому на поточному етапі в таких регіонах держава повинна активно підтримувати і
сегмент житлового іпотечного кредитування, який становлять кредити, що надаються на придбання
житла економ-класу на вторинному ринку.
Щодо кредитів на придбання дорогого житла, то роль держави на даному сегменті має бути
обмежена встановленням загальних правил та нормативів житлового іпотечного кредитування.
Процеси в даному сегменті мають регулюватися в основаному за рахунок ринкових механізмів.
Державне регулювання житлового іпотечного кредитування не повинно обмежуватися лише
сферою кредитних відносин, воно має включати заходи і в інших сферах (рис.2).

Комплекс державного регулювання житлового
іпотечного кредитування

Сфера кредитних
відносин

Сфера житлового
будівництва

Правова сфера

Рис.2. Основні сфери комплексу державного регулювання житлового
іпотечного кредитування
Джерело: розроблено автором
В сфері кредитних відносин основними напрямами регуляторних дій держави повинні стати:
• інституційне наповнення житлового іпотечного кредитування, зокрема за рахунок
впровадження іпотечних інститутів ощадно-кредитного типу: будощадкас, будівельно-ощадних
кооперативів спочатку в рамках окремих інституційних експериментів, а потім по Україні в цілому;
• субсидії окремим категоріям позичальників за рахунок фондів Державного та місцевого
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бюджету спочатку в рамках банківського житлового іпотечного кредитування. Згодом, коли в Україні
почнуть повноцінно функціонувати інші іпотечні інститути, потрібно провести наукове дослідження
ефективності надання субсидій в рамках окремих іпотечних інститутів та відібрати ті з них,
ефективність яких буде найвищою.
• рефінансування первинних кредиторів за рахунок Державної іпотечної установи у випадку
надання ними кредитів на придбання житла економ-класу на первинному та вторинному ринках.
В сфері житлового будівництва основними напрямами регуляторних дій держави можна
визначити наступні:
• стимулювання інноваційних процесів в будівельній галузі з метою здешевлення собівартості
будівництва житла, в тому числі й за рахунок преференцій;
• спрощення процедури відведення земельних ділянок під забудову;
• розвиток конкурентного середовища на ринку житлового будівництва.
В нормативно-правовій сфері дії держави мають концентруватися на наступних напрямах:
• регулювання процедури стягнення на житло боржника, яке перебуває у заставі;
• чітке регламентування процесу надання іпотечних кредитів та їх реструктуризації;
• вдосконалення нормативної бази функціонування як існуючих в Україні інститутів житлового
іпотечного кредитування, так і нових, які будуть впроваджуватися у майбутньому.
Таким чином буде створено механізм державного регулювання житлового іпотечного
кредитування, під яким слід розуміти цілісну систему причинно-наслідкових зв’язків, зумовлених
об’єктивними економічними законами та нормативно-правовим полем між рішеннями суб’єкта
регулювання та поточними і майбутніми станами житлового іпотечного кредитування в Україні.
Висновки з проведеного дослідження. Без суттєвого посилення ролі держави житлове іпотечне
кредитування не зможе набути необхідної динаміки ні в короткостроковій, ні в довгостроковій перспективі.
Проте, потрібно враховувати, що основною метою державного регулювання є не просто нарощування
динаміки виданих кредитів на придбання житла, а збільшення числа тих, хто за допомогою житлової
іпотеки може вирішити житлову проблему. Так, нема сенсу підтримувати сегмент житлової іпотеки, який
становлять кредити на придбання елітного та престижного житла. Враховуючи обмеженість державних
ресурсів та наявні проблеми в житловому будівництві, найбільш пріоритетним сегментом для державної
підтримки має стати той, який становлять кредити, що надаються на придбання житла економ-класу на
первинному ринку. За рахунок цього одночасно можна буде здійснювати підтримку тому сегменту
громадян, які потребують поліпшення житлових умов і одночасно стимулювати розвиток будівництва
недорогого житла, дефіцит якого в Україні особливо значний.
Державне регулювання має охоплювати не лише сферу власне кредитних відносин, а й інші
сфери, в першу чергу житлового будівництва (збільшення пропозиції дешевого житла на ринку) та
правову сферу зменшення ризиків первинних іпотечних кредиторів та чітка регламентація
функціонування іпотечних інститутів. В більш широкому аспекті державне регулювання повинно
охоплювати і сферу доходів населення, адже їх величина є одним з ключових чинників, що обмежує
доступ населення до житлових іпотечних кредитів. Однак дана проблема виходить за рамки власне
державного регулювання житлового іпотечного кредитування і потребує окремих досліджень.
Слід зазначити, що державне регулювання не повинно бути статичною системою, воно має бути
гнучким, своєчасно адаптуватися до умов зовнішнього середовища та синхронізуватися з державним
регулюванням економіки загалом та дією ринкових механізмів.
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Анотація
В статті здійснено синтез засад державного регулювання житлового іпотечного
кредитування. Обґрунтовано доцільність диференціації державного регулювання житлової іпотеки
з найбільшою акцентуацією в сегменті кредитування економ-житла на первинному ринку.
Окреслено основні сфери системи державного регулювання житлової іпотеки в Україні.
Ключові слова: державне регулювання, житлова іпотека, первинний ринок, механізм
регулювання.
Аннотация
В статье осуществлен синтез основ государственного регулирования жилищного
ипотечного кредитования. Обоснована целесообразность дифференциации государственного
регулирования жилищной ипотеки с наибольшей акцентуацией в сегменте кредитования экономжилья на первичном рынке. Очерчены основные сферы системы государственного регулирования
жилищной ипотеки в Украине.
Ключевые слова: государственное регулирование, жилищная ипотека, первичный рынок,
механизм регулирования.
Annotation
The synthesis of basis of government regulation of mortgage has been exercised in the article. The
reasonability of differentiation of government regulation of mortgage with most accentuation in segment of
crediting of housing of economy-class has been grounded. The main spheres of system of government
regulation of mortgage in Ukraine have been described.
Key words: government regulation, mortgage, mechanism of regulation
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ОЦІНКА ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ОПЕРАЦІЙ БАНКУ ТА ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ
ЯК МЕТОД ЙОГО МІНІМІЗАЦІЇ
Постановка проблеми. Питання оцінки операційного ризику та шляхів його мінімізації, не
дивлячись на зростання актуальності, ще й досі залишається недостатньо вивченим. Здебільшого
аналізу операційного ризику банків присвячені дослідження зарубіжних авторів. Найбільш ґрунтовно
підходи до оцінки та мінімізації нефінансових ризиків викладені у Базелі ІІ – документі Базельського
комітету з банківського нагляду „Міжнародна конвергенція виміру капіталу та стандартів капіталу: нові
підходи. Згідно з оцінкою Базельського комітету з банківського нагляду, на забезпечення операційного
ризику кредитним організаціям необхідно виділяти не менше 12% їх капіталу. Регулювання
операційних ризиків сьогодні ускладнюється відсутністю даних про зв’язок кількісних характеристик
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ризиків з фактичними та потенційними фінансовими втратами, а також через недостатність
методологічного апарату оцінки операційних ризиків, пов’язаних, в тому числі, зі здійсненням банками
операцій на ринку цінних паперів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Необхідно зазначити, що здебільшого аналізу
операційного ризику банків присвячені дослідження зарубіжних авторів. Найбільш ґрунтовно підходи
до оцінки та мінімізації нефінансових ризиків викладені у Базелі ІІ. Також необхідно виокремити праці
таких авторів: П. Фонтноувел, В. Гарріті [5], К. Дутта [4]. Серед вітчизняних авторів на особливу увагу
заслуговує дослідження Б. Сазикіна [1].
Основною та найскладнішою проблемою управління операційним ризиком, який супроводжує
здійснення банківських інвестицій на фондовому ринку, є оцінка ймовірності виникнення операційного
ризику, вимірювання обсягу можливих втрат, а також визначення оптимальних шляхів мінімізації
такого ризику. Вирішення цього питання вимагає визначення значущих кількісних та якісних факторів,
які збільшують ймовірність реалізації негативних наслідків операційного ризику, а також
систематизації такого набору показників.
Постановка завдання. Мета дослідження в рамках даної статті полягає у висвітлені етапів
управління операційним ризиком інвестиційних операцій банку, основними з яких є оцінювання ризику
та застосування підходів до зменшення його негативного впливу на фінансовий результат банку від
здійснення операцій на ринку цінних паперів.
Виклад основні матеріалу дослідження. Перш за все необхідно дати чітке визначення
поняттю „операційний ризик інвестиційних операцій банку”. Під операційним ризиком інвестиційних
операцій банку слід розуміти особливий вид ризику виникнення у банку втрат в результаті
невідповідності встановлених порядків та процедур здійснення банківських операцій з інвестування
законодавству України або їх порушення, некомпетентності або помилок співробітників банку,
недостатності функціональних можливостей інформаційних, технологічних та інших систем. Іншими
словами, операційний ризик – це ризик втрат внаслідок неадекватності або збоїв у внутрішніх
процесах, ІТ-системах, дії людського фактору або зовнішніх подій.
Процес управління операційним ризиком при здійсненні банком інвестиційних операцій із
цінними паперами має бути гармонійно інтегрованим у існуючу в банку систему ризик-менеджменту,
не порушуючи її цілісності. Таким чином менеджмент операційного ризику має включати реалізацію
наступних послідовних етапів:
 визначення факторів, які зумовлюють виникнення операційного ризику, пов’язаного з
банківськими операціями з цінними паперами;
 здійснення якісного аналізу операційного ризику інвестиційних операцій банку;
 кількісне оцінювання операційного ризику;
 мінімізації – зниження чи обмеження операційного ризику за допомогою відповідних методів
управління;
 моніторинг як здійснення постійного контролю за рівнем операційного ризику інвестиційних
банківських операцій з механізмом зворотного зв’язку.
У контексті інвестиційних операцій банку основним фактором виникнення операційного ризику є
недостатня кваліфікованість персоналу, яка призводить до помилок та прорахунків при управлінні
банківською інвестиційною діяльністю. Наприклад, неправильний вибір цінних паперів для
інвестування порівняно з іншими видами фінансових інструментів може бути зумовлений неточною
оцінкою інвестиційних якостей цінних паперів, їх співвідношення один з одним. Таким чином,
некомпетентність аналітика може призвести до виникнення селективного ризику (ризику
неправильного вибору) і, як наслідок, до недоотримання прибутку (вартість альтернативних
можливостей) або, навіть, до від’ємного результату від здійснення інвестиційної операції. Прорахунки
аналітиків у визначенні часу купівлі або продажу цінних паперів, які генерують виникнення часового
ризику, реалізуються у втратах банку від вкладання коштів у фінансові інструменти або у
недоотриманні запланованого прибутку.
Також фактором операційного ризику, який виникає при здійсненні інвестиційних операцій
банком, може бути недосконалість функціональних можливостей інформаційних та технологічних
систем. Така недосконалість проявляється у збоях комп’ютерних програм, несанкціонованому доступі
до внутрішньої банківської інформації, яка містить комерційну або банківську таємницю, а також
неадекватності існуючого програмного та апаратного забезпечення складності поточної діяльності.
Вплив даних факторів на реалізацію банком інвестиційних операцій також призводить до негативних
результатів.
Таким чином, як видно з вищезазначеного, нехтування оцінкою операційного ризику в процесі
загальної оцінки ризикованості інвестиційних банківських операцій може призвести до виникнення
непередбачуваних втрат для банківської установи.
Наступним кроком, який має бути здійснений в процесі менеджменту операційного ризику, є
його якісна оцінка. Якісне вимірювання операційного ризику передбачає оцінку ймовірності та оцінку
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можливих наслідків реалізації ризику. Градація якісних оцінок імовірності може бути представлена
наступним чином:
 висока – імовірність понесення банком втрат кожен рік на рівні більше 25%. Тобто, за високого
рівня операційного ризику існує значна потенційна ймовірність того, що негативно класифікована
подія відбудеться кілька разів протягом року;
 середня – існує ймовірність на рівні до 25% настання негативної події протягом року (за
наявності історичних даних);
 низька – практично відсутня імовірність (менше 2%) реалізації операційного ризику протягом
року.
З урахуванням того, що практика менеджменту українських банків не містить стандартизованих
підходів до управління операційним ризиком, а отже характеризується відсутністю статистичних даних
з цього питання, варто зазначити, що якісна оцінка рівня операційного ризику має здійснюватися
менеджерами більшою мірою відповідно їхнього досвіду та психологічних особливостей, ніж на основі
конкретної історичної інформації. Звісно, в даних умовах можна спиратися на зарубіжний досвід,
проте, зважаючи на численні основоположні відмінності між вітчизняним та зарубіжним підходами до
управління банківською діяльністю, варто зупинитися на експертному методі якісного визначення
ступеню операційного ризику в банку.
Кількісне вимірювання операційного ризику, що супроводжує реалізацію інвестиційних операцій
банку, засноване на оцінці величини очікуваних збитків та може бути здійснене за допомогою так
званого індикаторного підходу. Індикаторний підхід передбачає визначення значення операційного
ризику для кожної операції банку, чим є зручним з точки зору оцінки ризикованості операцій банку з
вкладання коштів у придбання цінних паперів як окремого виду банківської діяльності, або як певної
«бізнес-лінії».
Згідно описаного методу величина операційного ризику визначається як:

OR = k ⋅ Ind , де

(1)

OR - величина операційного ризику, грош. од.;
k - коефіцієнт, який характеризує якісний параметр операційного ризику;
Ind - індикатор бізнес-лінії (напрямку банківської діяльності), грош. од.
Як показник індикатора інвестиційних операцій банку запропоновано прийняти валовий
процентний дохід банку від зазначених операцій, адже він є складовою сукупного чистого процентного
доходу банку, який складає більшу частину операційного доходу, від якого, в свою чергу, залежить
розмір капіталу банку.
Таким чином величина індикатора інвестиційних операцій банку з цінними паперами
визначатиметься як середньоарифметична величина валового процентного доходу від зазначеної
бізнес-лінії за останні три роки відповідно до рекомендацій Базеля ІІ:
n

Ind =

∑ TII
i =1

i

(2)
, де
TII i - валовий процентний дохід від інвестиційних операцій банку з цінними паперами в і-тому

3

періоді, і = 1, 2, 3, тис. грош. од.
Поряд з питанням оцінки операційного ризику інвестиційних операцій постає завдання його
мінімізації. Спираючись на класичні підходи до мінімізації ризиків, зменшення рівня операційного
ризику необхідно здійснювати шляхом формування резервів.
Згідно вимог системи стандартів капіталу, прийнятої Базельським комітетом з банківського
нагляду (далі Базель ІІ) з метою вдосконалення управління ризику визнана необхідність резервувати
певний обсяг капіталу на операційний ризик у відповідності зі співвідношенням:
Власний _ капітал
(3)
≥ 8%
Кредитний _ ризик + Ринковий _ ризик + Операційни й _ ризик
Як вже зазначалося, у підході Базеля ІІ операційний ризик пропонується оцінювати величиною
збитків. Такі збитки мають покриватися певною частиною капіталу ORC.
Проте в контексті аналізу ризиків та визначення методів їх мінімізації, які притаманні
банківським інвестиційним операціям, необхідно визначити розмір відрахувань у резерви під
операційний ризик, який генерується саме операціями з інвестування у цінні папери, тобто,
виокремити тільки обсяг тих резервів, що мають бути сформовані під зазначену частину операційного
ризику, із сукупного значення відрахувань з балансового капіталу банку для покриття втрат від
операційного ризику.
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Для вирішення цього завдання запропоновано припустити, що загальна сума відрахувань
капіталу розраховується шляхом складання сум відрахувань по кожній бізнес-лінії. Отже сума
відрахувань капіталу під операційний ризик інвестиційних операцій банку може бути виражена за
допомогою наступної формули:
ORC = β ⋅ m ⋅ IA , де
(4)

β
m

- коефіцієнт бета для бізнес-лінії, встановлений Базельським комітетом, β = 18%;
- встановлений Базельським комітетом коефіцієнт для бізнес-лінії,
m = 0,0084;
IA - загальна сума здійснених інвестицій у цінні папери, усереднена за останні три роки, тис.
грош. од.
Окрім формування резервів, зниженню операційного ризику інвестиційних операцій банку
сприятимуть:
 розроблення і впровадження процесу навчання з метою підвищення кваліфікації
працівників;
 постійне підвищення кваліфікації керівного складу та працівників банку щодо ризикменеджменту;
 періодичне тестування встановлених процедур та технологій здійснення інвестиційних
операцій банку, а також їх вдосконалення.
Нарешті, на останньому етапі процесу управління операційним ризиком інвестиційних
банківських операцій має здійснюватися моніторинг як постійний контроль за його рівнем з наявністю
зворотного зв’язку. З цією метою необхідно забезпечити на постійній основі (наприклад,
щоквартально) надання звіту з аналізу рівня операційного ризику, що супроводжує операції банку з
вкладання коштів у цінні папери, керівництву банківської установи. При цьому надання подібної
інформації має здійснюватися структурними підрозділами банку в межах власних повноважень, а
саме:
 підрозділом, який виконує функції з ризик-менеджменту, надається інформація щодо якісної
та кількісної оцінки рівня операційного ризику інвестиційних операцій банку, прийнятності його рівня та
методів управління;
 підрозділом, який виконує функції внутрішнього аудиту, відзначаються недоліки та можливості
для вдосконалення методології управління операційним ризиком банку, який виникає при вкладанні
коштів у цінні папери, надаються стратегічні та управлінські покращення з цього питання;
 підрозділами, які відповідають за здійснення активних операцій з цінними паперами (фронт-офіс),
здійснюється підготовка та надання вичерпної інформації щодо контрагентів та заінтересованих осіб.
Дана інформація повинна надаватися підрозділу банку, відповідальному за інформатизацію, та
вищому керівництву банку для ознайомлення, аналізу, прийняття та впровадження відповідних рішень.
Висновки з проведеного дослідження. Враховуючи вищезазначене, необхідно наголосити на
наступному.
1. Операційний ризик інвестиційних операцій банку – особливий вид ризику виникнення у банку
втрат в результаті невідповідності встановлених порядків та процедур здійснення банківських операцій з
інвестування законодавству України або їх порушення, некомпетентності або помилок співробітників банку,
недостатності функціональних можливостей інформаційних, технологічних та інших систем.
2. Процес управління операційним ризиком інвестиційних операцій банку має бути гармонійно
інтегрованим у загальну систему ризик-менеджменту банківської установи.
3. Етапи менеджменту операційного ризику включають:
 ідентифікація ризик-факторів;
 якісна (експертна) оцінка;
 кількісний аналіз;
 мінімізації ризику;
 моніторинг та контролю із забезпеченням зворотного зв’язку.
4. Основним методом зменшення негативного впливу реалізації операційного ризику операцій
банку з цінними паперами залишається формування резервів.
5. Окрім формування резервів, зниженню операційного ризику інвестиційних операцій банку
сприятимуть:
 розроблення і впровадження процесу навчання з метою підвищення кваліфікації працівників;
 постійне підвищення кваліфікації керівного складу та працівників банку щодо ризикменеджменту;
 періодичне тестування встановлених процедур та технологій здійснення інвестиційних
операцій банку, а також їх вдосконалення.
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Анотація
У статті проаналізовані можливі підходи до оцінки операційного ризику та запропоновані
шляхи мінімізації негативного впливу його реалізації на фінансовий результат банківської
установи. Висвітлені основні етапи управління операційним ризиком, пов’язаним зі здійсненням
банком операцій на ринку цінних паперів. Розроблені рекомендації щодо впровадження системи
менеджменту операційних ризиків у вітчизняних банках з урахуванням зарубіжного досвіду.
Ключові слова: банк, збиток, інвестиція, менеджмент, мінімізація, оцінка, резерв, ризик.
Аннотация
В статье проанализированы возможные подходы к оценке операционного риска и
предложены пути минимизации негативного влияния его реализации на финансовый результат
банковского учреждения. Также обозначены основные этапы управления операционным риском,
связанным с проведением банком операций на рынке ценных бумаг. Разработаны рекомендации по
внедрению системы менеджмента операционных рисков в отечественных банках с учетом
зарубежного опыта.
Ключевые слова: банк, убыток, инвестиция, менеджмент, минимизация, оценка, резерв,
риск.
Annotation
In the article analysis of possible approaches to the operational risk measurement and propositions
how to minimize the negative impact of its implementation on the financial result of the bank institution. Also
key stages of the operational risk management related to the bank's operations on securities market are
highlighted. Developed recommendations on operational risks management system introduction in domestic
banks according to the foreign experience.
Key words: bank, loss, investment, management, minimization, estimation, reserve, risk.
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АКТУАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА УКРАЇНИ

1

У Тернопільському національному економічному університеті у 2011 р. вийшло у світ наукове
видання, яке привернуло увагу не лише широкого загалу наукової спільноти, а й керівників і
спеціалістів підприємств агропромислового виробництва. Підняті автором проблеми сучасного
розвитку м’ясного скотарства виявилися наскільки болючими для нашої країни, що не залишили
байдужими нікого із працюючих у будь-якій сфері аграрного сектору економіки. Логічно викладене
системне в теоретичному й практичному аспектах дослідження потреби тваринництва і м’ясного
скотарства у підвищенні ефективності і конкурентоспроможності, взаємозв’язку економічних інтересів,
узгодженості нормативно-правових принципів діяльності, стратегічних напрямів відтворення основного
і оборотного капіталу аграрних підприємств та відродження сільськогосподарського виробництва,
пронизане духом щирого вболівання за ці галузі й патріотизму, забезпечило визнання цього видання.
Монографія “Конкурентоспроможність м’ясного скотарства України: теорія і практика” є
ґрунтовною науковою працею, метою якої є розкриття теоретичних засад та практичних механізмів
забезпечення конкурентоспроможного розвитку галузі м’ясного скотарства як складної організаційноекономічної системи на основі використанні інноваційних технологій управління галуззю за допомогою
формування ефективних інтеграційних відносин, механізмів регулювання і державної підтримки.
За останні роки у розвитку галузі м’ясного скотарства склалась кризова ситуація,
першопричиною якої стали негативні тенденції в соціально-економічному житті: низька купівельна
спроможність населення, що призвело до зниження попиту; подорожчання енергоносіїв;
нееквівалентний обмін між промисловістю й сільським господарством. Виникли й продовжують
існувати недоліки у системі закупівель і комплектування резервів продовольства держави,
недобросовісна конкуренція і тіньові схеми імпорту продовольства. З великими труднощами
функціонує кредитна і податкова системи. Відтак тваринництво стало збитковим, що в кінцевому
підсумку спричинило скорочення поголів’я тварин і зменшення обсягів виробництва м’яса і м’ясних
продуктів. Це призвело до зниження рівня споживання даної продукції в Україні. Він є набагато
нижчим від раціональної, науково обґрунтованої норми, не сягає і мінімальної норми, розробленої
Інститутом гігієни харчування на кризовий період.
Структура монографії є системною логічною та змістовно завершеною і складається з чотирьох
розділів.
У першому розділі “Теоретико-методологічні засади конкурентоспроможності” розкрито роль
історичного розвитку конкуренції у формуванні економічних відносин. Показано поділ основних
трактувань
категорії
“конкуренція”.
Проаналізовано
ієрархічний
підхід
до
вивчення
конкурентоспроможності з позицій продукції, підприємства, галузі, національної економіки. Визначено,
що це різні за сутністю поняття, що гармонійно доповнюють один одного, виступають соціальноекономічною формою єдності ефективності виробництва, організації управління і подальшої стратегії
розвитку.
У другому розділі “Теоретичні аспекти розвитку галузі м’ясного скотарства” розглянуто
формування галузі м’ясного скотарства в системі АПК країни. Розкрито особливості розвитку галузі
м’ясного скотарства в сучасних умовах і дано оцінку потенціалу галузі з точки зору організаційнотехнологічних аспектів функціонування. Автор, зокрема, зазначає, що головним завданням
м’ясопродуктового підкомплексу України є забезпечення внутрішньої потреби держави м’ясом тільки
за рахунок власного виробництва. Досліджено, що галузь м’ясного скотарства є цілісним виробничогосподарським комплексом, який об’єднує підприємства, що займаються вирощуванням великої
рогатої худоби, забезпечують доставку і збут продукції, відтворення племінних якостей, обслуговують
потреби у машинобудуванні для тваринницьких ферм, беруть участь у науково-дослідних, проектноконструкторських і технологічних розробках тощо.
У третьому розділі “Оцінка функціонування галузі м’ясного скотарства” проведено оцінку стану
функціонування м’ясного скотарства. Здійснено аналіз конкурентоспроможності виробництва м’яса
яловичини
у
сільськогосподарських
підприємствах
України.
Розкрито
і
дано
оцінку
конкурентоспроможності ринку м’яса яловичини та вплив на нього основних чинників. Автор відзначає,
що в останні роки в м’ясному скотарстві відбуваються суттєві негативні зміни, які полягають як у
скороченні поголів’я худоби, так і зменшенні виробництва яловичини.
У четвертому розділі “Стратегічні напрями формування конкурентоспроможного розвитку галузі
1

Пуцентейло П. Р. Конкурентоспроможність м’ясного скотарства України: теорія і практика : монограф. /
П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : ВПЦ “Економічна думка ТНЕУ”, 2011. – 420 с.
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м’ясного скотарства” здійснено розгляд концептуальних завдань і їх вирішення щодо
конкурентоспроможного розвитку галузі м’ясного скотарства України. Значну увагу приділено
науковому забезпеченню конкурентоспроможного розвитку галузі. Автор обґрунтував формування
ефективних інтеграційних відносин у м’ясному скотарстві. Розкрив механізм регулювання
конкурентоспроможного розвитку з одночасною державною підтримкою галузі.
Однак монографія має окремі недоліки. Надто стисло висвітлені проблеми забезпечення
кормами сільськогосподарських товаровиробників. Не повною мірою висвітлено питання управління
конкурентоспроможністю у м’ясному скотарстві.
В цілому, монографія “Конкурентоспроможність м’ясного скотарства України: теорія і практика” є
цілісним завершеним логічним дослідженням, відповідає всім вимогам, які ставляться до наукової
літератури даного виду. Вона може бути цікавою не лише науковцям, а й буде корисною керівникам і
фахівцям агропромислової сфери щодо підвищення конкурентоспроможності галузі м’ясного
скотарства і є значним внеском у розвиток економічної аграрної науки.
І. Ф. Баланюк, д. е. н., професор, зав. кафедри обліку і
національного університету ім. Василя Стефаника
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Затверджено Постановою Президії ВАК України від 22 грудня 2010 р.
№ 1-05/8 як наукове фахове видання України
(Бюлетень ВАК України №2, 2011 с.8)
НАУКОВІ СТАТТІ МОЖУТЬ НАДСИЛАТИ
науковці, викладачі, магістри, аспіранти, докторанти, всі ті, хто займається науковою діяльністю за
такими напрямами:
•
економіка та управління національним господарством;
•
економіка та управління підприємствами;
•
регіональна економіка;
•
економіка природокористування і екологія;
•
інноваційно-інвестиційна діяльність;
•
облік, аналіз і аудит;
•
менеджмент, маркетинг, підприємництво;
•
фінансово-кредитна система.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

При підготовці матеріалів до друку редколегія рекомендує дотримуватись таких вимог:
І. Стаття має бути написана української мовою (в окремих випадках іноземною мовою) й
оформлена відповідним чином: індекс УДК (на початку ліворуч); дані про автора (на початку
праворуч від тексту) – прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку), науковий ступінь, вчене
звання, посада, місце роботи або навчання (без скорочень); назва статті (в центрі); текст статті, з
відображенням в ній обов’язкових елементів згідно з вимогами ВАК України до наукових статей
(Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003р. №7-05/1), а саме: постановка проблеми у
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх
досліджень чи публікацій, в яких започатковано розв’язування даної проблеми і на які спирається
автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена
стаття; постановка завдання; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів; висновки з проведеного дослідження; бібліографічний список
(не менше 8-ми джерел; на кожну позицію у бібліографічному списку має бути посилання в тексті
статті), оформлений відповідно до стандартів (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006); анотація українською,
російською та англійською мовою (рекомендовано п’ять-шість рядків); ключові слова українською,
*
російською та англійською мовою. Взірець оформлення розміщений після вимог.
ІІ. Стаття повинна бути набрана на комп’ютері. Обсяг статті – не менше 6 сторінок формату
А-4, набраних в редакторі Word версій 97; 98; 2000; 2003; RTF. Шрифт тексту –Times New Roman,
розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх сторін – 20 мм.
ІІІ. Якщо стаття містить таблиці, то вони повинні бути компактними, мати назву. Математичні
формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та
ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не подавати.
Посилання на літературу подавати безпосередньо в тексті у квадратних дужках, зазначаючи
порядковий номер джерела, під яким воно внесено до списку літератури, та через кому конкретну
сторінку.
IV. Для друку статті приймається пакет таких документів: електронний варіант статті на
дискеті формату 3,5 або на диску; паперовий варіант статті, підписаний автором (авторами);
завірена відповідним чином рецензія доктора економічних наук (якщо серед авторів немає доктора
економічних наук), рецензія доктора або кандидата економічних наук – для магістрів; відомості про
авторів на окремому аркуші: адреса, контактний телефон, електронна адреса, місце роботи
(навчання), посада, вчене звання, науковий ступінь; копія документа про сплату. Вартість однієї
сторінки публікації – 25 грн. (включаючи пересилання журналу автору статті). Для одноосібних
статей докторів наук пільга – безкоштовний друк у журналі (не більше 5 пільгових статей в одному
номері).
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Хроніка подій. Повідомлення.
V. Пакет документів передається або надсилається за адресою: 29016, м. Хмельницький,
вул. Львівське шосе 51/2, ПВНЗ «УЕП», проректору з науково-методичної роботи.
Телефон для довідок: (0382) 72-82-50 (вн.127) або e-mail: s.kapitanets@mail.ru
VI. Відшкодування видавничо-поліграфічних витрат перерахувати за реквізитами:
ПП Стельмащук А.М., ід.код 1729201934, рахунок 26001000258126
В Головному офісі ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023
Примітка: при перерахуванні коштів обов’язково вказувати призначення платежу (за послуги
в опублікуванні статті в журналі "Сталий розвиток економіки»" з відміткою прізвища
відправника).
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