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ВСТУП
В Україні розвиток системи економічної освіти має бути

віднесено до найвищих національних пріоритетів. Сьогодні
особлива увага зосереджується на вищій економічній освіті,
яка розглядається не тільки як інституція для задоволення
фазових потреб особистості, а й як духовна необхідність
сучасної людини. Але у реформаторській діяльності на ос�
вітянській ниві чітко простежуються недоліки концептуаль�
ного характеру, які можуть мати значні негативні наслідки
у майбутньому для всієї системи освіти в Україні. В освітній
технології має велике значення виробничий фактор.

Про його вимоги у навчальному процесі є багато тлу�
мачень, а про те, звідки візьмуться ці спеціалісти, які волод�
ітимуть сучасними науковими знаннями, інноваційними ме�
тодами навчання, передаватимуть молодій аудиторії твор�
чу наснагу мало досліджень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Потрібно наголосити, що принцип "Були б учні, а вчи�

телі знайдуться", який свідомо чи несвідомо закладений у
багатьох урядових програмних документах, є помилковим .
"Немає вчителя — немає учня, є вчитель — є й учень". Саме
на таких засадах завжди були побудовані ефективні освітні
системи. Тому заходи щодо формування, розвитку і відтво�
рення "людського капіталу" освітянської сфери мають по�
сісти пріоритетні місця в урядових програмах і діях.

Найочевиднішою, але не менш безнадійною, є проблема
матеріальної зацікавленості у викладацькій справі. Сьогодні
вона фактично розв'язується шляхом розширення кола вик�
ладання через різні форми сумісництва. Але така форма ком�
пенсації низьких тарифних ставок має два суттєвих недоліки.
По�перше, вона потребує роботи у режимі часового і фізич�
ного перевантаження, що веде до фактичної відмови від серй�
озної роботи у напрямі професійного саморозвитку та нау�
кових досліджень, а по�друге — вона не дає впевненості в
постійних майбутніх заробітках. Останній аспект є вельми
значущим у мотивації викладацької праці, але він узагалі не
враховується сучасними системами її оплати в Україні.

Якось непомітним для урядовців став той очевидний
факт, що професія університетського професора, доцента,
вченого — це професія з дуже довгим у часі "технологічним
циклом підготовки", це професія всього життя. Висока ква�
ліфікація викладача формується роками напруженої праці,
її необхідно постійно підтримувати на високому рівні. У
зв'язку з цим дуже важливим є створення системи оплати,
в якій матеріальна зацікавленість формується протягом
"життєвого циклу" професійного викладача. Молода люди�
на, яка вступає на цю стезю, повинна бачити своє майбутнє
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забезпечене життя. Відсутність цих гарантованих перспек�
тив сьогодні призводить до того, що обдарована молодь пе�
реважно не пов'язує свій життєвий шлях з викладацькою
професією. Нині більшість молодих аспірантів, які працю�
ють в університетах, не мають мотивації до надзусиль в ово�
лодінні цією колись вельми конкурентною професією, пе�
ребуваючи в очікуванні пристойних бізнесових чи адмініст�
ративних пропозицій.

Іншою гострою проблемою підготовки викладацьких
кадрів для вищої економічної освіти України є володіння су�
часними науковими знаннями і вміння використовувати їх у
навчальному процесі. Сьогодні середній викладач економіч�
них дисциплін не обізнаний з науковими досягненнями у
своїй галузі спеціалізації, він не має можливостей ретельно�
го відслідковування поточної монографічної та навчальної
літератури, яка визначає останню тенденцію у відповідних
освітніх Технологіях. Крім того, він не володіє інформацією
з провідних міжнародних економічних журналів, не має мож�
ливостей спілкуватися з колегами на міжнародних наукових
конференціях тощо. Все це можна виправити тільки тоді, коли
наш середній викладач буде постійно займатися науковою
роботою, буде інтегрований у світову наукову спільноту. Але
для цього необхідно створити відповідні умови.

Насамперед потребує всебічного розвитку вузівська
наука.

Хоча вчені не мають єдиної думки щодо шляхів та ме�
ханізмів інтеграції наукових знань, все ж таки серед основ�
них її напрямів виділяють наступні:

1. Математизація, кібернетизація, технізація різних на�
укових сфер.

Математизація забезпечує спільність наукових прин�
ципів і законів на основі спільності математичних понять і є
одним із давніх шляхів інтеграції наукових знань. Як зазна�
чав А. Рей, математика розкриває відношення між речами з
точки зору порядку, числа і довжини. Методи математики
сьогодні широко впроваджуються в багатьох дисциплінах.
Математизація знань, — зазначав М. Г. Чепіков, — не тільки
призводить до підвищення теоретичного рівня науки, а й
якісно збагачує системи їхніх понять, надаючи їм часом за�
гальнонаукового характеру". Це, безперечно, сприяє інтег�
рації науки та наукових знань.

2. Узагальнення й ущільнення, стиснення й акумуляція
наукової інформації; як наслідок, формування в окремих га�
лузях узагальнених теорій, розвитку між наукових теорій,
утворення метатеорій та метанаук, створення наукової кар�
тини світу. При цьому часткові закони, поняття та теорії пе�
реходять у ранг загальних, даючи змогу пояснити велику
кількість конкретних властивостей і зв'язків. Так, теорія си�
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стем, побудована на основі принципів, характерних для ба�
гатьох галузей наук (відповідність, інваріантність, простота
тощо), є найбільш загальною інтеграційною теорією. За за�
думом її творців (J.I. Берталанфі, А. Рапопорт), теорія сис�
тем мала слугуватися засобом аналізу різноманітних об'єк�
тів природи, бути системою для виявлення в них спільних
властивостей. Її мета — допомогти вченим подолати, вико�
ристовуючи математичний апарат, доступний для широкого
застосування, інформаційну відчуженість. Такі поняття
теорії систем, як цілісність, система, структура, елемент,
організація, перетворилися у загальнонаукові, стали осно�
вою системно� структурного підходу. Підкреслювалося, що
узагальнення, концентрація і "стиснення" наукової інфор�
мації збільшують ступінь організованості, упорядкованості
та системності кожної галузі. Зокрема і всієї науки в цілому.

3. Уніфікація наукової інформації, мови науки та її по�
нятійно�категоріального апарату. Внаслідок уніфікації деякі
поняття окремих наук перетворюються на загальнонаукові
або філософські (наприклад, система, елемент, структура,
інформація, ентропія тощо).

4. Створення загальних теоретичних методів досліджен�
ня (моделювання, статистичного, системно�структурного та
ін.). У процесі розвитку методи та теорії одних наук асимі�
люються іншими, що пов'язано зі зміною змісту та структу�
ри взаємодіючих наук, змінюються і збагачуються предме�
ти їхнього дослідження.

5. Внутрішня інтеграція, розроблення її комплексних
напрямів. Вимога єдності науки та наукових знань випли�
ває із самої природи філософського пізнання і має об'єктив�
ну основу, яка виявляється в єдності матеріального світу,
всебічних зв'язках явищ і процесів, що відбуваються в при�
роді. Наука — це внутрішнє єдине ціле. Її розподіл на ок�
ремі галузі зумовлений не стільки природою, скільки обме�
женістю людського пізнання. Насправді існує безперервний
ланцюг від фізики і хімії через біологію і антропологію до
соціальних наук, ланцюг, який в жодному місці не може бути
розірваний, хіба що лише безпідставно.

6. Діалектизація науки, посилення взаємодії філософії
та конкретних наук. Успішне подолання бар'єрів, які скла�
лися між окремими галузями науки, вироблення цілісного
погляду на досліджувані об'єкти світових різнорівневих
освітніх систем потребує застосування діалектичного спо�
собу мислення, спрямованого на встановлення всебічних
зв'язків явищ і процесів об'єктивної дійсності, на здобуття
синтезованих знань про об'єкти, на широке теоретичне уза�
гальнення, яке руйнує сталі межі між різноманітними підхо�
дами до проектування освітніх систем.

ВИСНОВКИ
Розгорнута науковцями протягом останніх років диску�

сія про національну кризу вищої освіти відобразила не�
відповідність існуючої організації освіти змісту і методам на�
вчання, характерного для інформаційного високотехнологіч�
ного суспільства. Було запропоновано багато рекомендацій,
проектів, концепцій, ідей реформування сфери вищої освіти.
Але аналіз показує, що між впровадженням педагогічних но�
вацій, перенесенням західних штампів на національний грунт
освіти і його реальним втіленням досі існує велика дистанція.

Процес формування особистості, її онтогенез має над�
то складний характер. Серйозним недоліком теоретичного
аспекту майбутніх фахівців до їхньої наступної професій�
ної діяльності є традиційне моно�суб'єктивне уявлення
представників психолого�педагогічних наук і практичних
працівників вищої освіти про організацію, форми і засоби
базової економічної освіти.

При проектуванні новітніх освітніх систем виникають
проблеми, що стосуються формування тої чи іншої галузі
знань як окремої, так і в складі із спорідненою з нею, враху�
вання необхідних для напряму професійного спрямування
спеціальностей, співвідношення в конкретних випадках
змісту, освітньо�кваліфікаційного рівня та напрямку підго�
товки фахівців.

Дослідники відмічають, що інтеграція наукових знань мож�
лива лише за певних умов, серед яких однією з найважливі�
ших є наявність інтегруючих факторів або, як їх ще назива�
ють, інтеграторів". Інтеграторами можуть бути складні об'єкти
пізнання, наукові ідеї та теорії, наукові і міжнаукової принци�
пи, загальні методи дослідження, окремі науки, а також нау�
кові картини світу. При цьому спостерігається різний підхід
до визначення самого поняття "інтеграція" в навчальному про�
цесі. С.І. Архангельський під інтеграцією розуміє взаємозв'я�
зок змісту, методів та видів навчання; Д. Звєрєв в її основу по�

кладає цілісність системи навчання, В.І. Каган та І.А. Сичені�
ков вбачають Інтеграцію в створенні єдиної методичної сис�
теми, спрямованої на досягнення кінцевої мети І навчання;
Ш.В. Моштук вважає, що "інтеграція — це глибокий процес
внутрішньої взаємодії методів проникнення наукових знань,
що становлять навчальні предмети". Великого значення вив�
ченню явищ і процесів у їхньому взаємозв'язку надавав А.
Дістервег. Він підкреслював, що знання окремих явищ без
їхнього узагальнення в кращому випадку може призвести до
емпіризму, але це сприятиме усвідомленню їхніх джерел і при�
чин. Якби проблема торкалася лише невеликої сількості под�
ібної добре відомої "кризової" діяльності, її можна було б,
щонайменше, обмежити і чітко окреслити рамки.

При детальному проектуванні різнорівневої системи
підготовки фахівців невизначеність дослідника спостері�
гається вже на рівні базових ознак. Простий перелік варі�
антів свідчить про те, що тут будь�яке рішення не розв'яже
проблему, бо все одно відірве кожну спеціальність різного
рівня підготовки або від галузі знань з вивчення відповідно�
го виду діяльності, або від того виду діяльності, в якому і
працюватиме, врешті�решт, фахівець.

Якщо проблема не має задовільного розв'язання, вона,
найімовірніше, є некоректно поставленою. Проте, якщо
навіть взяти висновок за робочу гіпотезу, це змусить нас
знову перейти до нових міркувань. Адже некоректною по�
становкою в цьому разі доведеться визнати саму спробу
перенести на вітчизняний грунт базові, вихідні принципи
класифікатора міжнародних освітніх систем ЮНЕСКО, що
доповнює усталені традиції, дає можливість Україні увійти
до світового товариства, порівнювати й узгоджувати націо�
нальну освітню систему із загальновизнаними світовими
системам розвинених держав.

Порочне коло, в яке практично ми потрапили, свідчить,
що за допомогою однієї логіки цю проблему розв'язати не
можна. Стратегію концептуального підходу до проектуван�
ня новітніх різнорівневих освітніх систем нам дає лише істо�
рико�культурний контекст, який визначає певне місце, ба�
гатофакторний характер. На результатах цього процесу
позначається генотип особистості, фактори і природні умо�
ви, в яких він відбувається. Найближче оточення, економічні
фактори, побутові умови, якість роботи вищих навчальних
закладів, традиції, звичаї тощо значно впливають на перебіг
процесу Формування особистості і її результати.

Отже, розглядаючи економічну освіту як сформовану
систему різнорівневої " підготовки фахівців, інтеграція є од�
ним із факторів її розвитку, який веде до зростання
цілісності системи навчання. При цьому відбувається збли�
ження відібраних спеціальностей, аж до їхнього об'єднан�
ня в напрями підготовки фахівців з вищою освітою за про�
фесійним спрямуванням, яким властивий більший ступінь
цілісності їхнього функціонування. Внаслідок об'єднання
інформації декількох спеціальностей формується якісно
нове утворення, яке не можна звести до одного часткового
прояву.

Таким чином, у процесі інтеграції система різнорівне�
вої підготовки фахівців формує напрями професійного
спрямування, виступає як якісно нова, цілісна система, наді�
лена інтегративними властивостями, які докорінно відрізня�
ються від властивостей окремих знань, що створили цю си�
стему. Сучасна ситуація на ринку праці в Україні така, що
потрібні працівники, здатні працювати в різних сферах, які
вміють екстраполювати ідеї з однієї професійної області в
іншу. Практика показує, що найбільшим попитом користу�
ються фахівці, котрі, крім своєї основної освіти, дістали
другу вищу економічну. Цінним є саме отримання вищої
економічної освіти, яка дає знання, необхідні для розумін�
ня економічних подій і змін у національній економіці. Заз�
начимо, що саме фахівці з вищою економічною освітою зай�
мають управлінські й керівні посади на підприємствах і
фірмах. Розуміння й принципів дії економічної системи дає
змогу керівникам фірм чіткіше формулювати задачі та стра�
тегії. Наприклад, керівник, який розуміє причину й наслідки
інфляції, здатний приймати мудріші господарські рішення,
ніж той, хто є фахівцем тільки в одній галузі.

У світі зростає попит на фахівців нового покоління —
розроблювачів високих технологій, що володіють метода�
ми економічного моделювання, прогнозування, інформати�
ки й управління.

Сподіваємось, що наявність таких високоосвічених
фахівців сприятиме підйому як економіки України в ціло�
му, так і інвестиційної активності зокрема.
Стаття надійшла до редакції 25.09.2015 р.
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ВСТУП
 Економічна система як специфічний спосіб організації

господарської діяльності є результатом поєднання двох
протиріч — монопольного і конкурентного. Монополізо�
ваність передбачає наявність на ринку обмеженої кількості
виробників конкретного товару, які здійснюють впорядко�
вані, узгоджені та передбачувані дії. Але маючи монополь�
ну складову, сучасний ринок, більшою мірою є стихійною
системою. Основою стихійності ринку є участь у конку�
ренції багатьох самостійних, незалежних виробників з
різними умовами виробництва та індивідуальними характе�
ристиками продукції. Кожен з них може самостійно і в
односторонньому порядку обмежувати можливість інших
впливати на загальні умови обігу товарів на відповідному
ринку.

За сучасних умов глобалізації світової економіки спос�
терігається посилення конкуренції, яке притаманне для всіх
країн та галузей національних економік. Розвиток вітчиз�
няної ринкової активності супроводжується процесами
створення нових підприємств та торгових марок, що зумов�
лює подальше загострення конкуренції. Українські підприє�
мства змушені витримувати конкуренцію не тільки на внут�
рішньому, але й на зовнішньому ринках. Однією з причин
низької конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
є низька активність боротьби за розширення частки на внут�
рішньому та зовнішньому ринках, просування товарів та
завоювання прихильності споживача. У зв'язку з цим по�
стає нагальна потреба оцінки рівня конкурентоспромож�
ності підприємства, а тому підвищення конкурентоспро�
можності українських товаровиробників має стати вагомим
пріоритетом їх конкурентної політики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Конкуренція як невід'ємний ринковий атрибута стала
неодмінною умовою існування ринкової форми господарю�
вання. З розвитком суспільства та появою нових шкіл еко�
номічної думки розуміння сутності ринкових відносин по�
глиблювалося, а разом з ним ускладнювалося й уявлення
про сутність конкуренції. Найбільш вагомий внесок у роз�
виток категорії конкуренції зробили А. Сміт, Д. Рікардо,
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COMPETITION: THE NATURE AND CONCEPT OF RESEARCH

Статтю присвячено дослідженню конкуренції як атрибута та неодмінної умови існування ринкової

форми господарювання. Встановлено, що основними концепціями її дослідження є: поведінкова — розуP

міння конкуренції як боротьби за гроші споживачів шляхом задоволення їх потреб; структурна — аналіз

структури для визначення ступеня свободи продавця й покупця на ринку, а також способу виходу на

нього; функціональна — суперництво "старого з новим". Визначено основні характерні риси наведених

концепцій та виокремлено їх недоліки.

The article studies the competition as the attribute and conditions for the existence of market forms of

management. Established that the basic concepts of the study are: behavior — understanding how competitive

struggle for the consumer money by meeting their needs; structural — structure analysis to determine the degree

of freedom seller and customer in the market, and the way out to it; functional — competition "old and new".

Determined the main characteristics of the above concepts and are allocated their shortcomings.
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Й. Шумпетер, Дж. Кейнс, П. Хайне, А. Маршалл, К. Мак�
конелл, С. Брю, Дж. Робінсон, М. Портер, Ж.Ж. Ламбен. У
економічній науці радянського періоду теорія конкуренції
практично не розглядалася.

Сучасний етап дослідження конкуренції представлений
роботами таких зарубіжних та вітчизняних вчених: Г.Л. Азо�
єва, І. Ансоффа, А.П. Градова, Г.Л. Багієва, Я.Б. Базилюк,
Л.В. Балабанової, М.Г. Білопольського, Б.Б. Буркинського,
Ф. Вірсема, А.Е. Воронкової, А.П. Градова, В.Л. Дикань,
Н.А. Дробітько, С.А. Єрохіна, П.С. Єщенка, П.С. Зав'ялова,
Ю.Б. Іванова, Ф. Котлера, Є.В. Лапіна, К. Макконела,
М. Портера, О.М. Тридіда, Р.А. Фатхутдінова, Х.А. Фасхіє�
ва, О.П. Челенкова, В.Г. Шинкаренка, А.Ю. Юданова, які
сформулювали основні ознаки конкуренції. Проте потре�
бує подальшого дослідження еволюція наукової думки щодо
основних форм розвитку конкуренції та її узагальнення.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Метою статті є дослідження наукової думки щодо сут�

ності категорії "конкуренція", визначення основних типів
її розвитку та особливостей прояву.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У науковій літературі не існує єдиного загально�
прийнятого визначення конкуренції, а тому доцільним є про�
ведення аналізу основних найпоширеніших її визначень,
сформульованих відомими науковцями. Слово "конкурен�
ція" (від. лат. — concurrentia) визначається як змагання або
суперництво. За класифікацією Ф. Шерера і Д. Росса, кри�
терії конкуренції можуть бути поділені на типи: поведінко�
ва, структурна, функціональна.

Ще А. Сміт визначав конкуренцію як поведінкову кате�
горію, коли досліджував її як спробу різних продавців вста�
новити контроль на ринку товарів. Він характеризував кон�
куренцію як суперництвом, що відбувається між продавця�
ми та покупцями за найбільш вигідні умови продажу това�
ру. При цьому основним методом конкурентної боротьби є
зміна ціни. Конкурентний механізм працював в уяві А. Сміта
як "невидима рука", яка таємно координує трансакції в рин�
ковій економіці. "Кожний індивід за необхідністю працює
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для того, щоб віддати суспільству такий щорічний доход, на
який він спроможний. В цілому він, однак, не прагне реалі�
зувати свій суспільний інтерес і не знає, наскільки він його
реалізує... Він прагне лише до власної вигоди, і у цьому, як і
у багатьох інших випадках, ним рушить невидима рука, що
забезпечує, нарешті, результат, про який він й не гадав" [8].
Захищаючи ідеї вільної конкуренції. А. Сміт засуджував
привілеї торгових компаній, закони про учнівство, цехові
постанови, закони про бідних, вважаючи, що вони обмежу�
ють ринок праці, мобільність робочої сили та масштаби кон�
курентної боротьби.

Взагалі прихильниками поведінкової концепції може�
мо вважати усіх економістів�класиків: К. Маркса, Т. Маль�
туса, Дж.С. Мілля, Д. Рікардо, Ж.Б. Сея, А. Сміта. Для усіх
вільна конкуренція, що панувала протягом XVIII—XIX
століть, була нездоланною. Зокрема К. Маркс писав: "За
своїм поняттям конкуренція є ні що інше, як внутрішня при�
рода капіталу, його сутнісне визначення, що виявляється та
реалізується при взаємному впливі багатьох капіталів один
на одного, ні що інше, як внутрішня тенденція, що виступає
у формі зовнішньої необхідності. Капітал існує та може існу�
вати лише у вигляді розмаїття капіталів, та його самовизна�
чення виявляється тому у вигляді взаємного впливу капіталів
один на одного" [4].

Слідом за економістами класиками прихильниками по�
ведінкової концепції стають економісти першої хвилі мар�
жинальної революції К. Менгер, О. фон Бем�Баверк, Ф. фон
Візер, В.С. Джевонс, Л.М. Вальрас. На їх думку, конкурен�
ція полягає у врахуванні реальних і можливих дій інших
людей. Зокрема В.С. Джевонс вважав, що конкуренція доз�
воляє продавцям та покупцям бути доступними один одно�
му та володіти повною взаємною інформацією. Звідси він
дійшов висновку, що суб'єкти ринку забезпечують отриман�
ня людиною такої комбінації товарів, яка в найбільшій мірі
задовольняє її потреби [1].

Згодом поведінкове розуміння конкуренції удоскона�
люється більш точним визначенням її мети та способів
здійснення. Так, марксистська економічна доктрина, що
заперечувала основні принципи ринкової економіки, трак�
тувала конкуренцією як соціалістичне змагання, яке орган�
ічно поєднує в собі змагальність та товариську співпрацю й
взаємодопомогу працівників. Змагальність постає як один
з головних шляхів підвищення продуктивності праці та
ефективного виробництва.

Неокласики продовжили працювати у межах поведін�
кової концепції та доповнили економічний аналіз гіпотезою
раціонального економічного агента. Вони пов'язували кон�
куренцію із боротьбою за рідкі економічні блага, а також за
гроші споживачів, на які їх можна придбати. Зокрема А.
Маршалл, засновник неокласичного напряму, вважав, що
"конкуренція ... полягає у тому, що одна людина змагається
з іншою, особливо при продажу або покупці будь�чого" [5].

Згідно з неокласичною теорією поведінкове тлумачен�
ня конкуренції пов'язується з боротьбою за обмежені еко�
номічні блага. Логіка такого підходу полягає в тому, що
більшість благ є рідкісними в тому розумінні, що їх кількість
менша за потенційну потребу. "Конкуренція — це прагнен�
ня якнайкраще задовольнити критеріям доступу до рід�
кісних благ", — вважає П. Хейне [7].

Сьогодні до поведінкової концепції можна віднести те�
орію еволюційної конкуренції, основними прихильниками
якої є Р. Нельсон та С. Уінтер. Конкурентну боротьбу вони
тлумачать як еволюцію фірм у процесі продуктивної діяль�
ності. Такий підхід до розуміння динаміки фірми у ринковій
системі, порівняно з традиційною моделлю рівноваги, що
відносить технологічні та інші інновації до екзогенних фак�
торів, безумовно, є новаторським.

Свій розвиток поведінкова концепція отримала також
у працях відомого сучасного американського економіста М.
Портера. Згідно з його теорією, стан конкуренції у будь�
якій галузі економіки, на внутрішньому та зовнішньому рин�
ках визначається наступними п'ятьма елементами: загрозою
появи нових конкурентів; загрозою появи товарів або по�
слуг�замінників; спроможністю постачальників комплекту�
ючих виробів та інших торгуватися; спроможністю покупців
торгуватися; суперництвом вже існуючих конкурентів між
собою. За визначенням російського економіста Юданова А.Ю.,
ринкова конкуренція є боротьбою фірм за обмежений об�
сяг платоспроможного попиту споживачів, що ведеться
ними на доступних сегментах ринку.

Чимало конкурентних відомств взяли на озброєння по�
ведінковий підхід, який залишив свій відбиток у визначені

конкуренції на законодавчому рівні. Не виключенням став й
Антимонопольний комітет України, адже у головному законі,
що регулює конкурентні відносини в Україні — Законі "Про
захист економічної конкуренції", економічна конкуренція
визначається як "змагання між суб'єктами господарювання
з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над
іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого спожи�
вачі, суб'єкти господарювання мають можливість обирати
між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт гос�
подарювання не може визначати умови обороту товарів на
ринку" [2]. Слід зазначити, що цей закон зовсім не регламен�
тує поняття "конкурентоспроможність", також у законі
відсутні посилання на методики розрахунку показників кон�
курентоспроможності для суб'єктів господарювання.

Таким чином, у межах поведінкової концепції економі�
сти розглядають конкуренцію як постійно діючий механізм
вільної змагальності, суперництва товаровиробників,
підприємств, фірм за найбільш вигідні умови виробництва та
збуту товарів з метою досягнення найкращих результатів
своєї підприємницької діяльності. У вказаному контексті ос�
новний зміст конкуренції — боротьба (змагання, суперницт�
во) за споживача та більш повне задоволення його потреб, за
більш вигідні умови прикладення капіталу, за долю на ринку,
досягнення якої залежить від дешевизни та якості товару.

Проте у поведінковій концепції конкуренції був прак�
тично проігнорований факт, що конкурентна боротьба ве�
деться також за монополізацію ринків збуту, кваліфікова�
ної робочої сили, джерел сировини, результатів науково�
технічного прогресу, вигідних умов отримання кредиту.

З посиленням процесів концентрації та централізації ви�
робництва та капіталу, нарощенням елементів монополізму в
економіках розвинених країн у останній третині XIX століття
— початку XX, змінюється структура ринку — на зміну рин�
кам вільної конкуренції приходять монополізовані ринки.

У цей час поряд з поведінковим, одержало розповсюд�
ження структурне трактування. Його джерелами є роботи
А. Курно, Дж. Робінсон, Е.Чемберлена, які заклали фунда�
мент сучасного поняття конкуренції, монополістичної кон�
куренції, олігополії та монополії. Згідно з структурнним
трактуванням конкуренції акцент робиться на аналізі струк�
тури ринку, а також на тих умовах, що домінують на ньому.
К. Макконел і С. Брю визначають конкуренцію як наявність
на ринку великої кількості незалежних продавців та по�
купців, які мають можливість вільно входити та виходити з
ринку. Х. Зайдель та Р. Теммен визначають конкуренцію як
"центр ваги всієї системи ринкового господарства, в якому
і продавці, і покупці конкурують на ринку між собою з ме�
тою досягти кожен своєї мети за рахунок конкурентів". А.
Портер стверджує, що конкуренція — це динамічний про�
цес, який розвивається та безперервно змінюється, на яко�
му з'являються нові товари, нові шляхи маркетингу, нові
виробничі процеси та нові ринкові сегменти.

Завдяки працям Ф. Еджуорта, А. Курно, Дж. Робінсон, Ед.
Чемберліна та інших вчених структурна концепція конкуренції
отримала велику кількість прихильників серед представників
економічної науки. Вона залишається найпоширеною й у су�
часному неокласичному синтезі. Структурний підхід сьогодні
підтримують такі відомі економісти, як С.Л. Брю, М. Буйї,
К.Р. Макконнелл, Н.Г. Менкью, П. Самуельсон.

Особливістю структурного підходу є те, що конкурен�
ція розглядається як особлива ситуація на ринку, що харак�
теризується низкою факторів: на ринку існує велика
кількість незалежних виробників, розміри виробництва яких
настільки малі, що жоден з них не в змозі чинити вплив на
ринкову ціну; підприємства, що конкурують на ринку, ви�
робляють однорідну продукцію; покупці та продавці мають
повну інформацію про ціни; продавці діють незалежно один
від одного, не домовляючись про ціни; фірми можуть вільно
входити в галузь та виходити з неї.

У залежності від комбінації наведених вище факторів
загальноприйнято розрізняти чотири моделі ринку: ринок
досконалої конкуренції, монополістичної конкуренції, ол�
ігополії та монополії. Слід зазначити, що особливістю струк�
турного підходу є визначення конкуренції як певного рівно�
важного стану ринку, базові характеристики якого статичні.
Досконала конкуренція у межах даного підходу розгля�
дається як ситуація на ринку, коли жоден з господарюючих
суб'єктів не в змозі чинити відчутний вплив на загальні умо�
ви контрактів у тому чи іншому ринковому сегменті.

Таким чином, у структурній концепції наголос
зміщується із зіткнення фірм на аналіз структури ринку й
тих умов, що на ньому панують. Як підкреслює російський
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економіст А. Юданов, "у центрі уваги постає не суперницт�
во фірм у встановленні ціни, не вияснення того, хто і чому
переміг, а встановлення факту принципової можливості (або
неможливості) впливу фірми на загальний рівень цін на рин�
ку. Якщо такий вплив неможливий, то йдеться про ринок
досконалої конкуренції, у протилежному випадку — про
один з різновидів конкуренції недосконалої" [9].

Ми вважаємо, що основним недоліком даного підходу є
те, що конкуренція не розглядається в динаміці. Із крити�
кою даного підходу виступають представники поведінково�
го підходу Р. Нельсон та С. Уінтер. У спільній праці "Ево�
люційна теорія економічних змін" вони зазначають, що мо�
делі рівноваги фірми "пояснюють не конкурентну бороть�
бу, а лише структуру взаємовідносин між тими, хто зміг
уціліти в цій боротьбі... Ці моделі не в змозі дослідити такі
питання, як тривалість боротьби або довгострокові наслідки
помилок, здійснених у ході цієї боротьби" [6].

Третій, функціональний підхід до тлумачення конкуренції,
представниками якого можна назвати Х. Заделя, В.А. Новіко�
ва, Р. Теммена, Ф. фон Хайєка, Й. Шумпетера, розглядає кон�
куренцію з боку виконуваних нею функцій та ролі, що вона
грає у ринковому процесі. Цей підхід, який розглядає конку�
ренцію в динаміці, протилежний статичній рівноважній моделі
неокласичного аналізу. Згідно з функціональним підходом
конкуренція примушує підприємства постійно шукати та зна�
ходити нові види продукції, саме вона сприяє виробництву
продукції високої якості, спонукає реагувати на потреби спо�
живачів, сприяє розвитку науки та техніки, інформаційних
систем і технологій. З іншого боку, конкуренція призводить
до нестабільності бізнесу, у певних випадках є причиною
інфляції та безробіття, банкрутства підприємств тощо.

Й. Шумпетер визначав конкуренцію як суперництво
старого з новим. Нововведення скептично приймаються
ринком, але якщо новатору вдається їх здійснити, саме ме�
ханізм конкуренції витісняє з ринку підприємства, що ви�
користовують старі технології. Він стверджує, що конку�
ренція — це тривалий процес, заснований на інноваціях, при
якому присутність монополій або домінуючого стану на
ринку є вірогідним результатом їхньої ефективності в ми�
нулому і вони є безкінечно уразливими нападкам з боку їх
більш інноваційних конкурентів.

Як визнавав ще багато десятиріч тому назад Й. Шумпе�
тер у своїй теорії інноваційного розвитку, конкуренція —
це безперервно мінливий ландшафт, на якому з'являються
нові товари, нові шляхи маркетингу, нові виробничі проце�
си й нові ринкові сегменти. Для того, щоб зберегти перева�
ги у конкурентній боротьбі, компанія повинна практикува�
ти по відношенню до самої себе "будівне руйнування": вона
повинна своєчасно руйнувати свої старі переваги шляхом
створення нових [10].

Розвиваючи погляди Й. Шумпетера, Ж.Ж. Ламбен ствер�
джував, що "конкуренція є процедурою відкриття, пізнання
нового... саме за рахунок зростаючої конкуренції підвищуєть�
ся поступово наша ефективність ... справа не лише у тому,
що уся еволюція тримається на конкуренції; неперервна кон�
куренція необхідна навіть для збереження досягнутого". Він
вважає, що конкуренція — це процес, за допомогою якого
люди отримують і передають економічні блага і тільки за до�
помогою конкуренції на ринку все приховане стає явним.
"Конкуренція вказує підприємцям напрям пошуку, виявляє
зміни у системі розподілу різноманітних потреб та незнайо�
мих раніше способів їх задоволення" [3].

Таким чином, для представників функціонального
підходу характерним є розгляд конкуренції як процедури
відкриття нових можливостей існуючих ресурсів, а також
створення нових ресурсів. Конкуренція, на їх думку, вияв�
ляється у вдосконаленні продуктів й технологій, формуванні
нових ринків, нових джерел сировини або нових типів орган�
ізації виробництва.

ВИСНОВОК
Отже, конкуренція є системоутворюючою складовою

ринкових відносин, яка визначає всю сукупність притаман�
них їм елементів (формування витрат виробництва, ціни,
адаптованість до умов і вимог ринку). Вона слугує фунда�
ментом ринкових методів ведення господарства, основою
формування економічного закону об'єктивності категорій
суб'єктів ринку та впливає на характер і форми взаємовід�
носин між ними. Конкуренція створює умови, які сприяють
прояву ряду економічних законів та існує в різних формах.

Узагальнюючи з позиції системності всі періоди до�
слідження категорії "конкуренція", можна виділити три го�

ловні підходи щодо сприйняття її природи. Перший підхід
характерний для класичної економічної теорії та визначає
конкуренцію як невід'ємний елемент ринкового механізму,
що дозволяє врівноважити попит і пропозицію. Конкурен�
ція виступає як "невидима рука", що забезпечує взаємодію
попиту та пропозиції і врівноважує ринкові ціни. Другий
підхід розглядає конкуренцію як критерій, за яким визна�
чається тип галузевого ринку, і використовується в сучасній
теорії морфології ринку. Залежно від ступеня досконалості
конкуренції на ринку виділяються різні їх типи, для кожно�
го з яких властива певна поведінка економічних суб'єктів.
Під конкуренцією дослідники маються на увазі ступінь за�
лежності загальних ринкових умов від поведінки окремих
учасників ринку. Третій підхід грунтується на розумінні
конкуренції як суперництва економічних суб'єктів за досяг�
нення будь�яких кращих результатів. Слід зазначити, що в
економічній науці існує ряд теорій, які поєднують риси ви�
щезазначених підходів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
В епоху загальної глобалізації одним із найважливіших

елементів управління економікою стає можливість своєчас�
но визначати наростання передкризової ситуації і кризи в
країні, на регіональному і міждержавному рівнях. Концеп�
ція фінансової стабільності має на увазі своєчасне виявлен�
ня чинників ризику, загрозливих стійкому функціонуван�
ню банківського сектора і економіки країни в цілому. Інтег�
ральні індикатори служать для отримання інформації про
стан ринку цінних паперів в цілому або окремих його сег�
ментів, а також про якісний стан інфраструктури ринку.
Інтегральний індекс — це показник діяльності ринку цінних
паперів у межах національних кордонів, який характери�
зує стан внутрішніх ринків, що існують у даній державі або
на долю яких приходиться значна частина ринку цінних
паперів даної країни.

УДК 338.24:336.76
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ІНДИКАТОРИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО
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INDICATORS OF INTERCOMMUNICATION OF FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT
AND CORPORATE MANAGEMENT

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти взаємного впливу корпоP

ративного управління і фінансових ринків. Об'єктом дослідження є індикатори і механізми, які віддзеркалюP

ють процеси розвитку корпоративного управління і фінансових ринків. У процесі підготовки статті викориP

стано сучасні методи проведення наукових досліджень: порівняльний аналіз, системний підхід. Метою статті

є систематизація індикаторів розвитку фінансових ринків і корпоративного управління, визначення приP

чинноPнаслідкових зв'язків між ними, а також обгрунтування відповідних механізмів взаємного стимулюP

вання. Обгрунтовано та впорядковано індикатори взаємного стимулювання розвитку корпоративного упP

равління і фондового ринку: виділено макроіндикатори фондового, банківського, страхового ринку, мікроінP

дикатори стану корпоративного управління у реальному і фінансовому секторах економіки з визначенням

відповідних механізмів змін. Макроіндикатори (показники ділової активності фондового ринку, капіталіP

зації фінансового ринку) відображають якість корпоративного управління. Мікроіндикатори (показники

якості корпоративного управління) визначають рівень інвестиційної привабливості цінних паперів корпоP

рацій і впливають на показники ділової активності фондового ринку, капіталізацію фінансового ринку.

The of article of research are theoretical, methodological bases and practical aspects of cross — coupling of

corporate management and financial markets. An of research object are indicators and mechanisms which reflect the

processes of development of corporate management and financial markets. In of the process of preparation of the

article the modern methods of realization of scientific researchers are used: comparative analysis, approach of the

systems. The of purpose of the article is systematization of indicators of development of financial markets and corporate

management, determination of causal and consequence connections between them, and also ground of corresponding

mechanisms of mutual stimulation. Reasonably of and the indicators of mutual stimulation of development of corporate

management and fund market are well — organized: the macroindicators of fund, bank, insurance market are

distinguished, microindicators of the state of corporate management in the real and financial sectors of economy

with determination of corresponding mechanisms of changes. Macroindicators (indexes of business activity of fund

market, capitalization of financial market) of represent quality of corporate management. Мicroindicators (indexes

of quality of corporate management) of determine the level of investment attractiveness of securities of corporations

and influence on the indexes of business activity of fund market, capitalization of financial market.

Ключові слова: корпоративне управління, фінансовий ринок, індикатори, розвиток, взаємозв'язок.
Key words: corporate governance, financial market, indicators, development, intercommunication.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Проблеми розвитку фондового ринку і корпоративно�
го управління знаходяться у центрі уваги багатьох вчених.
Проте відкритим залишається питання адекватності фон�
дових індексів і рейтингів реальному стану економіці краї�
ни. Одним із напрямів аналізу є прогнозування трендової
динаміки інтегральних величин — індексів фондового рин�
ку [1]. Питанням вдосконалення методики побудови бага�
товимірних узагальнюючих статистичних показників фінан�
сового ринку присвячено праці Ващаєва С.С. [2, с. 9], Рома�
нова В.С. [3, с. 8], Сологуба О.П. [4, с. 41]. Обговорюються
актуальні питання визначення індикаторів об'єктів і
суб'єктів ринку цінних паперів, однак недостатньо уваги
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приділяється методології розрахунку і практиці викорис�
тання інтегрального індексу фондового ринку України.

Це є досить небезпечним, оскільки фондові індекси слу�
гують не лише індикаторами, але і факторами погіршення
стану фінансового ринку. Погоджуємося зі Смахтиною Д.,
що поміж іншим, криза боляче вдарила по інвесторах не в
останню чергу унаслідок маніпулювання цінами, немож�
ливість дізнатися про справедливу ціну фінансового акти�
ву з індексу біржової торгівлі [5]. Євсєєнко О.Ф. дослідже�
но вплив доходності найбільш ліквідних корпорацій — "бла�
китних фішок" (Укрнафта, Центренерго, Західенерго,
Дніпроенерго) на інтегральний фондовий індекс за допо�
могою кореляційної моделі на головних компонентах із
визначенням навантаження на фактори методом "варімакс".
Тіснота зв'язку виявилася досить слабкою за критеріями
математичної статистики, що пояснюється розрахунком
інтегрального індексу не лише на базі акцій "блакитних
фішок", а ширшого кола підприємств [6, c. 8].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є систематизація індикаторів розвитку
фінансових ринків і корпоративного управління, визначення
причинно�наслідкових зв'язків між ними, а також обгрун�
тування відповідних механізмів взаємного стимулювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ

НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Міжнародним валютним фондом (МВФ) розроблена

система індикаторів фінансової стабільності (Financial
soundness indicators (FSls)), які розраховуються і розповсюд�
жуються для використання в макропруденційному аналізі.
Він є оцінкою і контролем за сильними сторонами і вразли�
вими місцями фінансових систем з метою підвищення фінан�
сової стабільності і, зокрема, для зниження вірогідності
краху фінансової системи.

Показники фінансової стійкості (ПФС) — це індикато�
ри поточного фінансового стану і стійкості всього сектора
фінансових установ країни, а також сектора корпорацій і
сектора домашніх господарств, які є клієнтами фінансових
установ. Макроіндикатори призначені для різних груп ко�
ристувачів. Центральні банки використовують їх в цілях
пруденційного нагляду, окремі комерційні банки — для
порівняльного аналізу і визначення своєї конкурентної по�
зиції, МВФ — для міжнародних зіставлень і узагальнення
інформації в цілому. Прийнята в різних країнах практика
складання і розповсюдження ПФС і їх компонентів є до�
сить різнорідною. Складання самих ПФС носить, лише за
декількома виключеннями, досить обмежений характер, а
розповсюджується — особливо за межами групи промис�
лово розвинених країн — зовсім невелике число показників.
Разом із тим складання і розповсюдження компонентів
ПФС здійснюється в ширших масштабах. Середнє число
ПФС, що складаються промислово розвиненими країнами
— 37 (66%), країнами з ринком, що формується, — 31 (55),
країнами, що розвиваються, — 26 (46%). Промислово роз�
винені країни складали і поширювали найбільше число ПФС
— 23 (41%), країни з ринком, що формується, — 19 (34%),
що розвиваються — 14 (25%) [7, c. 189]. Україна — учасни�
ця проекту по компіляції і розповсюдженню індикаторів
фінансової стабільності (ІФС). На офіційному сайті Націо�
нального банку України (НБУ) приведені статистичні дані і
метадані відносно ІФС, підготовлені відповідно до методо�
логії МВФ [8]. Дані складаються і розповсюджуються по
12 основним і 10 рекомендованим ІФС депозитних корпо�
рацій (банків), що складає 39,24% від їх загального числа і
відповідає рівню країн з ринком, що формується. Проте
істотним недоліком є розрахунок ІФС тільки для депозит�
них корпорацій, що робить неможливим проведення ана�
лізу стану інших фінансових і нефінансових корпорацій. Ве�
лике різноманіття оцінок корпоративного управління мож�
на структурувати наступним чином: залежно від економіч�
ного рівня (макроіндикатори — на рівні країни у цілому,

мікроіндикатори — на рівні окремої корпорації); спосіб
отримання оцінки (інтерактивний і дистанційний); методи�
ка виведення узагальнюючого показника — рейтинги і рен�
кінги. Рейтинг (англ. rating) — числовий або порядковий
показник, що відображає важливість або значущість пев�
ного об'єкта або явища. Ренкінг (від англ. to rank — ранжи�
рувати) — це список компаній, впорядкований за певною
ознакою, найчастіше по убуванню величини якого�небудь
фінансового показника.

Банківський рейтинг — це оцінка банків, на основі якої
можна визначити позицію певного банку відносно інших
банківських установ відповідно до обраного показника.
Основними характеристиками банківських рейтингів є: ком�
плексність — проведення різнобічного аналізу діяльності
банку; об'єктивність і прозорість — використання визначе�
ного набору показників і зрозумілого алгоритму інтерпре�
тації розрахованих даних; публічність — використання пуб�
лічних джерел інформації [9, с. 214]. В області рейтингової
оцінки фінансової стійкості страховиків України склалась
така ситуація. Офіційним рейтингом вітчизняних страхо�
виків є Insurance Top, який публікується у періодичній пресі,
а також на сайтах www.insurancetop.com, www.uainsur.com
Лігою страхових організацій України на підставі даних Ук�
раїнського науково�дослідного інституту "Права й еконо�
мічних досліджень". Рейтинг 100 страховиків формується
за такими основними показниками [10, с. 161]: валюта ба�
лансу і її темп росту; власний капітал і його частка у валюті
балансу; обсяг зібраних страхових премій, зокрема за ви�
дами страхування; частка перестрахування в страхових пре�
міях; страхові виплати, зокрема за видами страхування;
рівень виплат і його темп росту; обсяг страхових резервів і
рівень їхнього покриття інвестиційними активами і кошта�
ми; частка компанії в загальному обсязі страхових премій
по страховому ринку; розмір гарантійного фонду; розмір і
структура активів.

Однак треба відзначити, що Insurance Top не є оцінкою,
оскільки передбачає тільки ранжирування компаній за ве�
личиною об'ємних показників. Безумовно, навіть така
інформація є корисною в умовах досить закритого інфор�
маційного простору вітчизняної фінансової системи. Од�
нак з погляду потенційних споживачів страхових послуг
таке ранжирування дає змогу скласти уявлення не про
фінансову стійкість, а в кращому випадку про платоспро�
можність страховика з погляду величини власних засобів і
його ділової активності (величини зібраних премій і сфор�
мованих страхових резервів).

До найбільш відомих макроекономічних оцінок відно�
сять: індикатор корпоративного управління Davis Global
Advisors, Inc (DGA); індекс розвитку корпоративного уп�
равління (Сorporate Governance Risk�CGR) за методикою
Кричтон�Міллера (Crichton�Miller) та Уормана (Worman).
Якщо DGA застосовується в основному для розвинених
країн, то CGR для країн з виникаючою (перехідною) еко�
номікою. Кричтон�Міллер і Уорман уперше розрахували
індекс CGR у 1999 р. для Росії (4 — дуже високий рівень
ризиків) і Польщі (16 — середній рівень ризиків). Серед
мікроіндикаторів найбільш відомими є рейтинги корпора�
тивного управління, складені агентством Standard & Poor's
(GAMMA), інвестиційним банком Brunswick UBS, Інститу�
том корпоративного права і управління (CORE�рейтинг),
Російським інститутом директорів і рейтинговим агентством
"Експерт — РА". Фінансова результативність організації
украй важлива для розуміння організації і її стійкості. Проте
ця інформація, як правило, вже міститься у фінансовій
звітності. У той же час у традиційній звітності часто відсут�
ня інформація про внесок організації в стійкість масштаб�
ної економічної системи, що представляє інтерес для кори�
стувачів звітів в області стійкого розвитку. У фінансовій
звітності істотність розглядається як поріг для дії на еко�
номічні рішення користувачів фінансових звітів організації,
зокрема інвесторів. Концепція порогу також важлива в
звітності про стійкий розвиток, але вона стосується шир�
шого спектру дій і зацікавлених сторін і не обмежується
тільки тими темами, які мають значний фінансовий вплив
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на організацію. Визначення істотності для звіту в області
стійкого розвитку також включає розгляд впливу на еко�
номіку, навколишнє середовище і суспільство у контексті
здатності задовольняти потреби нинішнього покоління без
збитку для потреб майбутніх поколінь. Організації мають
прийняти на себе зобов'язання періодично надавати кон�
солідовану інформацію про свої економічні, екологічні і
соціальні результати діяльності і знайти баланс між необх�
ідністю своєчасного надання інформації і важливістю за�
безпечення її достовірності. Єдиний підхід до періодичності
розкриття інформації і тривалості періодів звітності необ�
хідний для того, аби забезпечити зіставність інформації в
часі, а також доступність звіту для зацікавлених сторін.
Механізми і індикатори взаємного стимулювання розвит�
ку корпоративного управління і фондового ринку наведе�
но на рисунку 1.

Розвиток фінансового ринку і корпоративного управ�
ління віддзеркалюють узагальнені індикатори і запропоно�
вані механізми взаємного стимулювання. Макроіндикато�
ри (фінансового ринку): обсяг зареєстрованих емісій цінних
паперів, обсяг операцій депозитаріїв, капіталізація фондо�
вого ринку, обсяг торгів цінними паперами відображають
інтенсивність використання українськими корпораціями
фондових методів фінансування своєї діяльності; кількість
товариств, які надали інформацію щодо стану корпоратив�
ного управління; кількість підприємств, які сплачували ди�
віденди; кількість емітентів, цінні папери яких включено до
біржових списків організаторів торгівлі відображають
якість корпоративного управління. У свою чергу мікро�
індикатори (корпоративного управління): суми дивідендів,
дивідендний вихід; прибуток на акцію, дивіденди на акцію,
ринкова вартість акції, котирування акцій визначають інве�
стиційну привабливість цінних паперів і активність фондо�
вого ринку; капіталізація окремих емітентів є базою визна�
чення капіталізації фондового ринку і фондових індексів.

Індекс інформаційної прозорості банків (макроіндика�
тор) відображає ступінь довіри вкладників як учасників кор�
поративних відносин у банківському секторі. Мікроіндика�
тори (структура власності банків і страхових компаній, ре�
гулятивний капітал відповідно до Базеля�III) є основою
визначення макроіндикаторів (капіталізація банківського,
страхового ринку). Макро� (обсяг портфеля цінних паперів
банків і страхових компаній) і мікроіндикатори (структура,

ризики портфеля цінних паперів банків, страхових ком�
паній) визначають роль депозитних корпорацій як учасників
фондового ринку.

Удосконалення регулювання фінансового ринку по�
в'язуємо з консолідацією наглядових і регулятивних
функцій у фінансовому секторі разом із запроваджен�
ням відповідних інституціональних змін. На НБУ до�
цільно покласти функції макропруденційного нагляду
діяльності комерційних банків, страхових компаній, пен�
сійних фондів, кредитних спілок, інститутів спільного
інвестування, інфраструктурних учасників фондового
ринку тощо. До компетенції регулятора фінансового рин�
ку доцільно віднести: встановлення правил діяльності на
фінансових ринках та нагляд за ними, захист прав інвес�
торів та споживачів фінансових послуг, а також питан�
ня, пов'язані з конкуренцією. Розвитку нагляду на кон�
солідованій основі сприятиме приведення правового ре�
гулювання банківської діяльності відповідно до стан�
дартів Базель�III, для чого необхідно: безстрокові фінан�
сові інструменти і привілейовані акції перемістити із ка�
піталу I рівня до капіталу II рівня, зняти обмеження щодо
розмірів капіталу II рівня і субординованого капіталу,
який включається до капіталу II рівня. Для зниження
ризиків перехресного володіння корпораціями при роз�
рахунку регулятивного капіталу віднімати інвестиції бан�
ку в капітал іншої фінансової організації, що перевищу�
ють 10% звичайних акцій даної фінансової організації;
суму сукупних інвестицій банку в капітал інших фінан�
сових організацій, що перевищує 10% основного капіта�
лу банків; суму сукупних інвестицій банку в капітал не�
банківських комерційних організацій, що перевищує 60%
основного капіталу банку.

Поширення рейтингів корпоративного управління
(РКУ) сприятиме розвитку фондового ринку, оскільки ви�
сокі РКУ створюють передумови для підвищення вартості
компанії і знижують ризики інвестування в її акції. Для емі�
тентів цінних паперів отримання рейтингу дозволяє порівня�
ти вживані ними підходи і методи корпоративного управ�
ління з передовою практикою в цій області, мінімізувати
внутрішні ризики, пов'язані з поганим або неефективним
управлінням, скласти план дій із виправлення положення і
підвищити свою інвестиційну привабливість. Наявність ок�
ремих компонентів РКУ є умовою проходження лістингу

Рис. 1. Механізми і індикатори взаємного стимулювання розвитку корпоративного управління
і фондового ринку
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на фондових біржах, тому слід очікувати, що надалі актив�
ніша присутність українських компаній на світових ринках
капіталу приведе до підвищення ролі незалежних дирек�
торів і вдосконалення механізмів корпоративного управлі�
ння в цілому.

Позитивний вплив на розвиток корпоративного управ�
ління матиме впровадження принципів соціальної відпові�
дальності і формування нефінансової звітності, яка має такі
переваги: стимулює внутрішні поліпшення в організації;
створює реальні умови для діалогу із зацікавленими сторо�
нами; дозволяє ухвалювати більш обгрунтовані довгостро�
кові стратегічні рішення; дає додаткові конкурентні пере�
ваги на перспективних ринках; приваблює і утримує персо�
нал; укріплює довіру інвесторів, клієнтів і споживачів; по�
легшує управління ризиками і захищає репутацію корпо�
рації. При всіх позитивних наслідках ведення нефінансової
звітності існують і причини, що гальмують її втілення в жит�
тя: виникнення витрат, необхідних для складання звітності
та її розкриття, необхідність інвестиції в інноваційні мето�
ди виробництва та екологічні заходи.

Взаємна мотивація механізмів розвитку фінансового
ринку і корпоративного управління полягає у такому: роз�
виток вимог до корпоративного управління фондових бірж
сприятиме підвищенню якості корпоративного управління
корпорацій реального і фінансового секторів національної
економіки. Двосекторна система регулювання фінансово�
го ринку забезпечить належний нагляд за діяльністю банків,
страхових компаній в умовах інтегративної моделі фінан�
сових корпорацій.

Удосконалення організаційно�економічного механізму
корпоративного контролю; засобів захисту від рейдерства;
формування дивідендної політики дозволить поліпшити
якість корпоративного управління, що позитивно позна�
читься на підвищенні рейтингів інвестиційної привабливості
цінних паперів корпорацій і обсягу торгів на фондовому
ринку. Удосконалення внутрішнього контролю і ризик�ме�
неджмент; методів управління портфелем цінних паперів;
інтеграційна концептуальна модель розвитку фінансових
корпорацій; впровадження стандартів Базель�III сприяти�
ме збільшенню капіталізації окремих банків і банківської
системи, що є запорукою стабільного функціонування бан�
ківського ринку. Таким чином, економічний ефект резуль�
татів дослідження полягає у створенні передумов взаємно�
го стимулювання розвитку корпоративного управління і
фінансового ринку, що виявляється у покращенні практи�
ки корпоративного управління, масимізації ринкової вар�
тості корпорації, збільшенні її інвестиційної привабливості,
стабільному функціонуванні фінансово�банківських уста�
нов, зростання капіталізації корпорацій і фондових бірж.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Обгрунтовано та впорядковано індикатори взаємного

стимулювання розвитку корпоративного управління і фон�
дового ринку: виділено 11 макроіндикаторів фондового,
банківського, страхового ринку, 10 мікроіндикаторів стану
корпоративного управління у реальному і фінансовому сек�
торах економіки з визначенням відповідних механізмів змін.
Макроіндикатори (показники ділової активності фондово�
го ринку, капіталізації фінансового ринку) відображають
якість корпоративного управління. Мікроіндикатори (по�
казники якості корпоративного управління) визначають
рівень інвестиційної привабливості цінних паперів корпо�
рацій і впливають на показники ділової активності фондо�
вого ринку, капіталізацію фінансового ринку.

Перспективами подальших досліджень є розробка ре�
комендацій щодо аналітичної кількісної оцінки рівня інди�
каторів розвитку корпоративного управління і фінансово�
го ринку.

Література:
1. Рожков А. Построение прогнозного индекса для

фондового рынка [Электронный ресурс] / А. Рожков //

Вопросы экономики. — 2005. — №12. — Режим доступа:
<http://www.vopreco.ru/rus/archive.files/n12_2005.html#�
an4>

2. Ващаєв С.С. Методологія побудови узагальнюючих
статистичних показників: автореф. дис... канд. екон. наук:
08.03.01 [Текст] / С.С. Ващаєв; Київ. нац. екон. ун�т. — К.,
2001. — 19 с.

3. Романова В.С. Система індикаторів фондового рин�
ку України та напрямки її удосконалення: автореф. дис...
канд. екон. наук: 08.06.02 [Текст] / В.С. Романова; Укр. акад.
зовніш. торгівлі. — К., 2000. — 23 с.

4. Сологуб О.П. Індекси та рейтинги на ринку цінних
паперів [Текст] / О.П. Сологуб // Формування ринкових
відносин в Україні. — 2004. — № 10. — C. 37—44.

5. Смахтина Д. Инвестор ждет системных решений
[Электронный ресурс] / Д. Смахтина // Зеркало недели. —
№ 22 (750). — 20 — 26 июня 2009. — Режим доступа: <http:/
/www.zn.ua/2000/2020/66475/>

6. Євсєєнко О.Ф. Статистичне забезпечення процесу
регулювання фондового ринку в Україні: автореф. дис...
канд. екон. наук: 08.03.01 [Текст] / О.Ф. Євсєєнко; Київ. нац.
ун�т ім. Т.Г. Шевченка. — К., 2004. — 20 с.

7. Показатели финансовой устойчивости. Руководство
по составлению. — Вашингтон: Международный Валютный
Фонд, 2007. — 326 с. (Translation of: Financial Soundness
Indicators: Compilation Guide. Includes bibliographical
references. ISBN 1�58906�401�0)

8. Індикатори фінансової стабільності [Электронный
ресурс] // Официальный сайт НБУ. — Режим доступа:
<http://www.bank.gov.ua/FSI/index.htm#Метадані>

9. Турчин Н.Б. Економічна сутність та функціональне
значення банківських рейтингів [Текст] / Н.Б. Турчин //
Науковий вісник НЛТУ. — 2007. — Вип. 17.6. — C. 212—
217.

10. Дьячкова Ю.М. Порівняння систем оцінки фінансо�
вої стійкості страховика [Текст] / Ю.М. Дьячкова // Вісник
Національного університету "Львівська політехніка". —
Сер.: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи ста�
новлення і проблеми розвитку. — 2007. — № 606. — С.159—
163.

References:
1. Rozhkov, A. (2005), "Building a predictive index for the

stock market", Voprosy jekonomiki, No. 12.
2. Vaschaiev, S.S. (2001), Metodolohiia pobudovy

uzahal'niuiuchykh statystychnykh pokaznykiv [Methodology of
generalizing statistical indicators] Kyiv. nats. ekon. un�t, Kyiv,
Ukraine.

3. Romanova, V.S. (2000), Systema indykatoriv fondovoho
rynku Ukrainy ta napriamky ii udoskonalennia [The system of
indicators of the stock market in Ukraine and ways of its
improvement], Ukr. akad. zovnish. torhivli, Kyiv, Ukraine.

4. Solohub, O.P. (2004), "Indices and ratings on the
securities market" Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini,
No. 10, pp. 37—44.

5. Smakhtyna, D. (2009), "Investor waiting system
solutions", Zerkalo nedeli, No. 22 (750).

6. Yevsieienko, O.F. (2004), Statystychne zabezpechennia
protsesu rehuliuvannia fondovoho rynku v Ukraini [Statistical
support for the process of regulation of the stock market in
Ukraine], Kyiv. nats. un�t im. T.H.Shevchenka, Kyiv, Ukraine.

7. Pokazately fynansovoj ustojchyvosty (2007),
Rukovodstvo po sostavlenyiu [Financial Soundness In�
dicators. Guidelines for], Washington: International Mone�
tary Fund, 326 p.

8. Indykatory finansovoi stabil'nosti (2015), [Indicators of
financial stability], Ofytsyal'nyj sajt NBU, Kyiv, Ukraine.

9. Turchyn, N.B. (2007),"The economic nature and
functional significance of bank ratings", Naukovyj visnyk NLTU,
No. 17.6, pp. 212—217.

10. D'iachkova, Yu.M. (2007),"Comparison of assessment
of financial stability of the insurer", Visnyk Natsional'noho
universytetu "L'vivs'ka politekhnika", No. 606.
Стаття надійшла до редакції 29.09.2015 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

15www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ще не всім зрозуміло, що всі невдачі України на

шляху побудови політично та економічно міцної дер�
жави обумовлені одним надважливим фактором, а саме
низькою ефективністю системи державного управління,
в першу чергу — діяльністю органів влади.

Глибоку сутність ефективного управління вперше і
дуже просто розкрив ще "величайший ум древности"
Аристотель, якому належить дуже відоме твердження:
"Благо при всех обстоятельствах зависит от соблюде�
ния двух условий: одно из них — правильное установ�
ление задачи и конечной цели всякого рода деятельно�
сти, второе — отыскание всякого рода средств, веду�
щих к конечной цели" [1].

У цій статті ми більше зосередимося на пошуках ви�
рішення другої задачі ("отыскание всякого рода средств,
ведущих к конечной цели"), маючи на увазі, що спроби
вирішення першої проблеми через визначення кінцевих
результатів діяльності владних структур вже було здійс�
нено раніше [2].

Не має сенсу доводити, що ключовим засобом до�
сягнення цілей є людський, точніше, трудовий потен�
ціал, якщо зуміти його задіяти оптимальним чином.

Дійсно, виробництво благ обумовлюється трьома
факторами: фінансовими ресурсами, технологіями та
іншими матеріальними ресурсами, а також (головне),
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трудовим потенціалом. Але фінансові ресурси можна
позичити, технології та матеріальні ресурси — купити.
Трудовий потенціал можна тільки зуміти сформувати і
використовувати оптимальним чином через ефективний
менеджмент.

Для вітчизняного менеджменту (управління взагалі)
принципово невирішеною до сьогодення проблемою
завжди була і є проблема оптимального використання
потенціалу людини в інтересах як організації (робото�
давця і суспільства), так і самої людини. Саме тому ми�
нула економіка радянських часів при великому багатстві
природних ресурсів, а також діюча економіка України
при наявності далеко не бідного природного потенціа�
лу за своєю продуктивністю у рази відставала і відстає
від розвинених країн світу. Виникає необхідність скон�
центруватися на вирішенні цієї проблеми, якщо мова йде
про модернізацію всієї діючої системи державного уп�
равління.

СТАН ВИВЧЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ
Проблемі управління персоналом організацій при�

свячено безліч праць вітчизняних та зарубіжних вчених
та практиків. В останні роки поняття "система управлі�
ння персоналом" все більше пов'язують з поняттям
"культура" управління персоналом чи трудовим потен�
ціалом [2], [3], [4], [5]. За своєю сутністю це правомірно,
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бо поняття "культура" більш широке і глибоке, ніж "си�
стема". Але "система" є ключовою організаційно�діяль�
нісною складовою "культури" і більш конкретно відоб�
ражає її ознаки і вплив на формування саме культури.

Більшість вітчизняних вчених у своїх працях відзна�
чають недостатню ефективність діючої системи управ�
ління персоналом в організаціях, в тому числі й держав�
них структурах, і, відповідно, низький рівень управлі�
нської культури в цьому контексті. Але практично не
розглядають глибинні причини такого стану і основні
перспективи суттєвого покращення ситуації.

Виникає необхідність зробити більш грунтовний
аналіз причин низької ефективності діючої системи пер�
соналом організації. Потрібно також розглянути мож�
ливості розвитку цієї системи до рівня оптимального ви�
користання трудового потенціалу, в тому числі з ура�
хуванням зарубіжного досвіду ефективного управлін�
ня. Під оптимальним розуміється найбільш повне вико�
ристання потенціалу працівників одночасно як в інте�
ресах роботодавця, так і самореалізації самих праців�
ників.

МЕТА СТАТТІ
Метою цієї статті є визначення сутності діючих в Ук�

раїні "систем" управління персоналом як органічної
складової певної культури з точки зору їх ефективності
та розкриття перспектив переходу до економічно та
соціально ефективної системи управління з використан�
ням переваг синергізму в контексті людиноцентричної
культури управління персоналом.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Що означає "ефективно управляти людським (тру�

довим) потенціалом організації?" Є дві відповіді на це
запитання, одна з яких знаходиться на поверхні, а дру�
га має глибоке коріння, які сьогодні мало хто усвідом�
лює.

Перша відповідь має наступні ознаки: якщо праців�
ник за своїми професійно�особистими якостями та про�
фесійним знанням і вміннями відповідає виконуваним
функціям, бачить кінцеві результати діяльності, повністю
забезпечений засобами та має потужну мотивацію до їх
досягнення (включаючи матеріальні стимули, комфорт�
ний мікроклімат, умови праці, кар'єрний зріст), не має
сумніву, що його труд буде ефективним. Тобто будуть
максимально використанні потенціал працівників в інте�
ресах як його самого, так і роботодавця з точки зору
співвідношення продуктивності праці і витрат.

Друга відповідь пов'язана з корисними витратами
робочого часу у трудовій діяльності в контексті додер�
жання закону економії часу і енергії. Він є природним
законом суспільного розвитку людства,значущість яко�
го важко переоцінити. Наприклад, весь науково�техні�
чний прогрес виник як наслідок дії цього закону (почи�
наючи з виробництва пороху, колеса, двигуна, паро�
плавів, потягів, автомобілів, літаків, телефонів, теле�
візорів, мобільних телефонів, комп'ютерів, Інтернету та
багато іншого). Так чи інакше, тим чи іншим засобом,
але всі ці знахідки дозволяють економити час і енергію.

Походження і призначення цього закону ще по�
вністю не вивчено. Деякі вчені пов'язують його виник�
нення з кінцевістю життя кожної окремої людини, якій
відведена певна кількість років. Якщо додержуватися
цього закону, то за своє життя людина може зробити
значно більше корисного для своєї самореалізації і су�
спільства.

Тому дуже важливо корисно використовувати час
взагалі, та робочий час особливо, бо це впливає на ви�
робництво тих чи інших суспільних благ. Тобто, ефек�
тивною буде та праця, яка використовую з користю
робочий час (за прикладом далеко ходити не треба: "час
— гроші" виникло за технологією Ф. Тейлора, яка спо�
нукала працівників економити час і енергію через нор�
мування праці та зв'язок його з винагородою).

Таким чином, щоб ефективно управляти трудовим
потенціалом організацій (державних структур), по�
трібно сформувати умови для максимального викорис�
тання потенціалу персоналу через самореалізацію пра�
цівників у сфері трудової діяльності на основі корисно�
го використання робочого часу і енергії при досягненні
кінцевих результатів (тобто в інтересах роботодавця і
суспільства).

Мова йде в цілому про високу культуру управління
персоналом, яка включає в собі комплекс різних засобів
позитивного впливу на трудову поведінку працівників
у відповідному напрямку. Ключова роль у формуванні
цієї культури належить керівнику — менеджеру, здат�
ність якого до такого формування обумовлює його
елітність.

З позицій ідеології еколюдиноцентризму [2], [7]
ефективним є таке управління персоналом, коли цілі
організації успішно досягаються в контексті підвищен�
ня рівня самореалізації кожного окремого працівника
у сфері трудової діяльності. Тобто успіх організації
досягається не за рахунок узурпування влади в тих чи
інших руках, постійного адміністративного тиску та
контролю, нагнітання страху на працівників (що в умо�
вах безробіття діє безперечно). Це може забезпечити
успіх на певний період. Але мова йде про досягнення
безперервних успіхів за рахунок добровільної творчої і
повної самовіддачі працівників при виконанні кожного
завдання в межах досягнення загальних цілей. Яким
чином таке може трапитися? Тільки тоді, коли створять�
ся певні умови, які будуть сприяти повній реалізації тру�
дового потенціалу кожного окремого і всіх разом пра�
цівників в організації. Треба зробити так, щоб зовнішні
для працівника умови спонукали його робити те, що він
природно здатен робити згідно своїх потреб. Це ідеал
зовнішнього середовища і оточуючого соціуму, до фор�
мування якого треба прагнути керівникам організації
незалежно від масштабу і профілю діяльності останніх.

Тобто, мова йде вже про певну культуру управлін�
ня персоналом, формування якою ніколи не було пріо�
ритетним вектором удосконалення системи управління
організації у державі взагалі та зокрема у національній
економіці. Причина такого стану має ментальні корін�
ня, які пов'язані з ігноруванням праці та його носія —
людини як первинного фактору багатства країни (але
це вже окрема тема наукових досліджень). Доказом
такої ментальності є дуже низька винагорода за працю,
яка історично склалася на території країни, а наслідком
— певна культура управління персоналом, яка базуєть�
ся не на спонуканні, а на примушуванні тими чи іншими
засобами до активної праці. Таку систему управління
персоналом, в якої діє чітка ієрархічна структура взає�
мовідносин керівник — підлеглі, має назву "Система
адміністративного тиску". Вона жорстко діє у держав�
них структурах і суттєво — у комерційних організаці�
ях. Тобто, вона повністю домінує у вітчизняній системі
управління. В економічно розвинених країнах діє, як
правило, система цільового управління персоналом, яка
є органічною складовою загальної культури управлін�
ня організацією за цілями та результатами. Така куль�
тура є домінуючою в цих країнах. Але це не означає, що
повністю відсутня культура адміністративного тиску,
яка ситуаційно використовується в певних випадках (у
форсмажорних обставинах).

У цих розвинених країнах з кінця ХХ століття ве�
дуться пошуки ще більш ефективної культури управлі�
ння персоналом, ознаки якої вже визначені. Вона ба�
зується на акмеологічному підході до розвитку людини
("акме" — вершина розвитку) та певному згладжуван�
ню ієрархії взаємовідносин керівник — підлеглий і фор�
муванню їхніх відносин як партнерів при рішенні загаль�
них проблем. Це стає підгрунтям для поступового ста�
новлення вищої за якістю культури управління персо�
налом, при якій суттєвим чином розкривається і вико�
ристовується трудовий потенціал людини в інтересах



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

17www.economy.in.ua

самого працівника та одночасно в інтересах організації,
тобто роботодавця, споживача, суспільства.

Мова йде про соціально та економічно ефективну
систему людиноцентричного управління персоналом,
яка формується в умовах специфічної сумісної взаємодії
всіх учасників процесу виготовлення цінного кінцевого
продукту (блага) для задоволення різного роду суспіль�
них потреб.

Нижче спробуємо надати стислу характеристику
кожної з тріади вищезазначених систем управління пер�
соналом через розкриття змісту відповідних моделей.

Модель системи адміністративного тиску
Сутність цієї моделі зводиться до безперервного

тиску зверху вниз керівників на підлеглих через велику
кількість розпоряджень (які не завжди забезпечують
рішення необхідних задач), часте проведення різного
роду засідань, постійний контроль виконання про�
міжних етапів та інше. Оскільки таке управління здійс�
нюється в умовах невизначеності кінцевих результатів
діяльності, це обумовлює слабкість зворотного зв'язку
в системі управління. Тобто, кожний підлеглий чітко
підкорюється розпорядженням своїх керівників, а саме:
керівники не відповідають за кінцеві результати своєї
діяльності, бо ці результати не визначено.

На жаль, саме ця розповсюджена модель, яка обу�
мовила неефективність системи державного управлін�
ня в минулому в радянські часи і діє сьогодні в Україні,
не дозволяє реалізувати повною мірою людський потен�
ціал.

Дійсно, наслідки функціонування такої моделі у си�
стемі державного управління вражають своїми нега�
тивом як для держави в цілому, так і більшості праців�
ників.

По�перше, невизначеність до сьогодення кінцевих
результатів діяльності владних структур "тягне" за со�
бою відсутність відповідальності, що стає міцним
підгрунтям для корупції (розглядається як підкуп по�
садових осіб та використання останніми своєї посади з
метою особистого збагачення, маючи на увазі, що ха�
бар і "відкат" та інше є інструментами корупції).

По�друге, невизначеність кінцевих результатів
діяльності керівників інших структур (державних і не�
державних форм власності) приводить до їх безвідпов�
ідальності при підборі працівників, які не обов'язково
повинні бути професійно адекватними та інше. А тому
має місце розповсюдження так званого "телефонного
права". Самим керівникам у таких умовах не обов'язко�
во бути компетентними, що відображається на їх відно�
синах з підлеглими.

По�третє, в таких умовах підлеглі завжди будуть
завантаженими кількістю дрібних робіт, які не обумов�
лені необхідністю досягти кінцевих результатів. Марні
затрати праці і робочого часу мають велике розповсюд�
ження там, де керує некомпетентність. Тобто, закон
економії часу ніяк не 'спрацьовує' в цій моделі. Тому
конкретна праця людей далеко не завжди корисна, а
абстрактна праця через витрати часу та енергії далеко
не завжди раціональна.

По�четверте, роль підлеглого як особистості ніве�
люється. Не маючи орієнтації на кінцеві результати
діяльності, керівництво більш зацікавлене у звичайних
виконавцях, ніж в творчо мислячих працівниках. В умо�
вах постійного адміністративного тиску не можуть про�
явитися певною мірою ті здібності працівника, які б доз�
волили йому знайти своє "місце" у сфері трудової діяль�
ності (на відміну від японських фірм, де діють служби
управління кар'єрою працівників). Тобто, самореаліза�
ція в трудовій діяльності через знаходження "сродньої
праці" (за Г. Сковородою) вдається далеко не кожному
працівнику, маючи на увазі, що керівники в цьому прак�
тично не зацікавлені.

Таким чином, після розкриття сутності моделі "ад�
міністративного тиску", можна зробити один, але над�
важливий висновок.

Пануюча в Україні система управління персоналом
в організаціях (у першу чергу, державних структурах)
без зворотного зв'язку не дозволяла в минулому, не
дозволяє сьогодні і не дозволить у майбутньому реалі�
зувати в певній мірі трудовий і природний потенціал
країни в інтересах більшості її громадян на основі за�
кону економії часу та енергії. А це означає вічне і сут�
тєве економічне відставання України від тих країн, у
союз з якими вона прагне вступити.

Сутність системи цільового управління персоналом
Виходячи з вчення про двоїсту природу праці, якщо

конкретна праця кожного працівника буде корисною, а
абстрактна праця — раціональною, тоді можна говори�
ти про високу продуктивність труда і суттєве викорис�
тання трудового потенціалу.

А якщо ще пов'язати це з високим рівнем самореа�
лізації працівників у трудовій сфері, то (повторімося)
така праця буде ефективною з точки зору ідеології лю�
диноцентризму.

Виникає питання: коли конкретна праця працівника
буде завжди корисною? Відповідь: тільки тоді, коли його
дії чітко орієнтовані на результат, який є органічною
частиною суспільно�корисного кінцевого результату.

Саме кінцевий результат відображає рівень досяг�
нення певної цілі діяльності всієї організації і обумов�
лює корисність праці.

Виникає друге питання: коли абстрактна праця пра�
цівника буде раціональною, тобто з раціональними за�
тратами інтелектуальної, фізичної, емоційної енергії, а
також робочого часу? Відповідь: тоді, коли працівник
на "своєму місці" за природними якостями, а ще про�
фесійно підготовлений і потужно мотивований.

Модель системи цільового управління побудована
таким чином, щоб забезпечити відповіді на ці два акту�
альні запитання, шляхом застосування спеціальних тех�
нологічних засобів на основі певних теоретичних поло�
жень.

Ключовою відмінністю системи цільового управлі�
ння від системи адміністративного тиску є чітке органі�
чне підкорення культури управління персоналом стра�
тегічним цілям функціонування всієї організації. Тобто
пріоритет стратегічного розвитку організації цілком
визначає систему управління персоналом. Саме ця сис�
тема забезпечує реалізацію всієї стратегії і є найважли�
вішою органічною складовою всього стратегічного ме�
неджменту, процес якого представлено на рисунку 1.

Особливе значення в цьому процесі є оцінка кінце�
вих результатів діяльності організації, досягненню яких
присвячено конкретну працю працівників. Які вже за�
значалося раніше, ключовою слабкістю системи адміні�
стративного тиску є відсутність чітко визначених кінце�
вих результатів організацій, які класифікуються як су�
спільно�корисні, економічні, соціальні, екологічні і ви�
мірюються кількісною мірою.

Ясна річ, що головними кінцевими результатами
діяльності структур державного управління і владних
структур, у першу чергу, є суспільно�корисні результа�
ти, які пов'язані з підвищенням якості життя громадян
(ЯЖГ), [2]. Для комерційних структур головним є еко�
номічні результати (прибуток), а корисно�суспільним —
якість товарів чи послуг для задоволення потреб спо�
живачів. Але для всіх структур необхідним є досягнен�
ня соціальних результатів як підвищення рівня якості
трудового життя (самореалізації) працівників у трудовій
сфері і досягнення екологічних результатів через змен�
шення впливу на забруднення атмосфери, літосфери і
гідросфери.

Недосягнення цілей у процесі стратегічного менед�
жменту дає імпульс перегляду всіх чи деяких етапів цьо�
го процесу за зворотним зв'язком (на рис. 1 позначено
пунктиром).

У такому випадку систему цільового управління пер�
соналом потрібно завжди розглядати з позиції тої клю�
чової ланки, яка забезпечує успіх через гнучкість, тоб�
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то здатність перенастроюватися при зміні ситуації, в
першу чергу, цілей.

Культура цільового управління персоналом органі�
зації (незалежно від масштабу і профілю діяльності),
базується на реалізації чотирьох основоположних
принципах, один з яких є системоутворюючим. Мова
йдеться про принцип цілепокладання. Його системоут�
ворююча роль полягає в тому, що досягненню цілей
підкорюються дії всіх інших структурних елементів, які
взаємодіють між собою таким чином, щоб досягти цих
цілей через одержання проміжних результатів.

У системі цільового управління всі цілі, які поста�
ють перед всією організацією, декомпозуються. Тобто
через певний інструмент — декларацію цілей — вони
доводяться до кожного структурного підрозділу і до
кожного окремого фахівця — виконавця. Тому конк�
ретна праця фахівців в такому випадку не може бути не
корисною на відміну від моделі адміністративного тис�
ку, де до 40—50% конкретної праці працівників не не�
суть цільового навантаження. Мова йде, в першу чергу,
про державні структури управління, де перевантажен�
ня дрібними роботами фактично створює подобу актив�
ної праці без цільового характеру, що обумовлює не�
ефективне використання трудового потенціалу.

Другим основоположним принципом системи цільо�
вого управління персоналом є зворотній зв'язок за ре�
зультатами праці. Мова йде про систематичну оцінку
результатів праці, яка здійснюється різними методами,
але завжди і обов'язково. Працівник повинен знати, чим
завершується його робота через результат. Типовою
оцінкою результатів діяльності фахівців у розвинених
країнах на фірмах, закладах, установах є їх звіт за ви�
конанні завдання за певний період (звичайно місяць).
Цей звіт аналізує керівник і робить певні висновки з точ�
ки зору своєчасного і якісного виконання кожного зав�

дання. При цьому керівники підрозділів використову�
ють кількісну оцінку ступеня своєчасності та якості ви�
конання цих завдань по бальній шкалі. За кінцевими ре�
зультатами оцінюються також діяльність керівників
підрозділів та весь адміністративний апарат.

Третім основоположним принципом культури
цільового управління є мотивація працівників до актив�
ної праці, якій надається особлива увага з точки зору
використання розмаїття засобів спонукання персона�
лу до дії в напрямі досягнення цілей організації. Мова
йде про те, що тільки матеріальне заохочення не завж�
ди спрацьовує в умовах достатньо високої винагороди
за працю, яка характерна для економічного розвинених
країн. Тому постійно ведуться пошуки все нових і но�
вих мотиваторів, які були б адекватними мотиваційним
потребам працівників.

Четвертий основоположний принцип — це управлі�
ння кар'єрою працівників. Воно пов'язане як з визна�
ченням професійно�особистісних якостей працівників і
адекватності їх посаді та виконуючим функціям, так із
розвитком через навчання та саморозвитком праців�
ників. Усвідомлення того, що фахівець, якому допомог�
ли знайти "сродню" працю, більш продуктивний (ніж
той, хто ні на "своєму місці"), одержує конкретне втілен�
ня в практиці управління персоналом, саме в системі
цільового управління. У цьому сенсі показові японські
фірми, де функціонують спеціальні служби управління
кар'єрою працівників. В інших країнах цим займаються
окремі спеціалісти, які знаходяться в соціальних відді�
лах служб управління людськими ресурсами.

Сутність моделі цільового управління персоналом
у схематичному вигляді представлена на рисунку 2.

Система цільового управління добре зарекоменду�
вала себе в економічно розвинених країнах, забезпечив�
ши їм економічні успіхи. Розповсюдженню цієї моделі
сприяли як емпірична необхідність на рівні здорового
глузду, так і праці видатного вченого, класика сучасно�
го менеджменту П. Друкера [8], та інших зарубіжних
вчених та практиків з менеджменту [9, 10].

Але пошуки ще більш продуктивної системи управ�
ління персоналом продовжується. І здійснюється це, в
першу чергу, у напрямі формування умов для певного
розкриття потенціалу працівників в інтересах органі�
зації (роботодавців) і в особистих інтересах самого пра�
цівника. Це може трапитися тільки тоді, коли і керівни�
ки, і підлеглі будуть об'єднанні і мотивовані одними ціля�
ми в умовах атмосфери взаємоповаги і взаємодопомо�
ги. Тобто, річ вже йде про поступовий перехід до іншої,
більш продуктивної і людиноцентричної культури уп�
равління персоналом з використанням переваг синергі�
зму.

Сутність системи людиноцентричного управління
персоналом

Ця система управління персоналом базується на
системі цільового управління, але сприяє більш повно�
му використанню трудового потенціалу в інтересах са�
мого працівника і роботодавця. Ця система тісніше по�
в'язана з діями окремої особистості щодо взаємодії з
іншими працівниками в контексті їх взаємодоповнення
і взаємозбагачення в умовах самоорганізації колекти�
ву.

Тобто, мова йде про ситуацію, коли все оточуюче
середовище у вигляді трудового соціуму спонукає і ке�
рівника, і підлеглого добровільно включити всі свої ре�
сурси для досягнення чітко означених цілей. При цьо�
му мотивація їх досягнення суттєво підсилюється за
рахунок комплексної взаємодії матеріального інтере�
су, змагальності і взаємодопомоги одночасно. Забезпе�
чити таке підсилення мотивації, зробивши її сильно дію�
чою, може систематична кваліметрична оцінка резуль�
татів праці на основі корисності затрат робочого часу,
яка поєднується з пайовим методом розподілу якогось
(навіть не великого) фонду колективно зароблених гро�
шей, наприклад, загальної премії чи її частки.
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Рис. 1. Процес стратегічного менеджменту в організації
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Модель системи людиноцентричного управління на
сьогодні поки ще не має чітких контурів завершеності.
Її практичне втілення в економічно розвинених країнах
ще не знайшло системного характеру і здійснюється, як
правило, епізодично. Це обумовлено, в першу чергу,
недостатнім методичним забезпеченням переходу від
системи цільового управління до системи людиноцент�
ричного управління, по�друге, дефіцитом менеджерів,
здатних налагодити систему управління персоналом з
використанням переваг синергізму. Таких здатних ме�
неджерів можна по праву віднести до елітних з позиції
цінного підходу (тобто кращі з кращих), яких завжди
обмаль.

На погляд авторів, одержання неперервного синер�
гетичного ефекту (на відміну від короткочасного спа�
лаху успіху на ентузіазмі) потребує не тільки знання
того, як налагодити взаємодію на основі синергізму [11].
Треба ще, щоб топ�менеджер та підлеглі йому керівни�
ки відповідали за своїми лідерськими, комунікативни�
ми, організаторськими, моральними та іншими якостя�
ми сутності управлінської діяльності, пов'язаної зі впли�
вом на людей. Тому мова йде про ефективних мене�
джерів, які знаходяться на своїх місцях та володіють
методикою переходу на систему людиноцентричного
управління.

На рисунках 3, 4, 5 представлено всі
три системи управління персоналом, їх
коротка сутність та наслідки функціо�
нування.

Дві з цих систем є домінуючими: пер�
ша в Україні, друга — в абсолютної
більшості економічно розвинених країн.
Третя модель — це ідеальна модель, яка
ще не стала домінуючою ні в одній з
країн світу. Але перехід до неї від сис�
теми цільового управління можна
здійснити успішно, якщо послідовно
формувати спочатку атмосферу синер�
гізму, потім поступово використовува�
ти людиноцентричні інструменти реалі�
зації основоположних принципів ціле�
покладання, зворотного зв'язку, цілео�
рієнтованої мотивації, управління кар'�
єрою та розвитком працівників. Тобто,
посилювання довіри до керівництва та
формування умов для самоорганізації
колективу (групи) стають основними
напрямами такого переходу. Зовсім іна�
кше це бачиться у випадку переходу від
системи адміністративного тиску.

З точки зору забезпечення успіхів в економіці та
інших сферах життєдіяльності громадян стає вкрай не�
обхідним перехід в організаціях на апріорі ефективну
культуру людиноцентричного управління персоналом,
починаючи з центральних структур у системі держав�
ного управління і завершуючи комерційними.

Але якщо в комерційних організаціях є ключовий
стрижень самоорганізації — прибуток як кінцева і об'єд�
нуюча ціль (у випадку прозорості її розподілу), то у дер�
жавних структурах такого стриження немає. Сасе це
обумовило розмиту відповідальність цих структур як
підгрунтя для розгулу корупції. Тобто, перехід до сис�
теми людиноцентричного управління в комерційних
організаціях, в першу чергу, пов'язаний з особистістю
самого топ�менеджера, його бажанням досягати суттє�
вих успіхів за рахунок продуктивної праці персоналу (у
кримінальній економіці це не зовсім не головний фак�
тор). При цьому надважливе значення має його бажан�
ня навчитися одержувати синергетичний ефект за пев�
ною методикою, ключові складові якої представлені в
навчальному посібнику [12].

Інша справа, коли розглядати діяльність структури
державного управління, в першу чергу, владних струк�
тур на макрорівні (району), мезорівні (області), мак�
рорівні (країни). Щоб здійснити перехід до моделі лю�
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Рис. 2. Квадра основоположних принципів управління персоналом у моделі системі цільового управління

Рис. 3. Сутність системи адміністративного тиску на персонал
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Рис. 4. Сутність системи цільового управління персоналом
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диноцентричного управління, треба
спочатку визначитись з кінцевим ре�
зультатом діяльності цих структур. А це
вже буде означати кардинальні зміни,
які можливо здійснити еволюційним
шляхом, що вже обгрунтується в нау�
ковій літературі [2]. Це буде початком
повернення влади "обличчям" до люди�
ни.

Йдеться про показник якості жит�
тя громадян (ЯЖГ) сіл, селищ, міст, якій
вимірюється кількісною мірою на квал�
іметричній основі. Він характеризує ступінь за�
доволення основних потреб громадян, що в контексті
ідеології людиноцентризму виражає рівень самореалі�
зації особистості в всіх п'яти сферах її життєдіяльності.
Інформацією для визначення ЯЖГ стають щорічні опи�
тування населення за спеціальною анкетою.

Тому у держаних структурах перехід до культури
людиноцентричного управління буде більш повільним,
ніж в комерційних, де розпочинати його можна вже сьо�
годні через навчання тих обдарованих менеджерів, які
бажають стати ефективними. Після забезпечення досяг�
нення безперервного синергетичного ефекту таких ме�
неджерів можна називати елітними.

ВИСНОВКИ
За великим рахунком, підгрунтям нашої політичної

незрілості та економічної відсталості є неефективне
управління людським потенціалом країни взагалі і, зок�
рема, культура управління персоналом організації
різкого масштабу і профілю діяльності, в першу чергу
— органів державного управління на мікро�, мезо� і мак�
рорівнях.

Головний недолік господарюючої у вітчизняному
менеджменті системи управління персоналом пов'яза�
ний, головним чином, з неможливістю у повній мірі ви�
користовувати трудовий потенціал працівників з ура�
хуванням закону економії часу та енергії, що є на�
слідком безцільового управління за кінцевими резуль�
татами.

Тобто, якщо встати на шлях модернізації економі�
ки і всієї системи державного управління, включаючи
національну систему освіти, немає альтернативи відхо�
ду від моделі адміністративного тиску та переходу до
моделі цільового управління з поступовим поглиблен�
ням в культуру людиноцентричного управління персо�
налом на основі використання переваг синергізму.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічна активність населення формується під

впливом різник чинників, одні з них чинять пряму і швид�
ку дію, інші — довготривалу. Економічні кризи, що
відбуваються в Україні починаючи з 2001 р. тісно пере�
плітаються з політичними подіями та тримають Украї�
ну в постійному напруженому стані, що негативно впли�
ванє на різни сфери економіки, політики та життя насе�
лення країни. Крім того, розгортання політичних та еко�
номічних криз у країні погіршилось через накладання
світових глобальних криз. І, як наслідок, всі ці негативні
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Стаття присвячена дослідженю впливів економічних та політичних криз в Україні на формування

економічної активності населення сільської місцевості Одеської області. Проаналізовано вплив стану

постійного сільського населення та міграції населення сільської місцевості як первинних факторів на

формування економічної активності цього населення. Проведено аналіз динаміки рівня економічної акP

тивності населення сільської місцевості, в тому числі в розрізі різних вікових груп, порівнюючи її зміни з

політичним та економічним становищем у країні. Досліджено коливання рівня зайнятості та рівня безP

робіття населення сільської місцевості, а також розрахована модель динаміки цих показників. ДослідP

жено групування рівня економічної активності населення сільської місцевості за освітнім рівнем та виP
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щення рівня економічної активності населення сільської місцевості.

The article investigates the influence of economic and political crises in Ukraine at the forming of economic

activity of rural population in Odessa region. It is analyzed the influence of the resident rural population and the

migration of the rural population as initial factors for forming of economic activity that population. It is analyzed

the dynamics of the economic activity rural population rate including different age groups, compare its

modification with economic and political crises in a country. It is investigated the fluctuation of employment
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явища, що відбуваються в Україні починаючи з отриман�
ня нею незалежності, негативно вплинули на різні про�
цеси в країні, в тому числі і на формуваня економічної
активності сільського населення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Досліджуване питання є багатогранним, що займає

значне місце в дослідженнях вітчизняних науковців.
Питанням, що стосуються проблем державного регулю�
вання ринку праці та управління трудовими ресурсами,
забезпечення економічно активного населення робочи�
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ми місцями, антикризового регулювання економіки ук�
раїни, впливу світової економічної кризи на розвиток
ринку праці присвяічені дослідження таких вітчизня�
них науковців, як Д. Богиня [1], М. Кравченко [3], І.В.
Ксьонжик [4], Ю.С. Левчук [5], В.О. Оглобліна [6], Н.В.
Руденко [7], Р.С. Шемчук [8] та інші. В своїх наукових
роботах вчені змістовно розглядають найактуальніші
проблеми економічної активності населення України.
Найбільшу увагу приділено питанням безробіття, за�
робітної плати та демографічної кризи.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження виступає вичення наслідків

економічних та політичних криз в Україні на форму�
вання економічно активного населення сільської місце�
вості, в тому числі за рахунок демографічних тен�
денцій, міграційних процесів та впливу освітнянсько�
го рівня мешканців у віці 15—70 років на можливість
протягом певного періоду забезпечувати пропозицію
робочої сили.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Події, що відбуваються в Україні протягом ос�
танніх років мають негативний вплив на різні сфери в
країні, в тому числі і на стан населення сільської місце�
вості, зокрема в Одеській області, його різкого зубо�
жіння, зростання безробіття, скорочення чисельності
працівників у сільськогосподарських підпримєствах.

На формування економічної активності населення
сільської місцевості Одеської області в першу чергу
впливає його демографічний стан, одним з показників
якого є кількість постійного населення, що проживає в
сільській місцевості (табл. 1), яке має стійку тенденцію
до зменшення, що на 1 січня 2015 р. в порівнянні з цим
показником на 1 січня 2005 р., складає 3,4 %.

Але, вивчаючи рух населення в працездатному віці,
спостерігаємо таку ситуацію: в роки гетерогенного зро�
стання економіки (2001—2007 рр.) кількість постійного
населення сільської місцевості працездатного віку має
тенденцію в бік поступового збільшення (з 465,2 тис. осіб
на 01.01.2005 р. до 470,3 тис. осіб на 01.01.2008 р.); світо�
ва економічна криза, яка почалася з кризи в США в 2008
р., негативно вплинула на економіку України, а разом
все це наклалося на політичні події в країні (починаючи

з 2009 р. економічний спад в країні; 2010 р. — вибори
президента; 2012 р. — мовний конфлікт; 2014 р. — Євро�
майдан, криза на Домбасі, вибори президента), які не
обійшли і Одеську область та, безумовно, мали негатив�
ний вплив на ринкову стабільність підприємств, працю�
чих в аграрному секторі економіки, які були змушені
скорочувати чисельність працівників.

Все це вплинуло на те, що населення в працездатно�
му віці вимушено було переїзджати в міста в пошуку ро�
боти, намагаючись забезпечити свою родину гідним
рівнем існування. Як наслідок, на 01.01.2015 р. кількість
постійного населення сільської місцевості Одеської
області в працездатному віці дорівнює 455,9 тис. осіб.

Міграційні процеси населення сільській місцевості
області, що відбуваються за цей час, вказують на випе�
реджуючі темпи кількості прибулих в область над

Роки 
Сільська 
місцевість, 
обидві статі 

з них у віці

працездатному 
(16-59) 

старшому за 
працездатний 
(60 і старше) 

2005 828.3 465.2 192.2 

2006 821.7 467.3 188.5 

2007 817.3 469.7 185.4 

2008 812.2 470.3 182.5 

2009 807.1 468.8 180.7 

2010 803.1 494.3 152.3 

2011 801.1 465.1 180.1 

2012 800.5 463.5 180.4 

2013 800.2 401.0 181.0 

2014 799.9 458.4 181.5 

2015 800.5 455.9 182.0 

2015 р. у % до 
2005 р. 96.6 98.0 94.7 

Таблиця 1. Розподіл постійного населення сільської
місцевості Одеської області за основними віковими

групами на 1 січня (тис. осіб)

осіб
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9753
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Рис. 1. Міграція населення сільської місцевості Одеської області в працездатному віці, всі потоки
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кількістю вибулих, в тому числі і серед населення в пра�
цездатному віці (рис. 1), про що свідчить сальдо міграції,
яке з від'ємного в 2004 р. перейшло в позитивне значен�
ня і в 2015 р. складає 1685 осіб.

Але при цьому за останні одинадцять років відбу�
вається зменшення чисельності прибулих в працездат�
ному віці до сільської місцевості Одеської області на 24,7
%, а розраховані параметри лінії тренду дали мож�
ливість розрахувати модель динаміки та виявити, що в
средньому за рік відбувалось зменшення чисельності
населення сільської місцевості в працездатному віці
майже на 233 особи.

Всі вищезазначені тенденції та рухи серед населен�
ня області, політичні та економічні події в країні впли�
нули на склад та чисельність економічно активного на�
селення сільської місцевості Одеської області, яке в
період з 2004 р. по 2014 р. зменшилось на 6,2 % і в 2014 р.
склало 342,1 тис. осіб, з яких 93,7 % — особи зайняті
економічною діяльністю, а 6,3 % — безробітні. Рівень
економічної активності цього населення протягом ос�
танніх одинадцяти років має значні коливання переваж�
но через нестабільну політичну та економічну ситуацію
в країні (рис. 2).

Початок 2000�х років — складний політичний пері�
од в Україні: 2001 р. — політична криза (вбивство жур�
наліста Г.Гонгадзе); 2002—2004 рр. — гостра політична

боротьба президента Л. Кучми та його опозиції; 2004 р.
— Помаранчева революція. В цей час економіка в країні
нестабільна, політичні події відлунюються в кожній ро�
дині. Як наслідок, це відбивається на стабільності
підприємств аграрної сфери економіки та можливості
громадян займатися економічною діяльністю, що впли�
нуло на зниження рівня економічної активності насе�
лення сільської місцевості з 60,5 % в 2000 р. до 57,3 % в
2005 р.

Після перемоги на президентських виборах 2004 р.
Юшенко В.А. в країні спостерігається політичний роз�
виток, економічне пожвавлення, підвищення темпів ро�
сту національного виробництва і починаючи з 2006 р.
рівень економічної активності населення сільської
місцевості має стрімке збільшення до 63,9 % в 2009 р.
Але світова економічна криза (2009 р.), що наклалася
на економічний спад в країні, нове політичне протисто�
яння (2010 р.) — призвели до спаду економічної актив�
ності населення сільської місцевості Одеської області в
2010 р. та 2011 р. І хоча 2012—2013 рр. і характеризу�
ються підвищенням рівня економічної активності, події
2014 р. (Євромайдан, відставка президента, перехід Кри�
ма до Росії, Криза на Домбасі, позачергові вибори пре�
зидента) негативно впинули на всі сфери життя в країні,
що призвело зниження економічної активності населен�
ня сільської місцевості до 59,5 %.
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Рис. 2. Динаміка рівня економічної активності населення сільської місцевості

Таблиця 2. Рівень економічної активності населення сільської місцевості Одеської області за віковими групами*
(відсотків до кількості всього населення відповідної вікової групи)

Роки 
Населення відповідної вікової групи 

15-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60-70 

2004 41.4 77.4 80.5 80.0 66.4 25.5 

2005 33.9 73.5 76.0 76.1 62.5 28.6 

2006 37.0 78.8 73.4 74.1 63.5 27.7 

2007 41.5 72.7 76.1 78.9 64.7 29.0 

2008 40.6 67.6 81.4 78.4 63.5 32.1 

2009 42.7 77.7 77.6 85.6 82.0 66.3 32.9 

2010 48.9 68.6 69.8 85.5 84.8 65.3 22.6 

2011 44.1 66.7 74.7 87.5 82.3 64.1 26.0 

2012 40.2 72.5 78.1 79.0 83.1 68.5 33.7 

2013 37.0 75.5 80.7 82.0 82.1 75.3 39.0 

2014 42.9 64.6 71.8 83.7 80.4 68.4 12.0 
Відхилення 
показників 2014 р. 
від 2004 р. 

1.5 -12.8 Х Х 0.4 2.0 -13.5 
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Дослідження рівня економічної актив�
ності сільського населення за віковими гру�
пами (табл. 2) дає можливість стверджува�
ти, що найбільш стійкими до економічних та
політичних подій в країні є населення у віці
від 35 до 49 років. Рівень економічної актив�
ності у населення цього віку перевищує 80
%, хоча під час кризових ситуації цей по�
казник у цій віковій групі також має певне
коливання. Найбільш незахищеними під час
кризових явищ є населення у віці 15—24
роки та 60—70 років, рівень економічної ак�
тивності в цих групах не перевищує відпов�
ідно 43 % та 30%.

Аналіз чинників, що впливають на рівень
економічної активності сільського населен�
ня, за гендерними групами показав, що на
економічну активність жінок, на відміну від
чоловіків, негативний вплив здійснює
кількість дітей. Цей результат пояснюєть�
ся тим, що саме на жінок лягає основне на�
вантаження, пов'язане з вихованням дітей.
Більш потужний позитивний вплив на
рівень економічної активності жінок має
рівень освіти. Це означає, що для жінок ос�
віта є більш важливою з точки зору пол�
іпшення позицій на ринку праці. Тенденції
впливу здоров'я на участь у робочій силі
однакові і для чоловіків, і для жінок, але
за погіршення стану здоров'я рівень еко�
номічної активності чоловіків знижується
більше [4].

Рівень зайнятості та безробіття насе�
лення сільської місцевості формується та�
кож під впливом багатьох чинників, але, на
наш погляд, ситуація в країні має переваж�
ний вплив на значення цих показників (рис.
3, 4). Політичні події 2003 р., які характе�
ризувалися гострою політичною бороть�
бою президента Л. Кучми та опозиційного
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Роки 

Безробітне 
сільське 
населення, 
тис. осіб 

у тому числі мають освіту, у % 

освітньо-кваліфікаційний рівень загальноосвітній рівень 
повну вищу 

освіту 
(магістр, 
спеціаліст) 

базову вищу 
освіту 

(бакалавр) 

неповну 
вищу освіту 
(молодший 
спеціаліст) 

повну 
загальну 

середню (11 
кл.) 

неповну 
загальну 
середню 
(9 кл.) 

2000 11.5 3.7 6.7 22.1* 34.1 16.1 

2004 19.5 3.6 1.0 15.9 48.2 26.7 

2005 11.4 3.5 6.1 11.4 43.9 35.1 

2006 11.3 3.5 4.4 5.3 54.1 32.7 

2007 9.5 4.2 1.1 2.1 58.9 33.7 

2008 9.4 2.1 0.0 0.0 64.9 33.0 

2009 8.2 2.4 2.4 3.7 58.6 17.3 

2010 18.1 0.0 0.0 13.2 45.9 40.9 

2011 12.1 5.0 11.6 21.4 24.8 37.2 

2012 11.4 0.0 0.0 18.4 72.8 8.8 

2013 16.7 7.8 0.0 23.9 66.5 1.8 

2014 21.4 8.4 0.0 17.8 71.5 2.3 
Відхилення 
2014 р. від 
2000 р. 

186.1** 4.7 -6.7 -4.3 37.4 -13.8 

Таблиця 3. Групування безробітного населення сільської місцевості Одеської області за освітою

Примітки:
* — у 2000 році професійно�технічна освіта.
** відхилення у відсотках.
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блоку "Наша Україна" мали резонансний вплив і на еко�
номічну ситуацію в країні, що негативно вплинуло на
можливість населення задовольняти особисті та
суспільні потреби і, як наслідок, на формування рівня
зайнятості населення, в тому числі і того, що мешкає в
сільській місцевості. З 2003 по 2006 р. рівень зайнятості
населення сільської місцевості Одеської області знизив�
ся на 9 відсоткових пункти і склав у 2006 р. 55,4 %. 2007—
2009 р. характеризуються більш стійким політичним ста�
новищем країни та пожвавленням її економіки, що впли�
нуло на підвищення рівня зайнятості населення
сільської місцевості в 2009 р. до 62,4 %, але в 2014 р. його
рівень знизився до 55,8 %.

Розраховані параметри лінії тренду за 2000—2014
роки, дали можливість отримати модель динаміки рівня
зайнятості населення сільської місцевості та виявити
його тенденцію до зменшення, яке в средньому за рік
складає 0,07 відсоткові пункти.

Досліджуючи динаміку рівня безробіття населення
сільської місцевості Одеської області протягом останніх
п'ятнадцяти років, спостерігаємо його залежність від
тих економічних та політичних подій, що відбуваються
в країні в певний період. У середньому за останні п'ят�
надцять років рівень безробіття населення сільської
місцевості має тенденцію до збільшення на 0,118 відсот�
кові пункти, що підтверджує розрахована модель дина�
міки.

Кількість безробітних за цей час збільшилось на 86,1
% і в 2014 р. складає 21,4 тис. осіб (табл. 3). Але найбіль�
шу кількість безробітних складають особи, які мають
лише атестат про повну загальну середню освіту, тобто
які після закінчення 11 класів не отримали жодного ос�
вітньо�кваліфікаційного рівня. В 2014 р. їх питома вага
в загальній кількості безробітних складає 71,5 %, і в по�
рівнянні з 2000 р. питома вага цієї групи осіб збільши�
лась на 37,4 відсоткові пункти. Аналіз групування без�
робітного населення сільської місцевості за освітнім
рівнем дає можливість прийти до такого висновку, що
найбільш незахищеними під час гострих кризових явищ
є особи, освітній рівень яких або занадто низький і не�
обхідність у низькокваліфікованих працівниках вва�
жається недоцільною, або занадто високий (спеціаліст,
магістр) і можливість найняти таку особу та виплачува�
ти їй гідну заробітну плату, яка буде відповідати її ос�
вітньо�кваліфіікаційному рівню, на підприємствах
відсутня.

ВИСНОВКИ
До основних чинників, що впливають на формуван�

ня економічної ефективності населення сільської місце�
вості, слід віднести наслідки природного руху населен�
ня (кількість постійного населення в працездатному віці)
та наслідки міграційних процесів (кількість прибулих у
працездатному віці та сальдо міграції цієї категорії лю�
дей). Також, суттєвий влив на формування економічної
ефективності населення сільської місцевості чинять
політичні та економічні кризи в країні, які впливають на
всі аспекти життя населення країни, включаючи інфля�
цію, зниження конкурентоспроможності та підвищен�
ня збитковості підприємств, падіння рівня життя насе�
лення, що стає причиною зниження рівня зайнятості та
підвищення рівня безробіття населення, зокрема і
сільської місцевості.

Перспективами подалання економічної та пол�
ітичної кризи в Україні є реалізація короткостроко�
вих та довгострокових реформ. Одним з таких заходів
на сьогодні є децентралізація влади, що дозволить
вирішати безліч питань, серед яких постає підвищен�
ня конкурентоспроможності економіки України, по�
далання наслідків демографічної кризи, реформуван�
ня системи охорони здоров'я, створення умов для
відродження сільських територій, вирішення пробле�
ми перенаселення великих урбанізованих центрів, за�
безпечення економічного та соціального вирівнюван�

ня різних територій. Вирішення всіх цих питань дасть
можливість підвищити рівень зайнятості населення,
знизити рівень безробіття населення, що в цілому
вплине на підвищення рівня економічної активності
населення України, зокрема і населення сільської
місцевості.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ

ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Науково прикладне дослідження динаміки споживан�

ня продуктів харчування в умовах ринкових трансформацій
аграрного сектора спричинено: по�перше, необхідністю
віддзеркалення реальної картини соціально�економічного
стану в суспільстві в процесі його радикальних змін, які в
узагальнюючому форматі відбиваються, насамперед, на хар�
чуванні населення; по�друге, важливістю своєчасного отри�
мання інформації щодо наявності в населення найнеобхід�
ніших умов для життєдіяльності та, за необхідності, опера�
тивного корегування реформаційних процесів з метою уник�
нення соціально�економічних катаклізмів та потрясінь у
суспільстві; по�третє, перспективністю виявлення заходів,
що позитивно проявили себе з позицій покращення добро�
буту населення, зокрема через споживання продуктів хар�
чування з метою поширення відповідних здобутків на інші
організаційно�правові структури та регіони з урахуванням
їх специфіки для підвищення соціально�економічної резуль�
тативності здійснюваних трансформацій та наочного пред�
ставлення наявних у них переваг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми продовольчої безпеки, формування і функц�

іонування продовольчого ринку знайшли відображення в
численних роботах провідних фахівців, до когорти яких
відносяться: Власов В.І. [1], Білорус О.Г. [2], Бойко В.І. [3],
Гойчук О.І. [4], Зубець М.В. [2], Лозинська Т.Г. [5], Саблук
П.Т. [2], Страшинська Л.В. [6], Хорунжий Н.Й. [7]. У робо�
тах зазначених та інших вчених досліджуються теоретико�
методологічні та прикладні аспекти розвитку продовольчого
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ринку, проводиться моніторинг стану і оцінка рівня спожи�
вання основних харчових продуктів, визначається соціаль�
но�економічна суть і напрями формування продовольчої
безпеки країни.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є теоретико�методичне обгрунтування

положень щодо підвищення соціально�економічної резуль�
тативності ринкових трансформацій аграрного сектора з по�
зицій виявлених пріоритетів щодо забезпечення населення
продуктами харчування.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

Рівень споживання продуктів харчування населенням
України в період після 1990 року визначався впливом низки
факторів, серед яких особливу роль відіграють складні про�
цеси ринкових трансформацій, засновані на кардинальних
змінах відносин власності в сільському господарстві. Вра�
ховуючи загострення проблеми продовольчої безпеки саме
в період проведення аграрних реформ, важливо здійснюва�
ти подальші наукові дослідження тенденцій забезпечення
населення продуктами харчування як індикатора соціаль�
но�економічної результативності реформування в аграрній
сфері.

Вивчення тенденцій споживання продуктів харчування
населенням України в умовах трансформації відносин влас�
ності передбачає виділення двох етапів, специфіка яких виз�
начається радикальністю зміни відносин власності в
сільському господарстві. Перший — включає 90�ті роки ми�
нулого сторіччя і збігається з кардинальними змінами у
відносинах власності на землю. Правовим підгрунтям цьо�
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го слугувала прийнята в грудні 1990 р. постанова Верховної
Ради України "Про земельну реформу", завдання якої по�
лягало у створенні умов для рівноправного розвитку різно�
манітних форм господарювання на землі, формуванні бага�
тоукладної економіки, раціональному використанні земель.
Другий період триває з початку 2000 року і включає поточ�
ний час. Він відображає пореформений етап розвитку
сільського господарства з характерними для перехідного
періоду еволюційними змінами в структурі землевласників
і землекористувачів, трансформаціями форм господарюван�
ня, зрушеннями в забезпеченості трудовими і матеріальни�
ми ресурсами, динамікою показників результативності.

Будучи сировинною основою продовольчої продукції та
широкого асортименту товарів масового споживання, ви�
робництво сільськогосподарської продукції в розрахунку
на одну людину об'єктивно оцінює існуючий виробничий
потенціал і показує можливості втілення в практику соц�
іальних стандартів в країні. Проте реальну картину дотри�
мання таких стандартів демонструє споживання основних
продуктів харчування в розрахунку на одну людину в рік.
При цьому динаміка споживання виступає в якості
кількісної оцінки соціально�економічної результативності
ринкових трансформацій як в аграрному секторі, так і в гос�
подарському комплексі в цілому. Відповідні розрахунки та
цифрові матеріали представлені в таблиці 1.

Аналіз наведених даних показує досить неоднозначну
картину динаміки споживання основних продуктів харчу�
вання. Так, якщо в середньому однією людиною споживаєть�
ся хлібних продуктів, картоплі, овочів та баштанних продо�
вольчих культур, масла і яєць, згідно нормативної кількості
і більше норми, то м'яса і м'ясопродуктів, молока і молоч�
них продуктів, плодів, ягід, винограду, цукру, риби та риб�
них продуктів споживається менше від раціональної нор�
ми. При цьому за винятком яєць, менше норми споживаєть�
ся переважно продукції тваринницького походження. З про�
дуктів харчування рослинного походження менше від раці�
ональної норми споживається цукру, плодів, ягід та виног�
раду.

Притому, що в 2014 році порівняно з 1990 роком рівень
споживання хлібних продуктів однією людиною скоротив�
ся на 32,5 кг, все ще його споживається понад норми на 7,5
кг. Таке перевищення вказує як на необхідність подальшо�
го збалансування раціону харчування, так і на наявність
можливостей збільшення споживання інших харчових про�
дуктів населенням країни. Адже зернова галузь закладає
основу для розвитку кормової бази тваринництва, продук�
ція якої споживається населенням не в нормативній
кількості.

У 2014 р. в Україні повністю відповідає вимогам раціо�
нальної норми харчування людини споживання олії та інших
рослинних жирів — 13,1 кг на рік. При цьому рівень спожи�
вання відносно 1990 р. збільшився на 1,5 кг, або на 12,9%.

Соціально�економічне значення такого зростання полягає
в тому, що соняшникова олія є цінним дієтичним продук�
том харчування. Насіння соняшника вживають у сирому і
підсмаженому вигляді, з нього виготовляють олію. Побічний
продукт промислової переробки соняшника — макуха ви�
користовують як поживний корм у тваринництві. Соняш�
никова олія застосовують в промисловості в технічних цілях
і в якості сировини для виробництва ряду промислових ви�
робів (мило, лаки, фарби, лінолеум, калій, селітра тощо), а
також у медичних цілях. Соняшник і продукція його про�
мислової переробки входять до переліку основних експор�
тних товарів, валютні надходження від яких можуть бути
використані для вирішення низки соціально�економічних
проблем аграрного сектору та його працівників.

На 10 кг (або на 7,6%) збільшилося споживання картоплі
за період з 1990 р. до 2014 р. Таким чином, у звітному році в
розрахунку на одну особу споживається 141,0 кг картоплі, що
перевищує норму його раціонального споживання на 17 кг і
вказує на необхідність удосконалення структури раціону
харчування населення.

Аналіз споживання однією людиною овочів разом з баш�
танними продовольчими культурами показує наявність
відносно цієї продукції досить вагомих соціально�економі�
чних результатів. Адже в останні чотири роки овочевої та
баштанної продукції споживається згідно з нормою раціо�
нального харчування, а в звітному році споживання овочів і
баштанних перевищує значення нормативного показника на
2,2 кг. При цьому в 2014 р. по відношенню до 1990 р. обсяги
споживання даної продукції збільшилися на 60,7 кг, або на
59,2%, демонструючи стійкий висхідний тренд.

За період дослідження рівень споживання цукру в роз�
рахунку на одну особу в Україні постійно скорочувався. У
звітному році однією людиною було спожито 36,3 кг цукру,
що на 1,7 кг менше від раціональної норми. У 2014 р. по�
рівняно з 1990 р. рівень його споживання зменшився на 13,7
кг, або на 27,4%, формуючи досить стійкий негативний
тренд.

Для здоров'я людини наднормативне споживання цук�
ру не є корисним. Проте дотримання раціональної норми
має соціальний характер. Це пояснюється важливістю цук�
ру як харчового продукту, який забезпечує організм люди�
ни вуглеводами, енергія яких швидко і легко засвоюється.
Цукор служить сировиною для виробництва спирту. Цукор
і продукція промислової переробки, що виробляється з його
використанням і на його сировинній базі, належить до важ�
ливих експортних товарів, які мають значні зовнішньоеко�
номічні перспективи.

Дослідження рівня споживання плодів, ягід і винограду
засвідчує позитивні щодо цих продуктів соціально�еко�
номічні зрушення. Адже динаміка спожитої плодоягідної
продукції та винограду при деяких коливаннях значення
2011—2014 р. формує в цілому позитивний тренд. Так, в 2014 р.

Види продукції 
Раціональні 

норми 
споживання 

Роки 2014 р. (+/ -) до 

1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 норми 1 990 р. 

М’ясо та 
м'ясопродукти  80 68,2 32,8 52 51,2 54,4 56,1 54,1 -25,9 -14,1 

Молоко та молочні 
продукти  380 373,2 199,1 206,4 204,9 214,9 220,9 222,8 -157,2 -150,4 

Яйця, шт. 290 272 166 290 310 307 309 310 20 38 

Хлібні продукти 101 141 124,9 111,3 110,4 109,4 108,4 108,5 7,5 -32,5 

Картопля 124 131 135,4 128,9 139,3 140,2 135,4 141 17 10 

Овочі та баштанні  161 102,5 101,7 143,5 162,8 163,4 163,3 163,2 2,2 60,7 

Плоди, ягоди та 
виноград 90 47,4 29,3 48 52,6 53,3 56,3 52,3 -37,7 4,9 

Риба та рибні 
продукти 20 17,5 8,4 14,5 13,4 13,6 14,6 11,1 -8,9 -6,4 

Цукор  38 50 36,8 37,1 38,5 37,6 37,1 36,3 -1,7 -13,7 

Олія  13 11,6 9,4 14,8 13,7 13 13,3 13,1 0,1 1,5 

Таблиця 1. Динаміка споживання основних продуктів харчування в розрахунку на одну особу за рік, кг

Джерело: розраховано за джерелом [8].
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по відношенню до 1990 приріст споживання цієї продукції
в абсолютних величинах становив 4,9 кг, а у відносних —
10,3 відсотків. За період реформування та пореформеного
розвитку рівень споживання однією людиною плодів, ягід і
винограду підвищився, проте, все ще знаходиться нижче ра�
ціональної норми річного харчування на 37,7 кг.

Соціальна спрямованість зростання споживання
фруктів, ягід і винограду грунтується на необхідності за�
безпечити їх фізичну доступність населенню країни в об�
сязі, що відповідає науково обгрунтованим стандартам.
Адже формування здорового способу життя вимагає, щоб
кожна людина задовольняла власні потреби в корисних вла�
стивостях, якими наділені плодоягідна продукція і виног�
рад.

У 2014 році м'ясної продукції в Україні споживається
менше, ніж рекомендується раціональними нормами річно�
го харчування. Відхилення фактичного і нормативного по�
казників не на користь людини складає 25,9 кг. При цьому в
2014 р. порівняно з 1990 р. рівень споживання м'яса і м'я�
сопродуктів з розрахунку на одну людину в країні знизив�
ся на 14,1 кг, або на 20,7%. Протягом усього періоду дослі�
дження в раціоні харчування громадянина України середній
річний рівень споживання м'яса і м'ясопродуктів не досягав
рекомендованого нормативу.

Соціальна значущість нарощування виробництва і спо�
живання м'ясної продукції полягає в тому, що м'ясо і м'я�
сопродукти є важливою складовою раціону харчування
людини. М'ясо виступає основним джерелом надходження
в людський організм повноцінного білка, який містить не�
замінні амінокислоти і ліпіди, а також вітаміни, мікроеле�
менти та мінеральні речовини.

Дослідження динаміки споживання яєць показує, що в
умовах пореформеного розвитку в аграрному секторі сфор�
мувався стабільний позитивний тренд функціонування пта�
хівництва яйцевого напряму. В останні роки споживання
яєць у країні навіть дещо перевищує нормативний стандарт
харчування людини. Так, у 2014 р. в розрахунку на одну
людину спожито 310 яєць, що на 20 одиниць більше, ніж
рекомендовано за раціональними нормами. Існуючий рівень
споживання яєць у звітному році по відношенню до 1990 р.
збільшився на 38 одиниць або на 13,9 відсотків.

У 2014 р. рівень споживання молока і молочних про�
дуктів в Україні становив 222,8 кг на одну людину, що на
157,2 кг менше, ніж рекомендується раціональними норма�
ми харчування. При цьому до 2012 р. спостерігається до�
сить стійкий тренд щодо скорочення споживання молочної
продукції. Незважаючи на покращання динаміки з 2012 р.,
в цілому у звітному році порівняно з базовим роком однією
людиною було спожито молока і молочних продуктів мен�
ше на 150,4 кг, або на 59,7%, демонструючи тим самим низь�
ку соціально�економічну результативність функціонування
молочного скотарства в сучасних умовах.

Будучи важливою частиною раціону харчування, моло�
ко характеризується високими споживчими властивостями,
обумовленими його хімічним складом, засвоюваністю, енер�
гетичною цінністю, органолептичними характеристиками.
Біологічна цінність молока визначається вмістом повноцін�
них білків, полі ненасичених жирних кислот, фосфатидів,
мінеральних речовин і вітамінів.

Рівень споживання риби та рибних продуктів в розра�
хунку на одну людину в 2014 р. в Україні становив 11,1 кг,
що на 8,9 кг менше від раціональної норми харчування. Под�
ібно молочної продукції, сформувався досить стійкий тренд
скорочення споживання риби та рибних продуктів. Так, у
2014 р. відносно 1990 р. рибної продукції однією людиною
було спожито менше на 6,4 кг, або на 36,6%. Оскільки риба
виступає важливою складовою раціону харчування люди�
ни, а її вирощування створює нові можливості для диверси�
фікації виробничо�господарської діяльності аграрних
суб'єктів господарювання, то нарощування виробництва
рибної продукції є нагальною соціально�економічним зав�
данням.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Проведений аналіз споживання продуктів харчування
в розрахунку на одну людину в Україні дозволяє зробити
наступні узагальнення.

1. Споживання продуктів харчування населенням краї�
ни об'єктивно відображає реальність втілення в практику
господарювання соціальних норм і стандартів. Існуючий в
Україні раціон харчування потребує збалансування згідно

з раціональними нормами, особливо в частині м'ясної та
молочної продукції, а також плодів, ягід і винограду. Ви�
робництво сільськогосподарської продукції в розрахунку
на одну особу як сировинна основа продовольчої безпеки
населення країни підтверджує неоднозначну соціально�еко�
номічну результативність ведення сільського господарства
в період ринкових трансформацій.

2. Ринкові трансформації в аграрному секторі на по�
реформеному етапі позитивно позначаються на соціально�
економічної результативності щодо зерна, соняшнику,
картоплі, овочів, плодоягідної продукції, винограду, м'я�
са, яєць, виробництво яких у розрахунку на одну людину
зростає. Разом з тим, споживання таких продуктів харчу�
вання, як плодоягідна продукція і виноград, м'ясо та м'я�
сопродукти, молоко та молочні продукти досить істотно
поступається науково обгрунтованим нормам. При цьому
виробництво молока скорочується, що свідчить про про�
довження кризових процесів у скотарській галузі молоч�
ного напряму.

3. Перспективи зростання соціально�економічної ре�
зультативності перетворень в аграрному секторі базують�
ся на соціальній вагомості продукції, яка в ньому вироб�
ляється, а також значних можливостях підвищення еконо�
мічної ефективності сільськогосподарського виробництва
на основі сучасних наукових досягнень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Рахунки Системи національних рахунків та відповідні

макроекономічні показники є основним засобом розроблен�
ня макроекономічної та грошово�кредитної політики дер�
жави. Також Система національних рахунків, яка дає мож�
ливість отримувати достовірну, докладну, аналітично оріє�
нтовану інформацію, необхідну для макроекономічного ана�
лізу та прогнозування, використовується в Україні для роз�
роблення заходів щодо вдосконалення бюджетної політи�
ки, підвищення якості управління державними та місцеви�
ми фінансами, формування грошово�кредитної та валютної
політики, зміцнення фінансової стабільності, урегулюван�
ня стану платіжного балансу та в цілому для характеристи�
ки економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам створення, розвитку та функціонування

СНР присвячені праці вітчизняних вчених та практиків: Ге�
расименка С.С. [1], Головка В.А. [2, 3], Манцурова І.Г. [4],
Моторина Р.М. [5, 6], Нікітіної І. М. [1] та інших. Однак не�
достатньо дослідженими в теоретичному плані залишають�
ся питання, пов'язані з необхідністю удосконалення мето�
дологічних основ оцінювання фінансової діяльності в Сис�
темі національних рахунків. У зв'язку з цим завданням статті
є удосконалення методології складання фінансового рахун�
ку у Системі національних рахунків.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для аналізу руху фінансів особливе значення має інфор�

мація рахунків нагромадження (рахунок капіталу, фінансо�
вий рахунок) та дані про фінансові потоки. Звіти про фінан�
сові потоки дають деталізоване уявлення про фінансові ак�
тиви і пасиви, що характеризують відносини між секторами
економіки, а також про фінансові потоки між цими секто�
рами та нерезидентами, які відображаються за фінансовим
рахунком. Для аналізу руху фінансів, у першу чергу, вико�
ристовується інформація рахунку капіталу, який складаєть�
ся за сектором нефінансових корпорацій, сектором фінан�
сових корпорацій, сектором загального державного управ�
ління, домашніх господарств та некомерційних організацій,
що обслуговують домашні господарства. В рахунку капіта�
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лу відображається рух та використання різних видів інвес�
тицій у нефінансові активи — основні й оборотні. Таке інве�
стування змінює вартість основного капіталу, запасів мате�
ріальних оборотних коштів, різних цінностей, що дозволяє
отримати показник чистого кредитування (тобто здатність
інституційного сектору до фінансування) або чистого за�
позичення (обсяг коштів, які отримані від інших одиниць).
Показник чисте кредитування / чисте запозичення харак�
теризує фінансово�економічний стан країни, оскільки він
показує обсяг ресурсів, які держава надає іншому світу або,
навпаки, отримує від іншого світу.

Одним із найважливіших рахунків СНР є фінансовий
рахунок, який відображає операції з фінансовими актива�
ми та зобов'язаннями, що здійснюються між інституційни�
ми одиницями національної економіки (резидентами) і між
резидентами й іншими країнами світу (нерезидентами), а
також показує роль окремих фінансових інструментів у цих
операціях. Державним комітетом статистики України були
розроблені та затверджені наказом від 16.02.2004 р. № 112
Методологічні положення щодо складання фінансового
рахунку.

З метою забезпечення ідентичності складових фінансо�
вого рахунку у зазначених положеннях розроблено, по�пер�
ше, правила відображення фінансових операцій та їх обліку,
визначено відмінність фінансових активів від нефінансових
та зміни у фінансових активах, що не є операціями; виок�
ремлено умовні фінансові активи, а також правила ведення
обліку похідних фінансових інструментів; по�друге, класи�
фікацію фінансових інструментів.

Фінансовий рахунок СНР складається з семи основних
категорій фінансових інструментів, в основу класифікації
яких покладено взаємовідносини кредитора й позичальни�
ка, а також критерій ліквідності цих інструментів. Водно�
час виникає необхідність вдосконалення класифікації
інструментів фінансового рахунку, правил відображення
операцій у фінансовому рахунку, а також забезпечення над�
ійності визначення фінансових активів та зобов'язань інсти�
туційних секторів економіки.

Аналіз динаміки показників фінансового рахунку пока�
зує, що в Україні в 2005 та 2009 рр. мало місце чисте креди�
тування, тобто залишок коштів у вигляді чистого заощад�
ження, а в 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 та 2013 рр. спо�
стерігалася нестача фінансових ресурсів (чисте запозичен�
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ня). Однак поглиблений аналіз показує, що навіть у 2009 р.
держава була позичальником, хоча за підсумками року вона
кредитувала нерезидентів (інший світ) в невеликому обсязі
(516 млн грн). Якщо порахувати різницю між фінансовими
активами та фінансовими зобов'язаннями, то балансуюча
стаття фінансового рахунку вказує на чисте запозичення в
2009 р. в обсязі 5909 млн грн., тобто держава фактично є
боржником. Різниця між чистими активами і чистими зобо�
в'язаннями (ЧК / ЧЗ) є своєрідним індикатором результа�
тивності національної економіки. Показники ЧК / ЧЗ у ра�
хунку операцій з капіталом та у фінансовому рахунку ма�
ють бути однаковими.

Швидкі темпи розвитку економіки, посилення глобалі�
заційних тенденцій у сфері фінансів вимагають постійного
перегляду та внесення змін до системи національних ра�
хунків. При розробленні основних напрямів подальшого
розвитку СНР автором запропоновано впровадження в кла�
сифікації фінансових інструментів фінансового рахунку
похідних цінних паперів із визначенням підходів до їх об�
ліку, перегляд СНР відповідно до рекомендацій СНР�2008,
у т.ч. у частині визначення вартості послуг фінансових по�
середників, та продовження робіт у напрямі забезпечення
якості статистичної інформації, що використовується для
складання квартальних та річних фінансових рахунків.

Так, останнім часом особлива увага приділяється дос�
лідженню та методологічному забезпеченню статистично�
го відображення одного з найскладніших компонентів
фінансового рахунку — похідних цінних паперів. Це пов'я�
зано з тим, що існують особливості їх випуску та обігу, а
також права на придбання чи продаж протягом терміну, виз�
наченого договором. Для удосконалення статистичної оці�
нки похідних цінних паперів МВФ розробив документ під
назвою "Статистичне вимірювання похідних фінансових
інструментів", який був прийнятий на сесії Статистичної
комісії в 1999 р. На виконання вимог цього документа в кла�
сифікації фінансових інструментів фінансового рахунку

було запроваджено окремий інструмент: F.7. "Похідні
фінансові інструменти".

Дослідження відображення похідних фінансових
інструментів на основі нових міжнародних стандартів діяль�
ності з їх вимірювання дозволяє зробити такі висновки:

1) похідні фінансові інструменти можуть бути визначені
як такі, що прив'язані до конкретного фінансового інстру�
менту, показника чи товару, за допомогою яких конкретні
фінансові ризики можуть виступати як самостійний пред�
мет купівлі�продажу на фінансових ринках;

2) біржові та позабіржові фінансові інструменти розці�
нюються як фінансові активи. Для обчислення вартості будь�
якого похідного фінансового інструменту необхідно, щоб
базова ціна була чітко визначена. За відсутності визначеної
ціни продукту, що лежить в основі похідного фінансового
інструменту, він не може бути оцінений, не може розгляда�
тись як засіб збереження і, відповідно, не може розцінюва�
тись як фінансовий актив;

3) процентні свопи та форвардні процентні угоди розг�
лядаються як фінансові активи, а чисті наявні виплати за
цими контрактами класифікуються як фінансові операції, а
не як потоки доходів від власності, як це рекомендовано в
СНР 1993 р. [10];

4) оскільки похідний фінансовий інструмент роз�
глядається як фінансовий актив, його застосування є опе�
рацією, яка повинна враховуватися навіть у випадках по�
ставки активів, що лежать в їх основі.

5) похідні фінансові інструменти розглядаються як ок�
рема категорія інструментів фінансових активів у національ�
них рахунках, а також як окрема функціональна група пла�
тіжного балансу, що відображає їх особливості.

Подальше вдосконалення та розвиток фінансового ра�
хунку СНР базується на новій версії Системи національних
рахунків 2008 р., яка представляє собою адаптовану версію
СНР 1993 р. Для відображення фінансового сектору до
СНР�2008 рекомендується, в першу чергу, внести зміни

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вимірювання послуг фінансових посередників 

Банки, філії комерційних банків, клірингові 
установи, позиково-ощадні асоціації, кредитні 
спілки, будівельні товариства, факторингові та 

лізингові компанії, інвестиційні фонди 

ПФП = ПФПL + ПФПD

Використання 

Послуги фінансових посередників для секторів 
нефінансових і фінансових корпорацій, державного 

управління, некомерційних організації, що 
обслуговують домашні господарства, і підсекторів 

домашніх господарств – власників житла, і 
власників некорпоративних підприємств 

Послуги фінансових 
посередників для підсекторів 

домашніх господарств-
споживачів 

Операції з позиками Операції з депозитами 

rr – базисна ставка (чистий відсоток), відображає чисту вартість 
запозичення коштів, тобто не включає премії за ризик і платежі за 

посередницькі послуги 

Проміжне споживання Кінцеве споживання 

Рис. 1. Методологія вимірювання послуг фінансових посередників
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щодо поглибленого розгляду та деталізації фінансових по�
слуг. Насамперед це стосується удосконалення методології
вимірювання послуг фінансових посередників, алгоритм
якої зображено на рисунку 1. Вимірювання послуг фінан�
сових посередників можна здійснювати також непрямим
методом, а саме: як різницю між відсотками, що отримують
і виплачують фінансові посередники. У СНР�2008 непрямий
метод обчислення вартості послуг фінансового посередниц�
тва був уточнений з урахуванням досвіду, отриманого в ході
впровадження СНР�1993.

Розрахунок вартості послуг фінансових посередників
для операцій з позиками і депозитами здійснюється окре�
мо. У першому випадку ці послуги обчислюються шляхом
множення середнього залишку позик за звітний період на
різницю між ставкою відсотка за позиками і базисною
відсотковою ставкою, а у другому — шляхом множення се�
реднього залишку депозитів за звітний період на різницю
між базисною відсотковою ставкою і ставкою відсотка за
депозитами. Загальна величина послуг фінансових посеред�
ників дорівнює сумі послуг фінансових посередників за опе�
раціями з позиками і з депозитами. Розрахунок вартості
послуг фінансових посередників проводиться для операцій
з позиками і депозитами в рамках кожної групи фінансо�
вих посередників та для кожного інституційного сектору.

 Національним банком України, починаючи з 2009 року,
було здійснено перехід до складання фінансового рахунку
з квартальною періодичністю. НБУ складає квартальні
фінансові рахунки відповідно до міжнародних стандартів,
на основі розроблених ним методологічних засад складан�
ня квартальних рахунків. Цей процес включає: а) накопи�
чення даних із первинних джерел; б) компіляцію показників
та балансування даних; в) поширення інформації [2].

Успішність складання і квартальних, і річних фінансо�
вих рахунків залежить від якості первинної інформації, яку
отримують із основних та додаткових джерел. Основними
джерелами цієї інформації є грошово�кредитна статисти�
ка, статистика державних фінансів, платіжного балансу й
міжнародної інвестиційної позиції, що відображають фінан�
сові зв'язки сектору фінансових корпорацій, сектору загаль�
ного державного управління та нерезидентів. Додаткові
джерела отримання даних стосуються секторів нефінансо�
вих корпорацій та домашніх господарств, які не підлягають
суцільному спостереженню і їх дані неможливо повністю
охопити та деталізувати.

Основним завданням при складанні квартальних фінан�
сових рахунків є визначення розбіжностей між статистич�
ними даними, тобто встановлення статистичної розбіжності.
Існування статистичних розбіжностей між даними пояс�
нюється, по�перше, різними підходами до оцінки вартості
фінансових інструментів, по�друге, використанням різних
первинних джерел та різною періодичністю подання звітів,
по�третє, випадковими помилками. Побудова квартальних
фінансових рахунків базується на багатьох первинних дже�
релах даних, які охоплюють грошово�кредитну статистику,
статистику фінансів підприємств, статистику державних
фінансів та звітність небанківських фінансових установ.

Дослідження зазначених джерел статистичної інфор�
мації дає підстави стверджувати, що існують питання щодо
якості наявних статистичних даних для кожного інституц�
ійного сектору економіки. Так, якщо джерелами даних для
сектору фінансових корпорацій слугують балансові звіти
Національного банку України та інших депозитних корпо�
рацій, що охоплюють всі підзвітні одиниці, то джерелом да�
них для сектору нефінансових корпорацій є фінансова
звітність великих, середніх та малих підприємств, які не
підлягають суцільному обстеженню на квартальній основі,
тобто повному охопленню та деталізації даних. А дані сек�
тору загального державного управління, що охоплює бюд�
жетні організації та фонди загальнообов'язкового держав�
ного страхування, не завжди відповідають стандартам СНР
та іноді не збігаються з даними звітів депозитних корпо�
рацій. Щодо функціонування ринку цінних паперів, то немає
якісної статистичної інформації про емісію та обіг цінних
паперів, тобто відсутня статистика ринку цінних паперів за
секторами економіки. У зв'язку з цим при складанні квар�
тальних фінансових рахунків Національний банк України
спирається, в першу чергу, на дані грошово�кредитної ста�
тистики.

ВИСНОВКИ
Отже, в результаті дослідження ми дійшли наступних

висновків: по�перше, аналіз динаміки показників рахунку
капіталу та фінансового рахунку свідчить, що показник чи�

стого запозичення становив вагому частку у фінансуванні
економіки держави, що є істотною характеристикою фінан�
сово�економічного стану України; по�друге, на основі дос�
лідження похідних фінансових інструментів з урахуванням
нових міжнародних стандартів діяльності з їх вимірювання
та з метою подальшого вдосконалення відображення фінан�
сової діяльності в СНР запропоновано впровадження в кла�
сифікації фінансових інструментів фінансового рахунку по�
хідних цінних паперів із окресленням підходів до їх обліку;
по�третє, подальше вдосконалення та розвиток фінансово�
го рахунку СНР базується на новій версії СНР�2008, у т.ч. у
частині визначення вартості послуг фінансових посеред�
ників.

Література:
1. Герасименко С.С. Система національних рахунків:

навчальний посібник / С.С. Герасименко, В.А. Головко, І.М.
Нікітіна. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2005. — 217 с.

2. Головко В. Квартальні фінансові рахунки: методо�
логічні та практичні аспекти складання / В. Головко, А. Те�
терук // Вісник Національного банку України. — 2011. —
№ 8. — С. 12—18.

3. Головко В. Система національних рахунків України:
вчора, сьогодні, завтра / В. Головко // Вісник Національно�
го банку України. — 2011. — № 4. — С. 3—6.

4. Манцуров І.Г. Система національних рахунків як
інструмент аналізу ефективності стратегії економічного
зростання / І.Г. Манцуров // Стратегія економічного роз�
витку. — 2006. — Вип. 18. — С. 60—66.

5. Моторин Р.М. Місце фінансового рахунку в системі
національних рахунків / Р.М. Моторин // Фінансовий вісник
Українського державного університету економіки і
фінансів. — 2006. — № 1 (1). — С. 16—22.

6. Моторин Р.М. Система національних рахунків:
підручник / Р.М. Моторин, Т.М. Моторина. — К: КНЕУ,
2001. — 336 с.

7. Система национальных счетов — инструмент макро�
экономического анализа / Под ред. Ю.И. Иванова. — М.:
Финстатинформ, 1996. — 285 с.

8. Система национальных счетов и платежный баланс
России / Г.Д. Кулагина, Б.И. Башкатов, А.Н. Пономаренко,
Ю.Н. Иванов. — М.: МЭСИ, 1995 — 156 с.

9. Счет остальных стран мира // Система национальных
счетов: пересмотренный вариант. — Нью�Йорк: ООН, Сек�
ретариат. — 1992. — Гл.14. — 82 с.

10. System of National Accounts 1993 [Electronic resource]. —
Mode of access: http://unstats.un.org/unsd/sna1993/introduct�
ion.asp

References:
1. Herasymenko, S.S. Holovko, V.A. and Nikitina, I.M.

(2005), Systema natsional'nykh rakhunkiv [System of national
accounts], IVTs Derzhkomstatu Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

2. Holovko, V. and Teteruk, A. (2011), "Quarter financial
accounts: methodological and practical aspects of stowage",
Visnyk Natsional'noho banku Ukrainy, vol. 8, pp. 12—18.

3. Holovko, V. (2011), "SNA of Ukraine: yesterday, today,
tomorrow", Visnyk Natsional'noho banku Ukrainy, vol. 4, pp.
3—6.

4. Mantsurov, I.H. (2006), "System of national accounts as
instrument of analysis of efficiency of strategy of the economy
growing", Stratehiia ekonomichnoho rozvytku, vol. 18, pp. 60—66.

5. Motoryn, R.M. (2006), "A place of financial account is in
a system of national accounts", Finansovyj visnyk Ukrains'koho
derzhavnoho universytetu ekonomiky i finansiv, vol. 1 (1), pp.
16—22.

6. Motoryn, R.M. (2001), Systema natsional'nykh rakhunkiv
[System of national accounts], KNEU, Kyiv, Ukraine.

7. Ivanov, Ju.I. (1996), Sistema nacional'nyh schetov —
instrument makrojekonomicheskogo analiza [A System of
national accounts is an instrument of macroeconomic analysis],
Finstatinform, Moskva, Rossija.

8. Kulagina, G.D. Bashkatov, B.I. Ponomarenko, A.N. and
Ivanov, Ju.N. (1995), Sistema nacional'nyh schetov i platezhnyj
balans Rossii [A system of national accounts and balance of
payments Russia], MJeSI, Moskva, Rossija.

9. United Nations (1992), Sistema nacional'nyh schetov:
peresmotrennyj variant [A system of national accounts: revised
version], OON, Sekretariat, N'ju�Jork, SShA.

10. The official site of United Nations Statistics Division
(1993), "System of National Accounts", available at: http://
unstats.un.org/unsd/sna1993/introduction.asp
Стаття надійшла до редакції 05.10.2015 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 10/201532

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Майже за четверть століття самостійності наша дер�

жава так остаточно та на фактичному рівні і не визна�
чилась із стратегічними, економічними союзами, а та�
кож гарантіями військової безпеки.

УДК 338.24(477)

В. Ф. Савченко,
д. е. н., професор, заслужений економіст України, професор кафедри економічної теорії,
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО

КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

V. Savchenko,

doctor of economics, professor Honored Economist of Ukraine professor

of the Department of Economic Theory, Chernihiv National Technological University, Chernigiv

STATE REGULATION OF THE UKRAINIAN ECONOMIC COMPLEX IN TERMS OF EUROPEAN
INTEGRATION

Визначено ситуацію та основні проблеми щодо діяльності господарського комплексу України в умоP

вах євроінтеграційних процесів. Зазначено, що протягом останніх десятиліть вітчизняна наука отримала

значні результати, спрямовані на кращі надбання світової наукової думки і розгляд найбільш різноманP

ітних аспектів євроінтеграційного процесу. Зокрема доведено, що у геополітичному оточенні нашої дерP

жави в умовах активної глобалізації мова повинна йти, перш за все, про оптимізацію системи державноP

го управління з урахуванням обставин не лише європейського, а й загальносвітового характеру. В такій

ситуації актуальними перспективами вітчизняної економічної науки стають теоретикоPметодологічне

обгрунтування і практична реалізація механізмів оптимізації євроінтеграційної політики України при

глобалізації світових політикоPекономічних процесів. Надані спрямування інтеграції держави у європейсьP

ку спільноту: розвиток виробничого співробітництва між підприємствами України та інших країн; залуP

чення іноземних інвестицій; розвиток науковоPтехнічної співпраці; збільшення експорту продукції і поP

слуг; участь у міжнародних науковоPтехнічних, фінансовоPкредитних та інших організаціях. АргументоP

вано необхідність державного регулювання економічного розвитку як умову зростання у ситуації сьогоP

дення і стратегічного поступу на подальшу перспективу.

The situation and the main problems concerning activities of the Ukrainian economic complex in terms of

European integration processes were determined.

The article stresses that over the last decades domestic science received significant results directed to the

best achievement of world scientific thoughts and consideration of the most different aspects of European

integration.

In particular, it proves that in the geopolitical environment of our country, in conditions of active globalization,

first of all, we should talk about optimization of the system of state administration having regard to circumstances

not only European, but also of global character.

In such situation actual prospects of domestic economic science are becoming theoretical and methodological

basis and practical realization of optimization mechanisms of European integration policy of Ukraine in the

globalization of world political and economic processes.

This article provides an overview of the main tendencies of state integration into the European community:

development of industrial cooperation between enterprises of Ukraine and other countries; attraction of foreign

investments; development of scientific and technical cooperation; increasing exports of products and services;

participation in the international scientific and technical, financial and credit institutions etc.

The necessity of state regulation of the economic development as a condition for growth in the current situation

and strategic development in perspective were argued.

Ключові слова: євроінтеграція, Європейський Союз, державне регулювання, господарський комплекс, інве�
стиції, експорт, ринок праці, міжнародне співробітництво.

Key words: European integration, the European Union, government regulation, economic complex, investment,
exports, labor market, international cooperation.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
У науковій фаховій літературі розгляду питань євро�

пейської інтеграції держави присвячена значна кількість
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досліджень таких авторів, як В.В. Гоблик, В.М. Дом�
рачев, С.В. Зіньковський, М.С. Калина, Ю.Г. Козак,
М.В. Кравченко, З.О. Манів, М.П. Мешко, С.М. Писа�
ренко, А.П. Румянцев, А.С. Філіпенко та інші. Проте
проблеми, що з'явилися в останній час, потребують но�
вих підходів і напрямів вивчення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розглянути особливості і суть державного регулю�

вання господарського комплексу України з метою на�
ближення до діяльності в умовах і у складі Європейсь�
кого Союзу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Актуальність процесів європейської інтеграції Укра�

їни в умовах зростаючого впливу глобалізації та вияв�
лення природи впливу зумовлена тим, що для цієї про�
блеми немає готових рішень і новизні проблеми повин�
на відповідати новизна підходів до її осмислення.

Західна філософія глобалізму спирається на ряд
теоретичних концепцій таких вчених, як К. Поппер, С.
Гантінгтон, Ф. Фукуяма, Е. Тоффлер, З. Бжезинський
та ін.

Серед наукових установ, які приділяють увагу про�
блемам європейської інтеграції України в умовах гло�
балізації, Національна академія державного управлін�
ня при Президентові України, Національний інститут
стратегічних досліджень, Міжнародний інститут глоба�
лістики та Інститут європейських досліджень НАН Ук�
раїни.

Протягом ряду років XXI ст. вітчизняна наука от�
римала значні результати, спрямовані на кращі надбан�
ня світової наукової думки і розгляд найбільш різнома�
нітних аспектів євроінтеграційного процесу.

В останні роки вітчизняні науковці звернули увагу
на те, що процес європейської інтеграції України зазнає
вітчутного впливу інших процесів економічного і полі�
тичного характеру, які прямо не пов'язані з відносина�
ми нашої держави з країнами Європейського Союзу та
ЄС у цілому, а мають глобальний світовий характер.

Вітчизняні вчені дійшли висновку, що модернізація
української системи державного управління з ураху�
ванням лише особливостей державного управління в
Європейському Союзі матиме тенденцію до відставан�
ня і не задовольнятиме очікувань. У геополітичному
оточенні України в умовах активної глобалізації мова
повинна йти, перш за все, про оптимізацію вітчизня�
ної системи державного управління з урахуванням об�
ставин не лише європейського, а й загальносвітового
характеру.

Актуальними перспективами вітчизняної економіч�
ної науки стають теоретико�методологічне обгрунту�
вання і практична реалізація механізмів оптимізації
євроінтеграційної політики України в умовах глобалі�
зації світових політико�економічних процесів [1, с.131].

Україна прагне стати повноправним членом євро�
пейської системи господарювання. Перешкоди, які ус�
кладнюють цей необхідний та у цілому об'єктивний про�
цес:

— нераціональна структура виробництва. Наша дер�
жава не сприяє розвитку наукоємних галузей (маши�
нобудування, електроніки, комп'ютерної техніки), а
намагається створити вигідні умови традиційно розви�
неним енерго� та матеріалоємним виробництвам. Крім
того, недостатньо розвинений внутрішній ринок спожи�
вання продукції;

— неефективне використання ресурсів і низький тех�
нологічний рівень виробництва. Матеріало� та енер�
гоємність української продукції у 1,5 — 2 рази вищі, ніж
у розвинених країнах Європейського Союзу. Це озна�
чає, що вітчизняні товари, особливо у машинобудуванні
та обробній промисловості, у своїй більшості не конку�
рентоспроможні як у якісному відношенні, так і за ці�
ною;

— постачальницько�збутковий характер зовнішнь�
оекономічних зв'язків та неефективна структура зовні�
шньоторговельного обороту, в якому переважає сиро�
вина;

— несприятлива екологія внаслідок відсутності еко�
логічно чистих технологій та надмірної кількості енер�
гетичних і взагалі промислових комплексів;

— виснаження певних видів мінеральних ресурсів,
розміщення їх у несприятливих для експлуатації умо�
вах.

Все це призводить до низької конкурентоспромож�
ності української економіки. Щоб змінити становище,
держава має спрямувати свої зусилля і ресурси на на�
рощування наукового потенціалу, інформаційних тех�
нологій, інфраструктури та розвиток перспективних
галузей. Пріоритетними галузями для нашої держави є
виробництво космічної техніки, порошкова металургія,
виготовлення зварювальної апаратури, будівництво
важких транспортних літаків, суднобудування, послу�
ги трубопровідного, залізничного, автотранспорту та
автоперевезень, виробництво органічної і сільськогос�
подарської продукції у цілому, харчова промисловість.

Для успішної інтеграції у систему міжнародних еко�
номічних відносин в умовах сьогодення Україна має на�
ступні переваги: досить високий рівень розвитку науки;
географічний, транспортний та ресурсний пріоритети;
базові підвалини розвитку промисловості; в минулому
потужний і ще не до кінця розвалений потенціал військо�
во�промислового комплексу; працелюбність, як одна з
рис менталітету українця, та досить висока кваліфіка�
ція виробничого персоналу; дешевизна робочої сили.

Деякі можливі спрямування інтеграції України у
європейську спільноту: розвиток виробничого співроб�
ітництва між підприємствами нашої держави та інших
країн; залучення іноземних інвестицій; розвиток науко�
во�технічної співпраці; збільшення експорту продукції
і послуг; участь у міжнародних науково�технічних,
фінансово�кредитних та інших організаціях. Необхід�
на чітка стратегія подолання проблем та реалізації мож�
ливостей з метою входження у європейське економічне
співтовариство.

Одним із факторів, що визначають основні шляхи
та напрями розвитку світового господарства, є утворен�
ня міжнародних інтеграційних угруповань, які забезпе�
чують узгоджений розвиток і взаємодоповнення ре�
гіонів та держав, інтенсифікують процеси виробництва
в окремих країнах, дають змогу ефективніше викорис�
товувати наявні резерви розподілу інвестицій.

На сучасному етапі створюється нова форма міжна�
родної безпеки, основою якої є партнерство і співробі�
тництво. Події у світі підтверджують, що для гаранту�
вання безпеки країнам потрібно об'єднувати сили з ме�
тою протидії міжнародному тероризму. Тому розши�
рення Організації Північноатлантичного договору та
Європейського Союзу як ключових міжнародних струк�
тур безпеки у Європі мають велике значення.

Питання входження у союзи особливо актуалізува�
лося у 2014 році у зв'язку з анексією Росією Криму та
сепаратиськими подіями у Донецькій і Луганській об�
ластях. Стало зрозуміло, що самостійно ефективно про�
тидіяти зовнішній агресії Україна не в силах. Тому у
грудні 2014 року Верховною Радою було скасовано ста�
тус позаблокованості, проводяться заходи щодо надій�
них міжнародних гарантій цілісності і незалежності
країни.

Законом України "Про основні засади зовнішньої
політики України" від 2 липня 1993 р., з 2010 р. Законом
України "Про заходи внутрішньої і зовнішньої політи�
ки" від 01. 07. 2010 р., Концепцією національної безпеки
України та іншими нормативними актами закладено
курс на європейську інтеграцію.

З огляду на економічну ситуацію варто зробити такі
кроки у напрямі європейської інтеграції: отримати ста�
тус країни з ринковою економікою; отримати "соціальні
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преференції" в рамках Генералізованої системи префе�
ренцій ЄС; стати членом міжнародних організацій та
угруповань європейського рівня; перевести співробіт�
ництво з НАТО на якісно новий рівень відносин; досяг�
ти економічних критеріїв набуття членства в НАТО та
ЄС.

Недосконалість регулювання зовнішньоекономічної
діяльності, особливо експорту, є однією із основних
перепон вступу України до ЄС. Євросоюз висуває су�
ворі вимоги до українських товарів. Мова йде про не�
відповідне маркування пакувальної тари, безпеку про�
дукції і, особливо, недостатню її якість.

Необхідно завершити процес приватизації, створи�
ти умови для розвитку малого бізнесу, адаптувати під
ЄС вітчизняне законодавство, вирішити ряд проблем, що
стримують експорт, найважливіші серед яких:

— низька конкурентоздатність промислової про�
дукції;

— важкий фінансовий стан більшості підприємств
оборонної промисловості і конверсійних виробництв,
що робить практично неможливим здійснення ними за
рахунок внутрішніх резервів інвестування перспектив�
них, орієнтованих на експорт проектів;

— низький рейтинг надійності нашої держави для
кредиторів та інвесторів, що ускладнює використання
іноземних фінансових ресурсів для розвитку експорт�
ного потенціалу;

— невідповідність окремих норм українського за�
конодавства прийнятим у міжнародній практиці прин�
ципам встановлення відповідальності постачальника за
недоброякісну продукцію.

Вступ Польщі в ЄС, інтеграція, що відбувалася крок
за кроком, її відповідні трансформаційні процеси мо�
жуть служити прикладом для таких держав, як Украї�
на, що мають перспективу тісного співробітництва із
Євросоюзом. Звичайно, польський шлях створення фун�
кціонального ринкового порядку — не ідеальна схема
для нашої держави. Але вона виявляє які перешкоди мо�
жуть виникнути і як їх подолати. Такий досвід може
також послужити засобом для пошуку правильної полі�
тики [2, с. 93—96].

Сучасний стан економіки України характеризуєть�
ся посиленням її інтеграції з економіками країн — ос�
новних торговельних партнерів. Темпи інтеграції ви�
значаються діяльністю транснаціональних корпорацій,
на які припадає близько 90% експорту капіталу у виг�
ляді інвестицій. Проте у зв'язку з розгортанням другої
хвилі кризи у Європі та подіями у самій Україні вони
почали виводити свої капітали з нашої держави.

Основними факторами, які можуть визначити інве�
стиційну привабливість економіки України для
зовнішніх інвесторів, буде політична стабільність, по�
зитивна динаміка зростання ВВП і промислового вироб�
ництва, зменшення зовнішньої заборгованості. Зростан�
ня попиту на іноземну валюту обумовлено динамікою
та структурою зовнішньої заборгованості, які призво�
дять до втрати платоспроможності позичальників
зовнішніх кредитів. Тиск поменшає при вирішенні про�
блем, пов'язаних із зовнішньою заборгованістю.

З погляду іноземних інвесторів, стабільність еконо�
міки держави базується на п'яти наступних критеріях:

— граничний рівень дефіциту бюджету не повинен
перевищувати 3% від ВВП;

— розмір державного боргу не повинен перевищу�
вати 60% від ВВП;

— курсові коливання національної валюти мають
бути в межах, визначених встановленими методиками;

— інфляція не повинна бути більшою ніж +1,5% від
середнього показника трьох країн з найнижчою інфля�
цією;

— номінальна відсоткова ставка по довгострокових
державних запозичаннях не повинна бути більшою ніж
+2% від середнього показника трьох країн з найбіль�
шою ставкою.

Деякі з цих вимог були виконані Україною у 2012
році. Економічний стан нашої держави виглядав більш
привабливо, ніж ситуація в окремих державах ЄС, де
темпи економічного зростання на сучасному етапі галь�
муюсь визнані лідери Союзу.

Наведемо приклад, який у значній мірі характери�
зує ситуацію в ЄС. Безробіття в еврозоні виросло до
рекорду: в 17 країнах ЄС у січні 2013 року воно зросло

 
Область 

Усього перера-
ховано в держ- 

бюджет, 
млрд грн. 

Усього
отримано із 
держбюджету, 
млрд грн. 

Профіцит / 
дефіцит, 
млрд грн. 

Профіцит/ 
дефіцит на 
одну особу, 

грн. 
Полтавська 9,60 4,12 5,48 3757 
Харківська  10,38 3,48 6,90 2520 
Дніпропетровська 15,03 8,85 6,19 1878 
Сумська 2,61 1,63 0,98 865 
Черкаська 2,18 1,97 0,21 168 
Львівська 4,70 4,34 0,36 140 
Рівненська 1,96 1,97 -0,01 -7 
Житомирська 3,24 3,54 -0,30 -235 
Чернівецька 0,82 1,08 -0,26 -284 
Хмельницька 0,97 1,42 -0,45 -343 
Херсонська 1,00 1,40 -0,40 -376 
Одеська 1,85 3,30 -1,46 -609 
Чернігівська 1,73 2,25 -0,78 -731 
Київська 2,16 3,49 -1,33 -770 
Запорізька 1,77 4,07 -2,30 -1297 
Вінницька 1,63 3,98 -2,35 -1452 
Миколаївська 0,80 2,82 -2,02 -1727 
АР Крим 1,94 5,72 -3,78 -1919 
Кіровоградська 0,23 2,24 -2,01 -2032 
Донецька 3,85 13,09 -9,25 -2126 
Луганська 4,35 9,42 -5,07 -2262 
Івано-Франківська 0,27 3,41 -3,14 -2272 
Волинська 1,47 4,32 -2,85 -2738 
Тернопільська 0,92 4,36 -3,45 -3207 
Закарпатська 0,98 5,51 -4,53 -3604 
м. Київ 50,63 62,27 -11,74 -4072 

Таблиця 1. Рівень забезпеченості регіонів України фінансовими ресурсами за 5 місяців 2014 р.

Джерело: [8, с. 60].
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до 11,9%. Січневий рівень безробіття максимальний як
мінімум з 1995 року, коли розпочали розрахунок цього
показника. Найвищий рівень безробіття встановлено в
Іспанії — 26,2% (рекорд для країни) [3, с. 146—148].

Самостійна зайнятість найбільше розповсюджена в
Італії, Кіпрі, Польщі, Португалії — на неї припадає
більше 20% всіх працюючих. Це країни, у виробничому
секторі яких значну частку займає сільське господар�
ство.

Діяльність на умовах строкового трудового догово�
ру найбільш поширена в Іспанії, Польщі, Словенії,Угор�
щині, Швеції. В Нідерландах вона охоплює майже по�
ловину загальної чисельності зайнятих. У Люксембурзі,
Німеччині, Швеції майже кожен четвертий працює на
умовах неповної зайнятості. В цілому по ЄС часткова
форма зайнятості забезпечує 64,4% приросту зайня�
тості, тимчасова — 15,8%.

Безробіття (до речі, як і в Україні) є однією з акту�
альних проблем країн Європейського Союзу, де спос�
терігаються значні диспропорції у віковій та статевій
структурах. Зокрема, високим залишається рівень без�
робіття серед молоді — 21,8%, жінок — 12,6%. Звичним
явищем є довгострокове безробіття — більше 12 місяців.

Розвинуті країни Європи приділяють проблемам
зайнятості першочергову увагу як таким, що забезпе�
чують соціально�економічну стабільність. На регулю�
вання ринку праці в них витрачається біля 3% вартості
ВВП. Там регулярно розробляються, фінансуються і
виконуються програми зайнятості, націлені на вирішен�
ня конкретних соціально�економічних проблем. Пере�
важають активні заходи, зокрема структурна політика,
пов'язана з орієнтацією виробництва на інноваційні тех�
нології, закриттям чи перепрофілюванням неперспек�
тивних підприємств [4, с. 45—46].

Протягом років незалежності в Україні сформува�
лась експортоорієнтована економіка, де експорт висту�
пає як засіб економічного розвитку країни та інстру�
мент конкурентних переваг в умовах економічної інтег�
рації.

Якщо проаналізувати структуру експорту в нашій
державі на сьогодні за рівнем його інноваційності, об�
сяг високотехнічних послуг з найбільш інтенсивним ви�
користанням знань складає близько 4 млрд дол., а ви�
сокотехнологічних послуг з менш інтенсивним їх ви�
користанням — 8 млрд дол.

Для розвитку експортного потенціалу ринку висо�
котехнологічних послуг слід приділити увагу наступним

спрямуванням: залучення країни до міжнародних відно�
син; поширення технологій; економічна інтеграція; се�
редня тривалість життя при народженні; освіта; рівень
грамотності дорослого населення країни і сукупна час�
тка учнів та студентів; рівень життя, оцінений через ВВП
на душу населення; регуляторна політика; торгова по�
літика; фіскальна політика; втручання держави; моне�
тарна політика; інвестиційна політика; фінансова пол�
ітика; власність; боротьба с корупцією; політика у сфері
праці.

Україні доцільно долучитися до участі у міжна�
родних мережевих програмах, сформувати інституц�
ійну основу розвитку високотехнічних послуг. Для
ефективного розвитку експортного потенціалу висо�
котехнологічних послуг, на нашу думку, доцільно до�
лучити досвід країн Європейського Союзу [5, с. 59—
64].

Підвищення продуктивності праці — необхідна умо�
ва інтеграції до ЄС, подолання технічної відсталості. В
розвинутих країнах Європейського Союзу продук�
тивність праці, тобто випуск продукції на кількість лю�
дино�годин, в 4 рази вища, ніж в Україні.

Особливо гостро проблема стоїть у сільськогос�
подарському виробництві. Для її вирішення необхідні
інвестиції. Міжнародні експерти вважають, що, вклада�
ючи щорічно до 14 млрд дол. у галузь, за п'ять років
можна досягти європейського рівня продуктивності
праці. Дані капіталовкладення в перспективі себе ви�
правдають.

Для збільшення обсягів виробництва сільськогоспо�
дарської продукції необхідно модернізувати підгалузі
рослинництва і тваринництва, інвестувати значні кош�
ти у матеріально�технічну базу, реконструкцію транс�
портної системи, переоснащення переробної промисло�
вості, підготовку кадрів, прикладні наукові розробки
для виробництва [6, с. 123; 7, с. 48—50].

Необхідність формування сучасної регіональної
політики є однією з найбільш актуальних проблем соці�
ально�економічного розвитку України.

У зв'язку з реалізацією євроінтеграційної стратегії
трансформація регіональної політики нашої держави
має відбуватись на основі імплементації основних прин�
ципів регіональної політики ЄС у національне законо�
давство, що прискорить реалізацію підписаної угоди про
асоціацію.

Головною проблемою є прогресуюча дивергенція
регіонів. Ця проблема, на вирішення якої спрямована

Рис. 1. Схема інвестиційного клімату транскордонного регіону

Джерело: [9, с. 9], доопрацьовано автором.
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наша регіональна політика, залишається основною і для
всіх країн�членів ЄС. Ситуацію в Україні можна підтвер�
дити, проаналізувавши рівень забезпеченості регіонів
фінансовими ресурсами (табл. 1).

Тільки у шести областей України наявна можливість
їх самозабезпечення. Це Дніпропетровська, Львівська,
Полтавська, Сумська, Харківська і Черкаська області.
Економіка всіх інших областей дотаційна. Найбільше
дотацій за 5 міс. 2013 р. отримали місто Київ, а також
Донецька, Луганська, Дніпропетровська області та АР
Крим.

Поглиблення дивергенції регіонів України засвідчує
зростання диференціації рівнів їх соціально�економіч�
ного розвитку з врахуванням показника ВРП на одну
особу на період 2005—2013 рр. Кількість регіонів із
рівнем розвитку, нижчим за середньоукраїнський, у
п'ять разів перевищувала кількість регіонів із рівнем
розвитку, вищим за середньоукраїнський рівень [8, с.
59].

Важливим чинником ефективної дії механізмів за�
лучення прямих іноземних інвестицій у транскордонні
регіони із країн Європейського Союзу є інвестиційний
клімат, роль якого у контекті поглиблення інвестицій�
но�економічного співробітництва в умовах євроінтег�
рації суттєво зростає.

Ключові ланки формування сприятливого інвести�
ційного клімату наведено на рисунку 1.

Усі вказані статті інвестиційного клімату транс�
кордонного регіону діють у тісному взаємозв'язку,
формуючи механізми синергетичного впливу на по�
ведінку іноземних інвесторів і впливають на прий�
няття ними рішень щодо пріоритетів реалізації інве�
стиційних ресурсів, сфери їхнього застосування та
інше.

Найвищий рівень інвестиційно�економічної актив�
ності з�поміж транскордонних регіонів між Україною
та Європейським Союзом у українсько�польських
транскордонних регіонів. Проблема, яка вирішується
при цьому — розвиток прикордонної інфраструктури.
Насамперед це стосується кількості прикордонних пе�
реходів та ефективності їхньої роботи.

Основними засобами покращення прикордонної
інфраструктури є будівництво нових прикордонних пе�
реходів і посилення засобів боротьби з нелегальним пе�
ревезенням товарів. Це також будівництво доріг, підви�
щення якості інституційного забезпечення транскор�
донного співробітництва [9, с. 10].

ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
1. Євроінтеграційні прагнення українського суспіль�

ства пройшли досить довгий і нелегкий шлях до хоча б
часткового реального втілення. Ситуація сьогодення
теж не гарантує швидкого і безболісного входження у
європейські політичні, економічні і оборонні структу�
ри.

2. Досягти європейських стандартів соціально�еко�
номічного розвитку можливо тільки при наполегливій і
цілеспрямованій державній політиці, реформуванні гос�
подарського комплексу України.

3. Регульована державою по визначених складових
з врахуванням світового досвіду соціально орієнтова�
на змішана економіка, що базується на планових підхо�
дах, забезпечить відсутність кризових явищ, зайнятість
населення, інвестиційну привабливість і рівномірність
розвитку регіонів, конкурентоспроможність реально�
го сектора, включаючи сільське господарство, а в
підсумку європейський рівень і входження до Євро�
пейського Союзу та Організації Північноатлантично�
го договору.

4. Вирішення поставлених у висновках завдань по�
требує подальших наукових досліджень та їх впрова�
дження у сучасну вітчизняну економіку.
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У високорозвинених країнах саме туризм є однією із галузей, завдяки якій до бюджету надходить

значна частина коштів. Зокрема, останнім часом великою популярністю користується залізничний туP

ризм, завдяки якому туристи можуть комфортно та в межах своїх фінансових можливостей подорожуP

вати світом. Враховуючи погрішення політикоPекономічної ситуації в Україні, доходи громадян суттєво

знизилися. В результаті кількість туристів, виїжджаючих за кордон, різко впала. Аби зайняти вільний

час громадян, потрібно зацікавити їх подорожувати Україною, а для цього необхідно вирішити низку

питань починаючи із законодавчої бази і закінчуючи оновленням інфраструктури.

Мета статті полягає в обгрунтуванні необхідності підвищення конкурентоспроможності залізничноP

го транспорту за допомогою розвитку залізничного туризму в Україні. Теоретичну та методологічну осP

нову дослідження становлять системний аналіз проблем забезпечення конкурентоспроможності турисP

тичної галузі у сфері пасажирських залізничних перевезень, теоретичні положення економічної науки в

галузі ефективності залізничного туризму й управління туристичними потоками.

У статті запропоновано узагальнюючий показник для оцінки конкуренції туристичних перевезень

різними видами транспорту, який враховує коефіцієнти, що характеризують шкідливий вплив на довкіP

лля, зручність та комфортність туристичної подорожі, обсяг інвестицій на утримання та розвиток трансP

портної інфраструктури та рухомого складу, частку ринку, яку займає кожний вид транспортних переP

везень, що дозволить туроператорам вибирати найбільш ефективний вид подорожі.

Крім того, вперше запропоновано створення управлінських пасажирських туристичних компаній

різних форм власності, які будуть центром узгодження усіх ланок, які задіяні в процесі надання турисP

тичного продукту.

У результаті виконання поставлених завдань мають бути досягнуті наступні результати: підвищення

іміджу українських залізниць, зростання обсягів пасажирських перевезень, збереження об'єктів націоP

нальної наукової і культурноPісторичної спадщини, які одночасно використовуються як об'єкти турисP

тичного показу, формування біля цих об'єктів необхідної туристичної інфраструктури. Автором запроP

поновано новий узагальнюючий показник для оцінки конкуренції туристичних перевезень різними виP

дами транспорту, який враховує коефіцієнти, що характеризують шкідливий вплив на довкілля, зручність

та комфортність туристичної подорожі, обсяг інвестицій на утримання та розвиток транспортної інфраP

структури та рухомого складу, частку ринку, яку займає кожний вид транспортних перевезень, що дозP

волить туроператорам вибирати найбільш ефективний вид подорожі. Крім того, вперше запропоновано

створення управлінських пасажирських туристичних компаній різних форм власності, які будуть центP

ром узгодження усіх ланок, які задіяні в процесі надання туристичного продукту. Раціонально застосоP

вані заходи за запропонованими автором напрямами управління туристичними потоками дозволять сутP

тєво підвищити надходження до бюджету країни від внутрішнього туризму.

In developed countries tourism is just one of the areas through which the budget goes much of the funds.

Recently very popular railway tourism. Deterioration the political and economic situation in Ukraine, incomes

declined. As a result, the number of tourists who travel abroad plummeted. To take your free time citizens need

them interested Ukraine travel. It is necessary to solve many issues, ranging from legislation and ending upgrade

infrastructure.
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ВСТУП
Залізничний транспорт завжди відігравав визначну роль

в економіці України. В умовах переходу до ринкової еконо�
міки задля підвищення конкурентоспроможності залізнич�
на галузь потребує реформування.

Адже, згідно зі статистичними даними, залізниці збе�
регли лідерство у сфері вантажоперевезень (на них припа�
дає більше 80% вантажообігу), а ось у сфері пасажирських
перевезень на їхню частку припадає лише близько 37% па�
сажирообороту. Лідером поки що є автомобільний транс�
порт (майже половина усіх пасажироперевезень).

Роль залізничного транспорту в туристичній індустрії
на сьогодні поки що досить скромна. Точний підрахунок
кількості туристів серед пасажирів потягів не ведеться. Але
відповідно до ринкових досліджень на міжміських маршру�
тах серед основних цілей поїздок домінує "відвідування ро�
дичів і друзів". На другому місці — ділові і лише на третьо�
му — туристичні поїздки.

Залучення додаткового пасажиропотоку можливе шля�
хом кардинального покращення умов проїзду, розширення
спектра послуг, доступних тарифів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Особливості розвитку туристичної індустрії дослідже�

но в працях Ю.С. Бараша, А.М. Близнюка, Л.Г. Богуша,
Л.І. Давиденко, В.Ф. Данильчука, В.Ф. Кифяка, Н.Й. Коні�
щевої, М.П. Мальської, Т.М. Ореховської, Ф.Е. Поклонсь�
кого, І.В. Смаля, Т.І. Ткаченко, В.І. Цибуха, І.М. Школи. Але
в їх працях недостатня увага приділена розвитку саме залі�
зничному туризму, на якому акцентує свою увагу автор.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
В Україні є значний потенціал для розвитку залізнич�

ного туризму, проте він недостатньо розвинений. Форми
залізничного туризму є маловідомими для вітчизняних ту�
ристів, тому до них сформоване або інертне або негативне
ставлення.

Необхідно прийняти заходи по залученню інвесторів
для забезпечення прискореного розвитку сфери туризму,
перетворення її у високоефективну, інтегровану у світовий
ринок галузь на основі широкого використання інновацій�
них технологій обслуговування споживачів при взаємодії
держави, бізнесу та кінцевих споживачів.

МЕТА
Метою досліджень даної роботи є обгрунтування не�

обхідності розвитку залізничного туризму, а також розроб�
ка узагальнюючого показника для оцінки конкуренції ту�
ристичних перевезень різними видами транспорту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
На відстані до 5 км вигідно переміщатись пішки або ве�

лосипедом, від 5 до 500 км — автомобілем, від 30 до 1500 км
— залізницею. Авіація доцільна на відстанях не менших, ніж
500 км. Відповідно виникає конкуренція між різними вида�
ми транспорту за перевезення пасажирів.

Отже, бачимо, що найзручніший транспорт для групо�
вих перевезень туристів є залізниця. Її перевага і в зруч�
ності, і в незалежності від погодних умов, і в доступних та�
рифах. Автотранспорт є не дуже зручним для довготрива�
лих подорожей, авіатранспорт відлякує потенційних
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клієнтів вартістю квитків, а морськой — небезпечністю по�
дорожі і навіть "морською хворобою".

В організації залізничного туризму потрібно застосову�
вати системний підхід. Узгодження потребують багато ланок,
які задіяні в процесі надання туристичного продукту.

До логістичної схеми взаємодії можна віднести органі�
заційне, правове, виробниче забезпечення та сервіс.

Системний підхід організації туристичних маршрутів
повинен включати попереднє обслуговування, безпосеред�
ньо організацію самого туристичного продукту та післяту�
ристичне обслуговування. На попередньому етапі клієнт —
потенційний турист, насамперед, повинен отримати досто�
вірну та повну інформацію щодо різних туристичних про�
дуктів. Мова йде і про сам маршрут, про його тривалість,
вартість, можливість знижок, щодо виду рухомого складу,
рівня сервісу, організацію харчування та ночівлі, тощо. Далі,
якщо клієнт обрав певний маршрут та придбав квиток, він
має право отримати в повному обсязі ті послуги, що були
заявлені управлінською пасажирською туристичною ком�
панією. Під час подорожі клієнт повинен бути доставлений
до місця призначення із забезпеченням безпеки, необхід�
ного комфорту та сервісу. Післятуристичне обслуговуван�
ня полягає в забезпеченні комфорту до місця прибуття, а
також наданні додаткових послуг управлінською паса�
жирською туристичною компанією, наприклад, замовлен�
ня їжі, виклик таксі тощо [2].

Схема взаємодії управлінської пасажирської туристич�
ної компанії із клієнтом�туристом буде виглядати наступ�
ним чином: клієнт обирає туристичний маршрут, а компа�
нія пропонує пакет послуг, де вже буде все узгоджено із
залізницею, страховою компанією, власниками інфраструк�
турних обєктів в місцях зупинки туристичного потягу,
пунктів організація їжі, екскурсійних бюро та з іншими учас�
никами. Пакети послуг можуть бути не тільки стандартни�
ми: бізнес, стандарт та економ класу, вони можуть бути та�
кож сімейними, груповими, повторними. Тобто, повинна
бути гнучка система знижок, яка приведе туриста до управ�
лінської пасажирської туристичної компанії знову і знову.

Отже, для початку організації, а згодом і стрімкого зро�
стання туристичних потоків залізницею, потрібна узгодже�
на дія усіх ланок єдиного логістичного ланцюга пасажирсь�
ких перевезень. Більшість ділянок логістичної системи па�
сажирських є, за сутністю, закладами сервісу, де послуги
безпосередньо пов'язані з пасажиром. Тому критерієм оці�
нювання рівня взаємодії всіх ланок логістичного ланцюга з
обслуговування пасажиропотоку має стати надання послуг
за допомогою найефективнішого способу з погляду витрат
і забезпечення вимог пасажирів.

Для оцінювання якості послуг доцільно використати
порівняння очікувань покупця із фактично наданими. Мета
функціонування логістичної системи обслуговування паса�
жиропотоку полягає в організації управління таким чином,
щоб звести до мінімуму відмінності між очікуваним і фак�
тичним рівнями якості послуг.

Транспортні подорожі розглядаються як самостійний
вид туризму. Транспортні подорожі — це подорожі орга�
нізованих груп туристів при наявності путівок за розробле�
ними маршрутами з використанням різних транспортних
засобів [5].

Транспортні туристичні подорожі класифікуються за
наступними ознаками: вид транспорту, траса маршруту
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(лінійна, кільцева, радіальна, комбінована), тривалість та
сезонність.

При плануванні подорожі турист враховує безпеку,
швидкість, комфорт подорожі; вартість; умови харчування;
рівень шуму, вібрацій; умови для сну і відпочинку [4].

Наукова новизна та практична значимість
Для вибору найбільш ефективного виду подорожі по�

трібно обрахувати узагальнюючий показник для оцінки
конкуренції туристичних перевезень різними видами
транспорту, який враховує коефіцієнти, що характеризу�
ють шкідливий вплив на довкілля, зручність та ком�
фортність туристичної подорожі, обсяг інвестицій на ут�
римання та розвиток транспортної інфраструктури та ру�
хомого складу, частку ринку, яку займає кожний вид
транспортних перевезень.

Як ми вже вказали раніше, в межах України найбільш
зручно користуватися залізницею, а саме: спеціальними ту�
ристичними поїздами (це мають бути "готелі на колесах" зі
спальними вагонами, вагонами�ресторанами, панорамними
вагонами з прозорим дахом). Подорожі можуть бути як
одноденні, "вихідного дня", так і довгі (понад п'ять діб). На
щастя, наша держава має достатній природний та істори�
ко�культурний потенціал для організації різноманітних
турів [3].

Ресурси, що пропонують туристам, поділяються на види:
природні блага, об'єкти показу та дозвілля. При цьому при
розробці схеми туристичного маршруту потрібно врахува�
ти той факт, що за обмежений термін при мінімізації вит�
рат часу на переміщення між основними пунктами маршру�
ту потрібно охопити якнайбільше об'єктів показу задля за�
доволення пізнавальної мети.

Якщо подивитися на світовий досвід організації заліз�
ничного туризму, то можна сказати, що він розквітає. Дуже
популярною і престижною розвагою (незважаючи на
вартість в три тисячі доларів за добу) серед туристів є подо�
рож у "п'ятизірковому готелі на колесах" у Південній Аф�
риці, що з'єднує Преторію з портом Кейптаун. Траса має
довжину 1600 км.

Трохи дешевше — приблизно за тисячу доларів за добу
у Великій Британії туристам пропонують подорож на поїзді
"Роял Скотсмен" (англ. — Королівський шотландець) в на�
прямку "Лондон — Глазго — Лондон".

Інтенсивний розвиток швидкісного руху залізниць у
Європі надав "друге дихання" розвитку туристичної заліз�
ничної індустрії. Нині в межах основних європейських країн
(Італії, Франції, Іспанії, Німеччині, Великої Британії) по�
дорожі між столицями та туристичними центрами зручні�
ше здійснювати поїздом, ніж автобусам чи літаком.

Подорожі залізницею перетворилися на своєрідний
спорт для окремих ентузіастів. Так, американець Джон Бе�
лінджер став найактивнішим залізничним мандрівником,
проїхавши 76 500 миль обома американськими континента�
ми. Янкі Дж. Бренді за один календарний рік відвідав 498
станцій, здійснивши подорож довжиною 21 500 миль.

Швидкісний залізничний рух активно використовують
у практиці організації масових перевезень туристів у роз�
винутих країнах. Першою країною, яка впровадила
швидкісні залізниці, є Японія, де побудовано перший супер�
швидкісний потяг "Bullet Train" у 1964 р. Він курсував на лінії,
що з'єднує Токіо, Осаку, Окіяму та має протяжність 775 км.
Нині тут курсує новий "Хікарі", швидкість руху якого дося�
гає 260 км/год [7].

В Європі швидкісні залізниці запровадили пізніше, коли
запустили швидкісний "ІнтерСітіЕкспрес". У 1997 р. після
модернізації його швидкість збільшилася до 360 км/год.
Швидкісні залізниці діють сьогодні у Франції — потяг
"TGV", що об'єднує Париж із Марселем (4 години), Ліоном
(2), Нантом (2), Бордо (3 годин); в Італії — швидкісна заліз�
ниця "Пендоліно" (Мілан�Рим — 4 години); в Іспанії — AVE
на трасі Мадрид�Севілья (500 км за 2 години) [6].

Серед найпопулярніших трансконтинентальних заліз�
ничних маршрутів — легендарний "Східний експрес" тра�
сою Лондон — Париж — Афіни — Стамбул. Уперше він був
запущений у 1883 p., тоді поїздка з Парижа до Константи�
нополя тривала 81 год 40 хв, а назад — 77 год 49 хв. Нині це
суперрозкішний потяг. На вечерю пасажири йдуть лише в
смокінгах та вечірніх сукнях; їм пропонують вишукану їжу
та розважальну програму. Сучасна подорож у "Східному
експресі" — це незабутні враження як від потягу, так і від
краєвидів [8].

Швидкісний рух запроваджено в останні роки і в Ук�
раїні. Нині такі траси з'єднують Київ із Харковом, Дніпро�

петровськом, Хмельницьким, Кам'янець�Подільським. На
черзі інші крупні міста. Спеціальний туристичний потяг у
старовинному стилі недавно запровадив його приватний
власник у Карпатах [1].

РЕЗУЛЬТАТИ
У статті вперше запропоновано узагальнюючий показ�

ник для оцінки конкуренції туристичних перевезень різни�
ми видами транспорту, який враховує коефіцієнти, що ха�
рактеризують шкідливий вплив на довкілля, зручність та
комфортність туристичної подорожі, обсяг інвестицій на
утримання та розвиток транспортної інфраструктури та
рухомого складу, частку ринку, яку займає кожний вид
транспортних перевезень, що дозволить туроператорам
вибирати найбільш ефективний вид подорожі.

Крім того, вперше запропоновано створення управлі�
нських пасажирських туристичних компаній різних форм
власності, які будуть центром узгодження усіх ланок, які
задіяні в процесі надання туристичного продукту.

ВИСНОВКИ
У контексті підвищення конкурентоспроможності зал�

ізничного транспорту одним із засобів досягнення мети
може бути розвиток залізничного туризму. Подорожі мож�
на організовувати за допомогою спеціальних туристичних
поїздів (це мають бути "готелі на колесах" зі спальними ва�
гонами, вагонами�ресторанами, панорамними вагонами з
прозорим дахом). Подорожі можуть бути як одноденні, "ви�
хідного дня", так і довгі (понад п'ять діб).

Враховуючи, що наша держава має достатній природ�
ний та історико�культурний потенціал для організації різно�
манітних турів вважаємо можливим і доцільним розробку
та впровадження залізничних туристичних маршрутів на
базі існуючої інфрастуктури, які будуть вести до історико�
культурних місць.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світові фінансові ринки мають тривалу історію розвит�

ку, яка постійно супроводжувалася черговими шоками та
кризами. Починаючи з кінця ХХ століття доцільно вести
мову вже не про окремі світові ринки, а про їх систему, ос�
кільки зміни на одному із світових ринків неминуче позна�
чалися на розвитку інших складових системи. Крім того,
системний вплив розвитку світових фінансових ринків
відображався і на розвитку національних економічних сис�
тем та світової економіки в цілому, що особливо яскраво
було виражено на прикладі кризи світових фінансових
ринків у 2008—2009 рр. У таких умовах український фінан�
совий ринок має як додаткові перепони для розвитку, так
додаткові переваги, скориставшись якими можна досягти
не тільки гармонійного та ефективного розвитку вітчизня�
ного фінансового ринку, але і посилити його взаємозв'язок
із розвитком реального сектору економіки, що позитивно
позначиться на розвитку національної економіки в цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми розвитку світових фінансових ринків

та фінансового ринку України представлені у працях
В. Базилевича [1], І. Лютого, Н. Дрозд [4], В. Опаріна
[6], О. Паценко, Е. Молчанової [8], І. Химич [9], П. Розе
[12] та ін. Фундаментальні напрацювання зазначених
фахівців є вагомим внеском у розвиток теорії і практи�
ки вітчизняного фінансового ринку. Однак динамічний
розвиток світових фінансових ринків, їх глобалізація
генерує нові виклики і переваги, що обумовлює не�
обхідність подальших досліджень особливостей вітчиз�
няного фінансового ринку в умовах глобалізації.
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Лондон, Цюріх, Франкфурт, Париж, Амстердам, Гон�
конг, Токіо, Багамські й Кайманові острова, Сінгапур,
Бахрейн. Глобалізація фінансових ринків має наслідком
глобальну присутність міжнародних фінансових уста�
нов, швидке поширення фінансових інновацій завдяки
активним процесам фінансової інтеграції.

Однак глобалізаційні процеси на фінансових ринках
характеризуються нерівномірністю. За оцінками
фахівців фінансові ринки країн з розвиненою ринковою
економікою є глобалізованими, серед країн із середнім
рівнем розвитку частка глобалізованих фінансових
ринків складає близько 30—40%. Як зазначають фахівці,
невизначеність і нерівномірність процесів фінансової
глобалізації відображалася в прискоренні структурних
перетворень національних фінансових ринків, а також
у рості числа злиттів і поглинань у світовій економіці
[11]. Ці процеси є джерелом як нових можливостей для
розвитку, так і глобальних викликів, які виступають
джерелом нових потрясінь і криз.

Історія розвитку фінансових ринків свідчить, що під
час стійкого розвитку переважає ліберальний підхід до
регулювання фінансових ринків та організації їх інфра�
структури, а у періоди криз застосовуються більш
жорсткі заходи державного регулювання, засновані на
ідеях неокласиків та неокейнсіанців [12]. Уряд кожної
країни має визначитися із довгостроковим вектором
регулювання розвитку фінансових ринків, щоб макси�
мально використати доступні можливості та уникнути
значних потрясінь, які генеруються глобальними вик�
ликами.

Аналіз розвитку фінансового ринку та оцінки його
взаємозв'язку з економічним розвитком потребує вибо�
ру підходу до його сегментації, оскільки серед фахівців
у цьому напрямі єдності немає. Так, поширеним є підхід,
який при сегментуванні фінансового ринку одночасно
використовує дві ознаки: форму фінансових ресурсів —
ринок капіталу та ринок грошей; форму організації
торгівлі — фондовий ринок та кредитний ринок [6]. Де�
тальнішу сегментацію пропонує у своїй роботі І. Химич,
виділяючи у системі фінансового ринку ринок капіталів
(кредитний ринок), грошовий ринок, ринок цінних па�
перів, валютний ринок, ринок дорогоцінних металів та
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дорогоцінного каміння, страховий ринок, ринок інстру�
ментів нерухомості [9, с. 135].

Загалом поділ фінансового ринку на сегменти є до�
сить умовним, фактично кожен з дослідників намагаєть�
ся розробити класифікацію сегментів фінансового рин�
ку виходячи із мети і завдань свого дослідження. У кон�
тексті нашого дослідження ми будемо дотримуватися
підходу, відповідно до якого основними сегментами
фінансового ринку є ринок цінних паперів та кредит�
ний ринок. Глибша деталізація, на наш погляд, недо�
цільна, оскільки об'єкти інфраструктури є спільними для
багатьох сегментів фінансового ринку. За умови пере�
дачі фінансових ресурсів у користування фінансовий
ринок поділяють на ринки позикового і акціонерного
капіталу. На ринку позикового капіталу ресурси пере�
даються на умовах позики на визначений термін і під
процент за допомогою боргових цінних паперів або кре�
дитних інструментів. На ринку акціонерного капіталу
кошти вкладаються на невизначений термін. При цьому
інвестор отримує право на частину прибутку у вигляді
дивіденду, право співвласності на активи підприємства
і повністю поділяє підприємницькі ризики з іншими ак�
ціонерами підприємства [2, с. 87].

Як зазначає В. Базилевич: "В умовах трансформа�
ційних перетворень економіки фінансовий ринок прак�
тично набуває рис потужного джерела інвестиційних
ресурсів, забезпечуючи ефективне акумулювання
коштів та економічно доцільне задоволення інвестицій�
ного попиту економічних агентів на ресурси як корот�
ко�, так і довгострокового характеру" [1, с. 5]. Ринки
різних країн, де можна мобілізувати кошти, не тільки
взаємодіють, а й залежать один від одного. Взяті в су�
купності, вони розвиваються в глобальну цілісну систе�
му, об'єднану спільними умовами функціонування і за�
кономірностями еволюції. Тому сьогодні інвестор або
позичальник, приймаючи те чи інше рішення, бачить пе�

ред собою не ізольовані національні ринки, а різні сег�
менти єдиної світової фінансової системи [5, с. 244]. Це
є позитивним чинником, оскільки дозволяє диверсифі�
кувати ризики та зменшити потенційні втрати.

Фінансовий ринок характеризується постійними
процесами акумуляції, розподілу і перерозподілу фінан�
сових ресурсів від власників до реципієнтів. У публіка�
ціях фахівців зустрічається багато підходів до тлумачен�
ня ефективності ринку, виділяються різноманітні кри�
терії, досліджуються залежності між динамікою розвит�
ку фінансового ринку та поточною економічною ситуа�
цією. На наш погляд, ефективним фінансовий ринок
можна вважати, коли розподіл і перерозподіл фінансо�
вих ресурсів через фінансовий ринок є оптимальним, за�
безпечуючи переливання фінансових ресурсів у галузі
економіки, які їх потребують, попереджуючи форму�
вання дефіциту.

Як було зазначено вище, ключовою роллю фінансо�
вого ринку є акумулювання, розподіл та перерозподіл
фінансових ресурсів, передусім у вигляді інвестицій. На
сьогодні існує кілька оцінок потреб вітчизняної еконо�
міки в інвестиціях. Загальна її потреба в них становить
майже 40 млрд дол. США, а до 2015 р. вона сягне, за
рахунками експертів, 150 млрд дол. [4, с. 68]. Зважаючи
на проблеми розвитку України у 2014—2015 рр., потре�
ба в інвестиціях є набагато більшою.

Акумулювання, розподіл і перерозподіл фінансових
ресурсів на фінансовому ринку здійснюється через
фінансових посередників. Саме їх динаміка та структу�
ра є однією з ключових характеристик розвитку фінан�
сового ринку, а також його реакції на глобальні викли�
ки. Динаміка фінансових установ в Україні представле�
на у таблиці 1.

На фінансову ринку відбувається як пряме, так не�
пряме фінансування, при цьому саме непряме фінансу�
вання відіграє провідну роль. Через механізми непря�

Фінансові установи 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Страхові компанії, 
всього 411 446 469 459 456 420 414 407 382 

у тому числі:          

страхові компанії з 
ризикових видів 
страхування 

356 381 397 389 389 358 352 345 325 

страхові компанії зі 
страхування життя 55 65 72 70 67 62 62 62 57 

Кредитні установи, 
всього 781 834 878 759 730 711 708 739 711 

у тому числі:          

кредитні спілки 764 800 829 700 659 621 617 624 589 

інші кредитні 
установи 3 7 20 30 42 60 61 85 92 

юридичні особи 
публічного права 14 27 29 29 29 30 30 30 30 

Ломбарди 315 309 314 390 426 468 473 479 477 

Фінансові компанії 116 170 193 200 221 290 312 377 415 

Довірчі товариства 0 1 2 2 2 2 2 2 2 

Недержавні пенсійні 
фонди  79 96 109 110 101 98 94 81 76 

Адміністратори 
НПФ 41 50 50 50 43 37 37 28 24 

Інші фінансові 
установи 2 1 1 1 1 1 1 0 0 

Разом небанківські 
фінансові установи 1745 1907 2016 1971 1980 2027 2 041 2 113 2087 

Банки, які мали 
банківську ліцензію 165 170 175 184 182 176 176 176 180 

Таблиця 1. Кількість фінансових установ в Україні у 2006—2014 рр.

Джерело: складено автором за даними звітів Держкомфінпослу, Нацкомфінпослуг [7].
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мого фінансування відбувається формування фінансо�
вого забезпечення корпорацій, провідну роль у цих про�
цесах відіграють банківські установи. Однак це не озна�
чає, що роль небанківських фінансових установ є не�
значною. Навпаки, саме небанківські фінансові посеред�
ники відіграють провідну роль у посиленні ресурсної
бази банківських установ.

З даних, представлених у таблиці 1, можна про�
слідкувати дві головні тенденції. Перша — чутливість
фінансового ринку до глобальних викликів. Це видно на
прикладі кризи 2008—2009 рр. Протягом цього періоду
спостерігається суттєве зменшення страхових компаній
і кредитних спілок. Слід відмітити, що після кризи їх
кількість не відновлюється. Це є другою тенденцією —
очищення ринку від низько ефективних страхових ком�
паній та кредитних спілок. Чутливою до зовнішніх вик�
ликів є динаміка ломбардів, їх кількість протягом досл�
іджуваного періоду зростає. Таке зростання обумовле�
но збільшенням попиту на послуги ломбардів. Негатив�
ним є те, що попит на послуги ломбардів зростає вна�
слідок погіршення рівня життя населення, а також по�
гіршення криміногенної ситуації (не секрет, що до лом�
бардів часто потрапляють крадені речі).

Являє науковий і практичний інтерес динаміка стра�
хових компаній з довгострокового страхування життя
та недержавних пенсійних фондів. Їх кількість до 2008
р. зростала, потім намітилася тенденція до зменшення
їх кількості, як результат — кількість недержавних пен�
сійних фондів у 2014 р. була меншою, ніж у 2006 р. Ця
тенденція є негативною для економіки в цілому, оскіль�
ки обмежує пропозицію довгострокових фінансових
ресурсів в економіці. Причин низької популярності
НПФ та страхових компаній з довгострокового стра�
хування життя є кілька. По�перше, це низький рівень
довіри до їх діяльності. Досить часто низький рівень
довіри обумовлюється елементарним дефіцитом інфор�
мації про їх діяльність. Основні споживачі послуг та�
ких фінансових установ часто не розуміють базових
механізмів їх функціонування і тому просто бояться
вкладати туди кошти. По�друге, обмежені можливості
НПФ та страхових компаній у забезпеченні захисту
вкладів від знецінення. Складається парадоксальна си�
туація, коли для розвитку економіки необхідною є роз�
винена мережа НПФ та страхових компаній з довгост�
рокового страхування життя, а для розвитку НПФ та
страхових компаній необхідні можливості вигідного
інвестування в економіку. По�третє, проблеми для
збільшення ресурсної бази НПФ та страхових компаній
з довгострокового страхування життя створює низький
рівень доходів населення. Як свідчить світова практика,
основними клієнтами НПФ та страхових компаній з дов�
гострокового страхування життя є представники серед�
нього класу, якого в Україні просто немає. Як свідчить
міжнародна статистика, за критеріями ООН у 2015 р.
більше 70% населення проживає на межі бідності, тому
вести мову про залучення їх ресурсів до НПФ та стра�
хових компаній немає сенсу, оскільки такі ресурси про�
сто відсутні.

Позитивно можна оцінити тенденцію
до зростання кількості фінансових ком�
паній. Це є ознакою збільшення кількості
пропозиції фінансових послуг на українсь�
кому ринку (наприклад, лізингових, фак�
торингових операцій тощо), обумовлене
зростаючим попитом.

Кількість банківських установ ради�
кально не змінилася, їх збільшення обумов�
лене приходом банків з іноземним капіта�
лом на ринок України, що в цілому пози�
тивно позначилося на розвитку вітчизня�
ної банківської системи та фінансового
ринку в цілому. Передусім за рахунок
збільшення асортименту банківських по�
слуг та підвищення їх якості. Проте части�

на банків функціонувала недостатньо ефективно, не ви�
конувала основні функції банківської установи у фінан�
совій системі, а використовувалися у схемах конвертації
коштів. У результаті кризи 2014 р. на ринку України на
01.01.2015 р. залишилося 163 банки, а на 01.08.2015 —
126, що свідчить про очищення ринку. Проте про роль
фінансових установ можна судити після аналізу динам�
іки їх активів (табл. 2).

З даних, представлених у таблиці 2, позитивно мож�
на оцінити динаміку активів страхових компаній, вона
має виражену тенденцію до зростання. Однак негатив�
ним є те, що динаміка зростання активів страхових ком�
паній не супроводжується рівноцінною динамікою дов�
гострокових фінансових ресурсів в економці. Як
свідчить інформація Нацкомфінпослуг, незважаючи на
значну кількість компаній, фактично на страховому рин�
ку основну частку валових страхових премій — 99,5%
— акумулюють 200 СК "non�Life" (61,5% всіх СК "non�
Life") та 98,7% — 20 СК "Life" (35,1% всіх СК "Life"). По
ринку страхування життя Індекс Герфіндаля — Гіршма�
на (ННІ) склав 1042,55 (у 2013 році — 1222,15), по рин�
ку ризикових видів страхування становив 206,72 (у 2013
році — 188,92). В цілому по страховому ринку індекс
Герфіндаля — Гіршмана склав 181,49 (у 2013 році —
166,81). Дані свідчать, що на ринку видів страхування
інших, ніж страхування життя, спостерігається значний
рівень конкуренції (ННІ в 5 разів менше 1000), в той час
як на ринку страхування життя наявна помірна моно�
полізація [3]. Переважання частки страхових компаній,
які займаються ризиковим страхуванням життя, свід�
чить про переважання короткострокових фінансових
ресурсів.

Обсяги активів кредитних спілок, як свідчать дані
таблиці 2, є незначними, їх роль у формуванні фінансо�
вого забезпечення розвитку економіки не є провідною.
Зважаючи на те, що основною функцією кредитних
спілок є взаємокредитування громадян, то природно, що
частка їх активів, порівняно з іншими фінансовими
установами, буде невеликою.

Динаміка активів ломбардів має тенденцію до зрос�
тання, що відповідає загальній тенденцій збільшення
кількості ломбардів та їх ділової активності. Однак зро�
стання активів ломбардів, так само як і зростання ак�
тивів кредитних спілок, вагомого впливу на економічне
зростання не здійснює.

Позитивно слід оцінити зростання обсягів активів
фінансових компаній. Відбувається не тільки зростан�
ня кількості фінансових компаній та розміру їх активів,
але і розширюється спектр послуг, які вони надають.
Якщо на початку 2000 рр. фінансові компанії переваж�
но надавали лізингові та факторингові послуги, то на
сучасному етапі розвитку економіки фінансові компанії
надають позики за рахунок власних коштів, надають
фінансові гарантії, виступають поручителями тощо.

Обсяги активів недержавних пенсійних фондів зро�
стають повільними темпами, причини такої тенденції
аналогічні причинам зменшення кількості недержавних
пенсійних фондів. Як свідчить зарубіжний досвід, акти�

Роки Страхові 
компанії 

Кредитні 
спілки Ломбарди Фінансові 

компанії НПФ Банківські 
установи 

2006 23,99 3,24 0,6 4,82 0,14 223,02
2007 32,21 5,26 0,7 7,82 0,28 353,09
2008 41,93 6,06 0,72 9,16 0,61 619,00
2009 38,12 5,04 0,81 15,12 0,72 973,33
2010 42,71 4,22 0,98 21,12 0,85 1001,63 
2011 43,14 3,88 1,11 28,12 0,91 1090,25
2012 56,22 2,66 1,56 36,41 1,66 1211,54
2013 66,39 2,59 1,52 39,78 2,09 1267,89
2014 70,26 2,34 1,71 51,26 2,47 1408,69

Таблиця 2. Динаміка активів фінансових установ в Україні
у 2006—2014 рр., млрд грн.

Джерело: побудовано автором за даними звітів Держкомфінпослу, Нацком�
фінпослуг [7].
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ви НПФ є одним з основних джерел формування довго�
строкових фінансових ресурсів в економіці. Тому їх де�
фіцит в економіці України негативно позначається на
не тільки на розвитку фінансового ринку, але і на еко�
номіці в цілому.

З таблиці 2 видно, що найбільші обсяги активів ха�
рактерні для банківських установ, темп зростання ак�
тивів також найбільший у банківській сфері. Концент�
рація фінансових ресурсів у банківському секторі обу�
мовлює банкоцентричність вітчизняного фінансового
ринку, визначаючи тим самим і особливості розвитку
інфраструктури фінансового ринку. Зважаючи на те, що
реальний сектор економіки залучає ресурси переважно
через посередництво банківської системи, такий еле�
мент інфраструктури фінансового ринку, як, наприклад,
фондові біржі, розвиваються не досить активно. За
інформацією Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, в Україні функціонує 10 фондових
бірж, всі вони переважно здійснюють операції з акція�
ми та державними облігаціями, при цьому основні опе�
рації зосереджені на трьох біржах — Перспектива,
ПФТС, ПФБ. Суттєво скорочуються обсяги торгів на ін�
ших фондових біржах. Зокрема УМВБ, УМФБ, ІННЕКС.
Низька активність біржової торгівлі обумовлена не
тільки банкоцентричнісю фінансового ринку, але і його
сегментованістю.

Фінансовий ринок може бути як повністю сегмен�
тований, так і повністю інтегрований. Якщо ринок по�
вністю сегментований, інвестор з однієї країни не може
вкласти кошти в цінні папери в іншій країні. При цьому
цінні папери одного ступеня ризику на різних ринках
мають різну ставку доходу, що обумовлюється як сег�
ментованістю ринків, так і різницею в курсах валют і
відмінностями в системах оподаткування. В повністю
інтегрованому ринку інвестор може інвестувати кошти
будь�де. При цьому цінні папери одного ступеня ризи�
ку забезпечують інвестору однаковий рівень доходу.
Сьогодні фінансові ринки різного рівня, а також ринки
різних фінансових інструментів різною мірою інтегро�
вані [8, с. 188]. Якщо вести мову про український фінан�
совий ринок, то він відноситься до класу сегментованих.

Найактивніше переливання фінансових ресурсів
здійснюється у світових фінансових центрах (фінансо�
вих центрах світу). До них належать: Нью�Йорк і Чика�
го — в Америці, Лондон, Франкфурт, Париж, Цюрих,
Женева, Люксембург — у Європі, Токіо, Сінгапур, Гон�
конг, Бахрейн — в Азії. У майбутньому світовими фінан�
совими центрами можуть стати і сьогоднішні регіональні
центри — Кейптаун, Сан�Паулу, Шанхай. У світові

фінансові центри перетворились деякі офшорні центри,
насамперед у басейні Карибського моря — Панама, Бер�
мудські, Багамські, Кайманові, Антильські та інші ост�
рови [8, с. 189]. Кожен із глобальних фінансових центрів
характеризується своїми перевагами і недоліками, які
визначаються спеціалізацією та ризиками фінансових
центрів. Лондонський та Нью�Йоркський фінансові цен�
три характеризуються вищим рівнем капіталізації, по�
рівняно з фінансовими центрами, розташованими в Азії.
На наш погляд, зростання рівня капіталізації фінансо�
вих ринків Азії є лише питанням часу, що обумовлено
історичними особливостями розвитку зазначених
ринків.

Характерною рисою сучасних фінансових ринків є
їх непередбачуваність та турбулентність, яка поси�
люється активізацією інвесторів у країнах, що розвива�
ються та країнах, з перехідною економікою. Це обумов�
лено тим, що інвестори намагаються забезпечити висо�
ку прибутковість інвестицій будь�якою ціною. Саме
збільшення кількості ризикових операцій є однією з
причин турбулентного розвитку глобального фінансо�
вого ринку, що позначається відповідним чином і на
розвитку вітчизняного фінансового ринку. У свою чер�
гу це негативно позначається і на розвитку інфраструк�
тури фінансового ринку. Фактично інфраструктура
фінансового ринку формується і розвивається відпові�
дно до попиту на фінансові послуги. А це, у свою чергу,
залежить від потенціалу фінансового ринку залучати
фінансові ресурси з різноманітних джерел.

Як свідчить статистика [10], відбувається поступо�
ве зміщення центрів інвестування з розвинених країн до
країн, що розвиваються, та до країн з перехідною еко�
номікою. Про зміщення інвестиційних центрів свідчить
зміна географічного розташування місця первинних та
додаткових емісій акцій. Попри це географічна струк�
тура центрів інвестування залишається досить консер�
вативною (табл. 3). У цій тенденції проявляється і ос�
новна перевага, і основний виклик глобальних фінансо�
вих ринків. За наявного потенціалу розширення спект�
ру перерозподілу фінансових потоків практика їх пе�
рерозподілу залишається незмінною протягом тривало�
го періоду часу. Як і на при кінці минулого століття, ос�
новними перевагами від переміщення фінансових по�
токів через фінансові ринки користуються країни з роз�
виненою ринковою економікою, а не країни, які розви�
ваються і мають більшу інвестиційну місткість.

У посткризовий період різко зростає турбулентність
світового фінансового ринку, яка проявляється в швидкій
зміні напрямів потоків коштів на ринках. Протягом 2009—

Джерело: складено автором за даними World Investment Report [13].

Показники Ввезення ПІІ Вивезення ПІІ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Частка в % від 
загальносвітов
их потоків ПІІ 

              

Розвинуті 
країни 57,48 50,58 49,39 49,64 41,52 45,52 46,67 81,49 73,02 68,44 70,50 65,35 66,78 64,12 

Країни, що 
розвиваються 35,57 43,32 45,21 44,49 52,03 51,03 50,81 15,34 22,89 27,44 25,15 30,63 28,63 31,12 

Африка 4,07 4,42 3,12 2,91 3,70 2,8 2,9 0,52 0,26 0,598 0,28 1,00 0,98 1,00 
Латинська 
Америка та 
країни 
Карибського 
басейну 

10,33 12,44 13,48 15,07 18,06 15,12 16,11 4,25 4,60 7,91 6,26 7,40 6,50 6,89 

Західна Азія 5,08 5,51 4,19 2,97 3,48 3,24 3,67 1,97 1,53 0,86 1,55 1,73 1,68 1,74
Південна, 
Східна та 
Південно-
Східна Азія 

15,92 17,28 22,21 20,76 24,13 23,14 25,12 8,61 15,06 16,88 16,15 19,77 20,11 21,12 

Південно-
Східна Європа 
та СНД 

6,95 6,01 5,25 5,75 6,37 6,48 5,85 3,16 4,17 4,12 4,35 3,95 4,05 4,12 

Таблиця 3. Потоки прямих іноземних інвестицій за регіонами, 2008—2014 рр.
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2010 рр. відбувалася, наприклад, переорієнтація інвес�
торів на ринки країн, що розвиваються, та на ринки країн
з перехідною економікою, про що свідчить динаміка пря�
мих іноземних інвестицій останніх двох років (майже 50
% усіх річних прямих іноземних інвестицій) та зростання
ролі державних фінансів у світових фінансових потоках
(у 2010 р. понад 10 % усіх прямих іноземних інвестицій в
світі складали інвестиції компаній, що мали значну част�
ку державної власності) [8, с. 202].

Як свідчить світова статистика, більша частина опе�
рацій з розміщення інструментів міжнародних грошо�
вих ринків і ринків міжнародних облігацій припадає на
США, Канаду, країни ЄС, Австралію та Нову Зеландію,
причому навіть у цій групі країн домінують США та Ве�
лика Британія [10].

З даних, представлених у таблиці 3 видно, що економ�
ічно розвинені країни світу залучають практично полови�
ну всього обсягу іноземних інвестицій. Варто зазначити,
що механізм регулювання інвестиційних потоків відпра�
цьований на стільки добре, що інвестиційні потоки надхо�
дять у ті сектори економіки, які їх потребують, на відміну
від ситуації у країнах з економіками, що розвиваються.
Слід зазначити, що інвестиційні потоки з економічно роз�
винених країн в умовах постійного зростання ризику на�
правляються переважно у ті сектори економіки, які забез�
печують швидку віддачу. Тому часто країни, з економіка�
ми які розвиваються, програють від залучення іноземних
інвестицій, особливо якщо для іноземних інвесторів перед�
бачені суттєві податкові пільги, які спричиняють втрати
бюджету. У той же час країни Африки, Західної Азії,
Південно�Східної Європи та СНД так і залишаються аут�
сайдерами у системі перерозподілу прямих іноземних інве�
стицій (як ввезення, так і вивезення).

ВИСНОВКИ
Таким чином, глобалізація фінансових ринків гене�

рує як нові виклики, так і додаткові переваги для розвит�
ку вітчизняного фінансового ринку. Основними перева�
гами можна вважати розширення асортименту фінансо�
вих послуг та підвищення якості їх надання, збільшення
обсягів інвестиційних потоків. Серед основних викликів
— збільшення ризиків зовнішніх шоків, низька ефек�
тивність іноземних інвестицій для національної економ�
іки, передусім через їх короткостроковий характер. Се�
ред фахівців існує думка, що причиною такої ситуації є
нерозвиненість інфраструктури фінансового ринку. На
наш погляд, така позиція є дискусійною. Безперечно,
розвинена інфраструктура фінансового ринку необхід�
на для ефективного перерозподілу фінансових потоків,
однак для цього необхідне також і бажання економіч�
них агентів оперувати фінансовими потоками саме на
конкретному фінансовому ринку. Зважаючи на рівень
розвитку інфраструктури фінансового ринку в Україні
та на значну інвестиційну місткість національної еконо�
міки, інфраструктурний потенціал фінансового ринку є
досить потужним, необхідно віднайти ефективні важелі
втілення його у реалії. У цьому контексті Україна має як
сильні, так і слабкі сторони. Сильною стороною є велика
інвестиційна місткість економіки та потужний потенціал
залучення іноземних інвестицій. Слабкі сторони обумов�
люються проявами як внутрішніх, так глобальних вик�
ликів. Передусім, це зростаючий розрив між реальним і
фінансовим секторами економіки, зростання азіатських
фінансових ринків, шоки, які виникають на ринку Китаю
тощо. У цій ситуації зростає роль регулювання вітчизня�
ного фінансового ринку, удосконалення механізмів яко�
го є перспективою подальших досліджень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Відповідно до Закону України "Про загальнообо�

в'язкове державне пенсійне страхування" сучасна пен�
сійна система України є трирівневою та включає як роз�
подільчі, так і накопичувальні компоненти. Фактично ж
в країні продовжує домінувати солідарна пенсійна сис�
тема, заснована на розподільчому принципі фінансуван�
ня. Проте солідарні пенсійні системи формувалися в
інших демографічних реаліях, а в умовах підвищення
демографічного навантаження особами похилого віку
— неспроможні забезпечити високий рівень пенсій.
Окрім того, досі не відбулося запровадження загаль�
нообов'язкової накопичувальної пенсійної системи в
Україні. Враховуючи вищезазначене, активізація недер�
жавних пенсійних програм є найбільш реальною мож�
ливістю протидії демографічним ризикам.

Закон України "Про недержавне пенсійне забезпе�
чення" [2] набрав чинності в 2004 році. Втім, недержав�
не пенсійне забезпечення не набуло реальної ваги у
структурі доходів пенсіонерів. Водночас аналіз міжна�
родного досвіду засвідчив, що в національних пенсій�
них системах важливу роль відіграє недержавне пенс�
ійне забезпеченню, яке призначене для доповнення дер�
жавної складової. При цьому, провідна роль у системі
недержавного пенсійного забезпечення належить не�
державним пенсійним фондам (НПФ). Наявні організа�
ційно�правові форми НПФ дозволяють обрати опти�
мальну форму колективного або особистого добро�
вільного пенсійного страхування, забезпечуючи насе�
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лення додатковим пенсійним захистом. Окрім того, не�
державні пенсійні фонди у більшості країн є потужни�
ми інституційними інвесторами в економіку. Тож, ак�
тивізація недержавного пенсійного забезпечення
сприяє не лише зростанню рівня життя пенсіонерів, але
й розвитку економіки загалом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретико�методологічним підгрунтям досліджень

у сфері даної проблематики є розробки вчених Інститу�
ту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Пту�
хи. Вчені вищезазначеної установи провели досліджен�
ня процесів реформування національної пенсійної сис�
теми, результатом чого став випуск колективної моно�
графії [3]. Крім того, проблеми та перспективи розвитку
пенсійної системи України розкриті у працях І.Ф. Гни�
біденка [4], О.П. Коваля [5]. Дослідженню проблем та
перспектив розвитку недержавного пенсійного забезпе�
чення присвячували свої праці Н.В. Бахмач [6], О.І. Бо�
бирь [7], А.І. Якимів [8].

Разом із цим, процес становлення недержавного
пенсійного забезпечення як складової пенсійної систе�
ми України триває, тож дослідження проблем та перс�
пектив його розвитку є вкрай актуальним.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті виступає розкриття проблеми та пер�

спектив розвитку недержавного пенсійного забезпечен�
ня в Україні.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

В Україні відбувається поступовий розвиток недер�
жавного пенсійного забезпечення, що засвідчує динам�
іка основних показників діяльності недержавних пенс�
ійних фондів (табл. 1). Однак, кількісне збільшення по�
казників діяльності недержавних пенсійних фондів не
свідчить про її масштабність, а зумовлене, більшою
мірою, етапом становлення даного сегменту страхуван�
ня життя.

Як видно з таблиці 1, для України характерний низь�
кий рівень охоплення населення послугами недержав�
ного пенсійного страхування, що знижує його роль у
фінансуванні потреб пенсіонерів у коротко� та серед�
ньостроковій перспективі. Це пов'язано, у першу чергу,
з низьким рівнем доходів населення, а отже, і відсутні
можливості здійснення відрахувань на потреби пенсій�
ного страхування на добровільних засадах. Окрім того,
розвиток програм добровільного страхування обме�
жується низьким рівнем довіри населення до установ

Показники Станом на 
31.12.2012 

Станом на 
31.12.2013 

Станом на 
31.12.2014 

Кількість укладених пенсійних 
контрактів, тис. шт. 61,4 61,4 55,1 

Загальна кількість учасників 
НПФ, тис. осіб 584,8 840,6 833,7 

Загальна вартість активів НПФ, 
млн грн. 1 660,1 2 089,8 2469,2 

Пенсійні внески, всього, 
млн грн.  1 313,7 1 587,5 1 808,2 

у тому числі:    

- від фізичних осіб 58,6 66,5 71,4 

- від фізичних осіб-підприємців 0,2 0,2 0,2 

- від юридичних осіб 1 254,9 1 520,5 1 736,1 

Пенсійні виплати, млн грн. 251,9 300,2 421,4 

Кількість учасників, що 
отримали/ отримують пенсійні 
виплати, тис. осіб 

66,2 69,0 75,6 

Сума інвестиційного доходу, млн 
грн. 727,0 953,3 1 266,0 

Прибуток від інвестування 
активів недержавного пенсійного 
фонду, млн грн. 

620,3 818,0 1 095,0 

Сума витрат, що 
відшкодовуються за рахунок 
пенсійних активів, млн грн. 

106,6 135,3 171,0 

Таблиця 1. Динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів у 2012—2014 рр.

Джерело: дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [9].

Назва та сутність ризиків Способи уникнення або мінімізації 
Фінансові – ризики, пов’язані з 
діяльністю на фінансовому ринку 

Страхування, еккаутинг, сканування загроз, 
диверсифікація у пенсійному страхуванні 

Демографічні – підвищення 
демографічного навантаження 
особами похилого віку 

Державні програми стимулювання 
народжуваності; підвищення якості та 
доступності медичних послуг 

Управлінські – прийняття 
неправильних управлінських 
рішень 
 

Створення оптимальної ієрархічної структури 
управління недержавним пенсійним фондом, 
впровадження спеціальних освітніх програм 
для майбутніх працівників НПФ 

Актуарні – помилки математичних 
розрахунків фінансової стійкості 
пенсійного фонду в майбутньому 

Підвищення рівня кваліфікації працівників 
НПФ; автоматизація розрахунків 

Технологічні – ризики, пов’язані з 
функціонуванням обладнання і 
програмного забезпечення НПФ 

Впровадження найбільш сучасних
інформаційних технологій 

Політичні – зміна політичного 
устрою 
 

Зменшення впливу політичної ситуації на 
економічну сферу шляхом подальшої інтеграції 
у світовий економічний простір 

Психологічні – недовіра населення 
фінансовим інститутам 
довгострокового інвестування 

Підвищення рівня обізнаності та активності 
населення в питаннях пенсійного забезпечення 

Таблиця 2. Ризики недержавного пенсійного забезпечення та способи їх мінімізації

Джерело: власні дослідження автора.
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фінансово�кредитної сфери, а також недостатністю
фінансових інструментів для інвестування акумульова�
них коштів учасників НПФ.

Саме тому, необхідно враховувати, що недержавне
пенсійне забезпечення можливо планувати в якості ва�
гомого доповнення до державної складової пенсійної
системи України, найімовірніше, лише в довгостроко�
вому періоді. Окрім того, НПФ є суб'єктами довгостро�
кових фінансових вкладень і, як наслідок, мають вели�
ку кількість ризиків, що ускладнює їх упровадження та
розвиток. Класифікація ризиків недержавного пенсій�
ного забезпечення та способи їх мінімізації наведено в
таблиці 2.

З таблиці 2 можна зробити висновок, що частина
ризиків не залежить від НПФ, відповідальність за них
— на державі. Отже, необхідно розмежовувати реко�
мендації щодо удосконалення діяльності НПФ, що ма�
ють бути реалізовані на рівні держави та окремої фінан�
сової установи. На державному рівні можливими захо�
дами є:

— імплементація міжнародних стандартів фінансо�
вої звітності, що сприятиме підвищенню прозорості
діяльності НПФ;

— запровадження більш жорстких умов реєстрації
НПФ як фінансової установи;

— обов'язкове страхування фінансових ризиків, що
підвищує рівень гарантій для вкладників НПФ;

— врегулювання стандартів обліку пенсійних
коштів, накопичених на користь учасника НПФ;

— підвищення кваліфікації працівників НПФ, а та�
кож загального рівня фінансової культури населення.

На рівні недержавних пенсійних фондів удоскона�
лення їх діяльності має бути спрямоване на підвищення
якості та диверсифікованості фінансових послуг, що на�
даються. Це можливо реалізувати у випадку укрупнен�
ня НПФ. Розвивати сферу недержавного пенсійного
забезпечення шляхом укрупнення НПФ можливо за
рахунок залучення максимальної кількості платників
внесків на потреби недержавного пенсійного забезпе�
чення або залучення платників з високим рівнем доходів
і збільшення прибутку за рахунок відповідного зростан�
ня загальної суми комісійних. Враховуючи сучасні еко�
номічні реалії, пріоритетною може бути друга страте�
гія, що обумовлено низьким рівнем оплати праці. По�
дальший розвиток НПФ створить можливості для еко�
номії на масштабі. В цьому випадку, рентабельність стає
позитивною (додатною) навіть для платників з низьки�
ми доходами і нерегулярною сплатою відрахувань. Еко�
номія на масштабі дозволить активізувати діяльність
НПФ у сегменті громадян з низьким рівнем доходів, які
є менш прибутковими. Окрім того, джерелом економії
є витрати на утримання агентств, адміністрування пен�
сійних коштів і на загальне забезпечення функціонуван�
ня НПФ.

Для подолання недовіри населення до установ
фінансово�кредитної сфери, найбільш доцільною фор�
мою активізації недержавних пенсійних програм, вва�
жаємо розвиток корпоративних пенсійних фондів. Пе�
ревагами корпоративних пенсійних фондів у порівнянні
з недержавними пенсійними фондами відкритого типу
та іншими видами недержавного пенсійного забезпечен�
ня є:

1. Удосконалення методики визначення оптималь�
ного розміру, періодичності та тривалості здійснення
внесків та отримання виплат з урахуванням специфіки
діяльності підприємства�роботодавця. Можливо
здійснити стандартизацію умов участі в корпоративній
пенсійній програмі відповідно до штатного розпису,
тобто залежно від рівня заробітної плати працівника та
посади працівника, а також з урахуванням стажу робо�
ти на підприємстві та умов зайнятості (повна або част�
кова).

2. Можливість активізації залучення працівників до
участі у недержавних пенсійних програмах. Адже ймо�

вірним є оформлення договору добровільного пенсій�
ного страхування на робочому місці та в робочий час
страхувальника.

3. Збільшення рівня довіри населення до недержав�
ного пенсійного забезпечення. Це пов'язано з тим, що
сформувати позитивний імідж конкретного підприєм�
ства�роботодавця та недержавного пенсійного фонду,
що заснований ним або за його участі простіше, ніж
впливати на рівень довіри до фінансово�кредитної сфе�
ри загалом.

4. Зменшення витрат (у т.ч. часу) для організації
діяльності фонду, а також для участі працівників у не�
державних пенсійних програмах. Удосконалення про�
цесу ведення іменних пенсійних рахунків, порядку
здійснення пенсійних внесків до НПФ, тощо.

5. Спрощення проведення роз'яснювальної роботи
щодо видів та переваг недержавного пенсійного забез�
печення, юридичних консультацій з питань чинного за�
конодавства, що регулює сферу пенсійного забезпечен�
ня. Можливе формування консультаційного центру з
працівників фінансового та юридичного відділів
підприємства, що дозволить підвищити рівень обізна�
ності населення з питань пенсійного забезпечення та
сприятиме успішному впровадженню недержавних пен�
сійних програм.

Створення корпоративних пенсійних фондів дозво�
лить зменшити ризики недержавного пенсійного забез�
печення для учасників, адже у цьому випадку існує под�
війний контроль за діями управляючої компанії, що за�
безпечує НПФ та підприємство.

Переваги недержавного пенсійного забезпечення,
зокрема корпоративних пенсійних програм у тому, що
вони здатні гнучкіше, в порівнянні з державною пенс�
ійною системою, враховувати індивідуальні потреби
страхувальника. Наприклад, у межах добровільного
пенсійного страхування існує можливість вибору фор�
ми виплати (одноразова чи регулярна протягом визна�
ченого періоду), а також страхувальник має право
змінити НПФ за власним бажанням, обираючи фонд,
що забезпечує найвищий інвестиційний дохід. Додат�
ковою перевагою є можливість отримання пенсійних
накопичень правонаступниками у випадку смерті учас�
ника. Це дозволяє індивідуалізувати процес накопи�
чення пенсійного капіталу. Окрім того, недержавні
пенсійні програми передбачають можливість визнача�
ти умови пенсійного договору, керуючись як фінансо�
вими можливостями учасника, так і розумінням спе�
цифіки власних потреб у майбутньому. Наприклад,
можливо обмежити кількість років протягом яких
здійснюватимуться пенсійні виплати, збільшивши їх
розмір у визначеному періоді.

Цікавим є досвід застосування професійних пенсій�
них програм в США, де вони набули значного поширен�
ня. Як доводять останні дослідження, проведені серед
найманих працівників, пересічним американцям досить
важливо, щоб роботодавець надавав їм пенсійну допо�
могу [10, c. 19].

Наголошуючи на перевагах розвитку корпоратив�
них пенсійних фондів, слід зазначити, що у цьому разі
забезпечується не лише формування довгострокових
інвестицій у економіку (реалізація накопичувального
принципу пенсійного забезпечення), але й створюється
можливість часткового самостійного інвестування у
програми розвитку та модернізації виробництва [11, c.
258]. Окрім того, активізація даного виду пенсійного
забезпечення сприятиме оптимізації стратегії довго�
строкового розвитку підприємств у результаті залучення
та утримання висококваліфікованих кадрів, які дбають
не лише про величину поточного доходу, а й про мож�
ливість підтримувати певний рівень життя в майбут�
ньому. Доповнення структури соціального пакету ро�
ботодавця корпоративними пенсійними програмами є
суттєвою конкурентною перевагою підприємства, що
дозволяє залучати висококваліфікованих спеціалістів,
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які здатні вирішувати виробничі задачі на високому
рівні. Формування корпоративних пенсійних фондів
сприяє зростанню офіційних доходів громадян, оскіль�
ки тіньові схеми винагороди за працю стають фінансо�
во невигідними як для роботодавця, так і для працівни�
ка.

Надалі розвиток корпоративних пенсійних програм
дозволить збільшити рівень участі населення в недер�
жавному пенсійному забезпеченні, підвищити його ак�
тивність у процесах накопичення коштів на майбутню
пенсію, що сприятиме удосконаленню національної си�
стеми пенсійного забезпечення. Поступове збільшення
кількості учасників програм недержавного пенсійного
забезпечення позитивно впливатиме на формування
фінансової культури, збільшуватиме рівень відповідаль�
ності населення за процеси накопичення власного пен�
сійного капіталу. За умов зростання реальних доходів
та сформованої довіри населення до інституту недер�
жавного пенсійного забезпечення ймовірним є активне
залучення населення до участі й у інших видах недер�
жавних пенсійних програм. Водночас враховуючи почат�
ковий етап розвитку недержавних пенсійних фондів,
зокрема й корпоративних, в Україні необхідне жорстке
державне регламентування правил роботи фонду з пен�
сійними накопиченнями. Окрім того, впровадження кор�
поративних пенсійних програм на підприємствах пов'я�
зане з організаційними витратами, тож, для активізації
розвитку даного сегменту недержавного пенсійного
забезпечення вкрай важливим є його податкове стиму�
лювання.

ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ
Аналіз процесу розвитку недержавного пенсійного

забезпечення в Україні дозволив зробити висновки:
1. Визначено проблеми, що перешкоджають розвит�

ку недержавного пенсійного забезпечення в Україні, а
саме: низький рівень оплати праці; недовіра населення
до установ фінансово�кредитної сфери; недорозви�
неність фінансових ринків.

2. Обгрунтовано, що оптимальною формою реалі�
зації недержавного пенсійного забезпечення в Україні
на сучасному етапі є розвиток корпоративних пенсій�
них програм. Це зумовлено наявними організаційни�
ми умовами на базі підприємств�роботодавців та необ�
хідністю збільшення рівня довіри населення до недер�
жавного пенсійного забезпечення, що є ймовірним у
випадку позитивного іміджу підприємства�роботодав�
ця.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Наявність попиту на органічну сільськогосподарську

продукцію, природних ресурсів для її виробництва в Ук�
раїні, ситуації, що склалися у світовому продовольчому
ринку, визначають необхідність розширення масштабів
органічного сільського господарства. Стримувальними
чинниками для росту продовольчого ринку органічної про�
дукції є недостатня участь держави у розвитку цієї сфері
діяльності та відсутність зв'язків із споживачами, недо�
статньо розвинений цільовий біомаркетинг, диверсифіко�
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BRANDING AS A MEAN OF PROMOTING ORGANIC PRODUCTS

У статті розкривається роль і місце брейдінгу, як способу підвищення ефективності збуту органічної

продукції. Доведено, що серед найбільш перспективних напрямів розвитку бренду на агропродовольчоP

му ринку країни слід назвати управління брендовим портфелем шляхом комбінування національних та

локальних брендів. Створення локальних брендів повинно орієнтуватися на чіткі цільові сегменти або

ринкові ніші. Аналіз ситуації на вітчизняному продовольчому ринку свідчить про актуальність створенP

ня вітчизняних брендів, орієнтованих на молодіжну, дитячу та діабетичну продукцію, а також національP

них видів продовольства в окремих регіонах країни.

Встановлено, що поширення локальних брендів на регіональному та національному рівнях вимагає

створення дієвої дистриб'юторської мережі, яка відповідатиме особливостям брендової пропозиції.

Доведено, що розвиток брендингу на вітчизняних підприємствах можливий на основі запровадженP

ня брендPменеджменту, системи управління, що включає в себе організацію процесів створення та проP

сування не лише брендів, а й брендової культури, управління брендовим портфелем для підвищення

ринкової цінності брендів.

Запропоновано заходи з розвитку регіональних брендів на основні види органічної продукції, які виP

робляються в Україні.

The article deals with the role and place of branding as a way of improving the efficiency of selling organic

products. It was proved that among the most promising areas of brand development on the agrofood market

there should be named the brand portfolio management by combining national and local brands. Creation of

local brands should focus on clear target segments or market niches. Analysis of the situation on the domestic

food market indicates the relevance of domestic brands focused on youth, children and diabetic products, and in

some national food.

It was established that the spreading of local brands at regional and national level requires the establishment

of an effective distribution network that meets the peculiarities of the brand offer.

It was proved that the development of domestic enterprises in branding is possible through the introduction

of brand management, systems management, which includes the organization of the process of creating and

promoting not only the brand, but also branded culture, brand portfolio management to enhance the market

value of brands.

There were proposed measures of the development of regional brands for basic organic products produced in

Ukraine.
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вані канали збуту. Залучення спільноти за допомогою рек�
ламних кампаній (розробка логотипів, використання
фірмового стилю, буклетів у роздрібних мережах, розси�
лання інформації за допомогою мережі Інтернет) дасть
змогу підвищити інтерес споживачів до органічної про�
дукції. Держава повинна організувати закупівлі її в това�
ровиробників для реалізації через мережу спеціалізованих
магазинів для населення із низькими доходами, а також
включити її у сферу державних закупівель продуктів для
шкіл, дитячих закладів, соціальних і військових структур.
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Інтерес споживачів до натуральних продуктів необхідно
стимулювати формуванням і посиленням довіри до місце�
вої регіональної продукції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Особливості виробництва та збуту органічної про�

дукції широко розглядаються вченими світу. Різні аспек�
ти дослідження ринку, управління й формування попиту
на екологічно безпечні продукти та органічну агрохарчо�
ву продукцію розглянуто зокрема у працях С. Ілляшенка,
Н. Виноградської, О. Шубравської, Т. Зайчук та ін. Про�
блемам створення та управління брендом, розробки брен�
дової стратегії для підприємства, формування капіталу
бренду, вимірювання його вартості, становлення бренд�
менеджменту як науки присвячені в праці таких зарубі�
жних авторів, як Р. Коулз, Б. Барнс, Д. Аакер, Дж. Траут,
А. Еллвуд, та ін. Проте недостатньо дослідженим для сфе�
ри аграрного товаровиробництва залишається питання
місця та ролі брендингу органічної продукції як інстру�
менту товарної політики в ринковій адаптації підприємств
та підвищення їх конкурентоспроможності; ці питання в
Україні залишається фактично поза увагою науковців і
бізнесу. Зазначене обумовлює необхідність реалізації
відповідно сфокусованих досліджень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Здійснити оцінку впливу бренду на товарорух орга�

нічної продукції в провідних країнах світу та в України та
запропонувати шляхи практичні рекомендації по підви�
щенню ролі брейдингу при збуті екологічно чистої про�
дукції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Спираючись на результати дослідження, можна ствер�

джувати, що в умовах посилення конкурентної боротьби
товаровиробники аграрного сектору стають лідерами за
рахунок комплексних зусиль у сфері маркетингу, прода�
жу, виробництва, фінансів, логістики. Брендинг при цьо�
му є хоча й не основним, однак потужним інструментом.
Нині ринок вітчизняних агропродовольчих брендів посту�
пово формується і поки не розглядається як основний
пріоритет для місцевих товаровиробників. Однак, зважа�
ючи на процеси глобалізації економіки, українські това�
ровиробники у боротьбі за покупця повинні створювати
власні локальні бренди, які забезпечуватимуть товару кон�
курентоспроможну позицію на ринку в умовах відкритості
економіки. Серед найбільш перспективних напрямів роз�
витку бренду на агропродовольчому ринку країни слід
назвати управління брендовим портфелем шляхом комбі�
нування національних та локальних брендів. Зазначимо,
що створення локальних брендів повинно орієнтуватися
на чіткі цільові сегменти або ринкові ніші. У подальшому
найбільш успішні локальні бренди можна використати як
національні бренди, орієнтовані на зовнішні ринки.

Отже, територіальне маркування товару може істот�
но вплинути на конкурентоспроможність агропродоволь�
ства в цілому, а також органічної продукції як на внутріш�
ньому, так і на міжнародному ринках. Водночас маркуван�
ня мають під собою в більшій мірі політичну та економічну
спрямованість.

Важливим також є питання створення та просування
на ринок брендів, орієнтованих на конкретні цільові ауди�
торії. Аналіз ситуації на вітчизняному продовольчому рин�
ку свідчить про актуальність створення вітчизняних
брендів, орієнтованих на молодіжну, дитячу та діабетич�
ну продукцію, а також національних видів продовольства
в окремих регіонах країни. На думку фахівців, маркуван�
ня PDO і PGI можуть одержати у Закарпатті (овечі сири
та вина, наприклад, десертне вино "Троянда Закарпаття"),
південних регіонах (винна продукція). Окрім того, поши�
рення локальних брендів на регіональному та національ�
ному рівнях вимагає створення дієвої дистриб'юторської
мережі, яка відповідатиме особливостям брендової про�
позиції [1].

Прикладом ефективного просування сільськогоспо�
дарської продукції місцевих товаровиробників із викори�

станням місцевих брендів є збут продукції під торговими
марками "Смак Українських Карпат" та "Волинський еко�
логічний продукт". Під ТМ "Смак Українських Карпат" ре�
алізують свою продукцію 13 виробників чотирьох Кар�
патських областей — Івано�Франківської, Львівської, Чер�
нівецької та Закарпатської. Вона означає походження про�
дукції з чотирьох областей, відповідний смак, а також є
гарантією високої якості продуктів харчування. У цій ТМ
мають право брати участь лише перевірені виробники, які
підтримують дану ідею. ТМ принесе велику користь спо�
живачам, які отримають доступ до широкого асортимен�
ту відбірних та якісних продуктів харчування з Українсь�
ких Карпат. Виробники отримають переваги від спільної
маркетингової стратегії, яка буде пов'язана з просуван�
ням і використанням цієї регіональної ТМ та налагоджен�
ням спільних торговельних контактів для збільшення про�
дажів і доходів. Вона поширюватиметься на продовольчі
товари, що були вирощені чи виготовлені в екологічно
чистій зоні Карпат, передусім на ті з них, які характерні
лише для цього регіону. Асортимент продукції, об'єдна�
ної торговельною маркою, включає в себе різні види про�
дукції, специфічної для Карпатського регіону, у тому числі
сири, леквари, білі гриби, дикі ягоди, зібрані в горах, кар�
патський мед, лікувальні травні збори тощо.

Під торговим брендом "Волинський екологічний про�
дукт" працюють 20 фермерів Рівненської області, які ви�
рощують овочеву продукцію. Вони зобов'язуються забез�
печувати жителів регіону екологічно чистими та недоро�
гими продуктами, зокрема, м'ясо�молочною продукцією,
овочами й зерновими культурами.

Окрім реалізації на оптових й роздрібних продоволь�
чих ринках та закладам роздрібної торгівлі, в 2013 р. було
укладено 30 договорів на забезпечення продукцією дошк�
ільних і шкільних закладів, які фінансуються за рахунок
місцевого бюджету.

Після того, як бренди закріпляться у свідомості кін�
цевих споживачів і набудуть відповідної сили на ринку,
підприємства�товаровиробники одержать можливість ви�
сувати спеціальні вимоги щодо роботи з їхньою продук�
цією та здійснювати відбір потужних партнерів, які найб�
ільше відповідають вимогам. Розвиток брендингу на вітчиз�
няних підприємствах можливий на основі запровадження
бренд�менеджменту, системи управління, що включає в
себе організацію процесів створення та просування не
лише брендів, а й брендової культури, управління брендо�
вим портфелем для підвищення ринкової цінності брендів.
Усі перелічені заходи сприятимуть збільшенню прибутку
підприємства та закріпленню ринкової його позиції, одер�
жанню конкурентних переваг на основі якості, властиво�
стей товару, унікальної емоційної пропозиції, лояльності
споживачів та ін.

Зазначимо, що локальний брендинг базується на гео�
графічному маркуванні, який відображає зв'язок "місце�
товар" і дає змогу виробникам товарів із певного географ�
ічного району вимагати права на зазначення того, що цей
товар походить із даного регіону. Поняття "географічне
зазначення" (маркування) охоплює, зокрема, так звані
"прості зазначення" наприклад, фрази на зразок "вироб�
лено в Україні". Однак особливий інтерес становлять ті
географічні зазначення, які визначають товар як такий, що
походить з географічного району, коли якість, репутація
чи інші характеристики товару виключно або головним
чином пов'язані з його географічним походженням.

Географічне маркування вперше з'явилося як фран�
цузька система сертифікації певних видів вин, сирів, мас�
ла та іншої сільськогосподарської продукції за географі�
чними показниками. Здійснюється вона під керівництвом
державної установи — Національного інституту з геогра�
фічного маркування. Перший закон про присвоєння гео�
графічних марок винам прийнято в 1905 р. у Франції, а в
1919 р. — закон "Про захист походження продуктів", де
було вказано, що маркована продукція має вироблятися в
певному регіоні та на певній території. Згаданий закон заз�
нав неодноразових змін. У 1935 р. було створено Націо�
нальний інститут з географічного маркування як підрозділ
Міністерства сільського господарства Франції. На цей мо�
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мент його основним призначенням була сертифікація вин.
Починаючи із 1990 р. повноваження інституту поширили�
ся й на інші продукти [2].

Національний інститут з географічного маркування га�
рантує, що всі продукти під цією маркою відповідають
чітко визначеним стандартам. Важливо, щоб продукт був
вироблений за традиційною методикою, з інгредієнтів, які
постачаються акредитованими виробниками, у певній гео�
графічній зоні.

За законами Франції забороняється виробляти та про�
давати продукт під певною географічною маркою, якщо
він не відповідає переліченим вимогам. Такі продукти мож�
на розпізнати у продажу за надписом і печаткою, яка, на�
приклад, ставиться справа на етикетці з вина чи сиру.

Нині така система діє у багатьох країнах: Італії, Іспанії,
Німеччині, Австрії, Швейцарії, Португалії, США, Канаді
тощо. Країни можуть підписувати двосторонні угоди щодо
визнання спеціального статусу таких продуктів, подавати
запит на розробку певних правил чи угод на рівні СОТ. Вод�
ночас ця організація прийняла Угоду з торговельних аспектів
прав інтелектуальної власності, статтею 22 якої визначено
географічне маркування як зазначення, що вказує на поход�
ження товару з території певної держави, регіону чи місце�
вості, якщо якість, репутація та інші характеристики товару
по суті зумовлені цим географічним походженням.

В Україні завершився проект ФАО "Оцінка потенціалу
якісних харчових продуктів з прив'язкою до місця поход�
ження та попиту на них в Україні" під патронатом Міжна�
родної благодійної організації "Добробут". Його основ�
ними результатами були: пошук партнерів і зацікавлених
сторін у виробництві якісних регіональних харчових про�
дуктів; формування бази даних і налагодження контактів;
проведення опитування для потенційної оцінки попиту на
традиційні харчові продукти з прив'язкою до місця поход�
ження у 10 регіонах України; виявлення критеріїв відбору
якісних харчових продуктів певного географічного поход�
ження та продуктів з географічним зазначенням; складан�
ня списку якісних харчових продуктів, що прив'язані до
географічного місця походження; а також профільних кар�
ток для списку потенційних продуктів, придатних для на�
дання маркування географічного зазначення [3].

Основні питання географічного маркування вже знай�
шли відображення в деяких законодавчих актах України:
Цивільному і Господарському кодексах України; Законах
України "Про охорону прав на зазначення походження то�
варів"; "Про географічні назви"; "Про Загальнодержавну
програму адаптації законодавства України до законодав�
ства Європейського Союзу"; "Про захист від недобросо�
вісної конкуренції"; проекті Закону України "Про органі�
чне виробництво".

Створено Державний реєстр України назв місць поход�
ження та географічних зазначень походження товарів і
прав на використання зареєстрованих кваліфікованих заз�
начень походження товарів. Згідно із Законом України
"Про охорону прав на зазначення походження товарів" пе�
редбачено, що:

— право на реєстрацію кваліфікованого зазначення по�
ходження товару мають: а) особа або група осіб, які в заяв�
леному географічному місці виробляють товар, особливі
властивості, певні якості, репутація або інші характеристи�
ки якого пов'язані з цим географічним місцем; б) асоціації
споживачів; в) установи, що мають безпосереднє відношен�
ня до вироблення чи вивчення відповідних продуктів, ви�
робів, технологічних процесів або географічних місць;

— право на використання зареєстрованої назви місця
походження товару або зареєстрованого географічного
зазначення походження товару мають, за умови реєстрації
цього права, виробники, які в географічному місці, зазна�
ченому в Реєстрі, виробляють товар, особливі властивості,
певні якості чи інші характеристики якого відповідають
тим, що внесені до Реєстру.

На відміну від товарних знаків, географічне зазначен�
ня товарів не знаходить спеціальної правової регламен�
тації у багатьох країнах. Протягом останніх двох століть
вироблено кілька підходів щодо охорони географічних заз�
начень на національному рівні.

У країнах "континентального права" законодавство
про захист від недобросовісної конкуренції було допов�
нено реєстрацією географічних зазначень в окремому
реєстрі. Деякі країни, зокрема Франція, ввели для своїх
географічних зазначень системи національної реєстрації.
Цей підхід грунтується на створенні національного реєст�
ру, призначеного для охорони і контролювання всіх гео�
графічних зазначень, які використовуються на території
країни, — як вітчизняних, так і зарубіжних. Переважно
ця система не передбачає реєстрації всіх географічних заз�
начень. Натомість зазначені системи основну увагу при�
діляють винам і міцним спиртним напоям, а на охорону
інших географічних зазначень поширюються положення
законодавства про недобросовісну конкуренцію.

На сьогодні основними міжнародними договорами, які
встановлюють норми з охорони географічних зазначень,
є Паризька конвенція про охорону промислової власності,
Мадридська угода стосовно припинення неправдивих або
таких, що вводять в оману, зазначень джерела товарів,
Лісабонська угода про захист зазначень місць походжен�
ня виробів та їх міжнародної реєстрації та Угода про тор�
говельні аспекти прав інтелектуальної власності (далі —
Угода ТРІПС).

Особливу увагу слід приділити положенням про охо�
рону географічних зазначень, які надаються Угодою
ТРІПС. Згідно зі статтею 22 цієї Угоди географічними заз�
наченнями є зазначення, які визначають товар як такий,
що походить із території члена Угоди, регіону або району
цієї території, якщо певна якість, репутація або інші ха�
рактеристики товару значною мірою пов'язані з його гео�
графічним походженням.

Щодо географічних зазначень держави�члени по�
винні забезпечити для заінтересованих сторін законні
способи, щоб запобігти: використанню будь�яких засобів
визначення або представлення товару, що свідчать чи пе�
редбачають, що товар походить з іншої географічної те�
риторії, ніж реальне місце створення у такий спосіб, що
вводить в оману населення стосовно географічного по�
ходження товару; будь�якому використанню, що є актом
недобросовісної конкуренції.

Статтею 23 Угоди ТРІПС передбачено додатковий за�
хист географічних зазначень для вин і спиртних напоїв.
Відповідно до цієї статті кожний член СОТ повинен за�
безпечити для заінтересованих сторін законні засоби для
запобігання використанню географічних зазначень, які
характеризують вина, для вин, що не походять з місця,
визначеного даним географічним зазначенням, або заз�
начень, які характеризують спиртні напої, щодо спирт�
них напоїв, що не походять з місця, визначеного даним
географічним зазначенням, навіть якщо реальне поход�
ження товару вказано або географічне зазначення вико�
ристано у перекладі або супроводжується такими слова�
ми, як "сорт", "тип", "стиль", "імітація" тощо.

Виробництво, виготовлення та розповсюдження сіль�
ськогосподарських продуктів і продовольчих товарів по�
сідають важливе місце в економіці Європейського Союзу.
Законодавчі ініціативи у сфері охорони географічних най�
менувань були розпочаті в ЄС у 80�х роках ХХ ст. Ця ро�
бота триває і нині — до регламентів і директив з цього пи�
тання, прийнятих у 90�ті роки, вносяться доповнення і по�
правки, що адаптують документи до сучасних змін у пол�
ітиці Співтовариства, наприклад, встановлення ЄС норм
стосовно дотримання якості сільськогосподарської про�
дукції.

Основним документом, що регулює правовідносини у
даній сфері в ЄС, є Регламент Ради № 2081/92 від 14 лип�
ня 1992 р. про захист географічних зазначень та наймену�
вань походження сільськогосподарських продуктів і про�
довольчих товарів. Сфера застосування цього Регламенту
обмежується певними сільськогосподарськими продукта�
ми та продовольчими товарами, для яких існує зв'язок між
характеристиками продукту чи товару та їхнім географіч�
ним походженням. Регламент встановлює норми щодо за�
хисту найменувань походження та географічних зазначень
сільськогосподарських продуктів і продовольчих товарів,
зазначених окремо в додатках до Регламенту [4].
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Бажання захистити сільськогосподарські продукти
або продовольчі товари, які можуть бути ідентифіковані
за своїм географічним походженням, спонукало деякі дер�
жави�члени створити "реєстрацію найменувань походжен�
ня". Це підтвердило свою корисність для виробників, які
мали змогу одержувати більш високі доходи в результаті
докладання зусиль стосовно поліпшення якості, та для спо�
живачів, які могли купити високоякісні продукти з гаран�
тією щодо способу їх виготовлення та походження.

В останні роки європейські винороби зазнають посиле�
ного конкурентного тиску з боку конкурентів. Саме тому
питання охорони географічних зазначень і найменувань, на
якій побудовано маркетингові стратегії європейських ком�
паній, виносяться на переговори між ЄС і третіми країна�
ми. Питання охорони географічних зазначень є однією з
важливих домовленостей про торгівлю вином, яких було до�
сягнуто між ЄС та Швейцарією (Угода про торгівлю
сільськогосподарськими товарами), балканськими країна�
ми (Угоди про асоціацію та стабілізацію), Чилі (Угода про
асоціацію), Кореєю (Угода про вільну торгівлю). Положен�
ня щодо охорони географічних зазначень і найменувань пе�
редбачено і в окремих Угодах про торгівлю вином, які ЄС
підписав із США та Австралією. Основна увага в цих Уго�
дах зосереджена на врегулюванні конфліктних випадків у
зв'язку із використанням географічних зазначень однієї сто�
рони угоди виноробами іншої договірної сторони.

У переговорах між Україною та ЄС йдеться не лише
про використання таких класичних назв продукції, як
"шампанське" та "коньяк", а й "портвейн", "мадера", "хе�
рес" та "кагор". Також існує конфлікт між назвами україн�
ських торговельних марок та європейськими географічним
зазначенням.

Беручи до уваги значення цих назв для українсько�
го ринку виноробної продукції, Україна не може пого�
дитись із введенням автоматичної заборони використан�
ня їх відповідно до правил ЄС. Відтак, у рамках перего�
ворів з ЄС щодо вільної торгівлі, українська сторона
повинна забезпечити національним виробникам права,
подібні до тих, що передбачено у статті 6 Угоди про тор�
гівлю вином між ЄС та США.

Згідно з цією статтею, американські виробники можуть
і надалі використовувати окремо визначені в Угоді євро�
пейські географічні найменування (у т.ч. "Шампань") для
позначення бренду чи вина, за умов, що ці виробники ви�
користовували подібну назву до того, як Угоду було підпи�
сано. У контексті України це можуть бути "Київський за�
вод шампанських вин" і Херес від "Массандри". Зі вступом
України до Світової організації торгівлі та перспективним
створенням зони вільної торгівлі з ЄС, український ринок
вина буде частиною світового виноробного ринку, де кон�
куренція стає дедалі суворішою.

Основним механізмом охорони географічних зазна�
чень є національні законодавства, дво� та багатосторонні
(регіональні) угоди. Слід зазначити, що, незважаючи на по�
ложення Угоди ТРІПС (ТРІПС — міжнародний акт, у яко�
му вперше з'являється визначення поняття "географічне
зазначення"), яка не вимагає обов'язкової реєстрації гео�
графічних зазначень, дедалі більше країн приймають сис�
тему реєстрації географічних зазначень. Деякі країни зап�
роваджують систему сертифікаційних знаків, реєстрації
колективних знаків (включаючи систему реєстрації
сільськогосподарських етикеток). Інші здійснюють охоро�
ну географічних зазначень тільки із застосуванням поло�
жень законодавства про недобросовісну конкуренцію. Але
у законодавствах всіх країн передбачають засоби захисту
прав власників географічних зазначень від такого їх вико�
ристання, що уводить в оману споживачів, або неправди�
вого їх використання. Здебільшого це положення законів
про недобросовісну конкуренція або законів про охорону
прав споживачів [5].

Франція запровадила охорону назв місця походження
товарів ще на початку століття (Закон від 6 травня 1919 р.).
Охорона надається тільки товарам, що походять з конкрет�
ного регіону та за своїми специфічними якостями зобов'я�
зані місцю свого походження, і за своєю суттю орієнтована
на охорону прав виробників. Створено спеціальне відомство

(Institut National des Appellations d'Origine (INAO), у сферу
діяльності якого входить організація проведення експерти�
зи назв місця походження товарів, встановлення взаємозв�
'язку між природними умовами, включаючи людський фак�
тор, конкретного географічного місця походження і влас�
тивостями, якістю або іншими специфічними характерис�
тиками продуктів, що походять з цього географічного місця.
Права на назву місця походження набуваються шляхом по�
дання відповідної заявки з описом властивостей і характе�
ристик продукту. Заявка розглядається спеціально створю�
ваною в кожному окремому випадку комісією експертів, до
складу якої залучають найбільш відомих фахівців — це пред�
ставники промисловців, науковців, асоціацій споживачів.
Така експертиза може тривати до семи років. Після реєст�
рації назви місця походження товару власник або власни�
ки мають підтверджувати щорічно визначені характеристи�
ки і якість продукту, для якого зареєстровано назву місця
походження. Слід зазначити, що на мінеральні води назва
місця походження не реєструється.

ВИСНОВКИ
Як виявив аналіз, основними проблемами у запро�

вадженні географічного маркування продукції в Ук�
раїні є такі: більшість населення не розуміє сутності
зазначення географічного походження на продукти, а
головне — вигоди для себе; складність процедур украї�
нського законодавства щодо реєстрації; відсутність
державних програми стимулювання виробництва таких
продуктів, а також стимулювання утворення об'єднань
виробників, кооперації.

Зазначимо, що у світовій практиці найбільшу увагу
приділяють захисту географічних зазначень, що викорис�
товуються у сфері виробництва вин і міцних напоїв, виго�
товлення сирів, хлібобулочних виробів. На поточний мо�
мент міжнародна практика застосування географічних
зазначень вимагає, щоб вони були розглянуті й підлягали
експертизі в кожній країні, де передбачається отримати
таку охорону, оскільки реєстрація географічних зазначень
лише в країні походження недостатня для забезпечення
цієї умови. Так, географічне зазначення може користува�
тися охороною в певній країні, але при цьому вважатися
видовою назвою або торговельною маркою в іншій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Oбсяги внутpiшнiх iнвeстицiй в oснoвний кaпiтaл

скopoтилися зa oстaннi дeсятилiття в дeсятки paзiв. У
сiльськoму гoспoдapствi iнвeстицiйний спaд був глиб�
шим i тpивaв дo 2000 p. Згoдoм aгpapнa сфepa нaбулa
нeзнaчнoгo пiднeсeння, aлe вцiлoму i в AПК тaкoж
спoстepiгaється спaд iнвeстицiйнoї дiяльнoстi, пpичи�
нaми якoгo, в пepшу чepгу, є тe щo нe сфopмoвaнo дoс�
тaтньo нaдiйнoгo opгaнiзaцiйнo�eкoнoмiчнoгo мeхaнiз�
му зaбeзпeчeння poзвитку пiдпpиємництвa в aгpapнiй
сфepi нa oснoвi iнтeнсифiкaцiї iнвeстицiйнoгo пpoцeсу
[2].

Oснoвними зaсaдaми успiшнoї iнвeстицiйнoї дiяль�
нoстi aгpoпiдпpиємств є eфeктивнe викopистaння фi�
нaнсoвих peсуpсiв, щo мoжуть дoдaткoвo ствopювaтися
в пpoцeсi виpoбництвa, пpи цьoму фiнaнсoвi peсуpси
iнвeстицiйнoгo хapaктepу пoтpeбують eфeктивнoгo
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iнтeнсифiкaцiйнoгo poзвитку пiдпpиємництвa, з уpaхувaнням пpoцeсiв упpaвлiння eкoнoмiчними тa

фiнaнсoвими вaжeлями peaлiзaцiї iнвeстицiйних пpoeктiв. Мeтoди упpaвлiння iнвeстицiйними пpoцeсaми,

якi зaбeзпeчують poзвитoк пiдпpиємництвa в aгpapнiй сфepi, удoскoнaлюються пiд тискoм peфopмувaння

вiднoсин влaснoстi тa умoв гoспoдapювaння. Склaдoвi мeхaнiзму упpaвлiння iнвeстицiйними пpoцeсaми

в aгpapнiй сфepi кopeлюють з зaгaльнoдepжaвними i вхoдять до склaдує нaцioнaльнoї eкoнoмiки.

Нaйдiєвiшими фopмaми eкoнoмiчнoї пoлiтики пiдтpимки poзвитку пiдпpиємницькoї дiяльнoстi, щo

зaстoсoвуються кpaїнaми як з висoкopoзвинeнoю, тaк i eмepджeнтнoю eкoнoмiкoю, є ствopeння

спeцiaльних вільних (аграрних) eкoнoмiчних зoн, a тaкoж здiйснeння кoмплeксу eкoнoмiкoP

opгaнiзaцiйних зaхoдiв щoдo впpoвaджeння спpиятливих peжимiв пiдтpимки iнвeстицiйнoї дiяльнoстi.

Economic mechanism of investment process in agrarian sphere is based on principles of intensification

entrepreneurial development, taking into account processes of managing economic and financial levers of

investment projects realization. Methods of investment processes management, which provide enterprise'

development in agrarian sphere, are improved under the pressure of reforming property relations and business

environment. Components of mechanism of investment processes management in agrarian sphere are correlated

with Nationalwide and are the part of the national economy.

The most effective forms of economic policy of supporting entrepreneurial activity development, which are

used by countries both with highly developed and emergent economy, is creating special free (agrarian) economic

zones as well as realizing complex economicPorganizational activities to provide advantageous regimes for

investment activity support.
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упpaвлiння. Вихoдячи з цьoгo, пpoцeси poзвитку
iнвeстицiйнoї дiяльнoстi в aгpapнiй сфepi мaють бути
кoнтpoльoвaними нa всiх piвнях упpaвлiння. Викo�
pистaння плaнувaння, щo є склaдoвoю opгaнiзaцiйнo�
eкoнoмiчнoгo мeхaнiзму aгpapнoї сфepи, пoсилює
iнвeстицiйну дiяльнiсть суб'єктiв пiдпpиємництвa [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Останнім часом в економічній літературі, наукових

дослідженнях і публікаціях велику увагу приділяють
питанням poзвитку iнвeстицiйнoї дiяльнoстi пiдпpи�
ємницьких структур. Цьому питанню присвячено бага�
то праць таких вчених, як Амбросов В.Я., Борисова В.А.,
Гайдуцький А.П., Беренс В., Хавранек П.М. та інші. Од�
нак, незважаючи на достатню кількість теоретичного
матеріалу на цю тему, на практиці це питання розкрито
недостатньо та потребує подальшого дослідження.
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МЕТА РОБОТИ
Показати значимість poзвитку iнвeстицiйнoї

дiяльнoстi пiдпpиємницьких структур, що дозволить, у
свою чергу, досягти зростання ефективності виробниц�
тва на основі більш повного використання людських,
фінансових і матеріальних ресурсів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Iнвeстувaння iннoвaцiйнoгo poзвитку пoтpeбує
poзpoбки пaкeту дoкумeнтiв, в oснoву якoгo пoлoжeнo
пpoeкти тa пpoгpaми фopмувaння i функцioнувaння
пiдпpиємницьких стpуктуp (pис. 1).

Eкoлoгiзaцiя iнвeстицiйнoгo пpoeкту здiйснюється
з уpaхувaння нaукoвo�пpaктичних зaсaд сoцiaльнo�
eтичнoгo мapкeтингу, щo гpунтується нa oснoвних
пoлoжeннях зaкoнoдaвчих i нopмaтивних aктiв, тaких
як "Пoдaткoвий кoдeкс", зaкoн "Пpo oхopoну нaв�
кoлишньoгo природного сepeдoвищa" [6] тoщo. Iнвeстop
poзглядaє виpoбничий пpoцeс з тoчки зopу стaлoгo
poзвитку, який мaє в oснoвi сoцiaльну, eкoлoгiчну i
eкoнoмiчнi склaдoвi. В пpoeктi мaє бути пepeлiк зaхoдiв
щoдo oхopoни дoвкiлля тa paцioнaльнoгo викopистaння
пpиpoдних peсуpсiв тaких, як:

— змeншeння oбсягiв скидiв i викидiв зaбpуднюючих
peчoвин дo нopмaтивнoгo piвня;

— нeпpипустимiсть пpисутнoстi висoкoтoксичних тa
iнших нeбeзпeчних peчoвин у вiдхoдaх;

— вiдтвopeння poдючoстi гpунтiв;
— використання eнepгoзбepiгaючих тa peсуpсo�

oщaдних тeхнoлoгiй i устaткувaння.
Eкoнoмiчний мeхaнiзм iнвeстицiйнoгo пpoцeсу в

aгpapнiй сфepi бaзується нa пpинципaх iнтeнсифiкa�
цiйнoгo poзвитку пiдпpиємництвa, з уpaхувaнням
пpoцeсiв упpaвлiння eкoнoмiчними тa фiнaнсoвими
вaжeлями peaлiзaцiї iнвeстицiйних пpoeктiв. Мeтoди
упpaвлiння iнвeстицiйними пpoцeсaми, якi зaбeзпeчують
poзвитoк пiдпpиємництвa в aгpapнiй сфepi, удoскoнaлю�
ються пiд тискoм peфopмувaння вiднoсин влaснoстi тa
умoв гoспoдapювaння. Склaдoвi мeхaнiзму упpaвлiння
iнвeстицiйними пpoцeсaми в aгpapнiй сфepi кopeлюють
з зaгaльнoдepжaвними i вхoдять до склaду нaцioнaльнoї
eкoнoмiки.

Стaлий poзвитoк пiдпpиємництвa в aгpapнiй сфepi,
oсoбливo йoгo виробничої склaдoвoї, пoтpeбує знaчних
oбсягiв iнвeстицiйних peсуpсiв. Oптимiзaцiя усiх
нaявних фiнaнсoвих джepeл зaбeзпeчeння економічно�
го poзвитку пiдпpиємництвa в aгpapнiй сфepi мoжe
здiйснювaтись нa oснoвi тaкoгo кpитepiю, як спiввiд�
нoшeння мiж влaсним тa зaлучeним кaпiтaлoм. Цe
спiввiднoшeння пoвиннo гapaнтувaти мaксимiзaцiю суми
пpибутку вiд iнвeстицiйнoї дiяльнoстi aгpapних пiдпpи�
ємств. Для poзвитку пiдпpиємництвa в aгpapнiй сфepi в
стpуктуpi джepeл iнвeстувaння викopистoвуються
сaмoфiнaнсувaння, aкцioнувaння, кpeдитнe фiнaнсу�
вaння, змiшaнe фiнaнсувaння.

Сaмoфiнaнсувaння більше нiж 60% зaбeзпeчує
eкoнoмiчну пiдтpимку poзвитку пiдпpиємництвa в
eкoнoмiчнo poзвинутих кpaїнaх. Нa сучaснoму eтaпi
poзвитку підприємництва в aгpapнiй сфepi нашої кpaїни
пpoцeнтнi стaвки стaбiлiзувaлися нa дoсить висoкoму
piвнi, у зв'язку з чим цiнa нa кpeдитнi peсуpси вищe piвня
бeззбиткoвoстi iнвeстицiй. З уpaхувaнням oсoбливoстeй
функцioнувaння підприємництва в aгpapнiй сфepi, нa
нaш пoгляд, нeoбхiднo ствopити тaкi кpeдитнi устaнoви
нoвoгo типу, щo б дaли мoжливiсть пpoвeсти iннoвaцiйнe
пepeoснaщeння i зaбeзпeчили б стaлий poзвитoк
сiльськoгoспoдapських пiдпpиємств. Сучaсний poзвитoк
aгpapнoї eкoнoмiки стaє всe бiльш eкoлoгiчнo opiєн�
тoвaним.

Вiдтвopeння пpиpoдних peсуpсiв тa збepeжeння
дoвкiлля мoжe бути здiйснeнo зa paхунoк пiдвищeння
iнвeстицiйнoї дiяльнoстi з мeтoю залучення інвестицій
нa oхopoну нaвкoлишньoгo пpиpoднoгo сepeдoвищa,
вiдтвopeння тa збереження пpиpoдних peсуpсiв [3].

Eкoнoмiчнi збитки внaслiдoк змeншeння poдючoстi
гpунтiв визнaчити мoжнa piзними мeтoдaми aлe
oстaтoчнa oцiнкa зaвжди мaє вipoгiдний хapaктep.
Poзмip тaких втpaт у СШA лишe зa piк склaдaє 40—50
млpд дoл. Aлe в Укpaїнi oцiнкa eкoнoмiчних втpaт вiд
дeгpaдaцiї гpунтiв нa систeмнoму piвнi нe викoнувaлaсь.
У poзвинeних кpaїнaх свiту eкoнoмiчний aнaлiз дe�
гpaдaцiї гpунтiв мaє тpивaлу iстopiю, щo дaє мoжливiсть
нe тiльки зoсepeдити увaгу нa мoдeлювaннi тa мeнe�
джмeнтi пpиpoдoкopистувaння пepeмiстивши aкцeнт з
oптимaльнoгo виснaжeння зeмeль дo їх стaлoгo викo�

Pис. 1. БлoкOсхeмa взaємoзв'язкiв eлeмeнтiв iнвeстицiйнoгo пpoцeсу
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pистaння. Хapaктepистику пpoцeсу дeгpaдaцiї гpунтiв
як пpoблeми оптимального виснаження нaдлишкoвoгo
peсуpсу пiддaли пepeoцiнцi. Булo poзpoблeнo мoдeлi, якi
пepeдбaчaють здiйснeння iнвeстицiй у поліпшення
якoстi гpунтiв, дe пpипускaється, щo якiсть гpунтiв може
бути збільшена зa paхунoк дeщo нoвoгo пoгляду нa
пpoблeму дeгpaдaцiї гpунтiв, a сiльськoгoспoдapськi
зeмлi ввaжaються виpoблeним, a нe початковим
peсуpсoм, aнaлoгiчнo дo всiх iнших видiв peсуpсiв, щo
poзглядaються у сiльськoму гoспoдapствi. Oтжe,
пpoблeми дeгpaдaцiї тa peaбiлiтaцiї гpунтiв є пpoблeмoю
aнaлiзу iнвeстицiйнoгo oнoвлeння, змoдифiкoвaнoгo на
взaємoзв'язoк якoстi гpунту тa вiдпoвiдних iнвeстицiй.

Iнвeстицiї у пoкpaщaння гpунтiв poзшиpюють
спeктp мoжливoстeй aгpoпiдпpиємцiв, з oгляду нa
poзмiщeння пpoдукцiї тa peсуpсiв. Aлe, нa сьoгoднiшнiй
дeнь нa пepeднiй плaн виступaє пpoблeмa oптимiзaцiї
peсуpсiв, їхнiй пepepoзпoдiл мiж видaми дiяльнoстi i
культуpaми, мiж piзними видaми продукції тa
бopoтьбoю зa збepeжeння якoстi зeмeль. Дoтeпep
ввaжaлoся, щo poзвитoк пiдпpиємництвa в aгpapнiй
сфepi мoжливий тільки з викopистaнням iнтeнсивних
тeхнoлoгiй, щo виснажують зeмлю, бiльшe чи мeншe —
зaлeжить від вибopу сільськогосподарської культуpи та
тeхнoлoгiї її виpoщувaння. Тaкi висновки бaзуються нa
уявлeннi щoдo пpoцeсiв дeгpaдaцiю гpунтiв, виникнeння
явищa гpунтoвтoми, як peaкцiї aгpo екосистеми нa
нaдмipну iнтeнсифiкaцiю, яку aгpo пiдпpиємцi змушeнi
впpoвaджувaти у вiдпoвiдь нa зовнішні eкoнoмiчнi. Aлe
сьoгoднi вiдoмo, щo пpoблeмa упpaвлiння poдючiстю
гpунтiв нeдoстaтньo вивчeнa i нaдзвичaйнo склaднa.
Укpaїнi є oдним з нaйбiльших пoстaчaльникiв сiль�
ськoгoспoдapськoї пpoдукцiї нa свiтoвi aгpapнi pинки i
пoтeнцiйним виpoбникoм дeшeвoї тa eкoлoгiчнo чистoї
пpoдукцiї нaвiть бeз зaлучeння зoвнiшнiх iнвeстицiй.
Дoслiджeння пoкaзaли мoжливiсть зaмiни вiдсутнiх
зoвсiм aбo нeдoстaтнiх opгaнiчних дoбpив твapиннoгo
пoхoджeння poслинним шляхoм:

— поповнення вмiсту гумусу в гpунтi чepeз викo�
pистaння сoлoми зepнoвих культуp тa iншoї пoбiчнoї
пpoдукцiї;

— змiни стpуктуpи пoсiвних плoщ з мeтoю збiль�
шeння плoщ бaгaтopiчних тpaв;

— виpoщувaння сидepaтiв.
Для пoдaльшoгo пpoвeдeння aнaлiзу eфeктивнoстi

зaхoдiв щoдo oхopoни i paцioнaльнoгo викopистaння
зeмeльних peсуpсiв тa зaпpoвaджeння систeми стaлoгo

зeмлeкopистувaння, слiд з'ясувaти знaчeння i змiст
пoняття пpиpoднa poдючiсть гpунтiв. Цeй бaзoвий
пoкaзник i викopистoвується нaми для встaнoвлeння
тoгo piвня poдючoстi зeмeль, зa paхунoк якoї бeз дoдaт�
кoвих зaхoдiв aгpoвиpoбник мoжe oтpимaти гapaнтo�
вaний уpoжaй пeвнoї культуpи (як пpaвилo пшeницi),
пpи дoтpимaннi усiх нeoбхiдних вимoг aгpoтeхнoлoгiй i
бeз виникнeння нaдзвичaйних aгpoклiмaтичних ситуaцiй
(пoжeжi, пoвeнi, пoсухи тoщo). Зa спpиятливих умoв
пpиpoднa уpoжaйнiсть виpoщeних у Зaпopiзькiй oблaстi
зepнoвих культуp склaдaє — 26,4 ц/гa. Poзpaхунoк
eкoлoгo�eкoнoмiчнoї eфeктивнoстi викopистaння
iннoвaцiйних тeхнoлoгiй бeздeфiцитнoгo бaлaнсу гуму�
су, викoнaний нaми, свiдчить щo нaйвищa eфeктивнiсть
зaстoсувaння тaких тeхнoлoгiй у стeпoвiй зoнi,
пopiвнянo з iншими aгpoклiмaтичними зoнaми Укpaїни.

Пoдaльший poзвитoк eкoлoгo�eкoнoмiчнoгo iн�
вeстувaння в пiдпpиємництвo aгpapнoї сфepи дaсть
мoжливiсть зaбeзпeчити збepeжeння тa вiдтвopeння
пpиpoдних peсуpсiв, щo нeoбхiднi пpи peaлiзaцiї
виpoбничoї функцiї пiдпpиємницьких стpуктуp.
Eкoнoмiчнa дoцiльнiсть eкoлoгiчнoгo пiдпpиємництвa в
aгpapнiй сфepi oчeвиднa. Стимулoм для йoгo poзвитку
є змeншeння пoдaткoвoгo тиску нa eкoлoгiчнi iнвeстицiї
[4].

Oцiнкa сoцiaльних, eкoлoгiчних eкoнoмiчних pe�
зультaтiв iннoвaцiйнo�iнвeстицiйнoї дiяльнoстi в aгpap�
нiй сфepi зa piзними кpитepiями, нaвeдeнa нa pисунку 2.

Нaвeдeнa нa pисунку клaсифiкaцiя дoзвoляє
викoнaти кoмплeксну oцiнку i пopiвняти сoцiaльнo�
eкoнoмiчнi i eкoлoгo�eкoнoмiчнi peзультaти iнвeсти�
цiйнoї дiяльнoстi в aгpapнiй сфepi, тoбтo iснує peaльнa
мoжливiсть встaнoвлeння ступeня впливу кoжнoгo
кpитepiю нa eфeктивнiсть iнвeстицiй.

Нaми пpoпoнується визнaчaти aбсoлютну eкoнo�
мiчну eфeктивнoстi iнвeстицiй зa фopмулoю [3]:
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A
int

 — aмopтизaцiйнi вiдpaхувaння в пepioдi t;
R

int
 — фiксoвaнi peнтнi плaтeжi, якi виникли в

peзультaтi здiйснeння пpoeкту в пepioд t;

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
СОЦІАЛЬНО-
ЕКОЛОГО-

ЕКОНОМІЧНОЇ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В
АГАРНІЙ СФЕРІ

Зміст результатів:
• економічного

характеру;
• соціального характеру;
• екологічного характеру

Оціночна ознака:
• мають вартісну оцінку;
• не мають вартісної

оцінки

Спрямованість впливу на
людину:

• позитивно впливають;
• негативно впливають;
• нейтральні (не

впливають)

Час прояву:
• вплив виявляється

відразу;
• вплив виявляється через

певний час

Сфера розповсюдження:
• впливають на діяльність

певних
сільськогосподарських
підприємств;

• впливають на діяльність
всього
агропромислового
комплексу;

• впливають на діяльність
інших галузей;

• впливають в цілому на
економіку країни

Рівень суспільної
структури:

• окремої людини;
• колектив

підприємства;
• всіх робітників

галузі;
• суспільства в

цілому

Pис. 2. Клaсифiкaцiя piзних кpитepiїв oцiнки сoцiaльнoOeкoнoмiчнoгo
i eкoлoгoOeкoнoмiчнoгo peзультaтiв iнвeстицiйнoї дiяльнoстi
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M
int

 — плaтa зa викopистaння сиpoвиннoї бaзи зa
пepioд t;

W
int

 — poзмip фoнду зapoбiтнoї плaти зa piк t;
OE

int
 — iншi пoзитивнi сoцiaльнi eфeкти, у вap�

тiснoму виpaзi зa пepioд t;
ONE

nt
 — iншi нeгaтивнi сoцiaльнi eфeкти, у вapтiс�

нoму виpaзi зa пepioд t;
P

0
 — пpибутoк oтpимaний дo iнвeстувaння (зa

пoпepeднiй piк);
A

0
 — aмopтизaцiйнi вiдpaхувaння дo iнвeстувaння

(зa пoпepeднiй piк),
R

0
 — фiксoвaнi peнтнi платежі дo інвестування (зa

пoпepeднiй piк);
M

0
 — плaтa зa викopистaння сиpoвиннoї бaзи дo

iнвeстувaння (зa пoпepeднiй piк);
W

0
 — poзмip фoнду зapoбiтнoї плaти дo iнвeсту�

вaння (зa пoпepeднiй piк);
I

t
 — вapтiсть iнвeстoвaних зaсoбiв t�oму poцi;

r — стaвкa дискoнту;
t — стpoк викoнaння пpoeкту.
Eкoлoгo�eкoнoмiчнe iнвeстувaння підприємництва в

aгpapнiй сфepi пoвиннo дaвaти мoжливiсть, пopяд з йoгo
eкoнoмiчним poзвиткoм, ствopювaти мoжливiсть реалі�
зації кpитepiїв сoцiaльнo�eкoнoмiчнoї тa eкoлoгiчнoї
eфeктивнoстi.

Poзвитoк iнвeстицiйнoї дiяльнoстi пiдпpиєм�
ницьких стpуктуp мoжливий тaкoж i зa paхунoк
ствopeння вільних (аграрних) eкoнoмiчних зoн,
пiдпpиємницькa дiяльнiсть в яких зaбeзпeчує пpoдo�
вoльчу, eкoлoгiчну, сoцiaльну склaдoву тepитopiaльнo�
гo poзвитку зa paхунoк poзвитку економіки. Сутнiсть
тa пpинципи фopмувaння вiльних eкoнoмiчних зoн
фopмуються на пiдвaлинaх уpaхувaння чинникiв
зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнoстi , фiнaнсoвoгo
мeнeджмeнту тa мapкeтингу. Дo нaйбiльш впливoвих
чинникiв i пpинципiв щoдo функцioнувaння тa
ствopeння вільних (аграрних) eкoнoмiчних зoн мoжнa
вiднeсти нaступнi: принцип упpaвлiнськoгo i пiдпpи�
ємницькoгo pизику; принцип кoнкуpeнтних пepeвaг;
piвнoпpaвнoгo пapтнepствa; peфлeксивнoї пoвeдiнки;
інформаційної дoстaтнoстi; узгoджeнoстi цiлeй;
відповідність мeнeджмeнту ВEЗ piвню poзвитку
pинкoвих вiднoсин i пiдпpиємницькoї aктивнoстi;
opiєнтaцiя нa спoживaчa; пpибуткoвiсть i eфeктивнiсть;
пpинцип aнтикpизoвoгo мeнeджмeнту.

Сутнiсть упpaвлiнськoгo тa пiдпpиємницькoгo
pизику, їх eкoнoмiчнa природа акумулює piзнi aспeкти
бiзнeсу, кoнкуpeнтнoстi тoщo, якi фopмують стoхaс�
тичну iмoвipнiсть тa piзнoвиди впpoвaджeння pизику.
Oцiнкa упpaвлiнськoгo тa пiдпpиємницькoгo pизику
висвiтлює дiю зaкoну пoпиту i пpoпoзицiї, a тaкoж
вapтiснi стoсунки в eкoнoмiчних вiднoсинaх. Фop�
мувaння цiнoутвopeння пoлягaє в уpaхувaннi дії вищe
зaзнaчeних зaкoнiв eкoнoмiки.

З уpaхувaнням пpинципу кoнкуpeнтних пepeвaг,
ствopюється тepитopiaльнe eкoнoмiчнe сepeдoвищe, в
якoму aктивiзується пiдпpиємницькa дiяльнiсть зa
paхунoк oптимiзaцiї opгaнiзaцiйнoї, фiнaнсoвoї тa
eкoнoмiчнoї склaдoвoї вiднoснo iнших тepитopiй.

Пiдпpиємницькa кoнкуpeнцiя в вiльних економічних
зoнaх мoжe бути як тoвapнoю, тaк i пoзицiйнoю, a та�
кож мiж кpaїнaми зa пpидбaння eлeмeнтiв iнвeстицiйнo�
iннoвaцiйнoгo poзвитку.

Piвнoпpaвнe пapтнepствo це фopмa взaємoвiднoсин
нa мiкpo� i мaкpopiвнi. Нeдoтpимaння пpинципу piвнo�
пpaвнoгo пapтнepствa мoжe викликaти низку нeгa�
тивних викликiв, якi унeмoжливлюють пoдaльший
poзвитoк пiдпpиємницькoї дiяльнoстi в aгpapнiй сфері.

В oснoвi пpинципу рефлексивної пoвeдiнки пoлягaє
мoжливiсть сaмooцiнки щoдo дiєздaтнoстi пiдпpи�
ємницьких стpуктуp. Нeдooцiнювaння peфлeксiйнoї
пoвeдiнки пiдпpиємницькoї дiяльнoстi мoжe знaчнo
зaнизити piвeнь кopиснoстi влaсних пiдпpиємницьких
пpoпoзицiй.

Пpинцип iнфopмaцiйнoї дoстaтнoстi в нинiшнiх
умoвaх вiдiгpaє ключову poль щoдo зaбeзпeчeння
poзвитку пiдпpиємницькoї дiяльнoстi в aгpapнiй сфepi.
Вiн є нeoбхiдним пpи ствopeннi i пoдaльшoму poзвитку
вiльних eкoнoмiчних зoн, oскiльки нaдiйнi кaнaли
iнфopмaцiйнoї пiдтpимки тa oтpимaння пiдпpиємцями
свoєчaснoї i достовірної iнфopмaцiї забезпечують знaчнi
кoнкуpeнтнi пepeвaги.

Нaдзвичaйнo вaжливу роль вiдiгpaє пpинцип iнфop�
мaцiйнoї дoстaтнoстi нe лишe нa eтaпi стaнoвлeння, aлe
i пiдчaс функцioнувaння, удoскoнaлeння iннoвaцiйнo�
iнвeстицiйнoгo зaбeзпeчeння, пoдaткoвoгo тa нop�
мaтивнo�пpaвoвoгo супpoвoду пiдпpиємницькoї дiяль�
нoстi. В сучaсних умoвaх зaгoстpeння кoнкуpeнтнoї
бopoтьби, інфopмaцiя poзглядaється, як вaжливий i
нeoбхiдний виpoбничий peсуpс, пopяд з пpиpoдними,
тpудoвими peсуpсaми, кaпiтaлoм.

Oвoлoдiння пiдпpиємницькими стpуктуpaми
iнфopмaцiєю тa ствopeння свoїх влaсних кaнaлiв інфор�
маційного зaбeзпeчeння стaє пepшoчepгoвим зaвдaнням,
щo дaє мoжливiсть упpaвлiнськoму пepсoнaлу пpиймaти
eфeктивнi i свoєчaснi piшeння. Сьoгoднi пpoцeси
iнфopмaтизaцiї ринкових стpуктуp пpoтiкaють буp�
хливими тeмпaми, a тoму вaжливим є вмiння бiзнeсу
пpистoсувaтись дo цих швидкoплинних змiн, oпaнувaти
сучaснi iнфopмaцiйнi систeми i тeхнoлoгiї. З iншoгo
бoку, iнфopмaцiя є pинкoвим пpoдуктoм i мaє пeвну
pинкoву вapтiсть, a oтжe мoжe пpинoсити дoдaткoвi
пpибутки пiдпpиємцям, як зa paхунoк oптимiзaцiї
pинкoвoгo пoпиту i пpoпoзицiї нa тoвapи тa пoслуги, тaк
i чepeз визнaчeння цiни нa нoву iнфopмaцiю тa її
пoстaчaння. Викopистaння цьoгo пpинципу зaбeзпeчує
виpiшeння зaвдaнь щoдo систeмнoстi i кoмплeкснoстi
eкoнoмiчнoгo зaбeзпeчeння poзвитку пiдпpиємництвa в
aгpapнiй сфepi.

Opiєнтaцiя нa спoживaчa пpи вступi дo Євpo�
пeйськoгo спiвтoвapиствa стaє oснoвним пpинципoм, що
дoзвoляє пiдпpиємцям вихoдити нa кoнкуpeнтний
piвeнь. У цих умoвaх нe тiльки зaдoвoлeння бaнaльнoгo
пoпиту нa пpoдукцiю, тoвapи тa пoслуги мoжнo
утpимaти клiєнтa, aлe i нaдaючи вiдпoвiдну якiсть i piвeнь
oбслугoвувaння.

Пoєднaння мapкeтингoвoї пoлiтики з iнфop�
мaцiйним зaбeзпeчeнням тa викopистaння нoвiтнiх
тeхнoлoгiй pинкoвoгo сepeдoвищa дaє пiдпpиємцям, щo
peaлiзують свoї стpaтeгiчнi i тaктичнi плани вiдпoвiднi
пepeвaги у кoнкуpeнтнiй бopoтьбi з iншими стpук�
туpaми. A цe i пepeхiд нa нoвi тeхнoлoгiї, i мoдepнiзaцiя
устaткувaння, усунeння piзних дeстpуктуpних пepe�
шкoд, змiнa opгaнiзaцiйнoї мoдeлi виpoбництвa тa
aсopтимeнту пpoдукцiї, щo вiдпoвiдaє пoтpeбaм iннoвa�
цiйнo�iнвeстицiйнoгo poзвитку пiдпpиємництвa в
aгpapнiй сфepi.

Пoкaзники пpибуткoвoстi й eфeктивнoстi є нaй�
бiльш суттєвими стoсoвнo зaбeзпeчeння oснoв пiд�
пpиємництвa. Пpибуткoвiсть — цe пoкaзник тaктичний,
бiльшe пoв'язaний з piзнoвидaми peнтaбeльнoстi
aгpoпpoмислoвoгo виpoбництвa. Пoкaзники eфeк�
тивнoстi — aбсoлютнoї тa вiднoснoї, хapaктepизують
динaмiчнiсть пpoцeсiв, тa їх вплив нa poзвитoк
aгpapнoгo пiдпpиємництвa в вiльних eкoнoмiчних зoнaх
i викopистoвуються пpи oцiнцi aнтикpизoвoгo мeнe�
джмeнту цих пpoцeсiв.

В oснoву aнтикpизoвoгo мeнeджмeнту пoлoжeнo
кoнцeпцiю eкoнoмiчних зaгpoз. Тoму, aнтикpизoвий
мeнeджмeнт мaє зaбeзпeчити стaлий poзвитoк aгpap�
нoгo пiдпpиємництвa. Дaний пpинцип зaбeзпeчує
мoжливoстi вiдвepнeння кpизoвих ситуaцiй, щo
зaлeжaть вiд eфeктивнoстi aнтикpизoвoгo упpaвлiння, i
спpямoвується нa виpiшeння нaступних зaвдaнь:

a) швидкa й дiєвa peaкцiя нa змiну зoвнiшньoгo
сepeдoвищa нa oснoвi зaвчaснo нaпpaцьoвaнoгo спeктpу
aльтepнaтивних вapiaнтiв упpaвлiнських piшeнь, щo пе�
редбачають piзнi дiї в зaлeжнoстi вiд ситуaцiї;
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б) пoстiйнi й пoслiдoвнi нoвoввeдeння нa всiх лaнкaх
i сфepaх дiї фipми;

в) ввeдeння в дiю тaких упpaвлiнських i фiнaнсoвих
мeхaнiзмiв, якi б дaвaли мoжливiсть вихoдити iз
зaтpуднeнь з мiнiмaльними для пiдпpиємствa втpaтaми.

Opгaнiзaцiйнo�eкoнoмiчнi poзpaхунки poзвитку
aгpapнoгo пiдпpиємництвa тiснo пoв'язaнi з poзpoбкoю
систeми фiнaнсoвих пiльг щoдo фopмувaння iнвeс�
тицiйнo�iннoвaцiйнoгo клiмaту в aгpapнoму пiдпpи�
ємництвi.

Сьoгoднiшнi eкoнoмiчнi умoви poзвитку пiдпpи�
ємництвa i гeoпoлiтичнe стaнoвищe Укpaїни вимaгaє
знижeння встaнoвлeних oбмeжeнь для iнвeстицiйних
пpoeктiв. Зa дaними спeцiaлiстiв UNCTAD Укpaїнa
пoсiдaє 93�e мiсцe зa iндeксoм зaлучeння пpямих
iнoзeмних iнвeстицiй. Iнoзeмнi iнвeстицiї всe ж тaки
нaдхoдять i нaдхoдили в eкoнoмiку нaшoї держави.

Пpoдoвoльчa бeзпeкa в Укpaїнi, нaукoвe oбгpун�
тувaння нopм спoживaння пpoдуктiв хapчувaння
пpeдстaвлeнa в тaблиці 1, з якoї виднo, щo спoживaння
пpoдуктiв хapчувaння нa oдну oсoбу зa piк (кг) нe
тiльки нe вiдпoвiдaє тaким нopмaм, aлe й знaчнo змeн�
шилoся.

Знижeння eнepгeтичнoї склaдoвoї хapчувaння
нaсeлeнням Укpaїни пoзнaчaється нeгaтивнo як нa
дeмoгpaфiчнiй ситуaцiї, тaк i нa пoступoвiй втpaтi
здaтнoстi дo вiдтвopeння тpудoвoгo пoтeнцiaлу тa
висoкoeфeктивнoї пpaцi людини в умoвaх iнвeстицiйнo�
iннoвaцiйнoгo poзвитку.

ВИСНОВОК
Poзвитoк iнвeстувaння пiдпpиємницьких стpуктуp в

aгpapнiй сфepi пoв'язaний з мoжливiстю peгioнiв у
пoвнoму oбсязi i знaчнo eфeктивнiшe викopистoвувaти
тpудoвi, пpиpoднi тa фiнaнсoвi peсуpси peгioну i
пepeвaги гeoпoлiтичнoгo тa гeoгpaфiчнoгo йoгo poз�
тaшувaння.

Нaйдiєвiшими фopмaми eкoнoмiчнoї пoлiтики
пiдтpимки poзвитку пiдпpиємницькoї дiяльнoстi, щo
зaстoсoвуються кpaїнaми як з висoкopoзвинeнoю, тaк i
eмepджeнтнoю eкoнoмiкoю, є ствopeння спeцiaльних
вільних (аграрних) eкoнoмiчних зoн, a тaкoж здiйснeння
кoмплeксу eкoнoмiкo�opгaнiзaцiйних зaхoдiв щoдo
впpoвaджeння спpиятливих peжимiв пiдтpимки iнвeс�
тицiйнoї дiяльнoстi.
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Тaблиця 1. Спoживaння пpoдуктiв хapчувaння в Укpaїнi (нa oдну oсoбу зa piк, кг)

Джepeлo: poзpaхoвaнo зa дaними Дepжaвнoї служби стaтистики Укpaїни [8].

Пpoдукти хapчувaння 1990 1995 2000 2005 2010 2013 
1. М’ясo i м’ясoпpoдукти (у пepepaх. нa м’ясo, 
включ. субпpoдукти i сaлo) 

68 39 33 39,1 52 54,4 

2. Мoлoкo i мoлoчнi пpoдукти (у пepepaхунку нa 
мoлoкo) 

373 244 199,1 225,6 206,4 214,9 

3. Яйця, штук 272 171 166 238 290 307 

4. Pибa i pибнi пpoдукти 17,5 3,6 8,3 14,4 14,5 13,6 
5. Цукop 59 32 37 38,1 37,1 37,6 
6. Oлiя 11,6 8,2 9,4 13,5 14,8 13 
7. Кapтoпля 131 124 135 135,6 128,9 140,2 
8. Oвoчi тa бaштaннi 102 97 102 120,2 143,5 163,4 
9. Плoди, ягoди i винoгpaд (бeз пepepoбки нa 
винo) 

47 33 29 37,1 48 53,3 

8. Хлiбнi пpoдукти (хлiб, мaкapoннi виpoби у 
пepepaхунку нa бopoшнo, кpупи, бoбoвi) 

141 128 125 123,5 111,3 109,4 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Становлення і розвиток незалежної держави потребу�
ють удосконалення, а в окремих аспектах і перебудови
існуючої системи фінансово�господарського контролю не�
матеріальних активів, викликаного зміною господарсько�
го механізму управління. Враховуючи інтелектуальний,
людський та економічний потенціал, а також місце Украї�
ни у світовому співтоваристві, ці перетворення не можуть
залишатися поза увагою держави, а потребують керова�
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ності та чіткого визначення подальших інноваційних на�
прямків розвитку.

В останні роки суттєво послабились функції державного
контролю за збереженням державної власності, у тому числі і
інтелектуальної власності. Тому стало частим явищем зловжи�
вання в фінансово�економічній сфері, а це — умисне прихову�
вання прибутків від оподаткування, нецільове, неефективне
використання існуючих та створюваних ОПІВ та незаконне
використання бюджетних коштів керівниками різних рівнів,
розкрадання державної інтелектуальної власності.
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АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ ОСТАННІХ РОКІВ

Поряд з цим, як показує досвід, у розвинутих країнах
держава активно здійснює функцію контролю за ефектив�
ністю використання ОПІВ.

Огляд досліджень і публікацій останніх років показує,
що питання методики та організації контролю в різних ас�
пектах висвітлюють автори: І.А. Білобжецький, М.Т. Білу�
ха, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, П.Т. Ворончук, А.М. Гераси�
мович, З.В. Гуцайлюк, Є.П. Дедков, Р.Т. Джога, В.П. Завго�
родній, Л.М. Кіндрацька, М.В. Кужельний, А.М. Кузьмінсь�
кий, В.М. Онищук, Є.В.Мних, М.С. Пушкар, В.С. Рудниць�
кий, В.В. Сопко, Б.Ф. Усач, В.О. Шевчук. Проте названі вчені
розглядають проблеми контролю, ревізії та аудиту, які сто�
суються суб'єктів господарювання в цілому, а не конкретно
бюджетних установ. Проблемами методики та організації
контролю в бюджетних установах займалося незначне коло
науковців, а саме: В.І. Крисюк, О.В. Юрченко та ін. Але сто�
совно фінансово�господарського контролю нематеріальних
активів у бюджетних установах майже немає ніяких комен�
тарів та публікацій.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Наявність і рух нематеріальних активів у бюджетних
установах є новим об'єктом обліку. На всіх етапах суспіль�
ного розвитку для контролю і регулювання господарських
процесів з об'єктами права інтелектуальної власності (на�
далі — ОПІВ) використовується певна інформація. Для
одержання цієї інформації необхідно організувати збір
інформації про господарські операції та явища, які відбу�
ваються в інноваційній діяльності державних установ, її
вимір, реєстрацію та узагальнення. Побудова всіх доку�
ментів щодо ОПІВ повинна відповідати вимогам чинного
законодавства України (у тому числі і Державного Казна�
чейства України), здійсненню бухгалтерського аналізу про�
цесів, що відбуваються в інноваційно�інтелектуальній діяль�
ності бюджетних установ, забезпечувати контроль і управ�
ління такою діяльністю.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розгляд та удосконалення існуючих те�

оретичних і методичних аспектів проведення та оформлен�
ня інвентаризації ОПІВ в бюджетних установах як одного
з основних методологічних прийомів органолептичних ме�
тодів фінансово�господарського контролю.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Методи фінансово�господарського контролю по�
діляються на загальнонаукові методичні прийоми та власно
методичні прийоми фінансово�господарського контролю,
які в свою чергу, поділяються на: органолептичні, розрахун�
ково�аналітичні, документальні та прийоми узагальнення і
реалізації результатів контролю [1].

У даній статті більш детально розглянемо органолеп�
тичні методи фінансово�господарського контролю немате�
ріальних активів (рис. 1).

Одним з основних методичних прийомів органолептич�
них методів фінансово�господарського контролю є інвен�
таризація.

Для безпосереднього проведення інвентаризації в
місцях використання ОПІВ з рішення керівника установи
створюються робочі інвентаризаційні комісії, до складу яких
входять досвідчені фахівці, які добре знають об'єкт інвен�
таризації, ціни та первинний облік. Робочі інвентаризаційні
комісії очолюють представники керівника установи. Забо�
роняється призначати головами робочих інвентаризаційних
комісій тих самих матеріально відповідальних осіб та тих
самих працівників два роки поспіль.

Постійно діючі інвентаризаційні комісії фактично ви�
конують роль центральних (головних) інвентаризаційних
комісій, основна функція яких полягає в організаційно�ме�
тодичному керівництві інвентаризаційною роботою та кон�
тролюванні збереження нематеріальних активів в устано�
вах.

Функції робочих інвентаризаційних комісій суттєво
відрізняються від функцій постійно діючих інвентаризацій�
них комісій. Робочі інвентаризаційні комісії повинні забез�
печити:

— безпосереднє проведення інвентаризації нематері�
альних активів;

— своєчасність і якість проведення інвентаризації не�
матеріальних активів та визначення їх результатів, які ма�
ють бути зафіксовані в протоколі з пропозиціями щодо за�
рахування не виявлених нематеріальних активів та нових
нематеріальних активів, виявлених в процесі інвентаризації.

Робочі інвентаризаційні комісії наділено правом внесен�
ня пропозицій з питань удосконалення процесів надходжен�
ня, оцінки, зберігання, реалізації та використання немате�
ріальних активів; поліпшення обліку і контролю наявності
та руху нематеріальних активів, а також реалізації немате�
ріальних активів, які не використовуються у господарській
діяльності підприємства.

Відтак, головна функція робочих інвентаризаційних
комісій полягає в безпосередньому проведенні інвентари�
зацій, якість яких контролюється постійно діючою інвента�
ризаційною комісією з допомогою контрольних перевірок.
Контрольні перевірки треба проводити після закінчення
інвентаризації.

Проведення інвентаризації нематеріальних активів про�
водиться за наказом (розпорядженням) керівника устано�
ви. У наказі обов'язково зазначається об'єкт інвентаризації,
склад робочої інвентаризаційної комісії (голова і члени
комісії), дата початку й закінчення інвентаризації. Підпи�
сання керівником установи наказу є актом надання повно�
важень робочій інвентаризаційній комісії.

Робоча інвентаризаційна комісія, приступаючи до про�
ведення інвентаризації, пред'являє свої повноваження,
уточнює місця зберігання та безпосереднього використан�
ня нематеріальних активів і припиняє всі операції з ними.
Якщо у віданні матеріально відповідальної особи є немате�
ріальні активи, які зберігаються та/або використовуються
в інших приміщеннях, інвентаризаційна комісія негайно опе�
чатує ці приміщення. На вимогу інвентаризаційної комісії
матеріально відповідальна особа складає звіт на момент
інвентаризації і дає розписку, що всі нематеріальні активи,
які перебувають у її віданні, оприбутковано повністю або
на належних підставах списано на видатки (Додаток №3 до
Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розра�
хунків та інших статей балансу бюджетних установ).

При інвентаризації нематеріальних активів їх наявність
установлюється або за документами, що були підставою для
оприбуткування, або додатково за документами, якими
оформлені (тобто підтверджуються) майнові права.

При інвентаризації нематеріальних активів до інвента�
ризаційного опису вписуються такі дані: назва, характери�
стика, первинна вартість, сума зносу, дата придбання, термін
корисного використання. При цьому перевіряється обгрун�
тованість сум та документів, на підставі яких відбувалось
введення в господарській обіг (списання та інші дії) ОПІВ.

Нематеріальні активи записуються до інвентаризацій�
них описів за наявності документів, які є підставою для взят�
тя їх на облік, а саме:

— договору та акту на придбання ОПІВ (винаходу, ко�
рисної моделі, знака для товарів та послуг, ноу�хау тощо);

— договору та акту про приймання�передачу науково�
дослідних та дослідно�конструкторських розробок;

— договору та акту щодо придбання (створення) про�
грамного забезпечення;

— документів, що підтверджують витрати на створен�
ня нематеріальних активів на підприємстві власними сила�
ми;

— звітів (у тому числі договорів на проведення оцінки
та актів приймання�передачі) про оцінку майнових прав або
інших документів, які підтверджують вартість нематеріаль�
ного активу;

— інших договорів на придбання майнових прав та прав
на використання об'єктів права інтелектуальної власності:

— договір на передачу майнових прав на об'єкт права
інтелектуальної власності;

— ліцензійний договір (які можуть поділятись за спо�
собом охорони, за обсягом прав, які передаються; за пред�
метом);

— тощо.
На підставі відповідних документів інвентаризаційна ко�

місія перевіряє вартість нематеріальних активів, строк їх
корисного використання, суму нарахованого зносу, залиш�
кову вартість та інші дані по кожному об'єкту, про що має
бути зазначено у протоколі та інвентаризаційних описах.

Найменування інвентаризованих нематеріальних ак�
тивів та їх кількість відображаються в описах за відповід�
ними субрахунками та в одиницях виміру, прийнятих у об�
ліку установи.
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Рис. 1. Органолептичні методичні прийоми фінансовоOгосподарського контролю
нематеріальних активів
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Перевірка (виявлення) наявності, корисного використання, і 
підтримання чинності об’єктів права інтелектуальної 
власності на підприємстві 

Це прийом фактичного контролю. Фактичні заміри та 
розрахунок фактичного економічного ефекту від 
використання ОПІВ у господарській діяльності та 
порівняння з економічним ефектом, наведеним у Звіті про 
оцінку 

Це прийом фактичного контролю, який застосовується для 
підтвердження фактичного використання ОПІВ у 
господарській діяльності підприємства та отримання 
відповідного економічного ефекту від його використання 

Це прийом статистичного контролю якісних характеристик 
ОПІВ при використання їх у господарському процесі. 
Застосовується у випадках, коли ОПІВ збільшує 
ефективність тільки окремого вузла або деталі 

Прийом статистичного контролю фактичного стану ОПІВ, а 
саме: чинності ОПІВ, строків його корисного використання, 
доцільності  та ефективності використання тощо 

Інвентаризація 

Контрольні заміри 
ефективності 
використання  

нематер. активів 

Вибіркові 
спостереження 

О
РГ

А
Н
О
ТЕ

П
ТИ

ЧН
І М

ЕТ
О
Д
И
ЧН

І П
РИ

Й
О
М
И

 Ф
ІН
А
Н
С
О
В
О

-
ГО

С
П
О
Д
А
РС

ЬК
О
ГО

 К
О
Н
ТР

О
Л
Ю

 Н
ЕМ

А
ТЕ

РІ
А
Л
ЬН

И
Х

 А
К
ТИ

В
ІВ

 

Суцільні 
спостереження 

Технологічний та 
хіміко-технологічний 

контроль
Контроль якості продукції при використанні у виробництві 
ОПІВ, які прямо або опосередковано впливає на якісні 
характеристики продукції. 

Контроль інженерної та технологічної підготовки 
виробництва до, в період та після впровадження та 
використання ОПІВ, а також контроль відповідності 
необхідним технічним умовам 

Експертизи різних видів 

Прийоми експертних оцінок та досліджень, які стосуються 
технічних та технологічних характеристик ОПІВ, показників 
економічного ефекту від впровадження та використання 
ОПІВ, а також юридичних прав на відповідні ОПІВ. 
Експертизу здійснюють спеціальні підприємства та установи, 
які мають відповідні дозволи (ліцензії) 

Службове розслідування 

Сукупність прийомів перевірки додержання службовими 
особами підприємства , а також іншими зацікавленими 
особами або авторами (власниками) ОПІВ нормативно 
правових актів, які регулюють виробничі, економічні 
відносини на різних ланках підприємства. А саме: 
правильність  використання ОПІВ, відповідність виплат 
авторської винагороди отриманому економічному ефекту або 
даним Проведення інвентаризації нематеріальних активів 
проводиться за наказом (розпорядженням) керівника 
установи. У наказі обов'язково зазначається об'єкт 
інвентаризації, склад робочої інвентаризаційної комісії 

Експеримент Науково поставлений дослід, відповідно до мети фінансово-
господарського контролю ОПІВ для перевірки результатів 
процесів, які заплановані або виконані 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

61www.economy.in.ua

На цінності, які не належать установі, але знаходять�
ся в її розпорядженні або користуванні (на підставі Ліцен�
зійних або інших договорів), складаються окремі описи з
розподілом: на орендовані, та які використовуються у гос�
подарській діяльності на умовах Ліцензійних договорів,
прийняті на відповідальне зберігання, у довірче управлін�
ня тощо.

Дані інвентаризації нематеріальних активів записують�
ся в інвентаризаційні описи окремо, за місцезнаходженням
об'єктів нематеріальних активів і особами, відповідальними
за їх зберігання, використання, тощо. Ці описи складають�
ся в двох примірниках.

При зміні матеріально відповідальних осіб складається
3 (три) примірники опису.

Описи підписуються головою та всіма членами інвента�
ризаційної комісії, а матеріально відповідальні особи пишуть
на кожному описі розписку наступного змісту: "Усі цінності,
пойменовані в цьому інвентаризаційному описі з №.......до
№......., перевірені комісією в натурі за моєї присутності та
внесені в опис, у зв'язку з чим претензій до інвентаризацій�
ної комісії не маю. Цінності, перелічені в описі, знаходять�
ся на моєму відповідальному зберіганні".

У разі виявлення не врахованих нематеріальних ак�
тивів, інвентаризаційна комісія записує їх в окремий
інвентаризаційний опис із внесенням потрібних даних.
Оцінка таких об'єктів проводиться відповідно до дійсної
відновлювальної вартості і оформлюється відповідними
актами.

Основні й додаткові інвентаризаційні описи, що на�
дійшли в бухгалтерію, використовуються для виведення
результату інвентаризації. Спочатку обчислюється попе�
редній результат, для чого в інвентаризаційному описі по�
ряд із даними про фактичну наявність нематеріальних ак�
тивів працівники бухгалтерії або обчислювального цент�
ру проставляють кількісні та вартісні показники ціннос�
тей за даними бухгалтерського обліку, обчислюють ре�
зультат, який збігається (не збігається) з обліковими да�
ними.

Забороняється проводити інвентаризацію немате�
ріальних активів при неповному складі членів інвентариза�
ційної комісії. Відсутність хоча б одного члена комісії при
проведенні інвентаризації є підставою для визнання резуль�
татів інвентаризації недійсними.

Перевірка наявних нематеріальних активів членами
комісії проводиться за обов'язкової участі матеріально
відповідальних осіб.

Перевірка та оформлення результатів інвентаризації
Після закінчення інвентаризації оформлені інвента�

ризаційні описи (акти) здаються в бухгалтерію для пере�
вірки, виявлення і відображення в обліку результатів
інвентаризації. При цьому кількісні та цінові показники
за даними бухгалтерського обліку проставляються про�
ти відповідних даних опису і шляхом співставлення вияв�
ляються розходження між даними інвентаризації і дани�
ми обліку.

Результати інвентаризації ОПІВ, які належать іншим
організаціям, з додатком копії опису повідомляють їх влас�
никам. На останній сторінці опису також слід зробити
відмітку про перевірку цін та підрахунок результату за
підписами осіб, які проводили цю перевірку.

Інвентаризаційна комісія перевіряє правильність визна�
чення бухгалтерією результатів інвентаризації і свої виснов�
ки та пропозиції відображає у протоколі засідання інвента�
ризаційної комісії (Додаток №12 до Інструкції з інвента�
ризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших ста�
тей балансу бюджетних установ).

У протоколі наводяться докладні дані про причини
та осіб, винних в недостачах, втратах, а також надлиш�
ках і вказуються, які вжито заходи стосовно винних
осіб.

Не пізніше ніж за десять днів після закінчення інвен�
таризації нематеріальних активів, протоколи інвентари�
заційної комісії затверджуються керівником установи;
в централізованих бухгалтеріях протоколи центральної
інвентаризаційної комісії затверджуються керівником
установи, при якій утворена централізована бухгалте�
рія.

Матеріали інвентаризації та рішення щодо регулюван�
ня розбіжностей затверджуються керівником установи з
включенням результатів у звіт за той період, в якому закін�
чена інвентаризація, а також і в річний звіт.

Порядок регулювання інвентаризаційних різниць

Виявлені при інвентаризації розходження між фактич�
но наявними ОПІВ та тими, що використовуються з даними
бухгалтерського обліку регулюються установою в такому
порядку: нематеріальні активи, які виявлені, після оцінки,
підлягають оприбуткуванню та зарахуванню відповідно на
збільшення фінансування установи; втрата нематеріальних
активів списується за розпорядженням керівника установи
на зменшення фінансування.

У випадках стягнення втрат з винних осіб, заподіяних
крадіжкою, недостачею, втратою або неправомірним вико�
ристанням, визначення сум збитків здійснюється відповід�
но до постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.96
№116 "Про затвердження Порядку визначення розміру
збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) ма�
теріальних цінностей" та Закону України "Про визначення
роз міру збитків, завданих підприємству, установі, органі�
зації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею
або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння
або валютних цінностей".

При встановленні недостач і втрат, які виникли внаслі�
док зловживань, відповідні матеріали протягом п'яти днів
після встановлення недостач і втрат підлягають переданню
до слідчих органів, а на суму виявлених недостач і втрат
подається цивільний позов.

Недостачі нематеріальних активів від втрати корисності,
псування, стихійного лиха (повені, пожежі та інше), а та�
кож, якщо конкретні винуватці не встановлені, то втрати від
нерозкритих крадіжок списуються з балансів на зменшен�
ня фінансування лише після ретельної перевірки дійсної
відсутності винних осіб і вжиття потрібних заходів задля
недопущення фактів втрат в подальшому.

На підставі затвердженого протоколу виявлені відхи�
лення відображають у бухгалтерському обліку: надлишки
нематеріальних активів підлягають оприбуткуванню та за�
рахуванню на відповідні рахунки бухгалтерського обліку
(оприбуткування здійснюється після проведення оцінки
відповідних ОПІВ); нестачі нематеріальних активів підля�
гають списанню з балансу установи.

Основні бухгалтерські проведення з відображення в
обліку інвентаризації нематеріальних активів наведено у
таблиці 1.

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерсько�
го обліку та звітності підприємство, установа повинна про�
водити інвентаризацію майна, коштів і фінансових зобов'я�
зань, а також і нематеріальних активів. Відповідальність за
її організацію несе керівник підприємства, в господарських
товариствах голова правління або посадові особи згідно з
їхніми установчими документами (установчим договором,
статутом).

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України
"Порядок подання фінансової звітності" від 28.02.2000 р. №
419 інвентаризація є обов'язковою перед складанням річної
фінансової звітності [2].

Порядок проведення інвентаризації і відображення в
обліку її результатів встановлено Інструкцією з інвентари�
зації основних засобів, нематеріальних активів, товарно�
матеріальних цінностей, грошових коштів, доходів і витрат,
затвердженою наказом Міністерства фінансів України від
11.08.94 р. № 69 (зареєстрованої Міністерством юстиції
України 36.08.94 р. за № 202/412) [3]. При проведенні при�
ватизації державного майна інвентаризація здійснюється
відповідно до Положення про інвентаризацію майна дер�
жавних підприємств, що приватизуються, є також майно
державних підприємств та організацій, яке передається в
оренду, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 2 березня 1993 р. № 158 [4].

При здійсненні інвентаризації нематеріальних активів
комісія з інвентаризації виявляє наявність нематеріальних
активів, законність їх оприбуткування з врахуванням наяв�
ності відповідних документів, підтверджуючи їх прийняття
на баланс відповідно до вимог П(с)БО 8 "Нематеріальні ак�
тиви", а також правильність нарахування зносу (накопиче�
ної амортизації) нематеріальних активів та списання на вит�
рати підприємства [5].

При виявленні не взятих на облік нематеріальних ак�
тивів, а також тих, щодо яких в облікових регістрах вказані
неповні дані або взагалі вони відсутні, інвентаризаційна ко�
місія повинна включити їх до інвентаризаційного опису з
врахуванням відсутніх економічних показників цих активів.
Результати інвентаризації відображаються в обліку на ос�
нові інвентаризаційного опису і звіряльної відомості не
пізніше 31 грудня звітного року.
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У бухгалтерському обліку оприбуткування виявлених в
ході інвентаризації раніше не врахованих нематеріальних
активів здійснюється за таким проведенням:

— Дебет рахунку 12 "Нематеріальні активи".
— Кредит рахунку 719 "Інші доходи від операційної

діяльності".
При виявленні під час інвентаризації неправильного

віднесення на витрати діяльності операцій з нематеріальни�
ми активами, суми понесених витрат уточнюють з подаль�
шим регулюванням фінансових результатів.

Нематеріальні активи, одержані безоплатно або вияв�
лені під час інвентаризації (поза обліком) обліковуються за
експертною оцінкою, порядок визначення якого передба�
чено відповідними методичними вказівками і положеннями
в залежності від виду нематеріальних активів і вимог влас�
ника підприємства.

Списання нестачі нематеріальних активів та віднесен�
ня її на винних осіб здійснюється з використанням субра�
хунку 947 "Нестачі і витрати від псування цінностей". На
цьому субрахунку ведеться облік нестач грошових коштів,
нематеріальних активів та інших цінностей і витрат від псу�
вання цінностей, що виявлені в процесі заготовлення, пе�
реробки, збереження та реалізації, якщо на час установ�
лення нестачі винуватця не встановлено. Одночасно із спи�
санням нематеріальних активів, винних у нестачі яких не
встановлено, на витрати балансова вартість списаного ак�
тиву зараховується на забалансовий рахунок 07 "Списані
активи".

При цьому з метою визначення розміру збитків від
розкрадання, нестачі, знищення (псування) нематеріаль�
них активів, можна скористатись Порядком визначення
розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псу�
вання) матеріальних цінностей, затвердженим постано�
вою Кабінету Міністрів України від 32.01.96 р. № 116 з
доповненнями, внесеними постановами Кабінету
Міністрів України від 27.08.96 р. № 1009, від 20.01.97 р.
№ 34 і від 15.12.97 р. № 1402, а саме пунктом 9, яким пе�
редбачено, що у разі розкрадання, нестачі, знищення (псу�
вання) матеріальних цінностей, що підлягають списанню
на видатки у міру відпуску їх у виробництво або експлуа�
тацію ( в установах, які утримуються за рахунок бюджет�
них коштів, у міру їх придбання) та які обліковуються
лише у кількісному вираженні, розмір збитків визначаєть�
ся виходячи з ринкових цін на аналогічні матеріальні
цінності, зменшених пропорційно фактичному зносу, але
не нижче ніж 50 відсотків ринкової ціни. Безумовно, щодо
нематеріальних активів, то порядок визначення розміру
збитків від їх розкрадання, нестачі, знищення (псування)
потребує в подальшому вдосконалення як з правової, так
і з бухгалтерської точки зору.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗРОБОК

Згідно з вищенаведеним можна зробити висновки,
що діюче фінансове і податкове законодавство України
зумовлює внесення відповідних змін до методики й
організації контролю за створенням та використанням
нематеріальних активів та витрачанням на їх створення
державних коштів, оскільки традиційні форми та мето�
ди контролю, що діяли в умовах командно�адміністра�
тивної системи, є неспроможними забезпечувати належ�
ний рівень державного контролю за використанням
коштів бюджетів усіх рівнів, що спрямовується на ство�
рення та використання нематеріальних активів, який
відповідно до Закону України "Про державну конт�

рольно�ревізійну службу в Україні" від 26.01.93р.
№2939�ХІІ здійснюється органами державної конт�
рольно�ревізійної служби України [6].
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№ 
з/п Зміст операції Кореспонденція рахунків 

Дебет Кредит 
1 Оприбутковано надлишки необоротних активів, 

виявлених під час інвентаризації 
121-122
811 

711 
401 

2 Списано нестачу нематеріальних активів установи за 
результатами проведеної інвентаризації із віднесенням 
її на рахунок установи. Водночас проводять другий 
запис, коли винних осіб не встановлено 

401, 131-133
 
05 

121-122 

3 Списано нестачу нематеріальних активів установи, 
виявлену за результатами інвентаризації із віднесенням 
на винних осіб суми збитків; водночас проводять 
другий запис на суму вартості відшкодування збитків, 
яку віднесено на рахунок винних осіб 

401, 131-133
 
363 

121-122 
 
711 

Таблиця 1. Основні бухгалтерські проведення
з відображення в обліку інвентаризації нематеріальних активів
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування економічної ефектив�

ності впровадження сучасних автоматизованих систем
на підприємстві з метою оптимізації бізнес�процесів на
ньому та характеристика прогамного забезпечення, що
забезпечує ефективну роботу з базою даних, внутріш�
німи та зовнішніми документами та раціоналізує основні
функції організації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження основ застосування інформаційних

технологій в управлінні та проектуванні на підпри�
ємстві містяться в працях Г.А. Титоренко, А.М. Мі�
шеніна, А.М. Кармінського, Б.В. Чернікова, Е.П. Боча�
рова, Г.Н. Смирнової, Дж. Кантера та ін.
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FEATURES AND DESIGN OF INFORMATION SYSTEMS IN THE ENTERPRISE

Сучасний ринок диктує все більш і більш жорсткі умови для функціонування малих підприємств. У

зв'язку з цим, більшість керівників підприємств замислюється над організацією бізнесPпроцесів, що відбуP

ваються всередині їх фірм. На перший план виходять організація бізнесу, функціональна структура

підприємства і комплекс супровідних і прикладнів процесів, які на сьогоднішній день більш дієві та ефекP

тивні за рахунок всебічної інформатизації бізнесPпроцесів та впровадження відповідного програмного

забезпечення. В статті розглядаються технічні характеристики сучасних систем програмування, компP

лексні підходи до роботи з базою даних фірми та абсолютні й відносні показники оцінки економічної

ефективності технологічних процесів.

The modern market dictates more and more stringent conditions for the operation of small businesses. In

this regard, most managers think about the organization of business processes within their companies. At the

forefront of business organization, the functional structure of the company and the accompanying complex and

applied processes that are today more efficient and effective through comprehensive informational business —

processes and appropriate software. In the article the characteristics of modern programming systems, integrated

approaches to database firm and absolute and relative indicators for assessing the economic efficiency of

processes.

Ключові слова: бізнес�проектування, програмне забезпечення, база даних, інтегровані системи, економіч�
на ефективність.

Key words: business�design, software, database, integrated systems, economic efficiency.

Вирішення комплексу завдань щодо вдоскона�
лення систем управління на основі процесного під�
ходу відображені в роботах Дж. Чампі, Е. Демінга,
М. Робсона, Б.З. Мільнера, В.Г. Еліферова, А.А. Бой�
ко, В.В. Калянова, Е.В. Попова, Є.Г. Ойхман, В.В. Рє�
піна та ін.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Процес бізнес�проектування необхідно орган�
ізувати засобами автоматизації за рахунок систем
програмування. Сучасні СП (система програмуван�
ня) можуть бути розділені на дві великі категорії.
Першу складають CASE� системи (як незалежні
(upper CASE), так і інтегровані з СУБД (система
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управління базою даних)), що забезпечують про�
ектування БД (база даних) і додатків в комплексі з
і нте г ро в аним и з а с о б ам и ро зро б ки до да ткі в
"клієнт�сервер" (наприклад, Westmount I�CASE +
Uniface.Designer / 2000 + Developer / 2000). Їх ос�
новна перевага полягає в тому, що вони дозволя�
ють розробляти всю ІС (інтегрована система)
цілком (функціональні специфікації, логіку про�
цесів, інтерфейс з користувачем і базу даних), за�
лишаючись в одному технологічному середовищі.
Інструменти цієї категорії, як правило, володіють
істотною складністю, широкою сферою застосу�
вання і високою гнучкістю.

Другу категорію складають власне засоби про�
ектування БД (база даних), що реалізують ту чи
іншу методологію, як правило, "сутність�зв'язок"
("entity�relationship") і розглядаються в комплексі
із засобами розробки додатків. До засобів цієї ка�
тегорії можна віднести такі, як SILVERRUN + JAM,
ERwin / ERX + PowerBuilder та ін. Крім зазначених
категорій, СП можна класифікувати за такими оз�
наками:

— ступеня інтегрованості: (окремі локальні за�
соби, набір частково інтегрованих засобів, що охоп�
люють більшість етапів життєвого циклу ІС і по�
вністю інтегровані кошти, пов'язані з загальною ба�
зою проектних даних — репозиторієм);

— застосовуванням методологій і моделей сис�
тем і БД;

— ступеня інтегрованості з СУБД (система управ�
ління базою даних);

— ступеня відкритості;
— доступним платформам.
Сьогодні український ринок програмного забез�

печення забезпечений такими найрозвинутішими
CASE�засобами:

1. Vantage Team Builder (Westmount I�CASE).
2. Uniface (Compuware).
3. ERwin + BPwin.
Westmount I�CASE є інтегрованим програмним

продуктом, що забезпечує виконання наступних
функцій:

— графічне проектування архітектури системи
(проектування складу і зв'язку обчислювальних за�
собів, розподілу завдань системи між обчислюваль�
ними засобами, моделювання відносин типу "клієнт�
сервер", аналіз використання моніторів транзакцій і
особливостей функціонування систем в реальному
часі);

— проектування діаграм потоків даних, "сут�
ність�зв'язок", структур даних, структурних схем
програм і послідовностей екранних форм;

— генерація коду програм на 4GL цільової СУБД
з повним забезпеченням програмного середовища і
генерація SQL�коду для створення таблиць БД,
індексів, обмежень цілісності і збережених проце�
дур;

— програмування мовою С з вбудованим SQL;
— управління версіями і конфігурацією проекту;
— генерація проектної документації за стандар�

тними та індивідуальними шаблонами;
— експорт та імпорт даних проекту у форматі

CDIF [3].
Westmount I�CASE можна використовувати в

конфігурації "клієнт�сервер", при цьому база проек�
тних даних може розташовуватися на сервері, а ро�
бочі місця розробників можуть бути клієнтами.
Westmount I�CASE функціонує на всіх основних
UNIX�платформах і VMS. Як цільові СУБД можуть
використовуватися ORACLE, Informix, Sybase і
Ingres.

Uniface (Compuware). Uniface 6.1 є середовищем
розробки широкомасштабних додатків "клієнт�сер�
вер" і має наступну компонентну архітектуру:

Application Objects Repository (репозиторій
об'єктів додатків) містить метадані, автоматично ви�
користовувані усіма іншими компонентами протягом
життєвого циклу ІС.

Application Model Manager підтримує прикладні
моделі, кожна з яких представляє собою підмножин�
ка загальної схеми БД з точки зору цього додатка.

Rapid Application Builder — засіб швидкого ство�
рення екранних форм і звітів на базі об'єктів при�
кладної моделі. Він включає графічний редактор
форм, засоби прототипування, налагодження, тес�
тування і документування. Реалізований інтерфейс
з різноманітними типами віконних елементів управ�
ління (Open Widget Interface) для існуючих графіч�
них систем — MS Windows (включаючи VBX), Motif,
OS / 2.

Developer Services (служби розробника) — ви�
користовуються для підтримки великих проектів і
реалізують контроль версій, права доступу, гло�
бальних модифікацій і т.п. Це забезпечує розроб�
ників засобами паралельного проектування, вхідно�
го і  вихідного контролю, пошуку, перегляду,
підтримки та видачі звітів за даними системи конт�
ролю версій.

Deployment Manager (управління поширенням до�
датків) — засоби, що дозволяють підготувати ство�
рене додаток для розповсюдження, встановити і суп�
роводжувати його (при цьому платформа користу�
вача може відрізнятися від платформи розробника).
До їх складу входять мережеві драйвери і драйвери
СУБД, сервер додатків (полісервер), засоби поши�
рення додатків і управління базами даних. Uniface
підтримує інтерфейс практично з усіма відомими
програмно�апаратними платформами, СУБД, CASE�
засобами, мережевими протоколами і менеджерами
транзакцій.

Personal Series (персональні засоби) — викорис�
товуються для створення складних запитів і звітів у
графічній формі, а також для перенесення даних в
такі системи, як Word і Excel [5].

ERwin — CASE�засіб для проектування та доку�
ментування баз даних, яке дозволяє створювати, до�
кументувати і супроводжувати бази даних, сховища
і вітрини даних. Моделі даних допомагають візуалі�
зувати їх структуру, забезпечуючи ефективний про�
цес організації, управління та адміністрування таких
аспектів діяльності підприємства, як рівень склад�
ності даних, технологій баз даних та середовища роз�
гортання.

ERwin призначений для всіх компаній, що роз�
робляють і використовують бази даних, для адміні�
страторів баз даних, системних аналітиків, проекту�
вальників баз даних, розробників, керівників про�
ектів. ERwin дозволяє управляти даними в процесі
корпоративних змін, а також в умовах стрімко транс�
формуючих технологій. ERwin дозволяє наочно
відображати складні структури даних.

Ключові характеристики ERwin:
— Синхронізація моделей / баз даних.
— Автоматизоване створення структури бази да�

них і зворотнє проектування.
— Публікація моделей.
— Підтримка нотацій: IDEF1x, IE, Dimensional.
— Документування структур баз даних.
— Перенесення структур баз даних (але не самих

даних) з одного типу СУБД в іншій[2].
Функціональні можливості ERwin:
— Архітектура рівня проектування має достат�

ню гнучкість для розробки зв'язкових моделей да�
них, повністю задовольняє потреби організації. По�
ряд з комбінованою логічною / фізичною моделлю
підтримуються роздільні логічні і фізичні моделі.
Завдяки накопиченню знань про відносини між ком�
понентами пов'язаних моделей та ведення журналу
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проектних рішень користувачі можуть швидко виз�
начати вплив змін одного рівня проектування на
інший.

Технологія трансформації. Фізична структура
бази даних рідко збігається з вихідною логічною
структурою. З метою підвищення продуктивності
бізнес�додатків часто потрібно проводити денорма�
лізацію даних на фізичному рівні моделі. ERwin доз�
воляє автоматизувати процес трансформації моделі,
зберігаючи в цілості вихідний проект.

Визначення стандартів. Визначення та підтрим�
ка стандартів забезпечується за допомогою словни�
ка доменів Domain Dictionary, редактора стандартів
іменування Naming Standards Editor і редактора стан�
дартів типів даних Datatype Standards Editor. Слов�
ник доменів містить багаторазово використовувані
атрибути і забезпечує несуперечність імен і визна�
чень в рамках моделі. Редактор стандартів іменуван�
ня дозволяє користувачам створювати словники доз�
волених термінів, абревіатур і правил іменування, які
можуть використовуватися повторно в рамках мо�
делі. Редактор стандартів типів даних дозволяє виз�
начати власні правила відповідності між типами да�
них різних СУБД.

Підтримка декількох нотацій моделювання.
Для візуального проектування систем обробки
транзакцій, вітрин і сховищ даних в єдиному інтег�
рованому середовищі ERwin підтримує три попу�
лярні  нотації моделювання даних:  Integration
DEFinition for Information Model ing (IDEF1X),
Information Engineering (IE), Dimensional Modeling
(DM).

Управління великими моделями. ERwin полегшує
управління великими корпоративними моделями за
ра хунок в икорист ання пре дм етних о бла ст ей
(Subject Areas) і збережених відображень (Stored
Displays). Предметні області дозволяють конкрет�
ним проектувальникам фокусувати увагу, розділя�
ючи модель на більш дрібні, і за рахунок цього лег�
ше керовані подмодели. Збережені відображення
надають різні варіанти графічного представлення
моделі або її предметних областей, полегшуючи
обмін інформацією між спеціалізованими групами
користувачів.

Генерація структури бази даних. ERwin дозволяє
автоматично згенерувати структуру бази даних з мо�
делі. Вхідні в продукт оптимізовані шаблони тригерів
відповідної цілісності і  розширена макромова,
сумісні з різними типами баз даних, дозволяють ко�
ристувачеві налаштувати тригери і процедури. Дані
шаблони полегшують генерацію закінченою фізич�
ної структури бази даних і повних визначень (для
відповідної цільової бази даних).

Графічні об'єкти. За допомогою графічних
об'єктів ERwin забезпечує наочне уявлення бізнес�
правил. Графічні об'єкти, наприклад лінії, еліпси та
інші, легко редагуються. Розробники моделей мо�
жуть також налаштовувати параметри шрифту і ко�
льору об'єктів.

Створення звітів і друку. Ключовим елементом,
що забезпечує комунікацію і спільну роботу корис�
тувачів у процесі моделювання, є здатність візуалі�
зації та публікації даних. ERwin надає гнучкі мож�
ливості створення звітів і друку.

Підтримувані СУБД:
— Oracle.
— DB2/UDB (включаючи iSeries).
— SQL Server.
— Teradata.
— ODBC.
— Sybase.
— Informix.
— Ingres.
— Progress.

— Access [4].
Відповідно для оцінки економічного ефекту від

використання автоматизованої системи бізнес�
проектування на підприємстві використовуються
абсолютні та відносні показники, а саме: розрахо�
вуються наступні показники та визначаються такі
коефіцієнти, як: показник зниження вартісних вит�
рат, коефіцієнт зниження вартісних витрат за рік,
індекс зниження вартісних витрат, показники, що
оцінюють величину трудомісткості обробки інфор�
мації за рік, коефіцієнт зниження трудових витрат
за рік [1].

ВИСНОВОК
Підсумком вищесказаного є висновок, економі�

чний ефект від проведення реінжинірингу та впро�
вадження автоматизованої системи є безальтерна�
тивню вимогою сучасного бізнес�середовища з ме�
тою оптимізації всіх організаційних процесів на
підприємстві та зниження витрат на обіг, обробку та
збір інформаційних даних.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних глобалізаційних умовах зберігається якіс�

ний розрив в рівні економічного розвитку між більшістю
країн світу і групою розвинутих країн. При цьому стійке збе�
реження цієї ситуації зумовлене чинниками інституційно�
го характеру. У цьому контексті заслуговують на увагу дос�
лідження С.Левіна, який вважає, що "зростаюча відкритість
національних економік, поглиблення світогосподарських
зв'язків самі по собі розширюють простір інституційної ме�
таконструкції, можливості взаємовпливу різноманітних
інституційних систем [1, c. 6—9]. З позиції "наївної" теорії
інституційних змін це має сприяти конвергенції інституцій�
ного середовища в різних країнах на основі відбору найбільш
ефективних інститутів. Одним з таких інститутів є бюджет�
на система країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасних умовах поглиблення глобалізаційних вик�
ликів бюджетна система є одним з найважливіших економ�
ічних важелів впливу держави на соціально�економічний
розвиток. Різні аспекти проблематики дослідження бюд�
жетної системи та її реформування розглядалися у числен�
них працях таких науковців як У. Бакінгем, Дж. Гелбрейт,
Ян Тінберген, Р. Фріш, В. Добреньков, О. Кравченко, Г. Ро�
синська, В. Силантьев та ін.
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The paper studied the characteristics of the transformation budget systems of member states of the European

Union, an assessment of the risks and prospects of development in the context of deepening globalization. An

analysis of the causes of the crisis in the European Union, which led to the conclusion that the budget of the

Union and budget structure integration association largely determined the course of the global economic crisis
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Зважаючи на достатній рівень обгрунтованості в еко�
номічній літературі проблематики з питань дослідження
бюджетної системи, здійснення певних узагальнень щодо
етапів та ефективності реформування бюджетних систем,
недостатня увага, на нашу думку, приділяється виявленню
особливостей трансформації бюджетних систем країн�
членів Європейського Союзу в сучасних умовах глобалізації,
аналізу їх ролі у Спільному бюджеті ЄС. Саме це й визначи�
ло мету статті.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження особливостей трансфор�

мації бюджетних систем країн�членів Європейського Со�
юзу, оцінка ризиків та перспектив розвитку в умовах по�
глиблення глобалізаційних процесів.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

На основі власних попередніх досліджень [2, c. 154—
469] нами було виявлено, що подальший розвиток бюджет�
ної системи Європейського Союзу можливий за трьома сце�
наріями:

1. Збереження існуючих принципів побудови бюд�
жетної системи Євросоюзу. У цьому випадку навряд чи
варто чекати серйозних змін в області розміру бюдже�
ту. Проте відповідно до орієнтирів майбутнього розвит�
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ку ЄС, реформування системи бюджетного пристрою не�
минуче.

2. Розвиток бюджетної системи згідно з принципами
функціоналізму. У цьому випадку бюджет Європейського
Союзу не буде збільшено у розмірі, а бюджетний контроль
країн�членів Союзу здійснюватиметься за допомогою бюд�
жетних обмежень. До збільшення розміру бюджету Союзу,
розширенню сфер фінансування країни прийдуть у довгос�
троковій перспективі, а для створення єдиного централізо�
ваного бюджету країн�членів Євросоюзу потрібно ще не
один десяток років. Таким чином, концепція функціоналіз�
му навряд чи відповідає потребам сучасного розвитку євро�
пейського інтеграційного об'єднання, коли сучасні виклики
та загрози диктують необхідність прийняття швидких та уз�
годжених рішень з основних напрямів економічного взає�
модії країн — членів Євросоюзу.

3. Розвиток бюджетної системи згідно з принципами
федералізму. Враховуючи принципи побудови Євросоюзу,
досягнення об'єднання в інтеграційному розвитку (особли�
во для країн Єврозони) і зміни, внесені Лісабонським дого�
вором, найоптимальнішим для ЄС стало б розвиток систе�
ми бюджетного федералізму. У цьому випадку на уряд Со�
юзу були б покладені функції з макроекономічної стабілі�
зації і перерозподілу ресурсів.

На нашу думку, в короткостроковій перспективі євро�
пейські держави підуть по третьому шляху побудови бюд�
жетної системи — створення бюджетного федералізму, бе�
ручи до уваги положення теорії федералізму, спрямовано�
го на захист ринку. Вже сьогодні національні бюджетні пол�
ітики мають ряд бюджетних обмежень, контрольованих на
рівні Союзу. У подальшому дані обмеження можуть бути
посилені, а також може бути введений механізм їх коорди�
нації та контролю за їх виконанням.

Критичний аналіз літератури та відповідних інформац�
ійних джерел [3; 4; 5; 6; 7; 8] дозволяє зробити певні уза�
гальнення щодо трансформації бюджетних систем окремих
країн членів Європейського Союзу.

Так, в Італії проведення реформи сектору державного
управління в рамках розвитку політичної системи ЄС голов�
на увага була приділена реформі бюджетної системі. Як ос�
новні причини реформи можна виділити наступні:

— участь Італійської Республіки в єдиній валютній сис�
темі Європейського Союзу, що вимагало поновлення пра�
вил бухгалтерського обліку та звітності під стандарти Євро�
пейського Союзу;

— структура Італійської Республіки, що складаєть�
ся з центрального рівня, 20 областей, що включають в
якості адміністративно — територіальної одиниці 110
провінцій, і більше 8000 комун, вимагало, з одного боку
підвищення самостійності всіх рівнів бюджетної систе�
ми та учасників бюджетного процесу, з іншого — підви�
щення прозорості використання бюджетних коштів та їх
підконтрольності.

Таким чином, реформа насамперед спрямована на
підвищення прозорості державних витрат і заснована на
програмно�цільовому принципі фінансування з одночасним
підвищенням самостійності учасників бюджетного проце�
су.

Бюджет в Італійській Республіці формується в розрізі
надходжень, виплат і сальдо (без окремого затвердження
розміру джерел фінансування дефіциту федерального бюд�
жету). Бюджет до реформи формувався як за касовим прин�
ципом, так і за принципом компетенцій. Основний же прин�
цип формування бюджету, закладений реформою — перехід
на формування бюджету тільки за касовим принципом —
тобто затверджуються тільки касові виплати на поточний
фінансовий рік.

Структура витрат бюджету наступна: місії — програми
— макрогрупи витрат і розділи. Причому якщо раніше (до
2010 р.) бюджет за видатками затверджувався Парламен�
том за макрогрупам, ще раніше — по міністерствах, то після
реформи починаючи з 2010 р., Парламент почав затверджу�
вати бюджет за видатками за програмами. При цьому Уря�
дом при представленні бюджету в Парламент здійснюється
дуже докладне і детальне обгрунтування кожної програми.
Таким чином, підвищується рівень деталізації при розгляді
бюджету Парламентом.

Бюджетна система Австрії зазнала таких трансформації
в рамках формування Спільного бюджету ЄС:

— середньострокова програма видатків (MTEF) має
юридично обов'язкову силу на чотири роки (починаючи з
2009);

— нові правила резервування та надання можливості пе�
ренесення будь�яких невикористаних коштів наприкінці
року як цільових резервів (починаючи з 2009 року);

— облік і бюджетування за методом нарахування на фе�
деральному рівні (починаючи з 2013);

— бюджетування і управління, орієнтоване на резуль�
тати в адміністративних підрозділах (починаючи з 2013);

— довгострокове прогнозування, що охоплює період в
30 років (починаючи з 2013);

— бюджетні правила: правила гальма для федерально�
го і субнаціональних бюджетів (починаючи з травня 2012).

Бюджетна стратегія уряду Австрії має три основних
цілі:

— збалансований бюджет до 2016 року, забезпечення
довгострокової стійкості і скорочення показника боргу до
60% ВВП;

— стимулювання бюджетних інвестицій в освіту, уні�
верситети, НДДКР та інфраструктуру з метою забезпечен�
ня економічного зростання та зайнятості;

— продовження структурних реформ в наступні секто�
ри: пенсійна система, система охорони здоров'я, державне
управління, субсидії і ринок праці.

При цьому встановлено такі цільові показники по дер�
жавному бюджету Австрії:

— до 2016: збалансований бюджет з точки зору Мааст�
рихтської угоди;

— до 2017: цільовий показник в 0% дефіциту для цент�
рального уряду і невеликий профіцит для бюджетів
провінцій і місцевих бюджетів;

— до 2017: структурний бюджетний баланс в розмірі
0,45% ВВП для сектора державного управління (централь�
ний уряд 0,35%);

— співвідношення боргу державного сектора до ВВП
зростає з 74% в 2012 до 74,6% в 2013 і скоротиться до 67%
ВВП до 2017 року.

При підготовці вступу Австрії в регіон євро знадобила�
ся серйозна бюджетна консолідація. Відповідно з Австрійсь�
ким пактом стабільності (АПС) всі рівні уряду беруть участь
у консолідації публічних фінансів, в АПС встановлюються
цільові показники по дефіциту / профіциту для федераль�
ного уряду, а також для регіональних і місцевих органів вла�
ди

Реформа системи бюджетного нагляду в ЄС, впровад�
ження Угоди про стабільність, координації і управління в
економічній та грошово�кредитній спілці (TSCG) вимагають
реформи АПС. В якості одного з інструментів внутрішньо�
урядового бюджетного управління було введено "боргове
гальмо".

Бюджетні правила в АПС сприяли тому, що за 2011—
2013 рр. дефіцит сектору державного управління виявився
нижче очікуваного рівня АПС�2012 визначає ряд бюджет�
них правил на федеральному і регіональному рівні:

— правило "боргового гальма": верхні межі дефіциту
Федерального уряду, урядів земель і муніципалітетів;

— правило щодо видатків: обмеження зростання щорі�
чних витрат на всіх рівнях уряду;

— правило скорочення показника боргу уряду;
— верхні межі з непередбачених зобов'язаннях;
— правила поліпшення бюджетної координації;
— правила забезпечення виконання регламентів;
— правило витрат: темпи зростання щорічних витрат

на всіх рівнях уряду не повинні перевищувати темпи зро�
стання ВВП у середньостроковій перспективі, і повинні
забезпечуватися відповідні коригування для досягнен�
ня середньострокових цілей, якщо перевищення не суп�
роводжується дискреційними заходами в області до�
ходів;

— скорочення рівня боргу уряду: федеральні і регіо�
нальні уряди скорочують розрив між рівнем боргу Австрії і
показником в 60% щорічно на 1/20 частину (в середньому
протягом трьох років).

Основні виклики, що стоять перед бюджетною систе�
мою Австрії:

— підвищення підтримки з боку громадськості від�
повідальної бюджетної політики;

— подолання спокуси вимагати додаткових ресурсів;
— підвищення підзвітності;
— наполягання на більш ефективному використанні ре�

сурсів і досягненні результатів;
— використання наданої інформації при проведенні об�

говорень, прийняття рішень та здійсненні контролю, а та�
кож вимога надання недостатньої інформації;
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— переклад належного бюджетного управління на за�
гальнодоступну мову.

В Іспанії важливим кроком на шляху досягнення рівно�
ваги державних фінансів та реформування бюджетної сис�
теми в рамках функціонування спільного бюджету ЄС ста�
ло прийняття в кінці січня 2012 р. Радою Міністрів Іспанії
проекту Закону "Про бюджетний баланс та фінансову
стійкість". У результаті тривалих консультацій Уряду Іспанії
з керівниками Автономних співтовариств країни цей нор�
мативний акт містить у собі наступні основні параметри,
якими повинні керуватися всі рівні державної влади при зат�
вердженні бюджетів.

З метою забезпечення сталого зростання та розвитку
країни всі рівні державної влади, в тому числі державні
організації, при затвердженні бюджетів зобов'язані мати ну�
льовий баланс або профіцит.

Державний борг Іспанії з 2020 року відповідно до Зако�
ну не повинен перевищувати 60% ВВП.

Встановлюється пріоритет приведення бюджетів всіх
рівнів державної влади у відповідність з параметрами, заз�
наченими в цьому документі, над будь�якими іншими вит�
ратними статтями бюджетів. Таким чином, виплата відсотків
по вже існуючим боргам і виплата основної частини боргів
є пріоритетом.

Створюються механізми превентивного контролю за ви�
датковими статтями бюджетів Автономних співтовариств,
ув'язаних, в свою чергу, з системою санкцій для регіонів, чия
бюджетна політика суперечить цілям і завданням цього нор�
мативного акту. Наприклад, щорічне підписання міжбюджет�
них угод між центральною владою Іспанії та регіональними
адміністраціями цілком ув'язується з досягненням встанов�
лених у законі параметрів бюджетного балансу. З автоном�
ними співтовариствами, що не дотримують бюджетну дис�
ципліну, нові міжбюджетні угоди не підписуватимуться.

На початку липня 2012 р. Уряд Іспанії виступив з паке�
том заходів, що передбачають економію бюджетних коштів
в 2012—2014 рр. в обсязі 65 млрд євро. Королівським Дек�
ретом�законом 20/2012 від 13 липня 2012 р. скасовані до�
даткові виплати до зарплат державних службовців (річної
та різдвяної), введені в часи правління генерала Франко в
1947 р. З 1 січня 2013 р. скасовано повернення ПДВ при
купівлі житла. На 10% знижуються обсяги виплат допомо�
ги з безробіття. Скасовано всі податкові пільги при прий�
нятті на роботу нових співробітників (за винятком випадків,
коли трудовий контракт укладається з інвалідом). Соціаль�
ну допомогу для найуразливіших верств населення в обсязі
400 євро на місяць з моменту прийняття документа зможе
отримувати категорія громадян, яка відноситься до цієї гру�
пи населення з обов'язковим трудовим стажем. Також Дек�
ретом�законом передбачено скорочення на 30% від загаль�
ного числа обраних членів (concejal) місцевих органів влади
— муніципалітетів. Найбільш значущою для соціального та
економічного життя країни перебування складової Декре�
ту�закону 20/2012 стало рішення про підвищення з 1 верес�
ня 2012 р. податку на додану вартість (ПДВ) — загальної
ставки з 18% до 21%, скороченою з 8% до 10%.

Із приєднанням до Європейського Союзу країн Цент�
ральної та Східної Європи до спільного бюджету ЄС при�
єдналися такі країни, як Польща, Румунія, Угорщина, Бол�
гарія, Чехія, Словаччина, в яких перетворення економіки в
цілому, та бюджетної сфери зокрема, тривають безупинно,
починаючи з 1997 р.

Для даної групи країн характерні такі трансформації в
національних бюджетних системах.

В усіх країнах зберігається єдина бюджетна система
держави. Окремі ланки бюджетної системи наділені віднос�
ною самостійністю, але зв'язані між собою системою до�
тацій. Донором, як правило, виступає центральний бюджет,
з якого виділяються субвенції для збалансування доходів
та видатків місцевих бюджетів, відособлених фондів, а та�
кож цільової і спеціальної дотації для фінансування конк�
ретних цілей та завдань.

У нових законах про бюджетну систему загалом роз�
межовані між ланками дохідні джерела і видатки, віднесені
до компетенції кожної ланки. Переважна частина держав�
них доходів як і раніше надходить у центральний бюджет,
внаслідок чого місцеві бюджети є глибоко дотаційними.
Дотації з центрального бюджету виділяються також бюд�
жетові соціального страхування й іншим соціальним поза�
бюджетним фондам.

Першими кроками з реформування бюджетних систем
у більшості східноєвропейських країн стало виділення з

державного бюджету місцевих бюджетів і надання їм авто�
номного характеру, а також утворення самостійного поза�
бюджетного пенсійного фонду.

Автономність місцевих бюджетів має два аспекти: пол�
ітичний і економічний. Політичний аспект випливає з поло�
ження конституції, яке говорить, що кожен орган народно�
го самоврядування повинен мати свій бюджет. Економічний
аспект грунтується на вимозі самооплатності кожної бюд�
жетної одиниці.

Можна констатувати, що прийняті закони про бюджетні
системи і бюджетна практика східноєвропейських країн
свідчать про те, що в згаданих державах пройдений певний
етап у формуванні бюджетних відносин. Розширено
гласність процедури розробки, обговорення, прийняття і
публікації бюджетів, чіткі законодавчі рамки одержав по�
рядок і джерела покриття бюджетного дефіциту, розмежо�
вані компетенція і відповідальність між ланками бюджет�
ної системи.

Таким чином, на основі вищевикладеного можна виді�
лити наступні аспекти трансформації національних бюджет�
них систем країн�членів ЄС та спільного бюджету ЄС в кон�
тексті глобалізаційних процесів.

Існують такі розбіжності у фінансуванні з бюджету Со�
юзу з бюджетами розглянутих європейських держав:

— витрати на стимулювання розвитку економіки та ре�
гіонів превалює в бюджеті Союзу (76% бюджетних коштів),
в той час як в окремих країнах — 7 — 11% коштів. Це пояс�
нюється цілями Євросоюзу щодо поліпшення економічного
стану держав�членів Європейського Союзу та окремих рег�
іонів;

— витрати на соціальне забезпечення в ЄС обмежені за
розміром і становлять близько 1% бюджету, в той час як
соціальні витрати соціально орієнтованих європейських дер�
жав Німеччини, Словенії та Іспанії становлять 46%, 49,8% і
56,7% бюджетів відповідно. Це свідчить про те, що соціаль�
на політика практично не регулюється на коммунітарних
рівні;

— витрати на внутрішню безпеку, оборону та міжнарод�
ну діяльність у Євросоюзі складають всього 0,6%, тоді як,
наприклад, у Німеччині — 12%, в Іспанії — 6,3%, у Словенії
— 6,8% бюджету;

— витрати на дослідження, науку, освіту, культуру, а
також на фінансову і адміністративну діяльність в бюдже�
тах Європейського Союзу та країн�членів Євросоюзу по�
рівнянні.

Отже, дослідивши систему формування видаткової ча�
стини бюджету Союзу, слід зазначити, що на коммунітар�
ному рівні фінансуються переважно видатки на розвиток
економічного розвитку регіонів країн�членів Євросоюзу,
в той час як фінансування інших громадських секторів еко�
номіки, таких, як освіта, фінансування дослідницької
діяльності та інше, явно недостатньо, тому здійснюється
країнами�членами Європейського Союзу по більшій мірі
самостійно. Так, наприклад, якщо з бюджету ЄС покри�
вається 71,8% витрат на сільське господарство, то на осві�
ту — тільки 0,1% потреби, дослідження і розвиток — 6,3%
потреби, надання допомоги громадському сектору — 14,3%
потреби.

У результаті в даний час бюджет Євросоюзу являє со�
бою інструмент перерозподілу коштів країн�членів ЄС з ме�
тою фінансування проведення комунітарної політики. На
рівні Європейського Союзу відбувається фінансування пе�
реважно тих економічних сфер, які спрямовані на внутріш�
ньо розвиток об'єднання (сталий розвиток регіонів і еконо�
мічне зростання, сільське господарство і розвиток сільсько�
господарських регіонів, громадянство, свобода, безпека і
правосуддя). Є також розбіжності бюджету Євросоюзу з
бюджетами держав�членів Європейського Союзу за джере�
лами надходження бюджетних коштів.

Структура бюджетів держав�членів Європейського Со�
юзу передбачає такі податки, як прибутковий податок з
фізичних осіб (більше 1/3 всіх надходжень до бюджету), по�
даток на корпорації (порядку 20% доходів бюджету), пода�
ток на додану вартість (15% бюджету), а також промисло�
вий, поземельний, автомобільний податки, податок на май�
но, мита, акцизи та інші. Податки складають 80—90% бюд�
жетних коштів.

Отже, структура надходжень коштів до бюджету Со�
юзу має значні відмінності з національними бюджетами
країн�членів ЄС.

Відповідно до принципів бюджетного устрою Євро�
пейського Союзу держави�члени ЄС регулюють нормативи
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бюджетного дефіциту і державного боргу за допомогою
заходів національної бюджетної політики, а загальний бюд�
жет Євросоюзу забезпечує фінансування коммунітарних
програм і проектів і не припускає макроекономічного регу�
лювання в Європейському Союзі, у зв'язку з чим не може
бути інструментом виходу з фінансово�економічної кризи.

Провівши аналіз причин виникнення кризи в країнах
Євросоюзу, можна зробити висновок, що бюджет Союзу і
бюджетний устрій інтеграційного об'єднання здебільшого
визначили перебіг глобальної економічної кризи на євро�
пейському просторі і стали каталізаторами його розвитку,
зокрема:

— структурний характер кризи Європейського Союзу
зумовлений не тільки політикою розширення Євросоюзу,
але й тим, що участь держав у ЄС компенсувалося виплата�
ми з бюджету Союзу в рамках статті "згуртування", що було
направлено на "підтягування" економічного розвитку країн;

— системно�інституціональний характер економічної
кризи Євросоюзу зумовлений економічним устроєм ЄС, в
рамках якого бюджетна політика держав практично не ре�
гулюється на міжнаціональному рівні (за винятком показ�
ників бюджетної дисципліни, чого явно недостатньо для
цілей інтеграційного розвитку Союзу);

— фіскальний і борговий характер кризи зумовлений
недотриманням майже всіма країнами ЄС показників дер�
жавного боргу та бюджетного дефіциту (що почалося за�
довго до кризи).

ВИСНОВКИ
Відповідно до вищевикладеного вважаємо можливим

проведення відповідних заходів щодо виходу з кризи і нор�
малізації бюджетної системи інтеграційного об'єднання:

1. Створення бюджетного уряду, який здійснював бюд�
жетний контроль над країнами�членами Союзу. Створення
бюджетного уряду дозволило б регулювати макроеко�
номічні показники розвитку ЄС та бюджетні політики країн�
членів Союзу і поглибити європейські інтеграційні проце�
си.

2. Реформування Пакту стабільності та економічного
росту. В умовах економічної кризи (й в період, що йому пе�
редує) бюджетні обмеження не завжди дотримувалися дер�
жавами�членами ЄС. При реформуванні зазначених поло�
жень необхідно замінити жорстку вимогу проходження
рівню бюджетного дефіциту і державного боргу на процес
міждержавної координації бюджетної політики, при яко�
му бюджетні обмеження визначаються виходячи з економ�
ічного циклу та економічної ситуації Євросоюзу і національ�
ної держави. При цьому, Пакт повинен залишатися осно�
вою бюджетної дисципліни країн Євросоюзу.

3. Створення незалежного рейтингового агентства.
Створення рейтингового агентства знизило б тиск на еко�
номічний розвиток країн�членів Євросоюзу і сприяло стаб�
ілізації євро на світових валютних ринках.

4. Перегляд структури видатків бюджету Союзу в бік
збільшення фінансування тих сфер взаємодії, які принесуть
найбільшу економічну і соціальну віддачу. Основними на�
прямами спільної політики, які мають фінансуватися на ком�
мунітарному рівні, можуть бути наступні:

— досягнення економічного зростання (проведення
спільної політики підвищення конкурентоспроможності,
дослідницької діяльності, освітньої політики, підтримка
ринку робочої сили і розвиток загальноєвропейської інфра�
структури) — структура бюджету ЄС передбачає дані статті
витрат, проте необхідно подальше збільшення фінансуван�
ня співробітництва в галузі дослідницької та освітньої діяль�
ності, а також поглиблення соціальної політики;

— забезпечення сталого розвитку — витрати підкріплені
ресурсами бюджету Союзу, при цьому існує необхідність у
переорієнтації з фінансування найбільш благополучних
країн на фінансування регіонів, надходження бюджетних
коштів в які буде сприяти розвитку галузі;

— забезпечення економічного, соціального та терито�
ріального гуртування країн і регіонів ЄС — вже сьогодні да�
ний напрям відноситься до одних з пріоритетних при роз�
поділі фінансування, однак існує необхідність у переорієн�
тації на підтримку економічно менш розвинених країн, ніж
на підтримку найменш розвинених регіонів економічно роз�
винених держав;

— проведення спільної зовнішньої політики та забез�
печення зовнішньої безпеки — у зв'язку з постійним роз�
ширенням кола питань, існує доцільність у збільшенні фінан�
сування зазначеного напрямку спільної політики;

— забезпечення внутрішньої безпеки (координація
діяльності правоохоронних органів, правосуддя, протидія
криміналу, захист кордонів, проведення міграційної політи�
ки) — бюджет Союзу по більшій мірі забезпечує фінансу�
вання даних напрямків політики.

Таким чином, для забезпечення ефективного розвитку
Євросоюзу доцільно переглянути систему витрачання
коштів бюджету Союзу, збільшивши, в першу чергу, фінан�
сування таких сфер, як дослідницька діяльність, освіта, роз�
виток інфраструктури, соціальна політика та інших.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку економіки України

однією з основних категорій, яка визначає інтенсивний
розвиток наукомістких галузей і машинобудування,
розвиток транспортної системи та міжнародних транс�
портних коридорів, є конкурентоспроможність.
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FUNDAMENTALS OF STRATEGY OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISESP
MANUFACTURERS OF PRODUCTS FOR THE RAILWAY INDUSTRY

Конкурентні позиції держави залежать від конкурентної позиції залізничної галузі, стан якої, в свою

чергу, залежить від конкурентної позиції товаровиробників, серед яких промислові підприємства з виP

пуску продукції для залізничної галузі. Звертаючи уваги на те, що залізнична галузь має стратегічне знаP

чення для держави, на особливості сучасних ринкових відносин та необхідність реформування залізP

ничного транспорту, існує необхідність вивчення напрямків розвитку підприємствPвиробників продукції

для залізничної галузі, які забезпечать довготривалі суттєві переваги над іноземними конкурентами та

дозволять отримати кошти на відтворення технологічної й технічної бази, на здійснення інноваційних

розробок.

At the present stage of development of economy of Ukraine one of the main categories that defines the intensive

development of knowledgePbased industries and engineering, the development of the transport system and the

international transport corridors especially in the face of accelerating globalization processes is competitiveness.

The competitive position of the state depends on the competitive position of the railway industry, which, in turn,

depends on the competitive position of producers, among which the industrial enterprises for the production of

products for the railway industry. Drawing attention to the fact that the railway industry has strategical

importance for the state, on features of the modern market economy and the need for reform of railway transport,

there is a need to explore directions of development of the enterprisesPmanufacturers of products for the railway

industry that will provide longPterm significant advantages over foreign competitors. It will allow to obtain funds

for the reproduction of technological and technical base for the implementation of innovative development.

Ключові слова: стратегія, залізнична галузь, конкурентоспроможність, розвиток підприємства, інно�
ваційні розробки.
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Конкурентоспроможність транспортної системи та
залізничних МТК, в першу чергу залежить від стану ру�
хомого складу, знос якого сьогодні складає майже 76
%. Покращення становища залежить від розробки дієвої
концепції забезпечення конкурентоспроможності
підприємств�виробників продукції для залізничної га�
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лузі, в основі якої повинні знаходитися потенційні інте�
лектуальні можливості робітників.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні і методологічні основи конкурентоспро�
можності підприємств і стратегії її забезпечення роз�
роблено в дослідженнях зарубіжних і вітчизняних вче�
них: Г.Л. Азоєва, Л.Є. Воронкової, В.М. Горбатова,
В.Л. Диканя, А.М. Золотарьова, Ю.Б. Іванова, О.М. Тищен�
ка, І.П. Отенка, В.А. Павлової, М. Портера, Р.А. Фат�
хутдинова, В.Г. Шинкаренка, А.Ю. Юданова. У робо�
тах цих авторів визначено понятійний апарат, принци�
пи, методи оцінки конкурентоспроможності підпри�
ємств, розглянуті питання формуванням стратегії під�
приємства.

ВИДІЛЕННЯ
НЕВИРІШЕНИХ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Однак треба зазначити, що авторами інноваційні пе�
ретворення на підприємствах більшою мірою розгляда�
ються з позиції технічного або технологічного переос�
нащення, і недостатньо уваги приділяється значенню
науки і освіти як основам інноваційного розвитку під�
приємств з метою забезпечення конкурентоспромож�
ності.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка теоретичних і методоло�

гічних основ підвищення конкурентоспроможності
підприємств�виробників продукції для залізничної га�
лузі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Конкурентні позиції держави залежать від конку�
рентної позиції залізничної галузі, стан якої, в свою
чергу, залежить від конкурентної позиції товаровироб�
ників, серед яких промислові підприємства з випуску
продукції для залізничної галузі. Звертаючи уваги на те,
що залізнична галузь має стратегічне значення для дер�
жави, існує необхідність вивчення напрямів розвитку
підприємств�виробників продукції для залізничної га�
лузі, які забезпечать довготривалі суттєві переваги над
іноземними конкурентами та дозволять отримати
кошти на відтворення технологічної й технічної бази,
на здійснення інноваційних розробок діяльності. До та�
ких напрямів відноситься стратегія підвищення рівня
конкурентоспроможності.

На рисунку 1 визначені елементи, які визначають
конкурентну стратегію підприємства�виробника про�
дукції для залізничної галузі.

Для розв'язання проблеми виживання вітчизняних
промислових підприємств з випуску продукції для зал�
ізничної галузі, на діяльність яких впливають глобалі�
заційні процеси, в роботі увагу приділяється стратегії
підвищення конкурентоспроможності, що являє собою
об'єднання корпоративної і конкурентної стратегії.

Необхідно звернути увагу на існування різних трак�
тувань поняття "конкурентна стратегія" та "стратегія
конкуренції", які використовуються як синоніми.

На думку М. Портера [1], конкурентну стратегію
можна уявити у вигляді "колеса", де віссю є цілі фірми,
а спицями — конкурентні наміри і напрями діяльності
фірми, які повинні виходити з центру (цілей). Ним за�
пропоновані базові конкурентні стратегії: стратегія

Характеристики Конкурентні стратегії
Низькі витрати Диференціація Фокусування 

Стратегічна мета Орієнтація на весь ринок Орієнтація на весь ринок Вузька ринкова ніша 
Основа конкурентної 
переваги 

Витрати виробництва 
нижчі, ніж у конкурентів 

Пропозиція товару, який 
відрізняється від товару 
конкурентів 

Більш низькі витрати у 
ніші, пропозиція товару, 
що відповідає вимогам 
покупців 

Асортиментний 
набір 

Якісний базовий продукт 
без надлишків 

Широкий вибір товарів Задоволення особливих 
потреб сегмента 

Виробництво Зниження витрат без 
втрати якості товару 

Створення цінностей для 
покупців 

Виробництво товару, який 
відповідає ніші 

Маркетинг Відокремлення 
характеристик товару, що 
ведуть до зниження витрат 

Створення якостей 
товару, за які споживач 
охоче платитиме високу 
ціну 

Узгодження унікальних 
можливостей із 
задоволенням вимог 
споживача 

Підтримка стратегії Нормальні ціни/висока 
якість 

Оптимальні 
характеристики товару 

Підтримка високого рівня 
обслуговування ніші 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика основних конкурентних стратегій

Джерело: [3].

Рис. 1. Елементи, що визначають конкурентну стратегію підприємстваOвиробника продукції для залізничної галузі

 
Заходи з посилення 

конкурентних позицій і 
покращення показників 

роботи 

 
Дії, що спрямовані на 
створення конкурентної 
позиції всередині галузі 

Основний конкурентний 
підхід: низькі витрати та 

ціна; 
диференціація; 
фокусування на 

спеціальних ринкових 
нішах 

Функціональні стратегії: 
− виробництво; 
− збут; 
− персонал; 
− НДДКР; 
− інновації 

 
Конкурентна 
стратегія 

підприємства 
 

Дії зі збереження 
конкурентних 

переваг

Заходи, які пов’язані 
зі змінами в галузі 

залізничного 
транспорту 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 10/201572

низьких витрат, стратегія диференціації та стратегія фо�
кусування, кожній з яких властиві свої характеристики
(табл. 1).

Викликає зацікавленість поділ конкурентних стра�
тегій на цінові, стратегії якості, стратегії можливостей
і стратегії новизни, які розглядаються стосовно трьох
складових: товар, технологія і ринок [2].

Метою цінових стратегій є обгрунтування перспек�
тивної позиції менеджменту відносно обсягів продажу
товарів, технологій, що використовуються, і ринків.
Основним критерієм цінових стратегій стає максиміза�
ція або економія грошових коштів. Стратегія якості на�
цілена на оптимізацію співвідношення "ціна/якість" у то�
варному, технологічному і ринковому напрямах, що пе�
редбачають розширення асортиментного ряду, раціона�
лізацію робочих прийомів, удосконалення інструмента
і оснащення, застосування прогресивних методів обслу�
говування.

Стратегія можливостей передбачає кооперацію
в рамках транснаціональної корпорації, включення
підприємства в систему взаємодії з ЄС. Мета стра�
тегії новизни — впровадження радикальних змін у
всі сфери діяльності, тобто розробка принципово
нових, які не мають світових аналогів, товарів і тех�
нологій їх виготовлення, створення нових потреб,
що раніше не існували, котрі забезпечили б лідер�
ство на нових ринках.На макро� і макрорівнях про�
цесу стратегічного управління Таряник О. М. [4]
удосконалено класифікацію стратегій підприєм�
ства. Макрорівневі стратегії поділяються на: кор�
поративні; глобальні; стратегії ринкової поведінки.
В складі мікрорівневих стратегій визначають стра�
те гії  відповідност і  життєв ому циклу (г алуз і ,
підприємства, товару) і рольові стратегії (галузевих
лідерів, активних послідовників, пасивних послідов�
ників, слабких підприємств і підприємств у стані
кризи).

Треба зазначити, що єдиної стратегії для всіх
підприємств не існує, так як кожне підприємство особ�
ливе, внаслідок чого визначається індивідуальність і
неповторність його стратегії. Вона залежить від ринко�
вих позицій, наявного потенціалу, динаміки розвитку,
конкурентоспроможності, основного виду діяльності
підприємства. Але вчені звертають увагу на існування
правил вироблення стратегії. Наприклад, Ансофф ви�
суває наступні правила [3]:

— які використовуються для оцінки резуль�
татів діяльності підприємства в даний час і в перспек�
тиві;

— за якими складаються відносини підприємства з
його зовнішнім середовищем;

— за якими встановлюються відносини і процедури
усередині підприємства;

— за якими підприємство веде свою повсякденну
діяльність.

Вибір стратегії визначається ситуацією, яка склала�
ся на ринку, та ресурсами, які має підприємство для ре�
алізації стратегії. При цьому виділяють п'ять ситуацій
у галузі:

— конкуренція в нових швидкозростаючих галузях;
— конкуренція в галузях, що знаходяться в стадії

зрілості;
— конкуренція в галузях, що знаходяться в стані

стагнації чи спаду;
— конкуренція в роздрібнених галузях;
— конкуренція на міжнародних ринках.
У залежності від конкурентної ситуації підприєм�

ство може знаходитися в одному з трьох станів: підприє�
мства — лідери ринку; підприємства, що знаходяться на
других ролях; слабкі чи постраждалі від кризи підприє�
мства.

У кожному напрямку діяльності підприємству слід
створити вирішальну довготривалу й захищену систему
конкурентних переваг, шляхами досягнення якої може
бути:

— виробництво високоякісної продукції;
— відмінне обслуговування клієнтури;
— застосування більш низьких цін;
— власна технологія;
— розробка і впровадження нового продукту.
Аналіз діяльності підприємств�виробників продукції

для залізничної галузі, свідчить, що найбільш прийнят�
ними типами стратегій підвищення їх конкурентоспро�
можності є: стратегія диференціації й стратегія синерг�
ізму.

Погляди вчених на можливість одночасного за�
стосування декількох видів стратегій різняться. Так,
М. Портер [1] наголошує на концентрації зусиль тільки
на одній альтернативній стратегії. Такої ж думки до�
тримується В. Павлова, яка зазначає "… ринкові суб'єкти
повинні зосередитися тільки на одній базовій стратегії,
оскільки спроба використати всі стратегії одночасно

Рис. 2. Багатокутник стратегії підвищення конкурентоспроможності
підприємствOвиробників продукції для залізничної галузі
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призводить до стратегічних помилок…" [4]. У проти�
лежність існує погляд Г. Азоєва [4], який визнає суміс�
ництво різних стратегій конкуренції одним підприєм�
ством.

На думку автора, стратегія підвищення конку�
рентоспроможності підприємств�виробників про�
дукції для залізничної галузі являє собою систему
стратегій (рис. 2), яка поєднує інноваційну страте�
гію, цінову стратегію, стратегію управління персо�
налом, стратегію управління якістю продукції, стра�
тегію взаємодії з ринком. Ці стратегії знаходяться в
основі базових конкурентних стратегій: диференці�
ації і синергізму.

Цінова стратегія — розробляється виходячи з особ�
ливостей товару, можливостей зміни цін та умов вироб�
ництва, ситуації на ринку, співвідношення попиту і про�
позиції.

У теорії стратегії визначено, що підприємство може
обрати пасивну чи активну цінову стратегію, прямую�
чи за "лідером у цінах" або розвиваючи стратегію, яка
враховує, передусім, його власні інтереси. При цьому
вибір стратегії залежить і від того, чи пропонує
підприємство на ринку нову, модифіковану чи традиц�
ійну продукцію.

У разі випуску нового товару підприємство може
обрати наступні цінові стратегії:

— стратегія "зняття вершків" — з появою на ринку
нового товару, установлюється максимально висока
ціна в розрахунку на споживача, який цей товар може
придбати. Зниження ціни відбувається тільки тоді, коли
спадає перша хвиля попиту;

— стратегія проникнення на ринок — підприємство,
з метою залучення більшої кількості споживачів, вста�
новлює більш низьку ціну продукції ніж у конкурентів,
що дає можливість залучити максимальну кількість спо�
живачів та завоювати ринок;

— стратегія психологічної ціни — основана на вста�
новлені такої ціни, яка враховує психологію споживачів,
особливості їх ціно сприйняття;

— стратегія слідкування за лідером в галузі чи на
ринку, яка передбачає, що ціна на товар установлюєть�
ся виходячи з ціни, яка пропонується головним конку�
рентом;

— стратегія встановлення престижної ціни перед�
бачає використання високих цін на вироби дуже висо�
кої якості, які мають унікальні властивості.

Стратегія управління персоналом передбачає ком�
плекс заходів направлених на:

— забезпечення підприємства кваліфікованими кад�
рами в необхідній кількості;

— формування кадрової стратегії, політики та "ка�
р'єрних стратегій";

— формування системи підготовки фахівців, орієн�
тованих на специфіку діяльності та напрямки розвитку
підприємства;

— управління персоналом як поєднання страте�
гічної та поточної діяльності, індивідуального та ко�
лективного впливу, комплексного розв'язання про�
блем оплати та дисципліни праці, захисту, безпеки
праці;

— формування ефективних комунікацій, що ба�
зуються на позитивних стосунках як всередині
підприємства, так і за його межами; дотримання чин�
ного законодавства щодо регулювання трудових
відносин;

— формування системи планів і програм розвитку
персоналу підприємства, що сприяє кращому розв'язан�
ню поточних проблем.

Стратегія управління якістю продукції — комплекс
дій, які направлені на визначення і реалізацію техніч�
них, економічних, соціальних, організаційних, правових
заходів, що спонукають виробляти продукцію, що
найбільш ефективно задовольняє найвищу економічно
обгрунтовану потребу.

Стратегія взаємодії з ринком — згідно з нею основ�
на мета підприємства — відстеження змін у потребах
споживачів і негайне їх задоволення, що стає сильною
конкурентною перевагою. Застосування цієї стратегії
сприяє формуванню позитивного іміджу підприємства
в очах споживачів.

Інноваційна стратегія — зосередження зусиль
підприємства на пошуку принципово нових, ефектив�
них технологій, проектуванні необхідних, але невідо�
мих дотепер видів продукції, методів організації ви�
робництва, способів стимулювання персоналу та
інше.

ВИСНОВОК
Після розгляду складників стратегії підвищення

конкурентоспроможності підприємств�виробників про�
дукції для залізничної галузі, необхідно визначити за�
гальну послідовність її формування:

— вивчення макроекономічних тенденцій розвитку
залізничної галузі, виокремлення пріоритетних на�
прямів, визначення основних проблем на шляху здійс�
нення;

— визначення ролі підприємств�виробників про�
дукції для залізничної галузі в забезпеченні вирішення
її основних проблем;

— вивчення діяльності підприємств�виробників про�
дукції для залізничної галузі (проведення ретроспектив�
ного аналізу, аналізу фактичного стану та прогнозу
діяльності) та її розподіл на стратегічно важливі, од�
норідні за ознаками напрями;

— дослідження потенціалу конкурентних переваг
через базові стратегії конкуренції диференціації та си�
нергізму;

— на підставі аналізу формування стратегії під�
вищення конкурентоспроможності підприємств і
визначення оптимального набору стратегічних нап�
рямів;

— реалізація стратегії підвищення конкурентоспро�
можності підприємств�виробників продукції для заліз�
ничної галузі;

— оцінка та корегування стратегії підвищення кон�
курентоспроможності підприємств�виробників про�
дукції для залізничної галузі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ
Людині ХХІ ст. загрожує втрата духовності в глобалі�

зованому світі, розрив зі своїм глибоким етнонаціональним,
культурним та релігійним корінням. Початок третього ти�
сячоліття увійде в історію, з одного боку, як час величезних
технічних досягнень, вражаючих здобутків телекомунікац�
ійної революції, з іншого — зі сплеском люті, сконцентро�
ваної у світових війнах, страшним руйнівним потенціалом
міжетнічних конфліктів, міжнародним тероризмом. Май�
бутнє планети вирішальною мірою залежить від зрілості
масової свідомості, рівня людських стосунків, що грунту�
ються на принципах толерантності, взаємовідповідальності,
поваги до інших поглядів, цінностей, переконань, встанов�
лення міжкультурного діалогу, зокрема екуменічного, в яко�
му духовно�етнічні аспекти набувають особливого значен�
ня. Виняткова роль у забезпеченні такого діалогу належить
видам туризму, завдяки яким відбувається безперервний
обмін духовно�культурними цінностями — літературному
та релігійному. Саме вони спрямовані на відродження ду�
ховності, історичної пам'яті, формування у громадян і, пе�
редусім, у молоді, любові до рідного краю, патріотизму,
поваги до людини, відповідальності за збереження істори�
ко�культурних надбань. Розвиток літературного та релігій�
ного видів туризму дає великий поштовх нації для широко�
го освітньо�пізнавального ознайомлення із духовними
цінностями і надбанням минулого.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням визначення понять літературного і релі�

гійного туризму, концептуальним засадам їх розвитку в ре�
гіонах України та світі присвячені праці вітчизняних вчених:
А. Арсеньєва, В. Войналовича, С. Гаврилюка, О. Дудкіної,
О. Любіцевої, Г.Нечипорука, З. Сапелкіної, Г. Самойленка,
І. Філоненка та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є ознайомлення з основними центрами і

об'єктами літературного та релігійного туризму і паломниц�
тва Гадяцького району, з'ясування тенденцій і перспектив
розвитку означених видів туризму в районі в контексті су�
часних глобалізаційних процесів.
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ABOUT THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SOME TYPES OF TOURISM IN GADYACH REGION

У статті розглядаються перспективи розвитку літературного та релігійного туризму в Гадяцькому районі

Полтавської області. Підкреслюється їхнє місце як суспільно важливої складової ідеології державотворення та

національного відродження, їхнє значення у безперервному обміні духовноPкультурними цінностями. ВиявлеP

но проблеми, що істотно гальмують розвиток релігійного і літературного туризму в районі, зазначено невідкладні

заходи щодо їх вирішення.

The article considers the prospects of development of literary and religions tourism in Gadyach region. It emphasizes

their place as an important component of the social ideology of state formation and national revival, its importance in

the continuous exchange of spiritual and cultural values. This article also depicts the problems, which are harmful for

the development of religious and literary tourism in the region, identifies the priority measures to resolve them.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Стратегія стійкого розвитку галузі туризму та рекре�

ації в Україні передбачає залучення в процес створення на�
ціонального туристичного продукту нових туристично при�
вабливих територій. Яскравим прикладом гармонійного по�
єднання та співіснування природи та багатої історико�куль�
турної, релігійної спадщини є малознаний і маловідомий
Гадяцький район Полтавської області, який сміливо можна
назвати районом�музеєм, районом�заповідником.

На гадяцькій землі писемність, література та фольклор
почали розвиватися з давніх часів. До нас дійшло чимало
зразків стародавньої писемності й усної народної творчості,
що становлять гордість вітчизняної культури. Варто зазна�
чити унікальний твір з історії Гадяцького краю, і не лише
його, а й усієї України доби козаччини — твір полковника
Гадяцького козацького полку Григорія Граб'янки, відомо�
го на весь світ як "Літопис Григорія Граб'янки, або літопис
самовидця", написаний в середині ХVII ст. у м. Гадячі.

Гадяцький край вважається колискою одного з відомих
родів в Україні та світі — Драгоманівського, бо саме звідси
починається історія славнозвісної родини, що "подарува�
ла" світу Олену Пчілку, Михайла Драгоманова, Лесю Ук�
раїнку — незрівнянний букет талантів у галузі літератури
— вчених, дослідників, педагогів, письменників, поетів, пе�
рекладачів, публіцистів.

Батько Олени та Михайла — Петро Драгоманов ініцію�
вав створення в середині ХІХ ст. в м. Гадяч літературного
товариства під назвою "Гадяцька трійця". Товариство у
складі П. Драгоманова, М. Макаровського та А. Метлинсь�
кого займалося перекладом творів французьких письмен�
ників, збирало та видавало народні твори, відкрило багато
невідомих талантів, допомагаючи їм вийти на широку літе�
ратурну ниву, займалося активною громадською діяльністю.

Михайла Драгоманова з Гадяччиною пов'язують лише
дитячі роки та навчання у місцевому повітовому училищі, в
стінах якого сьогодні розміщується Гадяцька спеціалізова�
на школа № 2, яка носить ім'я великого історика, філосо�
фа, літературознавця.

Доля Олени Пчілки тісно переплітається з малою бать�
ківщиною. Після років навчання у Київському пансіоні шля�
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хетних дівчат та волинського періоду життя вона повер�
тається до рідного Гадяча, де починає займатися літератур�
ною працею. Зважаючи на часи, коли було заборонено все
українське, Олена Пчілка сама писала для дітей оповідан�
ня, ігри, приповідки, загадки, колисанки, швидкомовки. В
1913 році вийшла друком книга для дітей "Зелений гай" —
Вірші й казки — перша книжка, надрукована в Гадячі Земсь�
кою друкарнею українською мовою.

Перебуваючи в рідному краї, О. Пчілка організовує ама�
торський дитячий театр, для якого пише дію "Весняний ра�
нок Тарасовий", "Казку зеленого гаю", "Дві п'єски для ди�
тячого театру", започатковує гурток українознавства для
шкільної молоді в стінах Гадяцької чоловічої гімназії, на�
магаючись відкрити дітям неоціненні скарби рідного слова
та багатства української літератури та культури. Разом із
М.Старицьким і М.Комаровим укладає українсько�російсь�
кий та російсько�український словники.

У роки революції та громадянської війни О. Пчілка ре�
дагує газету Гадяцького земства, значно розширивши її літе�
ратурне наповнення. Зі сторінок газети головний редактор
знайомила своїх земляків як з художнім доробком відомих
українських письменників, так із першими пробами пера
"поетів з народу", друкувала частину власної поетичної та
прозової художньої спадщини. У своїх публіцистичних ви�
ступах висвітлювала найактуальніші та найболючіші пробле�
ми українства, намагаючись боротися з національним
нігілізмом та політичним конформізмом. Завдяки діяльності
Ольги Петрівни маленьке, на той час, провінційне місто Га�
дяч стає осередком національно свідомих сил.

З літературною діяльністю О. Пчілки пов'язаний буди�
нок редакції часопису "Рідний край", у якому вона працю�
вала в 1917—1919 рр. На жаль, споруда втратила первісний
вигляд, але пам'ять відомої землячки увінчана меморіаль�
ною дошкою на одній з її стін. В означений період письмен�
ниця власним коштом продовжує видавати додаток до ча�
сопису — щомісячний журнал для дітей "Молода Україна"
— перший і єдиний український журнал для дітей на тери�
торії Російської імперії, заснований О. Пчілкою в 1908 році.

Гадяцький період творчості О. Пчілки ознаменований
чималою підбіркою поетичних творів, серед яких "Гай�Гай,
мій гаю красний", "Остання квітка", написаний у формі ук�
раїнського сонета, "Червоні корогви", "До Зеленого Гаю"
— одна з найкращих лірично сильних поезій авторки. Вра�
ження від провінційного життя в Гадяцькому повіті пере�
дані у творах "Збентежена вечеря", "Півтора оселедця", "Зо�
лота писанка", комедії "Світова річ". Надбання літератур�
ної спадщини О. Пчілки зберігаються і експонуються у Га�
дяцькому краєзнавчому музеї, опубліковані в численних
збірках і можуть з успіхом використовуватися в процесі соц�
іального виховання молоді.

Гадяцький край був не лише нивою літературної твор�
чості письменниці, але й місцем єдиного у її житті тюрем�
ного ув'язнення. Після палкої промови на селянській Без�
партійній конференції у травні 1920 року, семидесятирічна
Олена Пчілка була заарештована і доправлена до Гадяць�
кої в'язниці. Сьогодні в стінах цієї будівлі розміщується
філіал Національного наукового центру "Інститут
бджільництва" — провідний науковий заклад держави, зав�
дяки чому Гадяч має статус неофіційної столиці вітчизня�
ного бджільництва.

З родиною Косач�Драгоманових пов'язаний хутір Зеле�
ний Гай на околиці м. Гадяч, де в 1898 році Оленою Пчілкою
був побудований двоповерховий дачний будинок, ззовні
схожий на Білий Будинок у Колодяжному. В будинку ма�
тері проводила літні місяці 1898, 1900—1906 рр. Леся Ук�
раїнка.

Період перебування Л. Українки на Гадяччині займає
значне місце в її житті і творчості — нею було написано
понад 30 віршів, перекладів, статей, велика кількість листів.
У 1898 році поетеса пише свої твори "У пустині", "Забута
тінь", легенду "Прокляття Рахілі", оповідання "Пізно", "Над
морем". Попри хворобу, місяці, проведені у Зеленому Гаю,
стають особливо плідними, радісними, сповненими творчо�
го натхнення. Тут вона зустрічається із С.Мержинським —
одним з кращих пропагандистів марксизму, за його пора�
дою перекладає свою драматичну поему "Блакитна троян�
да" на російську мову, знайомиться з марксистською літе�
ратурою.

З травня по вересень 1900 року на хуторі Леся Україн�
ка готує до публікації в журналі "Жизнь" такі статті "Два
направления в новейшей итальянской литературе" і "Мало�
русские писатели на Буковине". Протягом липня — серпня

пише поезії "Забуті слова", "Свята ніч", "Жертва", "Червоні
легенди", "Епілог", "Ритми", "Де поділися ви, голоснії сло�
ва", "Якби оті промені золоті", "Єгипетські фантазії", "Та�
лого снігу платочки сивенькиї", "Часто кажуть", дбає про
облаштування громадської бібліотеки, яка сьогодні носить
її ім'я, організовує фольклорно�етнографічну експедицію в
Миргородський повіт для зібрання і записування народних
дум. Гадяцьким літом 1902 року Л.Українка пише поезії "Ти,
як осінь, умреш, розіллєшся слізьми...", "Ні, ти не вмреш, ти
щастя поховаєш...", "Осінь", "Осінній плач, осінній спів",
"Останні квітки", "Плач Єремії", "Хто дасть моїм очам по�
токи сліз?". Звідси, у 1903 році, разом з матір'ю письменни�
ця їде до Полтави на відкриття пам'ятника І.П.Котляревсь�
кому. З червня по серпень 1904 року, відвідуючи Зелений
Гай, Л.Українка закінчує писати насичену революційним
змістом драматичну поему "Три хвилини" з історії фран�
цузької буржуазної революції, пише цикл революційних
поезій — одні з найсильніших своїх творів — "Напис в руїні",
"Мріє, не зрадь! Я так довго до тебе тужила..." та ін. В цей
період Ф.С.Красицький — небіж Т. Г. Шевченка — малює її
портрет. В 1906 році, перебуваючи на гостинах у матері, Л.
Українка передає своєму чоловіку К.Квітці частину зібра�
них нею народних пісень, що зберігалися у родинному архіві,
пише поезії "Тиху задуму вечірнюю", "В холодну ніч са�
мотній мандрівець".

Наприкінці ХІХ ст. — початку ХХ ст. Зелений Гай стає
осередком духовності й культури — тут збирається чимало
членів родини Косач�Драгоманових та їхніх гостей, серед
яких С. Мержинський, М. Коцюбинський, В. Стефаник, М.
Старицький, Г. Хоткевич, В. Самійленко, П. Мирний, М.
Лисенко. Запрошуючи до Гадяча свою буковинську подру�
гу О. Кобилянську, Леся Українка писала їй з Берліна:
"...їхати туди варто.., бо там побачити вже таку Україну, що
"українішої" й нема..." [4, с. 125].

Хутір Зелений Гай сьогодні перейменовано на Лесин
Гай. На місці, де стояв будинок О. Пчілки, створено мемор�
іальну зону: на честь сторіччя з дня народження Л.Україн�
ки встановлено обеліски з її портретом, а також портрета�
ми матері та дядька М.П.Драгоманова, побудована альтан�
ка, відновлена "Лесина криниця". В лісі ще збереглися стеж�
ки, по яких їздила на двоколісці письменниця, місця, де вона
творила. На співочому полі щороку проводиться театралі�
зоване свято "Дивоцвіт Лесиного Гаю" та фестиваль "Ле�
сині джерела", які привертають увагу до творчості поетеси
учасників різного віку з різних регіонів України. В 2013 році
в м. Гадяч на вулиці Гетьманській було закладено перший
камінь в спорудження пам'ятника Лесі Українці за макетом
відомого скульптора І. Кавалерідзе. Вулицю, на якій знахо�
дилася садиба Драгоманових, а тепер встановлено пам'ятний
знак, названо іменем геніальної доньки українського наро�
ду.

Помітний слід в українській літературі залишив Панас
Мирний (Панас Якович Рудченко), дитячі роки та роки ста�
новлення якого як письменника�реаліста тісно пов'язані з
Гадяцьким краєм. Батьки переїхали до м. Гадяча в 1858 році,
приятелювали з родиною Драгоманових. Кількома роками
пізніше, ніж П. Драгоманов, Панас закінчив Гадяцьке по�
вітове училище і 14�ти річним юнаком влаштувався в Гадяць�
кий суд, де пропрацював майже 10 років. Пізніше життя
Гадяцького повіту кінця ХІХ ст. було детально описано ним
у романі "Хіба ревуть воли як ясла повні". Перебуваючи в
краї П.Мирний пише статті з циклу "Город Гадяч и его уезд",
кореспонденцію "Из Гадяча Полтавской губернии", веде
щоденник, в якому записує свої враження, прагнення, надії.

На території району і в самому м. Гадячі в різні періоди по�
бували Г. Сковорода і Т. Шевченко. У 1888—1889 рр., подоро�
жуючи з Сум до Миргородського повіту, у місті зупинявся
А.П. Чехов. Побувавши в Гадячі, змалював вчителів і вихо�
ванців місцевого повітового училища у своїй повісті "Іван
Федорович Шпонька і його тітонька", М.В. Гоголь. З краєм
пов'язані імена українських письменників І.Я. Білика (бра�
та П. Мирного), Н.Х. Онацького; відомих українських ра�
дянських журналістів — В.Т. Конвісара, К.Я. Прохоренка;
радянського письменника�сатирика О.Є. Громова; українсь�
кого радянського письменника М.П. Стороженка; відомих
українських поетів В.П. Костирі, С.Т. Кириченка, З.Я. Бі�
ленка, Миколи Малахути та ін.

Наряду з розвитком літературного туризму Гадяцький
район є перспективним, безпечним та привабливим для роз�
витку релігійного туризму та паломництва, і, навіть, на
міжнародному рівні. На його території знаходиться близь�
ко 40 релігійних об'єктів, що належать до різних конфесій.
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Діючими є 24 православні храми, 8 з яких побудовані до 1910
року.

Храмова архітектура району, що протягом віків форму�
вала світогляд українця, гартувала націю, є унікальною і
представлена різними стильовими течіями та напрямками,
характерними для вітчизняного зодчества, — романтизм,
еклектика, модерн та ін. Особливу групу становлять хра�
мові будови початку ХХ ст., що відбивають пошук в архі�
тектурі українського національного стилю. На Гадяччині
подібними прикладами є муровані церковні споруди на честь
Святої Покрови в селах Плішивець та Римарівка.

Римарівський храм, побудований у візантійському стилі
у 1903 році, мав чотири аналоги в різних містах Російської
Імперії, але на даний час зберігся лише один — церква Свя�
тої Покрови в Санкт�Петербурзі. Впродовж 1991—1993 рр.,
після складних реставраційних робіт, церква — напівруїна
перетворилася на величний храм, один з дев'яти парафій
ПЦКП на Гадяччині.

За розмірами і монументальностями з Римарівським
храмом може зрівнятися лише церква Святої Покрови в с.
Плішивець. Протягом 1902 — 1906 рр. за ініціативою П.Ле�
вицького, першого митрополита української автокефальної
православної церкви, в Плішивцях було зведено розкішний
дев'ятибанний мурований храм за проектом відомого мос�
ковського архітектора і художника І.С. Кузнєцова. Останній
зумів не тільки відтворити в камені точну копію дерев'яної
запорізької церкви, а й удосконалити загальний силует бу�
дови, наблизивши її до початкового вигляду Новомосковсь�
кого собору в Дніпропетровській області. В часи Другої
світової війни церква стала своєрідною фортецею, що за�
хищала шлях до Гадяча. Про це нагадують численні кульові
отвори в її стінах, які лишилися нащадкам як свідчення тих
трагічних часів.

Об'єкти релігійного туризму відрізняються своєю ори�
гінальністю, неповторністю, унікальністю, підтвердженням
чого є один з найстаріших храмів Гадяччини і Полтавського
краю — Свято�Покровська церква в с. Сари. Дерев'яна, дво�
купольна, хрещата церква була побудована в 1845 році на
місці старої, що проіснувала понад 400 років. Новий храм
будували не руйнуючи старого , що лишився в середині, з
унікальними розписами та іконами. Свято�Покровська цер�
ква — шедевр українського національного храмобудуван�
ня.

Великий духовний і культурний інтерес представляють
унікальні автентичні внутрішні розписи стін та стелі церкви
Успіння Пресвятої Богородиці в с. Веприк. Розписи зроблені
у власній манері місцевими художниками Біликами коштом
парафіян у складні для українських церков 1917—1926 рр.

Значна увага в релігійному туризмі завжди приділяєть�
ся сакральним центрам — місцям з особливими властивос�
тями, які з давніх�давен притягували людей в бажанні от�
римати в священному місці частинку святості, магічної сили,
місця, які завжди були джерелом натхнення в народній твор�
чості й мистецтві, чинником формування етнічної свідомості
та ментальності. Сакральними центрами в Гадяцькому рай�
оні вважаються: цілюще джерело Івана Предтечі (Іванове
джерело), яке в народі називають Холодним, Високе узгір'я
— Красна Гірка в селі Малі Будища — місце, де був розта�
шований Красногірський Миколаївський чоловічий монас�
тир, та місце в с. Лютенька, де стояла окраса всієї гетьман�
щини — Запорізька Свято�Чепенська церква — перша ка�
м'яна церковна споруда Гадяцького повіту, одна з найвиз�
начніших пам'яток України козацької доби.

Гадяцький район — один з центрів старообрядництва
на Україні. В селі Соснівка знаходиться церква Різдва Хри�
стового — один з п'ятидесяти старообрядних (древлепра�
вославних) храмів нашої країни.

Гадяч, разом з Уманню, Бердичевом, Меджибіжем та
іншими містами України, пов'язаний з історією хасидизму,
захороненням цадиків — святих, глав хасидистських гро�
мад, які щорічно відвідують десятки тисяч прочан — хасидів
з різних країн світу. В місті у 1813 році на єврейському кла�
довищі було поховано генія і мудреця єврейського народу,
великого авторитета у законах Тори, засновника нового
напряму хасидизму Хабад, найталановитішого учня голови
хасидського руху Дова Бера з Межиріччя — Рабіна Шнеура
Залмана, завдяки якому хасидизм набув філософського та
систематичного характеру. На місці захоронення рабіна
збудовано усипальницю, яка постійно відкрита для його по�
слідовників. Кожного року, в день смерті праведника, в Га�
дяч приїжджають до 10 тис євреїв. На кошти єврейської
громади поблизу усипальниці побудовано велику синагогу,

готель для паломників, встановлено пам'ятний знак на місці
загибелі 600 євреїв у роки Другої світової війни. Отже, ха�
сидизм — духовний феномен українського єврейства, зав�
дяки розвитку релігійного туризму може і повинен стати
новою сторінкою толерантних християнсько�іудейських,
українсько�єврейських взаємовідносин.

ВИСНОВКИ
Стислий перелік об'єктів літературної та релігійної

спадщини району дає можливість говорити про перспекти�
ви розвитку на його території окремих туристичних на�
прямків — літературного та релігійного туризму, що доз�
волять доторкнутися до святинь рідної землі, збережених
у храмових спорудах, літературних творах, традиціях, зви�
чаях, обрядах, піснях, переказах українського народу. На
прикладах місцевого краєзнавчого матеріалу є можливість
формувати у туристів високі естетичні смаки, уміння сприй�
мати і оцінювати літературні твори, на прикладах окремих
історичних осіб розкривати красу людських стосунків, душі,
творчої праці тощо. Безумовно, реалізація можливостей, по�
в'язаних з розвитком означених видів туризму дозволить
створити нові робочі місця, розвинути сільську та міську
інфраструктуру, вирішити, до певної міри, комплекс про�
блем соціально�економічного порядку. І хоча адміністрація
району певну увагу приділяє розвитку духовності, для по�
вноцінної реалізації літературного та релігійного туризму
на Гадяччині слід вжити ряд невідкладних заходів: інвента�
ризувати історико�культурні, сакрально�духовні місця, па�
м'ятки, які приваблюють туристів; активізувати роботу щодо
пошуку інвесторів та залучення інших джерел фінансуван�
ня для реставрації релігійних та літературних пам'яток; ак�
тивізувати процес відтворення Чепенської церкви в с. Лю�
тенька та перетворити її на історико�меморіальний комп�
лекс — центр духовності та козацької слави району; пере�
творити на заповідну зону вулицю в м. Гадяч, що веде до
Драгоманової гори, де стоїть будинок Панаса Мирного;
відновити садибу Косач�Драгоманових в Зеленому Гаю з
метою замкнути в єдине золоте кільце туризму усі пам'ятні
місця Лесі Українки: Новоград�Волинський — Луцьк — с.
Колодяжне — Київ — Гадяч; для популяризації літератур�
ного туризму управлінню культури райдержадміністрації
ініціювати тематичні вечори, зустрічі з письменниками, по�
етами, краєзнавцями, науково�творчі конференції тощо;
краєзнавчому музею м. Гадяч розробити низку туристич�
них маршрутів літературного та релігійного спрямування та
забезпечити гідів, провідників туристичних груп, з метою
популяризації численних туристичних об'єктів району, тісно
співпрацювати з друкованими та інтернет�виданнями тури�
стичного спрямування; більшу уваги приділити паломниць�
кому туризму, який не обслуговується в районі на належ�
ному рівні, адже саме паломництво повинно стати істотним
каналом поповнення районного бюджету , сприяти створен�
ню сучасної інфраструктури туризму.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Грошово�кредитна політика зайняла ключове місце

в механізмі державного регулювання економіки. Успіх
реалізації грошово�кредитної політики та забезпечен�
ня її позитивного впливу на розвиток національного
господарства багато в чому залежать від наявності ефек�
тивної системи державного управління, скоординова�
ності дій державних регуляторів, як на рівні розробки
загальної економічної стратегії, так й на рівні прийнят�
тя тактичних операційних рішень. Через систему дер�
жавного управління шляхом застосування відповідно�
го інструментарію, до якого належать й інструменти
грошово�кредитної політики Національного банку Ук�
раїни, держава здійснює регулювання національної еко�
номіки, забезпечуючи її розвиток та стійкість до
зовнішніх шоків або загроз.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, ЯКИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Головним аспектам державного регулювання еко�
номіки приділяють увагу такі українські вчені�економі�
сти, як: В. Андрійчук, В. Базилевич, О. Кондратюк, Л. Май�
борода, С. Науменкова, В. Пилипчук, В. Плескач. Ваго�
мим дослідним внеском у формування теоретико�мето�
дологічних засад та розроблення механізмів грошово�
кредитної політики Національного банку України є здо�
бутки В. Батрименко, М. Єрмошенко, Т. Косової, С. Мі�
щенко, В. Опаріна, А. Сидорової, Л. Стрельбицької та
ін.

Безумовно, суттєве значення для дослідження впли�
ву грошово�кредитної політики Національного банку
України на економіку, має внесок таких іноземних класиків
економічної думки, як Е. Долан, Дж. М. Кейнс, П. Са�
муельсон, І. Фішер, М. Фрідмен та ін. Проте дискусій�
ним залишається питання щодо забезпечення ефектив�
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ності у досягненні цілей грошово�кредитної політики
Національного банку України, використанні її інстру�
ментів і адекватності цих інструментів існуючим еконо�
мічним умовам. Стрибкоподібні зміни валютного кур�
су, значні інфляційні очікування, високі процентні став�
ки є наслідком низької ефективності розвитку системи
державного управління грошово�кредитною політикою
Національного банку України [2, c. 131—137].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

У зв'язку з тим, що грошово�кредитна політика На�
ціонального банку України продовжує залишатися су�
перечливою, закритою та недостатньо зрозумілою, що
не сприяє формуванню довіри до монетарної влади з
боку суб'єктів господарювання або населення, то зав�
данням дослідження статті є оцінка дієвості державно�
го управління грошово�кредитною політикою з метою
забезпечення її позитивного впливу на розвиток Націо�
нального банку України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
В Україні головним суб'єктом грошово�кредитної

політики є Національний банк України (далі — НБУ).
Крім нього, у виробленні грошово�кредитної політики
беруть участь інші органи державного регулювання —
це Miнicтеpcтво фінансів України, Міністерство еконо�
мічного розвитку і торгівлі України, Верховна Рада Ук�
раїни. Проте вирішальна роль у розробленні та реалі�
зації монетарної політики належить НБУ, оскільки він
несе відповідальність перед суспільством за стан моне�
тарної сфери.

Як передбачено Конституцією України (ст. 100),
Рада НБУ самостійно розробляє основні засади грошо�
во�кредитної політики та здійснює контроль за її про�
веденням. Основною функцією НБУ є забезпечення ста�
більності грошової одиниці (ст. 99 Конституції Украї�
ни). Крім того, НБУ має право вживати заходи впливу
щодо порушників чинного законодавства. Так, у разі по�
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рушення банком або іншою установою банківського за�
конодавства України, нормативних актів НБУ, прове�
дення ризикових операцій, які загрожують інтересам
вкладників та кредиторів, НБУ має право вимагати усу�
нення виявлених порушень [6, с. 101—106].

Метою грошово�кредитної політики НБУ лишати�
меться забезпечення стабільності грошової одиниці, що
є основою для досягнення стратегічних цілей, які поля�
гають у підтримці стійкого та збалансованого економі�
чного розвитку, а також підвищенні зайнятості, реаль�
них доходів та стандартів життя населення. Внутрішні
аспекти стабільності національної грошової одиниці
розглядатимуться в контексті необхідності забезпечен�
ня цінової стабільності. Забезпечення цінової стабіль�
ності передбачає створення фундаментальних переду�
мов для підтримання низькоінфляційного середовища
на довгостроковій основі і забезпечення стійкості на�
ціональної грошової одиниці до впливу дестабілізую�
чих чинників.

Зовнішні аспекти стабільності грошової одиниці
розглядатимуться не лише з точки зору утримання об�
мінного курсу гривні в певних межах, а і з урахуванням
необхідності забезпечення таких умов та параметрів
функціонування валютного сегменту ринку, які не ма�
ють негативного впливу на інвестиційні рішення або очі�
кування економічних агентів, не провокують формуван�
ня або поглиблення макроекономічних, валютних та
пруденційних ризиків, дають змогу мінімізувати вплив
зовнішніх шоків фінансового характеру [8].

У середньостроковій перспективі НБУ необхідно
концентрувати зусилля на створенні спільно з Урядом
макроекономічних, фінансових або інституційних умов
для переходу до монетарного режиму, що грунтується
на ціновій стабільності. План заходів з переходу до но�
вого монетарного режиму має відображати питання
макроекономічної та фінансової збалансованості, зас�
тосування більш гнучких курсових режимів, розвитку
внутрішнього ринку капіталів та ін.

Запровадженню такого режиму повинна передува�
ти системна робота з удосконалення чинного законо�
давства, зокрема, необхідно ініціювати внесення змін до
Законів "Про Національний банк України" та "Про Ка�
бінет Міністрів України" в частині більш чіткого визна�
чення поняття "стабільність національної грошової оди�
ниці", а також визначення або розмежування відпові�
дальності за забезпечення цінової стабільності в країні.
На виконання зазначених завдань та основної мети гро�
шово�кредитної політики НБУ повинен передбачити на�
ступні заходи [3, с. 124—132]:

— посилити роль процентної політики в розвитку
грошово�кредитного ринку, вжиття заходів щодо
мінімізації впливу на ставки неринкових чинників, особ�
ливо за рахунок кореляції між обліковою ставкою та
іншими ставками за операціями НБУ;

— створювати умови для збільшення попиту на
національну валюту і зниження за рахунок цього
рівня доларизації економіки національного госпо�
дарства;

— застосовувати режим керова�
ного плавання обмінного курсу, що
повинен супроводжуватися гнучким
обмінним курсом гривні щодо кур�
соутворюючої валюти, удоскона�
ленням системи валютного регулю�
вання в напрямі здійснення лібера�
лізації з урахуванням конкретних
макроекономічних реалій, прове�
денням інтервенції на міжбанківсь�
кому валютному ринку для зглад�
жування сезонних коливань, ство�
ренням передумов для розвитку
інструментів хеджування валютних
ризиків;

— стимулювати комерційні бан�
ки до покращання якості управління активами та паси�
вами, удосконалення кредитних процедур (у т.ч. в час�
тині оцінки ризиків надання позик в іноземній валюті
суб'єктам економіки, що не мають постійних джерел
валютних доходів) або зменшення ризиків нестабіль�
ності в діяльності комерційних банків;

— продовжувати розвиток безготівкових розра�
хунків, зокрема, шляхом сприяння поширенню платіж�
них засобів, упровадження нових технологій та розши�
рення спектра банківських операцій щодо створення
уніфікованої інфраструктури або розширення багато�
функціональних смарт�карток.

Залежно від економічних перемінних та пов'язаних
з ними тактичних цілей визначаються методи монетар�
ної політики. Вибір методів монетарної політики є пре�
рогативою НБУ. Останнім часом у процесі реалізації
грошово�кредитної політики НБУ використовує певний
інструментарій, який охоплює: визначення норм обо�
в'язкових резервів, процентну політику, рефінансуван�
ня комерційних банків, операції з цінними паперами на
відкритому ринку, підтримання курсу національної ва�
люти і регулювання імпорту та експорту капіталу (рис.
1).

За характером впливу на грошово�кредитну сферу
політика резервних вимог — інструмент безпосереднь�
ого втручання регулятивного органу у функціонування
банківської системи. При цьому резервні вимоги — це
своєрідний податок на банки, що негативно впливає на
обсяг "працюючих" активів й, отже, на прибутковість
комерційних банків. Намагаючись компенсувати втра�
чений прибуток, комерційні банки підвищують вартість
кредитів, знижують процентні ставки за депозитами,
здійснюють реструктуризацію пасивів, що, у свою чер�
гу, призводить до зниження ефективності використан�
ня залучених коштів.

Однак окрім жорсткого адміністративного впливу
політика обов'язкових резервних вимог може також ви�
користовуватися НБУ як засіб антициклічної чи анти�
інфляційної політики. Резервні вимоги пов'язані з по�
казниками грошової маси та їхня взаємодія з іншими
макроекономічними показниками відбувається через
трансмісійний механізм впливу грошової пропозиції на
реальний сектор економіки — на ринок інвестицій,
рівень цін тощо. Враховуючи такі властивості резерв�
них вимог НБУ із метою стимулювання інвестиційної
активності проводить політику, спрямовану на знижен�
ня норм резервних вимог, а тимчасове збільшення нор�
ми обов'язкового резервування спричинює зниження
інфляційного тиску або сприяє стабільності курсу на�
ціональної валюти [10, с. 402—411].

Що стосується такого інструмента монетарної полі�
тики НБУ як процентна політика, то цей інструмент гро�
шово�кредитного регулювання економіки полягає в
тому, що НБУ визначає рівень процентних ставок за об�
ліковими кредитами, які він надає комерційним банкам
у порядку рефінансування активних операцій. Обліко�
ва ставка НБУ має особливий статус в економіці. Вона є
ціною за якою НБУ емітує гроші в оборот у процесі пер�
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Рис. 1. Інструментарій грошовоOкредитної політики НБУ
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винної безготівкової (кредитної) емісії, що дає підста�
ви вважати облікову ставку ціною грошей, на яку оріє�
нтуються всі суб'єкти грошового ринку.

Змінюючи рівень облікової ставки НБУ впливає на
пропозицію грошей. Підвищення рівня облікової став�
ки веде до подорожчання кредитів НБУ для комерцій�
них банків. У цьому випадку банки прагнутимуть ком�
пенсувати втрати, викликані зростанням облікової став�
ки, тобто подорожчанням кредиту шляхом підвищення
ставок за кредитами, яких вони надають позичальникам.
Крім того, подорожчання кредитів НБУ стримує попит
на кредит з боку комерційних банків. У кінцевому
підсумку підвищення рівня облікової ставки призводить
до падіння обсягів рефінансування, зменшення грошо�
вої бази і звуження пропозиції грошей. Зниження НБУ
рівня облікової ставки має зворотний вплив. Воно сти�
мулює зростання попиту на кредит з боку комерційних
банків, веде до зростання обсягів рефінансування,
збільшує грошову базу і розширює пропозицію грошей
[9, с. 77—82].

Крім того, процентна політика НБУ впливає на ди�
наміку обмінного курсу національної валюти через сти�
мулювання припливу чи відпливу короткострокових
капіталів, які переміщуються між країнами у пошуку
найбільш прибуткового розміщення. Підвищення об�
лікової ставки стимулює приплив короткострокових
капіталів у країну з тих країн, де облікова ставка ниж�
ча, та сприяє поліпшенню стану платіжного балансу й
зростанню обмінного курсу національної валюти. У разі
зниження НБУ облікової ставки має місце відплив капі�
талів із країни у ті країни, де облікова ставка вища, що
зумовлює падіння обмінного курсу валюти.

Щодо рефінансування комерційних банків, то воно
як інструмент грошово�кредитної політики тісно пов'я�
зане з процентною політикою, проте має й свої особли�
вості. Цей інструмент базується на функції НБУ як "кре�
дитора в останній інстанції". Комерційні банки зверта�
ються до нього за кредитом найчастіше у разі появи тим�
часового дефіциту первинних резервів (коштів на корес�
пондентському рахунку в НБУ). Такі позики банки про�
сять, як правило, на короткий строк та одержують у
порядку переобліку комерційних векселів або під зас�
таву цінних паперів. Надаючи названі кредити НБУ
збільшує первинні резерви комерційних банків, а отже,
і загальну суму грошей в обігу [1, с. 60—62].

У країнах із розвинутими ринковими відносинами
центральний банк надає кредити комерційним банкам і
фінансово�кредитним установам, рефінансуючи їхні

активні операції, тобто здійснюючи переоблік комер�
ційних векселів та надаючи ломбардний кредит. НБУ та�
кож використовує такі види кредитування, проте на
початку діяльності НБУ застосовував як адміністра�
тивні, так й ринкові методи кредитування, причому су�
б'єктами кредитування були і господарюючі суб'єкти, і
Міністерство фінансів України. НБУ кредитував дефі�
цит державного бюджету і надавав централізовані кре�
дити певним секторам національної економіки, тобто
опосередковано покривав недостачу ресурсів для фінан�
сування державного сектора економіки (рис. 2).

В останні десятиріччя центральні банки країн із роз�
винутою економікою віддають перевагу такому інстру�
менту грошово�кредитної політики як проведення опе�
рацій із цінними паперами на відкритому ринку. По�
літика відкритого ринку полягає у змінах обсягів купівлі
та продажу цінних паперів центральним банком. Опе�
рації центрального банку, зокрема НБУ, зумовлюють
зміну резервів банків, що, у свою чергу, позначається
на обсязі та вартості банківських кредитів. НБУ продає
цінні папери зі свого портфеля, коли йому потрібно ста�
білізувати або зменшити масу грошей в обігу, стри�мати
зростання платоспроможного попиту й, отже, сприяти
підвищенню рівня процентної ставки та знизити інфля�
цію [7].

Якщо НБУ продає цінні папери безпосередньо ко�
мерційним банкам, то в цьому разі зменшуються над�
лишкові резерви банків, а депозитна база, тобто сума
залучених коштів, залишається постійною. Зменшення
банківських резервів породжує мультиплікативне ско�
рочення грошової маси. Якщо НБУ продає цінні папери
небанківським учасникам (дилерам) фондового ринку,
то в такому разі зменшуються резерви комерційних
банків, що обслуговують небанківських дилерів і одно�
часно зменшується депозитна база банків, оскільки для
розрахунків із НБУ за куплені цінні папери небанківські
дилери використовують депозити.

Політика відкритого ринку застосовується в регу�
лятивній діяльності НБУ, оскільки він найбільш дійовий
та гнучкий метод грошово�кредитної політики. Резуль�
тати його застосування НБУ може точно спрогнозува�
ти та передбачити, його дія забезпечує ефективний
вплив на грошовий ринок, а отже, і на економіку націо�
нального господарства в цілому. Позитивні аспекти цьо�
го методу грошово�кредитної політики полягають у
тому, що НБУ са�мостійно визначає обсяг, час й напрям
здійснення операцій на відкритому ринку та повністю
контролює його реалізацію (рис. 3).
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 Рис. 2. Методи кредитування Національного банку України
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Що стосується наступного інструмента грошово�кре�
дитної політики НБУ — політики підтримання курсу націо�
нальної валюти, то він охоплює операції НБУ із управління
валютними резервами. НБУ забезпечує управління валют�
ними резервами, здійснюючи валютні інтервенції шляхом
купівлі�продажу іноземної валюти на валютних ринках, із
метою підтримання курсу національної валюти відносно
іноземних валют і впливу на загальний попит та пропози�
цію грошей у державі. Якщо на валютному ринку попит на
іноземну валюту, яка є базовою для визначення курсу на�
ціональної валюти, перевищує пропозицію, це призведе до
падіння курсу національної валюти та її девальвації.

Щоб цього не допустити, НБУ продає частину сво�
го валютного резерву, урівноважуючи попит із пропо�
зицією й, відповідно, підтримуючи курс валюти. Під час
продажу валютного резерву виникає ситуація з грошо�
вою масою в обігу, як й у разі продажу цінних паперів,
тобто вона скорочується, а при купівлі НБУ іноземної
валюти відбувається емісія грошей і збільшення об�сягу
грошової маси в обігу. До купівлі іноземної валюти на
валютному ринку НБУ вдається тоді, коли пропозиція
на таку валюту перевищує попит й це призведе до ре�
вальвації національної валюти. І девальвація, і реваль�
вація валюти — це відхилення від сталого економічного
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Рис. 3. Механізм проведення операцій із цінними паперами на відкритому ринку
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Рис. 4. Вплив чинників на зв'язок валютного курсу з іншими економічними категоріями
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процесу, й тому НБУ прагне або зовсім не допускати
таких явищ, або регулювати курс національної валюти
в межах заздалегідь визначеного валютного коридору
[4, с. 93—96].

Валютний курс відхиляється від вартісної основи під
впливом попиту або пропозиції валюти. Співвідношен�
ня попиту та пропозиції залежить від багатьох чинників,
які відображають зв'язок валютного курсу з іншими
економічними категоріями — вартістю, ціною, гроши�
ма, процентом, платіжним балансом та ін. (рис. 4). В
умовах плаваючих валютних курсів посилився вплив їх
змін на рух капіталів, особливо короткострокових, що
позначається на валютному стані. У результаті приплив
спекулятивних іноземних капіталів у країну, курс валю�
ти якої підвищується, може підвищити обсяг позичко�
вих капіталів та капіталовкладень, що використовуєть�
ся для розвитку національної економіки та покриття
дефіциту бюджету. Відплив капіталів з країни призво�
дить до їх нестачі, зменшення інвестицій та зростання
безробіття [5, с. 49—53].

Тому регулювання імпорту та експорту капіталу є
інструментом впливу на грошову масу в обігу, який зас�
тосовується НБУ через: реєстрацію імпорту та експор�
ту капіталу; установлення максимальних і мінімальних
розмірів процентних ставок за іноземними депозитами
в українських банках та установлення для осіб, які ма�
ють борги перед нерезидентами, обов'язкового безпро�
центного вкладення частини від суми зобов'язань в упов�
новажених банках України [6, c. 101—106].

Відчутно впливають на стан грошового обігу в країні
іноземні фінансові інвестиції, що вкладаються в націо�
нальні цінні папери зі спекулятивними цілями. Це стосуєть�
ся вкладень іноземними інвесторами капіталу в боргові
зобов'язання держави. Якщо привабливість цінних паперів
знижується, відбувається відплив іноземного капіталу з
країни, що провокує зниження курсу національної валю�
ти. Як наслідок, виникає необхідність вживання з боку НБУ
і Міністерства фінансів України певних заходів, серед яких
— це підвищення процентної ставки та рівня дохідності
емітованих державою цінних паперів.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
У статті зазначено, що розгортання кризових явищ

в українській економіці виявило проблемні питання в
реалізації грошово�кредитної політики, які знижують
її ефективність як інструмента макростабілізації і роз�
витку економіки країни. Хоча за роки становлення рин�
кової системи в країні сформовано основні складові
інституційного забезпечення грошово�кредитної по�
літики і запроваджено сучасний грошово�кредитний
інструментарій, застосування НБУ ринкових методів
грошово�кредитної політики характеризується досить
низькою ефективністю.

Тому реформування складових грошово�кредитної
політики НБУ повинно здійснюватись завдяки вдоско�
наленню його нормативно�правового регулювання, бан�
ківського нагляду та корпоративного управління бан�
ківськими установами.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Світовий металургійний ринок є висококонкурент�

ним. Головними конкурентними перевагами на цьому
ринку є ціна і якість, тому провідні гравці вкладають
значні кошти в технічне переозброєння підприємств і
вертикальну інтеграцію. І якщо лідерами по приросту
виробництва продукції є азіатські компанії [10], то на
цьому фоні Україна, як і інші виробники з пострадянсь�
кого простору, втрачають за останні роки позиції на
ринках збуту [15]. В той же час, підприємства металургії
є одними з базових елементів, що забезпечують ста�
більність економіки України [2, с. 122—123], і втрачен�
ня ринкових позицій та неефективність їх діяльності
негативно позначаються на економіці країни. Саме тому,
важливим завданням сьогодні стає забезпечення кон�
курентоспроможності підприємств металургії на гло�
бальних ринках. Вирішення цієї проблеми пов'язане з
формуванням дієвого інструментарію стимулювання
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних
підприємств металургії.
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THE MECHANIZM OF STRATEGIC MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF METALLURGICAL
ENTERPRISES BASED ON LOGISTIC APPROACH

У статті представлено механізм стратегічного управління підвищенням конкурентоспроможності

підприємства металургії. Визначено та охарактеризовано структуру даного механізму, виокремлено склаP

дові, удосконалення яких доцільно здійснювати шляхом застосування інструментарію логістичного підхоP

ду. Охарактеризовано систему логістичного забезпечення конкурентоспроможності підприємств метаP

лургії та визначено взаємозв'язок та взаємозалежність її елементів з механізмом забезпечення конкуP

рентоспроможності підприємства металургії.

The article presents the mechanism of strategic management to increase competitiveness of iron & steel

enterprise. The structure of the mechanism is defined and characterized, the components are singled out which

are to be improved through the tools of logistic approach. The system of logistics support to ensure the

competitiveness of iron & steel enterprises is characterized; the relationship and interdependence of its elements

with a mechanism to ensure the competitiveness of iron & steel enterprises is defined.
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Ключові фактори підвищення конкурентоспромож�
ності сучасних підприємств металургії мають інтерак�
тивний характер, є сплетенням взаємопов'язаних з со�
бою факторів, які утворюють багатовимірний простір.
Їх не слід сприймати як поодинокі ізольовані змінні,
але — як набір взаємно залежних елементів, активних в
тому самому часовому горизонті і взаємно проникних.
З цих позицій доцільним для застосування в якості
інструменту стимулювання конкурентоспроможності
підприємств металургії є логістичний підхід. На відміну
від вузького розуміння логістики [14], її розгляду лише
в процесах транспортування, складування, управління
запасами, пропонується застосовувати логістичне мис�
лення ширше, зокрема, в процесах забезпечення опти�
мізації логістичних процесів [13], мінімізації витрат,
розвитку системи управління підприємством.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР
Тенденції розвитку та конкурентоспроможності

підприємств металургії є предметом дослідження таких



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

83www.economy.in.ua

вчених, як В.О. Лазарєв, О.А. Шакура, А.Г. Музиченко,
В.Н. Ращупкина, Я.В. Хоменко, О.А. Пастушенко,
Н.А. Крикун та інші. Зокрема, слід виділити роботи
А.Г. Музиченко [9], в якій досліджуються конкурентні
інноваційні стратегії в металургійному комплексі Украї�
ни в посткризовий період, Я.В. Хоменко [17], в якій роз�
глянуто актуальні питання визначення факторів конку�
рентоспроможності підприємств металургії, тенденції
розвитку яких вказують на необхідність розробки і
впровадження більш досконалого аналітичного апара�
ту, та О.Г. Кошелєвої [5], де дано оцінку тенденціям роз�
витку підприємств металургії.

Увагу в своїх дослідженнях перелічені вчені приділя�
ють передусім актуалізації та аналізу інноваційної скла�
дової конкурентної політики підприємств, питанням уп�
равління розвитком цих підприємств. Натомість, недостат�
ня увага приділяється аналізу потенціалу застосування
логістичного підходу для розвитку методології стратегіч�
ного управління підприємствами металургії, орієнтованого
на забезпечення довгострокової конкурентоспромож�
ності цих підприємств. Саме в цьому контексті, на нашу
думку, потребують комплексного дослідження та прове�
дення детального аналізу проблеми розвитку підприємств
металургії, і саме ця проблематика є предметом дослід�
ження в даній науковій статті, що й визначило її мету.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження структури та формування

наукових рішень стосовно розвитку механізму стратегіч�
ного управління підвищенням конкурентоспроможності
підприємства металургії на основі логістичного підходу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Конкурентоспроможність підприємств металургії,

на думку автора, потрібно розглядати як систему, що
складається з чотирьох підсистем (рис. 1). На представ�
леній схемі конкурентоспроможність трактується як
агрегат — система, складена з чотирьох елементів, які з
собою стисло пов'язані, підлягають впливу зовнішньо�
го середовища і входять в інтерактивні співвідношення
з безпосереднім конкурентним оточенням.

Аналізуючи залежності, що склались між відособ�
леними складниками цієї системи (конкурентні потоки),
можна сказати, що потенціал конкурентоспроможності
підприємств металургії впливає на конкурентні перева�
ги, які у свою чергу зумовлюють вибір інструментів кон�
куренції, що дозволяють здобути і утримувати конку�

рентної позиції. Організаційно�економічна дійсність
підприємства металургії однак є набагато більш склад�
ною [3, с. 5—10; 4, с. 85–88], тому іноді важко визнати,
що саме принципово визначає потенціал конкурентос�
проможності і є ключовим фактором, що забезпечує до�
сягнення визначених позицій на ринку, а головне — що
буде визначати такі позиції в майбутньому.

Розробка ефективного механізму стратегічного
управління конкурентоспроможністю металургійного
підприємства вимагає з'ясування його економічної суті
і структури, оскільки природа внутрішніх складових
управління підприємством є різноманітною (органі�
заційні, структурні, технічні, економічні, адміністра�
тивні, матеріальні чинники [1; 12]). На думку автора,
такий механізм передбачає наявність системи конкрет�
них базових елементів, які під впливом конкурентного
середовища забезпечують розробку, прийняття і реалі�
зацію економічних рішень для задоволення потреб ме�
талургійного підприємства в розвитку конкурентних
переваг та посиленні конкурентних позицій на ринку
відповідно до поставлених стратегічних цілей. Еконо�
мічний механізм передбачає економічні інструменти і ва�
желі [8, с. 36—37]. Інструменти економічного механіз�
му містять, в тому числі, підходи і методи інструмента�
рію логістичного підходу.

Існує багато інтерпретацій деталізації складових
частин економічних механізмів функціонування і роз�
витку підприємств, але більшість учених сходяться на
загальних позиціях [11; 16, с. 98—100]: на дію цього ме�
ханізму можуть впливати:

— об'єктивні (дія економічних законів);
— суб'єктивні чинники (застосування економічних

законів людиною).
Жодна економічна система або механізм також не

працює без людського ресурсу, в той же час кожна еко�
номічна система діє в конкретному середовищі, спожи�
ваючи певні ресурси і впливаючи певним чином на це
середовище.

Отже, стає зрозумілим, що на формування ефектив�
ного механізму стратегічного управління конкурентос�
проможністю підприємства металургії впливає су�
купність чинників, кількість і конфігурація яких зале�
жить від обраного підходу до управління, його вивчен�
ня і застосування, масштабу, міри деталізації і специ�
фіки виробництва.

Механізм стратегічного управління конкурентосп�
роможністю підприємства металургії автор розглядає
як систему організаційних, технологічних, економічних
і екологічних важелів і методів управління, які в про�
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конкурентоспроможності

потенціал 
конкуренто-
спроможності 

сукупність матеріальних і нематеріальних запасів підприємства, 
ключових компетенцій і здібності, що дозволяють здобути 
конкурентні переваги над суперниками

відносна 
конкурентна 
перевага 

ефект дійового використання конфігурації складників потенціалу 
конкурентоспроможності, що дозволяють підприємству мати 
привабливі ринкові пропозиції

інструменти 
конкуренції 

знаряддя і методи формування капіталу клієнтів а також створення 
вартості фірми, що свідомо і доцільно використовуються 
підприємством

конкурентні 
позиції 

досягнутий підприємством результат в даному секторі, що 
розглядається на тлі результатів, отриманих  конкурентами, іншими 
словами –  місце та масштаб економічних і позаекономічних вигод, 
яких підприємство забезпечує своїм вигодонабувачам, в порівнянні з 
конкурентами

Зовнішнє 
конкурентне 
середовище

Рис. 1. Система конкурентоспроможності підприємств металургії

Джерело: розроблено автором.
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цесі взаємодії і взаємозв'язку забез�
печують досягнення стратегічних
цілей підвищення конкуренто�
спроможності підприємства за допо�
могою:

— сукупності споживчих власти�
востей металургійної продукції, що
виробляється;

— забезпечення попиту на про�
дукцію на ринку при оптимальних
витратах на виробництво і рівні цін;

— реалізації продукції спожива�
чам різними каналами збуту, що за�
безпечує ефективну діяльність і роз�
виток підприємства металургії в рин�
кових умовах.

У складі механізму стратегічного
управління конкурентоспроможні�
стю підприємств металургії автор
пропонує виділити наступні струк�
турні елементи (рис. 2). Актуальною
є проблема адаптації даного механі�
зму до динамічних і мінливих умов
конкурентного середовища.

Планування і прогнозування,
фінансування і кредитування, оподат�
кування і стимулювання, форми і ме�
тоди організації праці і виробництва,
економічні стосунки, ціноутворення,
принципи розподілу доходів, орга�
нізація управлінської і маркетингової
діяльності [7, с. 18], можуть бути
ефективними лише у разі адаптації
конкретних форм їх реалізації і до
зовнішнього конкурентного [6, с. 29—
33], і до внутрішнього середовища
підприємства металургії. Одним з
шляхів вирішення цієї проблеми є по�
силення впливу внутрішніх економіч�
них важелів на кінцеві результати ро�
боти підприємства і можливість пев�
ної зміни характеру і способів їх дії у
рамках стратегії підвищення конку�
рентоспроможності підприємства.

Саме тому вимогою до результативного розвитку
підприємства металургії є формування методологічної
бази реалізації його стратегії в конкурентному середо�
вищі.

Подальший розвиток та деталізацію механізму стра�
тегічного управління підвищенням конкурентоспро�
можності підприємства металургії слід здійснювати з
урахуванням пріоритетності розвитку підприємств ме�
талургії як сфери діяльності із специфічними умовами
виробництва. Також необхідно визначати і вести моні�
торинг оптимальних обсягів виробництва металургійної
продукції, щоб уникнути проблем надвиробництва або
нестачі певного виду продукції. Зручним інструментом
в цьому сенсі є логістичний підхід, що має методологічні
важелі для оптимізації планування виробництва, конт�
ролю потоків фінансування і кредитування, застосуван�
ня оптимальних для конкретного підприємства форм і
методів організації праці і виробництва, рівня органі�
зації управлінської і маркетингової діяльності.

Іншими словами, в процесі управління конкурентос�
проможністю підприємства металургії слід застосову�
вати наукові і емпіричні напрацювання в сфері логісти�
ки, формуючи тим самим не лише дієвий, але і високое�
фективний, здатний трансформуватися і розвиватися
механізм стратегічного управління підвищенням конку�
рентоспроможності підприємства в конкурентному се�
редовищі.

Вибір як функція менеджменту є завжди складним і
в переважній більшості суб'єктивним процесом. Але для
ухвалення остаточного рішення необхідно володіти пев�

ною сумою знань, яка забезпечить усебічний аналіз си�
туації. Практика показує, що стратегія реалізується
лише в обставинах, коли члени організації у своїй
більшості сприймають її зміст і діють з переконанням
правильно обраного шляху.

Придатність моделі стратегічного управління для
використання при формуванні стратегії підвищення
конкурентоспроможності конкретним підприємством
металургії визначається:

— мірою передбачуваності зовнішнього середовища;
— масштабами діяльності і наявним ресурсним по�

тенціалом;
— рівнем централізації управління;
— індивідуальними якостями керівництва;
— готовністю до кардинальних стратегічних змін.
Облік цих чинників дозволить максимально індивіду�

алізувати вибір стратегії підвищення конкурентоспро�
можності підприємства металургії з наявних альтерна�
тив і використати існуючі організаційні передумови для
формування і реалізації найбільш ефективної стратегії.

Отже, управління конкурентоспроможністю перед�
бачає застосування по відношенню до підприємств еко�
номічно і соціально обгрунтованих профілактичних і
оздоровчих процедур, спрямованих на підвищення його
конкурентоспроможності, запобігання негативним на�
слідкам і недопущення неплатоспроможності. Систему
логістичного забезпечення конкурентоспроможності
підприємств металургії за сучасних умов господарюван�
ня слід розглядати як спосіб взаємодії зовнішніх і
внутрішніх механізмів їх розвитку (рис. 3).

* напівжирним шрифтом виділено напрями, за якими найбільш доцільно застосо�
вувати логістичний підхід у процесі формування інструментарію підвищення конку�
рентоспроможності підприємства металургії

Рис. 2. Складові механізму стратегічного управління
конкурентоспроможністю підприємств металургії

Джерело: розроблено автором.
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Наведена система передбачає активне залучення ло�
гістичних підходів в якості інструмента управління, що
забезпечує ефективність виробничої діяльності та роз�
ширення присутності підприємства на ринку завдяки
формуванню конкурентних переваг та посиленню кон�
курентних позицій цього підприємства.

При формуванні стратегії розвитку підприємств ме�
талургії слід враховувати необхідність комплексного,
взаємодоповнюючого використання практики диверси�
фікації структури використовуваних засобів логістич�
ного управління (для виробництва, маркетингу, збуту,
управління тощо) як основи побудови стратегії, яка має
спиратись на певні, визначені принципи розвитку та за�
безпечувати підвищення рівня відкритості економіки
підприємств, доступності інструментів управління.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Для підприємства металургії ефективність взаємо�

зв'язку логістичних процедур у процесі підвищення кон�
курентоспроможності — це комплексне відображення
кінцевих результатів використання логістичної кон�
цепції і засобів транспортної інфраструктури за певний
проміжок часу, тобто міра досягнення логістичних за�

гальних і локальних завдань підвищення конкуренто�
спроможності, поставлених перед металургійним під�
приємством, при оптимальному використанні усіх його
ресурсів (матеріальних, інформаційних, фінансових,
транспортних).

У статті представлено механізм стратегічного управ�
ління підвищенням конкурентоспроможності підприє�
мства металургії. Даний механізм припускає наявність
системи конкретних базових елементів, які під впливом
конкурентного середовища забезпечують розробку,
прийняття і реалізацію економічних рішень для задово�
лення потреби підприємства в розвитку відповідно до
поставлених стратегічних цілей. На формування дано�
го механізму впливає сукупність чинників, кількість і
конфігурація яких залежить від обраного підходу до уп�
равління, його вивчення і застосування, масштабу, міри
деталізації і специфіки виробництва. Цей механізм бу�
дується на базі економічної, організаційної, соціальної,
екологічної, правової складових і державного регулю�
вання.

Охарактеризовано систему логістичного забезпе�
чення конкурентоспроможності підприємств металургії
та визначено взаємозв'язок та взаємозалежність її еле�
ментів з механізмом забезпечення конкурентоспромож�
ності підприємства металургії.

Рис. 3. Система логістичного забезпечення конкурентоспроможності підприємств металургії

Джерело: розроблено автором.
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– існування в кожній логістичній системі 
унікальних (властивих тільки їй) бізнес-
проблем, які викликають додаткові логістичні 
витрати; 
– можливість кількісного аналізу для 
ухвалення обґрунтованих рішень 

Маркетингові: 
– розвиток маркетингових комунікацій; 
– налагодження постійних ринків збуту продукції; 
– пошук нових покупців; 
– реклама, PR
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(об’єктивні фактори) 

Застосування економічних законів людьми 
(суб’єктивні фактори) 

Механізм стратегічного управління підвищенням 
конкурентоспроможності підприємства металургії 

Напрями застосування логістичного підходу:  
– формування ефективної організаційної структури; 
– побудова ефективних міжгалузевих та 
внутрішньогалузевих відносин; 
– спеціалізація, концентрація та кооперація; 
– підвищення ефективності логістичних процедур 
та процесів; 
–  впровадження енергозберігаючих технологій; 
– диверсифікація каналів постачання сировини; 
– покращення якості роботи з постачальниками; 
– оптимізація каналів збуту; 
– покращення якості роботи зі споживачами; 
– вибір ефективних напрямів інвестування; 
–  способи створення, придбання, впровадження 
інновацій, підходи до оцінки їх ефективності; 
– управління якістю продукції; 
– модернізація навантажувально-
розвантажувальних механізмів; 
–  вдосконалення парку транспортних засобів з 
метою мінімізації впливу чинників, що негативно 
впливають на рівень прибутку підприємства; 
–  вдосконалення логістики подання транспорту 

Організаційно-управлінські:
– впровадження служби логістики; 
– реструктурізація діяльності підприємства; 
– організація контролю за виконанням 
управлінських рішень

Стратегія підвищення 
конкурентоспроможності підприємства 

металургії 

Виробничо-логістичні: 
– ефективне використання виробничих 
потужностей;  
– раціональне і повне використання матеріальних, 
трудових, фінансових і природних ресурсів;  
– розвиток інформаційно-комунікаційних систем та 
технологій у виробництві; 
– впровадження провідного досвіду організації 
виробничих процесів;  
– ресурсозберігання, що включає впровадження 
ресурсозберігаючих технологій, скорочення витрат, 
впровадження режиму економії 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах нестабільності економічного середовища

виникає потреба у чіткому й досконалому вивченні
фінансового стану суб'єктів господарювання, ключовим
елементом якого є аналіз фінансової стійкості. Фінан�
сова стійкість підприємства відзначається достатньою
фінансовою забезпеченістю безперервності основних
видів діяльності, фінансовою незалежністю від зов�
нішніх джерел фінансування, здатністю маневрувати
власними коштами, достатнім забезпеченням матеріаль�
них оборотних засобів власними джерелами покриття
тощо. Основою фінансової стійкості є раціональна
організація й використання оборотних коштів.

Сьогодні фінансова стійкість є найбільш повною
оцінкою якості господарювання будь�якого підприєм�
ства, бо характеризує як прибутковість підприємства,
так і його фінансову незалежність, вміння оптимально
використовувати оборотні та основні кошти, що дозво�
ляє ефективно здійснювати фінансово�господарську
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діяльність. Тому пошук та вибір правильної методики
визначення фінансової стійкості підприємства є чи не
найголовнішою проблемою для керівництва організації
та можливих інвесторів та кредиторів у разі залучення
зовнішніх фінансових ресурсів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В економічній літературі існує багато досліджень,
присвячених оцінці та аналізу стану фінансової
стійкості підприємства. Вказану проблематику вивчали
такі дослідники, як В.М. Кремень [1], О.М. Мельник [2],
К.К. Усатюк [3], Н.Ф. Чечетова [4], Н.Ю. Захарова [6]
тощо. Однак не існує однозначних способів визначення
фінансової стійкості підприємства, хоча найбільш по�
ширеними серед них є метод абсолютних показників,
який базується на використанні трикомпонентного по�
казника, а також метод відносних показників. Сутність
поняття фінансової стійкості досліджувалась у значній
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кількості публікацій, однак, дискусійним залишається
трактування змісту фінансової стійкості підприємства
виходячи із умов сучасної економіки. Неузгодженість
категоріального апарату генерує різні методики для виз�
начення фінансової стійкості організації. Крім того,
вказані методики часто формуються із застосуванням
неоднозначних показників, із використанням коефі�
цієнтів, що повторюються, та надмірною їх кількістю.
Сформувались різно�векторні підходи щодо розуміння
цієї категорії.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження — дослідити існуючі методики

визначення фінансової стійкості підприємства на при�
кладі кількох вітчизняних підприємств, здійснити пошук
шляхів підвищення ефективності оцінки фінансової
стійкості.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

У сучасних умовах вітчизняні суб'єкти господарю�
вання самостійно планують та здійснюють свою фінан�
сово�економічну діяльність. При цьому найбільше ува�
ги приділяється забезпеченню фінансової стабільності
та прогнозуванню можливостей економічного зростан�
ня, що є неможливим без дослідження такої базової ха�
рактеристики, як фінансова стійкість.

Фінансова стійкість підприємства є однією з ключо�
вих умов успішної й стабільної роботи підприємства в
сучасних ринкових умовах. Чим вища стійкість органі�
зації, тим більш воно незалежне від несподіваної зміни
ринкової кон'юнктури і, отже, тим менший ризик банк�
рутства. Оцінка фінансової стійкості підприємства має
на меті об'єктивний аналіз величини та структури ак�
тивів і пасивів підприємства й визначення на цій основі
міри його фінансової стійкості й незалежності.

Фінансово стійким вважається підприємство, дохо�
ди якого стабільно перевищують витрати, яке може
вільно маневрувати грошовими коштами з метою їх
ефективного використання, не допускає невиправдано
високої дебіторської та кредиторської заборгованості,
має оптимальну структуру джерел фінансування (капі�
талу) і своєчасно розраховується за своїми зобов'язан�
нями [1, 3]. Варто відзначити, що фінансово стабільне
підприємство має переваги щодо залучення інвестицій,
отримання кредитів, вибору постачальників і споживачів
та незалежне від неочікуваної зміни ринкової кон'юнк�
тури, тому, відповідно, у нього менший ризик бути не�
платоспроможним й опинитися на межі банкрутства.

Як уже зазначалося, для оцінювання фінансової
стійкості підприємства найчастіше використовується
аналіз абсолютних та відносних показників. При ви�
користанні першого методу здійснюється аналіз 1) над�
лишку або нестачі власних оборотних коштів, необхі�
дних для функціонування підприємства; 2) надлишку
або нестачі власних, а також середньострокових і
довгострокових позикових оборотних коштів; 3) над�
лишку або нестачі загальної величини оборотних
коштів [3].

Аналіз відносних показників фінансової стійкості
передбачає знаходження коефіцієнта автономії, фінан�
сової стійкості, коефіцієнта фінансування, маневреності
власних оборотних засобів тощо. Для обчислення
коефіцієнтів фінансової стійкості використовується
форма 1 "Баланс" [5]. Але відзначаються деякі коливан�
ня рекомендованих значень зазначених коефіцієнтів, що
ускладнює їх інтерпретацію. Крім того, у ході обгрун�
тування фінансової стійкості значення показників по�
трібно порівнювати також з середньогалузевими.

Відповідно до показника забезпечення запасів і ви�
трат власними та позиченими коштами можна виділити
такі типи фінансової стійкості підприємства:

— абсолютна фінансова стійкість (такий тип харак�
теризується тим, що всі запаси підприємства покрива�

ються власними оборотними коштами, тобто організа�
ція не залежить від зовнішніх кредиторів);

— нормально стійкий фінансовий стан (підприєм�
ство використовує для покриття запасів крім власних
обігових коштів також і довгострокові залучені кошти);

— нестійкий фінансовий стан (є порушення платос�
проможності, при якому зберігається можливість від�
новлення рівноваги за рахунок поповнення джерел влас�
них коштів, скорочення дебіторської заборгованості,
прискорення оборотності запасів);

— кризовий фінансовий стан (підприємство знахо�
диться на межі банкрутства).

При діагностиці імовірності банкрутства суб'єктів
підприємницької діяльності фінансова стійкість здатна
забезпечити життєздатність підприємства та конкурен�
тоспроможність, можливість розвитку в короткостро�
ковій та довгостроковій перспективі. Також фінансово
стійкі суб'єкти підприємництва мають переваги під час
залучення інвестицій і підбору кваліфікованого персо�
налу.

Стабільний фінансовий стан підприємства визна�
чається такими першочерговими елементами:

1) прибутковість роботи підприємства;
2) оптимальність розподілу прибутку, що залишив�

ся у розпорядженні підприємства після сплати податків
і обов'язкових платежів;

3) наявність власних фінансових ресурсів: не лише
мінімально необхідного

рівня для організації виробничого процесу, а й для
збуту продукції;

4) раціональне розміщення основних і оборотних
фондів;

5) платоспроможність та ліквідність.
Для визначення рівня фінансової стійкості підприє�

мства необхідний аналіз складу і розміщення активів й
пасивів господарюючого суб'єкта; динаміки та структу�
ри джерел фінансових ресурсів; наявності власних обо�
ротних коштів; кредиторської заборгованості; наявності
і структури оборотних коштів; дебіторської заборгова�
ності; платоспроможності.

Всі показники фінансової стійкості можна об'єдна�
ти в 5 груп за наступними характеристиками:

— можливості погашення поточних зобов'язань;
— рух поточних активів;
— власний капітал;
— результати основної діяльності;
— інформація про стан ринку.
Виконані у таблиці 1 розрахунки показників фінан�

сової стійкості вітчизняних підприємств легкої промис�
ловості ТОВ "Мангуст, ЛТД", ПАТ "Швея", ТОВ "Ка�
рат" і ВАТ "Демітекс" загалом свідчать про їх низький
рівень фінансової стійкості, що в першу чергу зумовле�
но наявністю довгострокових зобов'язань. Проаналізу�
вавши основні відносні показники фінансової стійкості
вказаних підприємств, зауважимо, що за аналізований
2014 рік значення показників є досить різними і не по�
казними для загальної оцінки фінансової стійкості. Ба�
чимо, що протягом аналізованого періоду багато з роз�
рахованих показників не відповідають нормативним зна�
ченням, однак є й такі, що цілком вписуються у вста�
новлені норми. Тому можна зробити висновок, що про�
сто порахувати коефіцієнти фінансової стійкості та по�
рівняти їх значення з нормативними значеннями, або зі
значеннями попередніх періодів, або між кількома
підприємствами даної галузі недостатньо. Потрібен
більш глибший аналіз для визначення реального фінан�
сового стану організації і перспектив його покращен�
ня.

Щоб оцінка фінансової стійкості була більш ефек�
тивною, авторська методика аналізу коефіцієнтів повин�
на включати:

— знаходження авторського так званого сумарно�
го комплексного порівняльного показника оцінювання
(СКППО) фінансової стійкості;
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— порівняння знайдених коефіцієнтів підприємства
з показниками найсильніших конкурентів та з серед�
ньогалузевими показниками;

— здійснення прогнозів порахованих показників на
майбутнє з метою контролю й якісного планування
фінансово�господарської ситуації підприємства.

Актуальним залишається визначення найбільш уні�
версальних й оптимальних показників, особливо за умо�
ви знаходження рівня фінансової стійкості декількох
підприємств. Здійснимо власне авторське дослідження
комплексної порівняльної системи оцінки фінансової
стійкості промислових підприємств, яка дозволить ви�
значити ефективність їх діяльності порівняно з норма�
тивами і стосовно один одного, тобто яка дасть мож�
ливість знайти не лише рівень фінансової стійкості ок�
ремо взятого підприємства, але й порівняти зі значен�
нями інших підприємств і ранжувати їх. Така система є
ефективною, адже дозволяє визначити місце підприєм�
ства серед інших підприємств певної галузі, виділити
найсильніші й стимулювати слабших до покращення
своєї діяльності.

На думку автора, комплексна порівняльна система
оцінювання дозволить отримати оцінку фінансового
стану підприємства у числовому вираженні, яке присво�
юється йому після певних обрахунків, які будуть деталь�
но описані нижче. За СКППО фінансової стійкості ви�
значимо місце підприємства серед усіх порівнюваних.

Комплексна порівняльна система оцінки фінансо�
вої стійкості підприємств промислового виробництва

дозволить інвесторам вибрати саме те підприємство,
яке відповідає їх критеріям, допоможе правильно роз�
містити свої вільні фінансові ресурси, забезпечити збе�
реження своїх вкладів та отримати найбільші можливі
прибутки. Вона здійснюється на основі даних офіцій�
ної звітності, тому її об'єктивність значною мірою за�
лежить від достовірності даних, за якими виконують�
ся розрахунки, і системи використовуваних показ�
ників.

Автором окреслено такі основні етапи методики
знаходження комплексного порівняльного показника
оцінки (КППО) фінансової стійкості підприємств:

1) збір й аналітична обробка вихідної інформації за
певний період;

2) обгрунтування системи показників, що викорис�
товуватимуться для комплексної порівняльної оцінки
фінансової стійкості;

3) розрахунок підсумкового (сумарного) комплек�
сного порівняльного показника оцінки фінансової
стійкості;

4) класифікація (ранжирування) підприємств за рів�
нем фінансової стійкості.

Авторський алгоритм визначення КППО фінансо�
вого стану підприємства передбачає наступні етапи:

1. Формування вихідної системи показників за на�
прямами оцінки: платоспроможність підприємства,
якість активів, фінансова стійкість майновий стан.

2. Визначення набору найвагоміших коефіцієнтів за
кожним з обраних напрямків або за допомогою коре�

№ Показник 
ТОВ "Мангуст, ЛТД" ТОВ "Карат" ПАТ "Швея" ВАТ "Демітекс" 

Значення Відхилення 
на кін. року Значення Відхилення 

на кін. року Значення Відхилення 
на кін. року Значення Відхилення 

на кін. року 

1 Коефіцієнт автономії 
(>=0,5) 0,128 0,026 0,929 0,004 0,750 -0,040 0,449 0,001 

2 Коефіцієнт 
фінансування (<1) 1,842 -0,957 1,076 -0,005 1,035 -0,060 0,815 0,005 

3 Коефіцієнт фінансової 
стійкості [0,85; 0,9] 0,146 0,032 1,180 0,073 0,68 0,153 0,990 0,060 

4 
Коефіцієнт маневреності 
власного капіталу [0,4; 
0,6] 

0,735 -0,055 0,354 0,000 0,13 -0,040 1,250 -0,002 

5 Коефіцієнт фінансової 
залежності (<=1) 0,872 -0,026 0,908 0,106 1,330 -0,080 0,551 0,080 

6 

Коефіцієнти 
забезпеченості 
оборотних коштів 
власними оборотними 
засобами (>=0,1) 

0,240 -0,035 0,460 0,052 0,070 0,009 0,850 0,078 

7 

Коефіцієнт 
співвідношення 
реальних активів і 
вартості майна (>=0,5) 

0,111 -0,082 0,050 0,004 0,430 0,062 0,839 0,101 

8 Коефіцієнт поточних 
зобов’язань (>0,5) 0,832 0,024 0,680 0,018 0,905 -0,019 0,460 0,079 

9 
Коефіцієнт 
довгострокових 
зобов’язань (0) 

0,168 -0,024 0,120 0,005 0,130 0,090 0,540 0,052 

10 

Коефіцієнт 
співвідношення 
необоротних активів і 
власного капіталу [0,5; 
0,8] 

0,606 -0,052 1,058 0,040 1,130 -0,040 1,631 0,100 

11 
Коефіцієнт загальної 
заборгованості 
(зниження) 

0,015 -0,006 0,071 0,002 0,068 -0,010 0,130 0,005 

12 
Коефіцієнт реальної 
вартості основних 
засобів (-) 

0,234 -0,015 0,579 -0,008 0,361 0,002 0,086 0,001 

13 

Коефіцієнт 
співвідношення 
позикового і власного 
капіталу (<=1) 

1,150 0,007 1,210 0,012 0,330 -0,080 1,227 0,030 

14 Коефіцієнт фінансового 
левериджу (<0,25) 0,930 0,045 0,706 0,016 0,770 0,090 0,663 -0,014 

Таблиця 1. Аналіз відносних показників фінансової стійкості промислових підприємств у 2014 році
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ляційного аналізу взаємозв'язків між окремими коефі�
цієнтами, або за допомогою експертного методу.

3. Визначення для кожного коефіцієнта критично�
го значення.

4. Визначення вагомості окремих коефіцієнтів ме�
тодом експертних оцінок.

5. Формування узагальнюючих показників за кож�
ним із напрямків з урахуванням відібраних на другому
етапі окремих коефіцієнтів і їхньої вагомості.

6. Формування КППО фінансового стану підприєм�
ства з урахуванням всіх аналітичних напрямків, за яки�
ми на попередньому етапі були визначені узагальнюючі
показники.

7. Розрахунок нормативного комплексного показ�
ника.

8. Порівняння нормативного та фактичного комп�
лексних показників фінансового стану підприємства.

9. Формулювання висновків за результатами попе�
реднього аналізу та розробка заходів щодо поліпшення
фінансового стану підприємства.

Для встановлення СКППО фінансової стійкості
підприємств пропонуємо використати чотирнадцять
показників фінансової стійкості, зазначених у таблиці
1. Дамо їм оцінку згідно зі шкалою оцінювання фінан�
сового стану позичальника, присвоїмо вагові значення
за ступенем важливості, визначимо відповідні СКППО

фінансової стійкості різних підприємств і порівняємо їх
між собою. Вагові коефіцієнти будемо присвоювати на�
ступним чином:

1. Якщо показник знаходиться у межах норми, йому
автоматично присвоюється ваговий коефіцієнт, рівний
одиниці. А у таблиці 2 у відповідних рядках навпроти
таких коефіцієнтів записується цифра "0".

2. Якщо показник виходить за межі нормативного
значення, йому за допомогою застосування експертно�
го методу присвоюється відповідний ваговий коефіцієнт,
який свідчить про ступінь проблемності показника (за�
писується в останній колонці табл. 2). Далі знаходиться
абсолютне відхилення вказаного показника від норми
(по модулю), яке згодом перемножується на значення
вказаних вагових коефіцієнтів для отримання КППО
фінансової стійкості. Далі обчислюється СКППО
фінансової стійкості по кожному підприємству (як сума
усіх КППО).

Підприємство, СКППО фінансової стійкості якого
має найвище значення, є найменш фінансово нестійким
і нестабільним. Керівництву такого підприємства по�
трібно визначити причини фінансової нестабільності та
чимшвидше прийняти конкретні рішення в напрямі по�
кращення загального фінансового стану компанії.

На основі вище сказаного зроблено наступні роз�
рахунки комплексних порівняльних показників оцінки

Таблиця 2. Розрахунок комплексних порівняльних оцінок фінансової стійкості промислових підприємств у 2014 році

№ Показник 
ТОВ "Мангуст, ЛТД" ТОВ "Карат" ПАТ "Швея" ВАТ "Демітекс" 

Вагові 
коефіцієнти Відхилення 

від норми КППО Відхилення 
від норми КППО Відхилення 

від норми КППО Відхилення 
від норми КППО 

1 Коефіцієнт автономії 
(>=0,5) 0,372 0,019 0 0 0 0 0,051 0,003 0,05 

2 Коефіцієнт фінансування 
(<1) 0,842 0,084 0,076 0,008 0,035 0,004 0 0 0,1 

3 Коефіцієнт фінансової 
стійкості [0,85; 0,9] 0,704 0,070 0,280 0,028 0,22 0,022 0,090 0,009 0,1 

4 
Коефіцієнт маневреності 
власного капіталу [0,4; 
0,6] 

0,135 0,007 0,046 0,002 0,27 0,014 0,65 0,033 0,05 

5 Коефіцієнт фінансової 
залежності (<=1) 0 0 0 0 0,330 0,017 0 0 0,05 

6 

Коефіцієнти 
забезпеченості 
оборотних коштів 
власними оборотними 
засобами (>=0,1) 

0 0 0 0 0,030 0,002 0 0 0,05 

7 

Коефіцієнт 
співвідношення 
реальних активів і 
вартості майна (>=0,5) 

0,389 0,019 0,450 0,023 0,030 0,002 0 0 0,05 

8 Коефіцієнт поточних 
зобов’язань (>0,5) 0 0 0 0 0 0 0,040 0,004 0,1 

9 
Коефіцієнт 
довгострокових 
зобов’язань (0) 

0,168 0,017 0,120 0,012 0,130 0,013 0,540 0,054 0,1 

10 

Коефіцієнт 
співвідношення 
необоротних активів і 
власного капіталу [0,5; 
0,8] 

0 0 0,258 0,013 1,330 0,067 0,831 0,042 0,05 

11 
Коефіцієнт загальної 
заборгованості 
(зниження) 

0 0 0,002 0,000 0 0 0,005 0,000 0,1 

12 
Коефіцієнт реальної 
вартості основних 
засобів (-) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 

13 

Коефіцієнт 
співвідношення 
позикового і власного 
капіталу (<=1) 

0,150 0,015 0,210 0,021 0 0 0,227 0,023 0,1 

14 Коефіцієнт фінансового 
левериджу (<0,25) 0,680 0,034 0,456 0,023 0,520 0,026 0,413 0,021 0,05 

Сумарний комплексний 
порівняльний показник 
оцінки фінансової стійкості 
(СКППО) 

- 0,256 - 0,130 - 0,167 - 0,189 1 
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фінансової стійкості підприємств, які подано у таблиці
2.

Отже, як видно з таблиці 2, найменш фінансово стій�
ким є ТОВ "Мангуст, ЛТД" (сумарний комплексний по�
рівняльний показник оцінки фінансової стійкості рівний
0,256), а найбільш фінансово стабільним ТОВ "Карат"
(СКППО фінансової стійкості рівний 0,130).

Визначені у таблиці 2 сумарні комплексні порів�
няльні показники оцінки фінансової стійкості під�
приємств ТОВ "Мангуст, ЛТД" та ВАТ "Демітекс" свід�
чать їх кризовий стан та необхідність орієнтувати за�
ходи щодо фінансового оздоровлення, насамперед, на
оптимізацію структури активів і джерел фінансування,
накопичення власних оборотних коштів, підвищення
частки чистого прибутку, який використовується на
виробничий розвиток. Окрім того, значну увагу слід
звернути на удосконалення методики визначення окре�
мих фінансових показників фінансової стійкості.

Варто також зазначити, що для отримання високих
показників ефективності фінансово�господарської
діяльності, а також коефіцієнтів фінансової стійкості в
межах норми, підприємству необхідно постійно слідку�
вати за змінами внутрішнього і зовнішнього середови�
ща, а також раціонально планувати свою діяльність.
Прогнозування покликане окреслити відповідні май�
бутні орієнтири діяльності підприємства в умовах змін
навколишнього середовища і досягти бажаних опти�
мальних показників діяльності. Тому важливим є здійс�
нення якісного передбачення показників оцінки фінан�
сової стійкості організації.

Прогнозування є одним з найскладніших завдань
аналізу даних на підприємстві. Постійно виникають про�
блеми, пов'язані з недостатньою якістю і кількістю по�
чаткових даних, змінами середовища, в якому протікає
процес, дією суб'єктивних чинників тощо. Прогнозуван�
ня завжди здійснюється з певними відхиленнями, які
залежать від обраного методу прогнозу і повноти й до�
стовірності початкових даних. За наявності якісного
інформаційного забезпечення точність прогнозу зрос�
тає, а ймовірність ухвалення неправильного рішення
знижується.

Для здійснення прогнозів показників оцінки фінан�
сової стійкості на майбутнє з метою якісного контролю
й планування фінансово�господарської ситуації підпри�
ємства варто скористатися існуючими методами прогно�
зування. Актуальність передбачення показників фінан�
сової стійкості організації полягає в тому, що на його
основі визначаються альтернативні шляхи розвитку
компанії, обирається найкращий з них і окреслюються
дії для раціонального і ефективного використання по�
тенційних можливостей підприємства та реалізацію всіх
необхідних заходів, спрямованих на мінімізацію або
уникнення можливих ризиків у майбутній діяльності
суб'єкта господарювання. Прогноз є основою складан�
ня планів, розробки майбутньої стратегії тощо.

Необхідність передбачення показників фінансової
стійкості виробничого підприємства зумовлена коли�
ванням ринкової кон'юнктури, а також бажанням до�
сягти постійного росту і розвитку підприємства, для
чого важливим є окреслення усіх невизначеностей ото�
чення й їх випередження.

Засоби передбачення умовно можна поділити на дві
групи:

1. Методи експертних оцінок.
2. Економіко�статистичні методи:
— регресійного і кореляційного аналізу;
— ковзного середнього (Moving Average, MA);
— експоненціального згладжування (зваженого

ковзного середнього);
— метод прямого рахунку тощо.
 Розв'язання задачі прогнозу пропонується здійсни�

ти за допомогою методу лінійної регресії. Як відомо,
рівняння   )(XfY =

)
, яке описує залежність між значенням

вхідних даних (факторів) X  і середнім значенням вихід�

них даних (факторів) Y , називається рівнянням парної
регресії. Припустимо, що між двома статистичними по�
казниками X  і Y  існує лінійний зв'язок, який описуєть�
ся рівнянням лінійної регресії bXaY +=

)
, де ba,  — кое�

фіцієнти регресії. Фактичні значення вихідних даних
ebXaY ++= , де e  — похибка [7].

 Для багатовимірних вхідних даних для прогнозу
використовується багатовимірна лінійна регресія виду
[7]:

...321 dXcXbXaY +++=
)

(1),
де 321 ,, XXX  — значення факторних ознак;

...,,, dсba  — параметри моделі (коефіцієнти регресії).
Отже, здійснимо прогноз показників фінансової

стійкості підприємства ТОВ "Мангуст, ЛТД" на 2015—
2016 рр. за допомогою методу лінійної регресії (табл.
3).

Отже, за допомогою отриманих прогнозованих зна�
чень показників фінансової стійкості підприємства ТОВ
"Мангуст, ЛТД" можна здійснювати ефективне плану�
вання діяльності підприємства з метою підвищення ефек�
тивності фінансово�господарської діяльності компанії.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, фінансова стійкість є однією з основних ха�
рактеристик фінансового стану підприємства, еконо�
мічним змістом якої є забезпеченість запасів підприєм�
ства сталими джерелами їх формування, гарантована
платоспроможність, незалежність від випадковостей
ринкової кон'юнктури і поведінки партнерів тощо.

Методики оцінки фінансового стану підприємства
вітчизняних авторів мають ряд недоліків, а саме: не
враховується галузева специфіка досліджуваних
підприємств, відсутність достатньої інформації щодо
оцінки вагових коефіцієнтів, суб'єктивність вибірки
коефіцієнтів, які входять до оцінюваних моделей та ме�
тодик, недостатнє та недосконале обгрунтування інтер�
валів для окремих фінансових коефіцієнтів, проблеми
отримання та достовірності належної для розрахунків
фінансової інформації.

Фінансовий стан суб'єктів підприємницької діяль�
ності може бути стійким, нестійким і кризовим. Спро�
можність підприємства вчасно здійснювати платежі,
фінансувати свою діяльність на розширеній основі,
підтримувати свою платоспроможність за несприятли�
вих обставин свідчить про його стійкий фінансовий
стан. Поточна платоспроможність є зовнішнім про�
явом фінансового стану підприємства, а фінансова
стійкість — внутрішня його сторона, що забезпечує
стабільну платоспроможність у тривалій перспективі,
в основі якої лежить збалансованість активів і пасивів,
доходів та витрат. Чим вищий рівень фінансової
стійкості, тим менша імовірність настання банкрутства
підприємства.

За допомогою аналізу абсолютних і відносних по�
казників фінансової стійкості можна виявити сильні й
слабкі позиції різних підприємств, однак такого анал�
ізу недостатньо. Більшість керівництва підприємств ви�
користовує саме ці дані для контролю діяльності
підприємства, щоб не допустити банкрутства. Важли�
вим є і те, що аналіз коефіцієнтів не завжди дає мож�
ливість краще зрозуміти взаємозв'язок активів і пасивів
балансу. Крім того, банки значною мірою будують свою
кредитну політику на основі таких коефіцієнтів фінан�
сової стійкості. Фінансові експерти використовують їх
для порівняння відносних переваг різних підприємств.
Аналізуючи фінансову стійкість підприємства, можна
прийти до висновку, що власники підприємства завж�
ди віддають перевагу розумному зростанню частки по�
зикових коштів; кредитори навпаки — віддають пере�
вагу підприємствам з високою часткою власного капі�
талу. Хоча кредитори і стежать за цими показниками,
щоб бути впевненими, що підприємство може оплати�
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ти свої короткострокові бор�
гові зобов'язання і покрити за�
фіксовані платежі доходами,
проте, лише знаходження та�
ких показників є недостатнім
для окреслення повної картини
фінансової стійкості й стабіль�
ності діяльності суб'єкта гос�
подарювання.

Отже, основним методом,
який застосовується в процесі
оцінки фінансової стійкості, є
метод відносних показників.
Система аналітичних коефі�
цієнтів дозволяє здійснювати
комплексну характеристику
фінансової стійкості підприєм�
ства, знайти напрями та резер�
ви її зміцнення.

Однак для підвищення
ефективності оцінки фінансової
стійкості підприємств пропо�
нується здійснити обчислення
сумарних комплексних по�
рівняльних показників оцінки
фінансової стійкості досліджу�
ваних підприємств. Зокрема по�
раховано СКППО фінансової
стійкості вітчизняних підпри�
ємств легкої промисловості, що
дозволило точніше визначити ефективність їх діяль�
ності, рівень фінансової стійкості, а також окреслити
місце кожного підприємства серед інших підприємств
галузі.

Рекомендується здійснення передбачення показ�
ників фінансової стійкості підприємств для підвищення
ефективності оцінки їх фінансової стійкості. Здійснено
прогнозування показників фінансової стійкості
підприємства ТОВ "Мангуст, ЛТД" за допомогою ме�
тоду лінійної регресії. На основі зроблених прогнозів
можна вести ефективне планування діяльності підприє�
мства з метою підвищення ефективності фінансово�гос�
подарської діяльності компанії.

На думку автора, загальна оцінка фінансової
стійкості повинна містити не лише визначення абсо�
лютних і відносних показників фінансової стійкості,
а й їх прогноз та знаходження сумарних комплекс�
них порівняльних показників оцінки фінансової
стійкості. Перспективами подальших досліджень буде
оцінювання забезпеченості підприємства матеріаль�
ними й нематеріальними, а також трудовими ресур�
сами. Крім того, важливим моментом є аналіз органі�
заційно функціональної стійкості (тобто, стійкості
управління), яка має проводитися з точки зору виз�
начення адекватності організаційної та виробничої
структури підприємства обраній стратегії розвитку та
ринковій кон'юнктурі.
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№ Показник 
Фактичні показники Прогнозовані 

показники 
2012 2013 2014 2015 2016 

1 Коефіцієнт автономії (>=0,5) 0,456 0,220 0,128 0,045 0,003
2 Коефіцієнт фінансування (<1) 0,685 0,956 1,842 1,678 1,990 

3 Коефіцієнт фінансової стійкості [0,85; 
0,9] 0,665 0,462 0,146 0,187 0,057 

4 Коефіцієнт маневреності власного 
капіталу [0,4; 0,6] 0,373 0,563 0,735 0,840 0,963 

5 Коефіцієнт фінансової залежності (<=1) 0,684 0,573 0,872 0,748 0,685

6 
Коефіцієнти забезпеченості оборотних 
коштів власними оборотними засобами 
(>=0,1) 

0,362 0,185 0,240 0,432 0,468 

7 Коефіцієнт співвідношення реальних 
активів і вартості майна (>=0,5) 0,685 0,473 0,111 0,107 0,080 

8 Коефіцієнт поточних зобов’язань (>0,5) 0,695 0,705 0,832 0,906 1,637

9 Коефіцієнт довгострокових зобов’язань 
(0) 0,573 0,201 0,168 0,106 0,007 

10 Коефіцієнт співвідношення необоротних 
активів і власного капіталу [0,5; 0,8] 0,605 0,665 0,606 0,634 0,670 

11 Коефіцієнт загальної заборгованості 
(зниження) 0,104 0,119 0,015 0,406 0,441 

12 Коефіцієнт реальної вартості основних 
засобів (-) 0,227 0,306 0,234 0,267 0,280 

13 Коефіцієнт співвідношення позикового і 
власного капіталу (<=1) 0,980 0,580 1,150 0,955 1,150 

14 Коефіцієнт фінансового левериджу 
(<0,25) 0,340 0,691 0,930 0,997 1,050 

Таблиця 3. Розрахунок прогнозованих значень показників фінансової стійкості
ТОВ "Мангуст, ЛТД" на 2015—2016 рр.
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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с диалектикой, развитие происходит

не как линейное движение, а "спирально". Здесь также
есть возврат к начальному моменту. Но это возвраще�
ние и периодические процессы происходят на новых ос�
новах [1, с. 272].

В качестве периодических процессов, инфляцион�
ные процессы происходять от сложных взаимных эко�
номических событий, происходящих в динамическо эко�
номической системе. Актуальность учения инфляцион�
ных процессов приобретает новое качество на основе
экономического поведения хозяйствующих субъектов,
и это делает данное исследование более интересным для
исследователей. В этом исследовании были определе�
ны циклы инфляции по регионам и качество прогнози�
рования этих математических методов. Кроме того, в
целях рассмотрения экономических шоков в модели
экономики ряды Фурье были расширены с фиктивной
переменной.
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APPLICATION OF EXTENDED FOURIER SERIES MODEL IN STUDYING THE INFLATIONARY
PROCESSES IN AZERBAIJAN AND ITS REGIONS

В этом исследовании были применены и исследованы инфляционные циклы и качество прогнозироP

вания математических методов. Расширинная модель рядов Фурье была применена в прогнозировании

инфляционных процессов. Исследование определяет циклы и интенсивность инфляции. Модель рядов

Фурье была расширена фиктивной переменной (РРФ — модель расширенных рядов Фурье) для того,

чтобы рассмотреть экономические шоки в модели. Была составлена карта инфляционных циклов по реP

гионам.

In this study inflation cycle of Azerbaijan and forecasting quality of mathematics methods have been

determined and investigated.The study determines inflation cycles and intensities. Extended Fourier series model

have been implemented in forecasting the inflationary processes. Fourier series model has been extended by

additive dummy variable (EFS modelP Extended Fourier series model) in order to consider the economic shocks

in the model. It was compiled the map of inflation cycles for regions.

Ключевые слова: ряды Фурье, инфляционные процессы, карта инфляционного цикла, прогнозирование.
Key words: Fourier series, inflationary processes, inflation cycle map, forecasting.

1. Предыдущие исследования в этой области.
Впервые ряды Фурье были представлены француз�

ским математиком Жозефом Фурье в своих трактатах
"Распространение тепла в твердых телах" в 1807 году и
"Аналитическая теория теплоты" в 1822 году [4, p. 125].

Андреа Фуми и другие изучили прогнозы спроса с
помощью ряда Фурье [2]. К.О. Омекара, Э.Экпенйонг,
М.П.Экерете, а также изучили динамику инфляции в
Нигерии с помощью рядов Фурье [3].

Несмотря на то, что много исследований было сде�
лано в связи с инфляцией по различным аспектам в
Азербайджане, анализ рядов Фурье не был реализован
в экономике Азербайджана для изучения процессов ин�
фляции.

В отличие от других исследований здесь учитывает�
ся экономический шок с помощью фиктивной перемен�
ной.

2. Методология и теоретические основы приклад�
ных математических методов
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Ряд Фурье применим также в эконометрике, поми�
мо других областей, таких как электроника, оптика, об�
работка сигналов, акустика и т.д. [4; 10].

Время, необходимое для полного колебания, явля�
ется периодом. Частота   и период 
взаимно обратные величины. Это часто периодические
события, состоящие из суммирования ряда гармоничес�
ких колебаний. В итоге график колебании формирует
гармонические колебания [8]. Для определения функ�
ции динамики инфляции кратко представим простой
гармонический ряд:

(1).
Гармонический анализ инфляционных процессов

является разложением рядов в тригонометрические
ряды. Для того, чтобы разложить периодическую фун�
кцию , имеющую период 2π , надо назначить коэф�
фициенты этого ряда. Это можно быть вычислить с по�
мощью следующих формул:

  (2).

Следовательно, ряд 
имеющий выше указанные коэффициенты, называется
рядом Фурье по функции  

С помощью метода прямоугольников определяют�
ся коэффициенты Фурье по интегралам [6, с. 647].

В этом исследовании переменная   является пе�
ременной зависимой от аргумента   или функцией. До�
бавление более простых гармоник более точно выража�
ет периодическое движение, определяемое функцией

    Таким образом, модели ряда Фурье является бо�
лее увязимы к длине ряда. Поэтому разложение триго�
нометирического ряда имеют большое значение [7].
Движения, происходящие в совокупном спросе и сово�
купном предложении, и рыночное регулирование, стре�
мящееся обеспечить макроэкономическое равновесие

формирует циклические инфляционные процессы. А
определение циклов инфляции и построение моделей
ряда Фурье опираются на кооэфициенты Фурье и час�
тоту Фурье.

 Периодические инфляционные сигналы определя�
ются с помощью разложения тригонометрических рядов,
имеющих элементы синуса и косинуса. Анализ рядов
Фурье является более целесообразным для определения
периодических сигналов инфляции. В этом исследовании
инфляционные процессы исследуются как суммирование
простых гармоник. Приведенные гармоники инфляцион�
ных процессов повторяются каждый t = 2π  интервала
времени [5], другими словами они превращаются в пери�
одические процессы. Суммирование равночастотных гар�
моник формирует простую гармонику.

Для определения инфляционных циклов нужно рас�
смотреть более сложные гармоники, имеющие различ�
ную частоту синусового и косинусового волн. Следо�
вательно, модель расширенного ряда Фурье с фиктив�
ной переменной имеет следующий вид:

  (3).

Здесь,  оценки регрессии темпов инфляции

 — уравнение оценёных трендов, ,

 — оценки параметров,  - {0,1} —
фиктивная экзогенная переменная,  — остатки или ре�
зидуаль модели, коэфициенты   оцениваются сле�
дующим образом:

  (4).

Функция интенсивности  для частоты  по ряду
 определяется следующим образом [3]:

N Интенсивность Цикл инфляции частота 
Амплитуда

-х колебаний 

1 17.55 218 0.0046 0.40 

2 6.28 109 0.0092 0.24 

18 63.26 12.1 0.0826 0.76 

109 0.14 2 0.5000 0.04 

Таблица 1. Циклический анализ и диагностика инфляционных процессов

Источник: авторскиие расчеты и Microsoft Excel 2007.
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 Рис. 1. Интенсивность и частота периодов
Источник: авторские расчеты и Eviews 7.
Источник: Eviews 7.
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  (5).
Частота Фурье используется для определения па�

раметров моделей Фурье [3]. Наибольшее количество
интенсивности определяют циклы инфляционных про�
цессов.

3. Статистические данные.
В этом исследовании статистические данные охва�

тывают период с января 1996 года до марта 2015 года.
Статистические данные делятся на две части: калибров�
ки и контрольная [2]. Информация была приобретена
из официальных статистических данных Центрального
Банка Азербайджанской Республики1.

Стационарность по временным рядам имеет важное
значение в эконометрике [5].

4. Применение расширинных моделей ряда Фурье в
исследовании циклического анализа инфляционных
процессов.

Периодичность не может быть видна из�за неопре�
деленности графика. Поэтому наибольшая интенсив�
ность определяется на основе периодограмного анали�
за. Было определено, что оценка частоты на соответ�
ствуюших наибольшей интенсивности равна .
Это рассматривается как частоты волны инфляции.
(табл. 1, рис. 1).

Для определения инфляционных циклов были иссле�
дованы долгосрочные периоды, которые охватывают
влияние всех экономических шоков происходивших в те�
чение 1996—2015 годов. В долгосрочной перспективе,
показатели инфляции цикла были определены за пери�
од 12�ти месяцев. Так как  , скорость регулиро�
вания инфляционных процессов направленных к состо�
янию равновесия равна 6 (шесть) месяцам. Следователь�
но, рынки возвращают инфляцию к состоянию равно�
весия при повышении цены.

 В результате анализа рядов Фурье цикл инфляции
был определен за 12 месяцев (табл. 1).

Таким образом, моделей включаюших сезонные
компоненты могут построены в следующией образом:

Высокая частота и гармонические колебания на ин�
фляционные процессы соответсвенно равны 0,0826 и
54.

Эконометрические оценки компонента показыва�
ет, что автономная часть статистически значима(табл.
2).

Эконометрические модели с сочетанием компонен�
тов модели ряда Фурье принимают следующую форму:

Чтобы учесть экономические шоки, модели ряда
Фурье были расширены с помощью фиктивной перемен�
ной ФП{0,1} в качестве аддитиных. Тогда разложение
ряда Фурье будет выглядить следующим образом. Здесь
ФП�фиктивная переменная и определяется как 0 и 1.

При сравнении качества моделей ряда Фурье (РФ) и
расширенных моделей ряда Фурье (РРФ) видно, что мо�
дели РРФ являются более значительными. Результаты
тестов Диклер�Фуллер (�15,355) показывают, что модель
имеет стационарность на всех уровнях статистической
значимости(1%, 5%, 10%).

Видно, что учитывая экономические шоки в модели
аппроксимации к фактическому показателю улучшают�
ся. Показатели RMSE, MAPE, MAE в моделях РРФ были
наименьшими, чем в модели РФ.

Следовательно, все эти модели при прогнозировании
только тогда приобретают аппроксимацию к оценке фак�
тическуму, когда все значительные процессы происхо�
дившие в экономической системе формируются на осно�
ве случайности и сохранют свои рыночные механизмы.
Это необходимые условия для получения наименьших от�
клонений в предикционных моделях. Эволюции в пове�
дения экономических субьектов ведут инфляционные
процессы с одного качества на другое. В этом случае до�
статочным условием является сохранение качества зна�
чительным. Эти условия повышают адекватность аппрок�
симации моделей к фактическим показателям.

5. Диагностические оценки инфляционных процес�
сов в регионах.

Отметим что, когда рынки находятся в состоянии
равновесия, тогда ценовая стабильность обеспечивает�
ся. Определение скорости регулирования инфляцион�
ных процессов направленных к состоянию равновесия
дают информацию о социально�экономическом разви�
тии регионов и способность регулирования рынков не
только по страна, также по всем регионам. Диагности�
ка инфляционных процессов в Азербайджане на осно�
ве анализа ряда Фурье показывает, что инфляционный
цикл по стране равен 12�ти месяцам. При применении
этих экономико�математических методов составлются
карты инфляционных циклов по регионам.

Наибольшая инфляционная интенсивность наблю�
дается в регионах Гянджа�Газах.

Переменная Коефициенты Стд.отк t-статистика вероятность 
Компонент тенденции (c) 100.3359 0.156755 640.0793 0.0000 

Компонент тенденции 
(@trend) 0.001112 0.00125 0.889897 0.3745 

Остаточный компонент u(-1) 0.333744 0.064363 5.185301 0.0000 

Таблица 2.

Источник: авторские расчеты и Eviews 7.

N РРФ модель ИПЦ 

218 100.92 100.36 

219 100.93 100.30 

220 100.92 100.20 

221 100.57 99.20 

222 99.97 98.80 

223 99.42 99.20 

224 99.30 100.00 

225 99.74 101.10 

226 100.50 100.30 

227 101.17 100.10 

228 101.46 100.50 

229 101.41 100.20 

230 102.77 104.00 

Таблица 3. Оценивание модели ряда Фурье

Источник: авторские расчеты и Eviews 7.
_________________________________________

1 Официальный сайт ЦБА, http://www.cbar.az
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Это даёт возможность изучения инфляционных
процессов в региональном аспекте. Следовательно, при�
менение этих методов в изучении инфляционных про�
цессов имеет теоретическое и практическое значение
при определении региональной монетарной политики.

РЕЗУЛЬТАТЫ
По результатам исследования было определено что,

применение рядов Фурье считается значимым при моде�
лировании и прогнозировании инфляционных процессов
в Азербайджане. Следовательно, скорость регулирования
инфляционных процессов направленных к состоянию рав�
новесия равна 6 (шесть) месяцам. Для всех этих моделей
прогнозирование только тогда приобретает аппроксима�
цию к оценке фактической, когда все значительные про�
цессы происходившие в экономической системе форми�
руется на основе случайности, и сохраняют свои рыноч�
ные механизмы. Это необходимое условие для наимень�
ших отклонений в предикционных моделях. Эволюции в
поведении экономических субьектов переводят инфляци�
онные процессы с одного качества на другую. В этом слу�
чае достаточным условием является значительное сохра�
нение качества. Эти условия повышают адекватность апп�
роксимации моделей к фактическим показателям.

 Следовательно, применение этих методов в изуче�
нии инфляционных процессов имеет теоретическое и
практическое значение при определении макроэконо�
мической и региональной монетарной политики.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування індустріальної стратегії розвитку украї�

нської економіки, на нашу думку, неможливе без проведен�
ня аналізу економічної теорії та методологічних підходів
різних наукових шкіл, які досліджують проблематику на�
громадження капіталу та питання капіталізації економічної
системи. У науковій літературі часто висловлюється думка
про те, що ортодоксальні неокласичні економічні теорії та
моделі малопридатні для їх застосування в країнах із пере�
хідною економікою. В той же час економічні реформи, що
проводяться у співробітництві із МВФ та іншими міжнарод�
ними фінансовими організаціями, як правило, побудовані
саме на неоліберальних уніфікованих рекомендаціях і час�
то не враховують реалії та можливості конкретних країн. У
зв'язку з цим значний інтерес викликають теоретичні роз�
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TECHNOLOGIAL AND ECONOMICAL BARRIES OF THE CAPITAL ACCUMULATION
IN THE DEVELOPING COUNTRIES

У статті розглянуто проблеми економіки країн, що розвиваються з точки зору аналізу технологічних

і макрофінансових бар'єрів нагромадження капіталу та перетворення заощаджень в інвестиції. У цьому

зв'язку досліджено досвід країн ПівденноPСхідної Азії, Бразилії, Мексики, України. Узагальнено сім осP

новних бар'єрів, які перешкоджають нагромадженню капіталу в країнах, що розвиваються, зокрема: перP

винних капітальних вкладень; абсолютної величини інвестицій для створення одного робочого місця в

індустрії; вторинного імпортозаміщення; масштабу; науковоPтехнічний, природноPресурсний та компP

лексний бар'єри. На основі аналізу змісту окремих бар'єрів та їх взаємозалежності проілюстрована неP

адекватність класичних моделей ринкової економіки для їх застосовування в країнах, що розвиваються.

Запропоновано концептуальні підходи в частині поетапного подолання технологічноPфінансових бар'єрів

та переходу до стабільного економічного зростання, яка підтверджує висновок про те, що економічні

реформи в країнах, що розвиваються мають проводитися на базі індивідуально визначеної стратегії.

In this paper we analysed problems of the developing countries from the pojnts of existing the technological

and macrofinancial barriers of the capital accumulation and transformation the savings into the investments.

We studied with this aim the experience of the Brazil, Mexico, Ukraine and some SouthPEastPAsian countries.

We generalized seven main barriers, which are obstacles for the capital accumulation in developing countries,

namely: the barrier of the initial investments; the barrier of the absolute value investments for making a new

work place in industry; the barrier of the secondary import replacement; the scientificalPtechnical barrier; the

barrier of the natural resources; the complex triple barrier. We illustrated inadequacy of the classical models of

the market economy for their use in the developing countries, based on the analysis of same barriers and their

interdependence. We proposed the stagePbyPstage program of the technologicalPeconomical barriers overcoming

and transition to the stable economical growth. This program confirms the conclusion about individual strategy

of economical reforms in developing countries.
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робки, в яких досліджується стан економіки країн, що роз�
виваються та умови створення у них технологічного та інду�
стріального базису економічного зростання.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз позитивних сторін і недоліків теорії аграрної,

індустріальної та постіндустріальної стадій суспільного
розвитку здійснювався дослідниками ще з початку ХХ сто�
ліття. Вагомий внесок у розуміння проблем економіки країн,
що розвиваються та причин труднощів так званого "наздо�
ганяючого розвитку" внесли В. Павлов, А. Ельянов, Л. Рей�
снер, Р. Нурєєв, Г. Широков, А. Колонтаєв, В. Полтеро�
вич. Із західних вчених у вивчення економіки країн, що роз�
виваються, зробили значний вклад Р. Пребіш, П. Розенш�
тейн�Родан, Р. Нурксе та інші вчені. Дослідженню проблем
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економіки країн, що розвиваються, у контексті порівняння
із особливостями України присвятили свої праці Г. Бардиш,
В. Геєць, А. Гриценко, О. Шнипко. В сучасних умовах доц�
ільно об'єднати розробки різних вчених, які присвячені про�
блемам нагромадження капіталу в країнах, що розвивають�
ся для визначення методології комплексного аналізу мож�
ливостей індустріального розвитку країн із перехідною еко�
номікою, зокрема й України.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення підходів різних вчених в

частині визначення технолого�економічних бар'єрів нагро�
мадження капіталу, які спостерігаються в економіці країн,
що розвиваються і є серйозною перепоною для досягнення
рівня країн�світових лідерів.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Теорія розвитку країн так званої "наздоганяючої" еко�
номіки почала активно формуватися після Другої світової
війни. Стимулом для цього стало утворення великої
кількості нових незалежних держав. Оскільки результати
їх економічних реформ відрізнялися від магістрального роз�
витку капіталістичного суспільства, така ситуація потребу�
вала пояснення і зумовила виникнення теорії економіки "на�
здоганяючого розвитку". Зокрема сформувався новий на�
прям економічної науки — теорія периферійної економіки.
Крім того, створено цілий ряд моделей розвитку економіки
країн "третього світу", які, головним чином, грунтуються на
кейнсіанських ідеях. Однак жодна із таких теоретичних кон�
цепцій (табл. 1) не змогла створити цілісну модель "наздо�
ганяючого розвитку".

Варто звернути увагу, що зазначені моделі є достатньо
абстрактними, оперують тільки макрофінансовими парамет�
рами (експорт, імпорт, інвестиції, частка заощаджень та ін.)
і через обмеженість показників адекватно не визначають
траєкторію країн, що розвиваються. Наприклад, П. Розен�
штейн�Родан передбачав, що країни "третього світу" змо�
жуть досягнути самопідтримуючого розвитку вже в сере�
дині 1970�х рр. [9, c. 148]. Але на практиці, на жаль, такого
не відбулося.

Разом з тим деякі вчені застосували більш широкий
підхід, який використовує не кількісно�макрофінансові про�
порції, а фактори виробництва. Причому закономірності в
таких моделях описані без використання системи показ�
ників національного рахівництва.

У рамках підходу, що базується на факторах виробниц�
тва, вважаємо за доцільне виділити ряд бар'єрів технологі�
чного характеру, які створюють значні проблеми для індус�
тріального розвитку економіки країн "третього світу" (табл.
2). У даній статті бар'єри названо умовно іменами вчених,
які досліджували зазначені явища і роботи яких є найбільш
відомими в науковому та експертному середовищі.

Розглянемо детальніше перелічені бар'єри та чинники
їх впливу на нагромадження капіталу в країнах наздогоня�
ючого розвитку.

Суть бар'єру первинних капітальних вкладень (бар'єр
Преображенського) полягає в тому, що для переходу від
аграрного до індустріального типу розвитку в країні, що за�
пізнилася із переходом, необхідно здійснити значні за об�
сягами первинні капітальні інвестиції у створення:

1. Транспортної мережі та автошляхів.
2. Енергетичної системи в масштабах всієї країни.
3. Житлово�комунального фонду в містах, в який мож�

Модель Тип моделі Джерело 

Модель П. Розенштейна-Родана макрофінансовий [9, с.146-148]

Модель Х. Ченері і А. Страута макрофінансовий [9, с.149-152]

Модель К. Куріхари макрофінансовий [9, с.156-162] 

Модель М. Рахмана макрофінансовий [9, с.162-165]

Модель Дж. Бортса та К. Копекі макрофінансовий [9, с.166-171]

Модель Ю. Онитсука макрофінансовий [9, с.172-177]

Таблиця 1. Окремі моделі розвитку економіки країн "третього світу"

Узагальнено та систематизовано автором.

Таблиця 2. Технологічні бар'єри при переході країни до індустріальної стадії розвитку із запізненням
(бар'єри наздоганяючої індустріалізації)

Джерело: узагальнено та систематизовано на основі [1; 6; 12; 14; 15; 19; 20; 21].

№ Найменування бар'єру Економічний зміст 

Пізній перехід до індустріальної стадії розвитку (наздоганяюча індустріалізація) 

1 Бар'єр первинних капітальних 
вкладень  
(бар'єр Преображенського) 

Чим пізніше аграрна країна стає на шлях наздоганяючої індустріалізації, тим 
більшими за обсягами мають бути первинні капіталовкладення 

2 Бар'єр абсолютної вартості одного 
робочого місця в індустрії (бар'єр 
Байроха-Павлова) 

Чим пізніше аграрна країна стає на шлях наздоганяючої індустріалізації, тим 
більшою стає абсолютна вартість створення одного робочого місця в 
індустріальних галузях  

3 Бар'єр вторинної імпортозалежності 
(бар'єр Стефана Ліндерта) 

Чим більше країна, що розвивається, імпортує капітального обладнання для 
імпортозаміщення, тим більше вона потребуватиме імпорту комплектуючих 
для його обслуговування й ремонту  

4 Бар'єр масштабу 
(бар'єр Ельянова) 

Чим менша країна за розмірами населення, тим важче їй розвивати окремі 
галузі промисловості та забезпечити їх діяльність в умовах обмежених ринків 
збуту та низької платоспроможності споживачів  

5 Науково-технічний бар'єр (бар'єр 
Махалонобіса) 

Чим пізніше країна вступає на шлях наздоганяючого розвитку, тим більше 
часу доведеться витратити на досягнення передового рівня наукових 
досліджень 

6 Природно-ресурсний бар'єр (бар'єр 
Шпірта) 

Для розвитку окремих галузей промисловості підприємства можуть мати 
вільний доступ до необхідних мінеральних ресурсів 

7 Комплексний потрійний бар'єр  
(Байроха-Павлова-Пребіша) 

Комплексний бар'єр, що пов'язує технологічні перепони із макрофінансовими; 
обгрунтовує розрив між потоками капітальних інвестицій, доходів, 
заощаджень; пояснює причини створення в країнах наздогоняючого розвитку 
так званої «двосекторної економіки». 
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на буде розмістити населення, що вивільняється із аграр�
ного сектору.

4. Мережі освітніх закладів не нижче середньої ланки з
отримання кваліфікації, необхідної для роботи в індустрі�
альному секторі.

Принциповим моментом є обов'язковість окремих на�
прямів первинних капітальних інвестицій, зокрема, в ство�
рення в масштабах всієї країни транспортної мережі та
енергетичної системи. Крім того, чим пізніше вступає краї�
на на шлях індустріалізації, тим вищий середній рівень ос�
віти мають отримати працівники. Просте механічне пере�
міщення селян у сучасне місто призведе до того, що вони
будуть виконувати лише прості та некваліфіковані види
праці, або поповнять ряди безробітних. На прикладі бага�
тьох, навіть відносно розвинених країн "третього світу",
зокрема, Бразилії, де великі міста оточені мільйонними жит�
ловими районами із злиденним рівнем життя, не кажучи вже
про африканські країни, можна спостерігати неподоланий
до кінця бар'єр первинних капітальних вкладень. Першим
із дослідників, який звернув увагу на такий бар'єр ще в 20�х
роках ХХ ст. був Є. Преображенський, який провів аналіз
співіснування аграрної та індустріальної економіки в своїй
роботі "Основний закон соціалістичного нагромадження"
[14, c. 53—130].

Суть бар'єру абсолютної вартості створення одного
робочого місця в промисловості (бар'єр Байроха�Павлова)
полягає в тому, що обсяг капітальних інвестицій, які, на�
приклад, були потрібні для створення одного робочого місця
в промисловому виробництві у мануфактурний період, і ка�
пітальні інвестиції, що потрібні для створення одного ро�
бочого місця в промисловості в кінці ХІХ ст. кардинально
відрізняються за величиною. А вже в середині ХХ ст. інвес�
тиції мали бути ще більшими. А от продуктивність праці в
суто аграрній країні навіть у середині ХХ ст. була не наба�
гато вищою, ніж у ХІХ ст.

Отже, виникають "ножиці інвестицій". Чим пізніше аг�
рарна країна намагається перейти до індустріального вироб�
ництва, тим важче їй це буде зробити. Першим у 1963 р.
поставив цю проблему професор Брюсельського універси�
тету П. Байрох [1, с. 87]. Також на цей тип бар'єру звернув
увагу В. Павлов, який в 70�х роках ХХ ст. висловив фунда�
ментальну ідею про те, що порівнювати слід не структурні
(або відносні показники), а абсолютні значення продуктив�
ності праці і вартості створення одного робочого місця в
промисловості для аграрної країни в різні історичні періо�
ди із врахуванням досягнутого рівня технологій [12, c. 6].
Але це фундаментальне відкриття свого часу не отримало
поширення серед науковців і оцінив підхід В. Павлова
лише Л. Рейснер у своїй грунтовній монографії, присвяченій
економічному зростанню країн "третього світу", яка вийш�
ла в світ в 1976 році [15, c. 266—267].

Бар'єр вторинної імпортозалежності було розвинуто
економістом С. Ліндертом. Теорія Стефана Ліндерта вик�
ладена на прикладі розвитку Мексики [6, c. 144—145]. Суть
бар'єру полягає в тому, що при реалізації імпортозаміщую�
чої політики країна намагається розвивати на своїй тери�
торії виробництво різноманітних товарів першої необхід�
ності і для цього імпортує капітальне обладнання. Але че�
рез деякий період для поточного та капітального ремонтів
обладнання виникає потреба вже у імпорті запасних час�

тин, тобто виникає вторинний імпорт. Обсяг вторинного
імпорту може бути дуже значним, що цілком в змозі по�
гіршити стан платіжного балансу та змінити валютний курс.
Даний бар'єр реально впливає на здатність економіки краї�
ни наздоганяючого розвитку будувати індустріальну еко�
номіку, оскільки в умовах сучасної валютної системи значні
зміни курсів валют при високій зовнішній заборгованості
створюють високі ризики. Конкретні приклади дії бар'єру
вторинної імпортозалежності можна прослідкувати в Бра�
зилії у першій третині ХХ ст. [10, c. 68—73] та Аргентині
[16, c. 94—136]. Бар'єр вторинної імпортозалежності на базі
країн Південно�Східної Азії також досліджено В. Андріа�
новим [2, с. 132—140].

 Бар'єр масштабу був сформульований А. Ельяновим
при вивченні проблем розвитку економіки країн, що знахо�
дяться на перехідному етапі [20, c. 120—146]. Суть бар'єру
полягає в тому, що із технологічних причин окремі галузі
можуть розвиватися на базі підприємств різного розміру.
Так, наприклад, текстильна промисловість може бути пред�
ставлена як невеликими підприємствами із десятком пра�
цюючих, так і підприємствами із сотнями і тисячами праці�
вників. Те саме можна сказати й про переробку продукції
сільського господарства. При цьому в залежності від умов
конкретної країни як малі, так і середні і великі підприєм�
ства можуть бути цілком рентабельні. Але окремі галузі ви�
робництва (із врахуванням рівня розвитку технологій) для
свого функціонування повинні створювати підприємства
досить великого розміру, наприклад автомобільне вироб�
ництво. Для рентабельного функціонування сучасного ав�
томобільного заводу потрібно щорічно виробляти та реалі�
зовувати мінімальну кількість виробів, щоб перекрити
мінімальні витрати із функціонування підприємства. Зрозу�
міло, що фізично виробництво може бути і менших обсягів,
але в такому разі підприємство не покриватиме навіть вит�
рат із підтримки його у робочому стані, тож держава зму�
шена буде шукати додаткові джерела фінансування. У разі
якщо "мала" за розмірами та кількістю споживачів країна
прийме політичне рішення зберегти таке підприємство, то
це рішення ляже додатковим тягарем на бюджет. В іншому
випадку, якщо країна за розмірами є досить великою і
місткість споживчого ринку перевищує мінімально необхі�
дний обсяг для рентабельності певного виробництва, то така
країна навпаки, може виграти від ефекту масштабу, орган�
ізувавши виробництво для потреб всієї країни на одному
підприємстві, зекономивши таким чином на витратах.

 До таких галузей відноситься, наприклад, автомобіль�
не та нафтохімічне виробництво, виробництво широкофю�
зеляжних літаків, виробництво турбін для електростанцій,
виробництво залізничного транспорту тощо. Тому органі�
зація подібних виробництв у країнах "доганяючого розвит�
ку" додаткового ускладнена через бар'єр масштабу.

Науково�технічний бар'єр або бар'єр П. Махалонобіса
полягає в тому, що країни, які мають лідерські позиції в на�
укових розробках, періодично будуть виводити на ринок
зразки нової продукції, яких у країнах, що розвиваються,
немає. Тобто поки слабо розвинена країна не зрівняється
із країнами "першого ешелону" у наукових фундаменталь�
них розробках, вона приречена постійно наздоганяти більш
передові країни. Тому маючи в країні певні елементи сучас�
ної науки, простіше відтворити (придбати) прикладні тех�

№ Проблема Суть 

1 Високий поріг інвестицій для створення одного 
робочого місця в сучасній промисловості  
(бар'єр Байроха-Павлова) 

Країні наздоганяючого розвитку необхідно відшукати значні 
фінансові ресурси для створення сучасного 
високотехнологічного підприємства та робочих місць 

2 Високий рівень механізації та автоматизації 
сучасного виробництва (бар'єр розширення 
сучасних робочих місць) 

Навіть при створенні сучасного високотехнологічного 
виробництва країна, що розвивається не зможе забезпечити 
зайнятість великої кількості населення через високу 
капіталомісткість виробництва  

3 Висока вартість продукції сучасного 
високотехнологічного виробництва, яка 
розрахована на споживачів розвинених країн 
(розрив між характеристиками сучасної 
продукції і доходами споживачів нерозвиненої 
країни) 

Навіть при створенні у країні наздоганяючого розвитку 
сучасного високотехнологічного виробництва складно 
знайти внутрішній ринок збуту через високу вартість 
продукції, яка є прийнятною для масового покупця країн із 
високим рівнем ВВП на душу населення, але занадто 
дорогою для споживачів із низькими та середніми доходами  

Таблиця 3. "Потрійна пастка" для країн наздоганяючого розвитку
(бар'єр Байроха — Павлова — Р. Пребіша)

Джерело: узагальнено і систематизовано на основі [1; 12; 21].
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нології та виробництва окремих виробів, аніж, маючи лише
окремі технології промислового виробництва, створити
справжню фундаментальну науку. Наукові дослідження та
наукові школи — це єдині в своєму роді об'єкти, які придба�
ти за ліцензією та відтворити неможливо. Значну увагу цьо�
му бар'єру приділив відомий індійський статистик П. Маха�
ланобіс, який є одним із розробників перших п'ятирічних
планів індустріалізації Індії. П. Махаланобіс наголошував,
що для створення в країні "третього світу" виробництва спо�
живчих товарів необхідно 1—2 роки, для створення вироб�
ництва капітального обладнання — 10—15 років, для ство�
рення інженерно�технічних кадрів — 20—25 років, а для
створення фундаментальної і прикладної науки — життя
цілого покоління, тож стратегічне планування в країні на�
здоганяючого розвитку має будуватися на 30 років [15, c.
210]. Науково�технічний бар'єр також розглянуто в дослід�
женнях із економіки наздоганяючого розвитку, зокрема В.
Андріановим [2, с. 134—135] та В. Давидовим [8, c. 168—174]

Природно�ресурсний бар'єр — це бар'єр, який визна�
чається суто ресурсними можливостями, тобто тими при�
родними ресурсами, які є доступними в конкретній країні.
Для окремих технологій виробництва наявність необхідної
сировини є принциповим моментом, і тому при відсутності
власних запасів, сировину доведеться імпортувати. Пробле�
му природно�ресурсного бар'єру предметно дослідив А.
Шпірт, який довів, що залежність промисловості від при�
родних ресурсів стала з'являтися в кінці ХІХ ст. та в ХХ ст.
у зв'язку із розвитком кольорової металургії та хімічної
промисловості, а до того європейська промисловість цілком
забезпечувала себе сировиною самостійно. Зокрема, А.
Шпірт показав, що в період промислової революції країни
Західної Європи та США повністю забезпечували себе си�
ровиною і паливом, а вже в кінці ХІХ ст. значно зросла за�
лежність їх економік від імпорту мінеральної та рослинної
сировини, а також рідкого палива із колоній [19, c. 67]. Появі
природно�ресурсного бар'єру сприяв також початок широ�
кого використання нафти. При спробі створити сучасну
промисловість у ХХ ст. країна наздоганяючого розвитку
матиме потребу в багатьох рідкісних металах та інших де�
фіцитних ресурсах, які не використовувалися в промисло�
вості початку ХІХ ст. [19, с. 45—89].

Після розгляду шести технологічних бар'єрів слід наве�
сти комплексний бар'єр, в якому технологічні проблеми
породжують макроекономічні і який пояснює існування в
країнах "третього світу" так званої двосекторної економі�
ки (табл. 3).

Як видно із таблиці 3, у країні наздоганяючого розвит�
ку може виникнути специфічна економічна пастка, при якій
технологічні причини породжують макроекономічні пробле�
ми. Країна може витратити великі кошти на спорудження
сучасного підприємства (приміром, автомобільного), але при
цьому не зможе додатково залучити в промисловість вели�
ку кількість населення (бо сучасне виробництво капіталом�
істке, а не трудомістке). При цьому виробництво розрахо�
вано на випуск, наприклад, сучасних дорогих автомобілів, а
не автомобілів зразка початку ХХ ст. Але в аграрній країні
більшості населення є доступними саме недорогі автомобілі.
Отже, може виникнути потрійна пастка. Витративши суттєві
кошти та зусилля на створення сучасного виробництва,
відстала країна не зможе підвищити рівень зайнятості, а збут
продукції буде змушена знаходити на ринках розвинених
країн. У результаті в країні наздоганяючого розвитку фор�
мується розрив між потоками капітальних інвестицій, до�
ходами і заощадженнями.

Таким чином, формується двосекторна економіка —
орієнтована на експорт і на внутрішній ринок, які від�
різняються рівнями технологій і доходів. За таких умов
навіть дуже великий за кількістю населення (але із низьким
душовим доходом) внутрішній ринок не зможе стати локо�
мотивом розвитку, оскільки нездатний врівноважити попит�
пропозицію товарів і послуг. У результаті країні проблема�
тично забезпечити стабільне економічне зростання на базі
внутрішніх ресурсів. Можна в цьому випадку сказати, що в
країні "наздоганяючого розвиту" через потрійний бар'єр
ніби відтворюється всередині самої країни нерівність між
розвинутими країнами і країнами "третього світу". Як скла�
дову частину цей бар'єр включає бар'єр Бейроха�Павлова,
а комплексно його вперше проаналізував засновник теорії
периферійної економіки Р. Пребіш [21, с. 31—41].

Таким чином, система із наведених чинників�бар'єрів,
на наш погляд, цілком логічно пояснює нерівномірність роз�
витку країн, які у другій половині ХХ ст. реалізовували пол�
ітику "наздоганяючого розвитку". Також сформульована
система бар'єрів, на нашу думку, в цілому пояснює пробле�
ми, із якими стикнулися пострадянські країни, і що подо�
лання цих проблем не може бути зведено лише до регулю�
вання макроекономічних пропорцій.

Класифікацію технологічних бар'єрів можна певним
чином удосконалити на основі введення бар'єру В. Павлова
двох типів та бар'єру С. Ліндерта двох типів (табл. 4).

Варто звернути увагу, що бар'єр В. Павлова 2�го типу
можна спостерігати на прикладі української економіки. Так,
А. Касич робить висновок, що для підняття продуктивності
праці в економіці України необхідно досягнути такої ж ка�
піталоозброєності українського працівника, як в США, де
середня капіталоозброєність працівника становить 90 тис.
доларів, а в Україні — 15 тис. доларів [11, с. 71]. За розра�
хунками Г. Бардиша [3, с. 31] для розвитку України необхі�
дно створити 11 млн сучасних робочих місць, виходячи із
вартості 50 тис. доларів США для кожного робочого місця.
Тому тільки для створення нових робочих місць потрібно
550 млрд дол. США. Суму ж інвестицій в оновлення інфрас�
труктури Г. Бардиш визначає у розмірі 350 млрд дол. США.

Також, на нашу думку, дослідження сучасних тенденцій
з точки зору оцінки технологічних бар'єрів допомагає зро�
зуміти причини нестабільного стану економіки в окремих
країнах ЄС. Справа в тому, що в ЄС на даний час відсутня
система вирівнювання технологічного рівня країн�учас�
ників, тому входження до ЄС недостатньо розвинених країн
в індустріальному плані, відтворив існуючу нерівномірність
вже в рамках єдиного європейського ринку. Виявляється,
що бар'єр Павлова 2�го типу і бар'єр Махаланобіса продов�
жують діяти, незважаючи на спільну валюту і відсутність
митних бар'єрів. Тому різний стан розвитку окремих країн
в ЄС без прийняття загальноєвропейської програми капі�
тальних інвестицій з метою вирівнювання технологій, ско�
ріше за все, буде зберігатися, відтворюючи в рамках ЄС
хронічні диспропорції.

ВИСНОВКИ
Виходячи із викладеної теорії технологічно�фінансових

бар'єрів, можна сформулювати загальні методологічні
підходи до подолання економічних проблем в країнах, що
розвиваються. Насамперед, слід розімкнути потрійний
бар'єр (Павлова — Бейроха — Пребіша), для чого необхід�
но залучити якомога більше населення у виробництво не�
дорогих товарів народного споживання, які будуть реалі�
зуватися на внутрішньому ринку.

Таблиця 4. Технологічні бар'єри В. Павлова та С. Ліндерта двох типів

№ Назва бар'єру Суть бар'єру 

1 Бар'єр В. Павлова  
1-го типу 

Вартість створення одного робочого місця в промисловості при 
переході від аграрної економіки до індустріальної 

2 Бар'єр В. Павлова  
2-го типу 

Вартість створення одного робочого місця в індустріальній 
економіці у галузях, що вже існують, але на більш сучасному 
технологічному рівні  

3 Бар'єр С. Ліндерта  
1-го типу 

Залежність від ввезення комплектуючих при імпорті капітального 
обладнання з метою створення імпортозаміщуючих виробництв 

4 Бар'єр С. Ліндерта  
2-го типу 

Залежність від ввезення комплектуючих при імпорті споживчих 
товарів довгострокового користування (автомобілів, 
холодильників та ін.) 

Розроблено автором.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

101www.economy.in.ua

Потім слід визначити перелік товарів, які будуть одночас�
но продаватися на внутрішньому ринку і матимуть перспекти�
ви просування на зовнішні ринки збуту. Такі товари повинні
відповідати наступним умовам, по�перше, містити високу дода�
ну вартість; по�друге, одиниця продукції таких товарів не по�
винна бути надто дорогою (через загрозу бар'єру масштабу),
по�третє, попит на такі товари має бути в багатьох країнах світу,
а не в одній — двох. Після досягнення стану стійкого зростання
за рахунок розширення внутрішнього ринку, яке може тривати
близько 7—10 років, слід за цей час створити канали перетво�
рення заощаджень населення у довгострокові інвестиції та роз�
вивати машинобудівну галузь, яка має забезпечувати оновлен�
ня основних засобів у інших спеціалізованих і суміжних галу�
зях, щоб запобігти бар'єру С. Ліндерта. Далі наступає етап роз�
ширення номенклатури продукції і створення нових галузей із
виробництва продукції із високою доданою вартістю.

Стосовно науково�технічного бар'єру П. Махалонобі�
са, то доцільно, на наш погляд, країнам, що розвиваються
врахувати досвід Японії і підняти рівень хоча б двох універ�
ситетів до світових вимог, які потім змогли б поширювати
наукові знання по інших вузах країни. Саме так вчинила
Японія, заснувавши Токійський та Кіотський університети,
які виконують роль головного осередку розвитку науки й
освіти в країні [17, c. 64—65].

Для України є особливо важливим досвід інших країн у
подоланні технологічних і макрофінансових бар'єрів з огля�
ду на те, що в нашій державі спостерігаються значні соціаль�
но�економічні дисбаланси, які досі не подолані, незважаючи
на впроваджувані протягом 20 років економічні реформи.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Возрастающее влияние глобальных цепочек создания

стоимости ТНК на экспорт и импорт государств, структу�
ру их экономики, занятость, национальное накопление и
доходы населения позволяют говорить о существенном по�
литэкономическом и социальном эффекте фрагментации
международного производства, в частности, о значитель�
ной роли этого фактора в формировании глобальной кон�
курентоспособности государства на современном этапе.
Поэтому большое теоретическое и практическое значение
имеет оценка потенциальных выгод и убытков принимаю�
щих государств в связи с их вовлечением в глобальные про�
изводственные сети ТНК.

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ
Фрагментация международного производства ТНК

привлекает все большее внимание ученых�экономистов. Те�
оретические аспекты этих процессов исследовали Дж.
Гроссман и Э. Росси�Хансберг, которые первыми предло�
жили термин "торговля по задачам" и впоследствии разви�
ли новую теорию фрагментации международного производ�
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В статье раскрываются основные направления влияния фрагментированного производства ТНК на эконоP
мику принимающих стран, выгоды этих государств от размещения сегментов глобальных цепочек создания
стоимости (ГЦСС) транснациональных фирм. Показывается, что глобальные сети в сфере массового произP
водства потребительских товаров характеризуются низким уровнем используемой технологии и ориентируP
ются на дешевый труд. Глобальные цепочки создания высокотехнологических товаров ориентируются на инP
новационный потенциал фирм или принимающих стран. Инновационные сегменты фрагментированного проP
изводства создают значительно большую добавленную стоимость, чем трудоемкие "низкие" этажи производP
ства. Важным аспектом увеличения позитивного эффекта участия принимающей страны во фрагментированP
ном производстве является повышение ее роли и места в постадийном процессе создания стоимости. Чем боP
лее "верхние" этажи ГЦСС занимают предприятия страны, тем больше потенциальные возможности получеP
ния страной разнообразных выгод от участия в этом процессе. Участие во фрагментированном международP
ном производстве является важным элементом современной стратегии развития многих стран. В результате,
изменяются подходы к формированию промышленной, налоговой, торговой, трудовой политики этих госуP
дарств. Важной задачей политики принимающих стран является выработка оптимальной стратегии включеP
ния страны в такие сетевые производственные системы ТНК.

The article describes the main influences of fragmented production of TNCs on host economies as well as the
benefits of these states from placing segments of global value chains (GVC) of the multinational firms. It shows that
the global network of the consumer goods mass production are characterized by a low level of technology and guided
by cheap labor. The global chains of the highPtech products guided by the innovative potential of firms or host countries.
Innovative segments of the fragmented production creates much greater value added than laborPintensive and "low
stages" of production. An important aspect of increasing the positive effect of the participation of the host country in
a fragmented production is to increase its role and position in a stepwise process of value creation. The more "upper"
floors of GVC enterprises occupy in the country, the greater the potential for a country to capture the benefits from
participation in this process. Participation in a fragmented international production is an important element of modern
development strategies of many countries. As a result these countries changed their approaches to the formation of
industrial, fiscal, trade and labor policies. An important task of the policy of the host countries is to develop optimal
strategy for the integration of the country into such systems of TNCs networks.
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ства [1, с. 594]. Большой вклад в изучение теоретических и
практических аспектов формирования глобальных цепочек
ТНК внес Г. Джерефи [2, с. 47—48]. Региональные аспекты
фрагментации международного производства выявил А.
Ругман [3]. Количественные характеристики ГЦСС изуча�
ли Р. Банга, Х. Эскейт, Н. Линденберг, С. Миродот [4, с. 2;
5, с. 7—8]. Однако динамика развития глобальных цепочек
поставок и их постоянная трансформация делают необхо�
димым дальнейший углубленный анализ этих вопросов.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Распространение ГЦСС открывает новые возможнос�

ти экономического роста и экспорта для участвующих
стран. Одновременно оно порождает серьезные вызовы для
экономической политики и поддержания конкурентоспо�
собности этих государств. Целью данной статьи являться
анализ влияния фрагментации международного производ�
ства транснациональных фирм на экономическое развитие
стран. В статье также обосновывается необходимость раз�
работки экономической политики, способствующей полу�
чению максимальных выгод страны от участия в ГЦСС.
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ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО
МАТЕРИАЛА

Масштабы и основные направления влияния фрагмен�
тированного производства ТНК на экономику принимаю�
щих стран будут зависеть, прежде всего, от типа и вида гло�
бальных цепочек создания стоимости. Их гетерогенность
предопределяется не только стратегией ТНК, но и самим
предметом производственного процесса.

Например, глобальные сети в сфере массового произ�
водства потребительских товаров (производство бытовой
электроники, одежды, обуви) характеризуются достаточ�
но низким уровнем капиталоемкости предприятий и исполь�
зуемой технологии, значительными параметрами экономии
масштабов и ориентацией на дешевый труд. Участие в та�
ких цепочках дает стране возможность увеличить занятость
и решить проблему безработицы, повысить социальные
стандарты, создать экспортный потенциал. Однако такой
тип фрагментированного производства не дает стране боль�
ших инновационных выгод (хотя может быть полезным для
постепенного накопления знаний и роста квалификации ра�
ботников).

Совершенно другой характер носят ГЦСС высокотех�
нологических товаров или глобальные цепочки создания
инноваций и знаний. Главными детерминантами их постро�
ения являются инновационный потенциал фирм или при�
нимающих стран, наличие высокотехнологической инфра�
структуры и научно�исследовательских институций с высо�
кой репутацией. В состав таких цепочек включаются уни�
верситеты и национальные исследовательские центры, иног�
да они также имеют сложную конфигурацию стратегичес�
ких альянсов ТНК. Здесь главные выгоды предприятий при�
нимающей страны связаны не с проблемами занятости, а с
возможностями получения от ТНК технологии, знаний, ин�
формации. Как правило, инновационные сегменты фрагмен�
тированного производства создают значительно большую
добавленную стоимость, чем трудоемкие "низкие" этажи
производства.

Аналогичным образом, свои особенности имеет меж�
дународная фрагментация производства сырьевых про�
дуктов или глобальные цепочки создания стоимости в
сфере агробизнеса. Сырьевые, ресурсные сегменты, как
правило, несут намного меньше выгод для страны, чем
более поздние стадии, связанные с переработкой, выпус�
ком готовой продукции или ее маркетингом. Поэтому эко�
номическая политика большинства сырьевых стран на�
правлена на "продвижение вверх" по цепочке создания
стоимости.

Наконец, свою специфику имеют глобальные цепочки
создания стоимости в сфере услуг. Они не привязаны к ста�
тичным сравнительным преимуществам стран и больше тя�
готеют к районам сосредоточения высокоразвитого чело�
веческого капитала или передовой информационной инф�
раструктуры [6, с. 6�8]. Выгоды таких ГЦСС распределя�
ются, в основном, в пользу промышленно развитых стран
с рыночной экономикой, хотя некоторые новые индустри�
альные страны (НИС) в последнее десятилетие также ак�
тивно включаются в такую фрагментацию услуг, особен�
но финансовых, маркетинговых и научно�исследователь�
ских.

При любом типе ГЦСС наиболее важным аспектом уве�
личения позитивного эффекта участия принимающей стра�
ны во фрагментированном производстве является ее роль
и место в постадийном процессе создания стоимости. Чем
более "верхние" этажи ГЦСС занимают предприятия стра�
ны, тем больше потенциальные возможности получения
страной разнообразных выгод от участия в этом процес�
се.

Теория и практика развития фрагментированного про�
изводства свидетельствуют о необходимости постоянной
"модернизации" функций принимающей страны, которая
происходит на основе постепенного накопления капитала,
знаний, производственного и рыночного опыта. Такая
модернизация функций, по мнению Г. Джерефи, пред�
ставляет продвижение компании (страны) по восходящему
вверх течению в глобальной цепочке создания стоимости.
В результате, она осваивает новые сегменты фрагментиро�
ванного производства и экспортирует все более сложные
компоненты, товары и услуги [7, c. 12].

Ярким примером такой ситуации служит значительный
выигрыш новых индустриальных стран Азии (НИС) от вов�
лечения в систему международного производства ТНК и
торговлю промежуточной продукцией. Промежуточные

продукты и компоненты составляют 50% регионального
экспорта и 60% регионального импорта стран Восточной
Азии, что свидетельствует об очень интенсивном вовлече�
нии этих государств в глобальные цепочки создания сто�
имости ТНК [8, с. XIX].

 Большинство этих НИС входит в число 20 главных бе�
нефициаров мировой торговли продукцией электроники,
электротехники, телекоммуникационного оборудования,
автомобильных запасных частей и другой промышленной
продукции. Участие в глобальных цепочках создания сто�
имости позволяет им существенно повысить уровень за�
нятости и решать другие социальные проблемы [9, c. 320—
322].

С начала 90�х годов ТНК начали активно привлекать
в свои глобальные цепочки местных субконтракторов.
Постепенно сформировалась многоуровневая система
участия национальных предприятий (поставщики ком�
понентов первого, второго, третьего уровня), что не
только интегрировало экономику этих азиатских стран
в систему фрагментированного производства ТНК, но и
позволило странам Азии значительно повысить отдачу
от участия в нем [10, с. 120]. Некоторые компании НИС
сумели подняться на высокие "этажи" стоимостных це�
почек, наладив производство под собственными бренда�
ми на своих предприятиях или с помощью своих соб�
ственных "мини систем" ГЦСС. Эти компании не только
создали большое количество рабочих мест, но и стали
центрами инноваций в своих странах. Они сформирова�
ли собственную сеть кооперации с местными и зарубеж�
ными предприятиями и превратились в международные
фирмы.

Повышение роли и функций НИС Азии в глобальных
цепочках создания стоимости сопровождалось релокаци�
ей сюда инновационных, научно�исследовательских центов
корпораций. Например, ТНК Intel, Osrum, Motorola и Altera
создали в Малайзии и Сингапуре свои региональные цент�
ры НИОКР в электронной отрасли. Мировые компьютер�
ные производители AMD та Agilent перепрофилировали
свои подконтрольные предприятия на операции с высокой
добавленной стоимостью (конструктроские разработки,
логистика, испытательные операции, обучение персонала,
маркетинг) [11, c. 26—28].

Несколько другая ситуация характерна для участни�
ков цепочек создания стоимости в некоторых латиноаме�
риканских странах. За исключением Бразилии и Чили, эти
страны не сумели ни интегрировать сегменты ГЦСС в на�
циональную экономику, ни улучшить "качество" своего
участия во фрагментированном производстве ТНК. Напри�
мер, в Мексике первые трудоемкие сборочные предприя�
тия, а также некоторые простые фрагменты изготовления
стандартных компонентов были организованы в экспорт�
но�промышленной зоне Макиладорас еще в начале 80�го�
дов ХХ ст. Однако за прошедшие десятилетия они не по�
высили свою роль и функции в цепочках создания стоимо�
сти ТНК и по�прежнему ориентируются лишь на дешевый
малоквалифицированный труд. Коста Рика как произво�
дитель ананасов тесно вовлечена в вертикально интегри�
рованную структуру международного производства круп�
ной агропищевой ТНК Del Monte, однако жесткий конроль
этой компании не оставляет для этой страны никаких дру�
гих функций, кроме плантационного выращивания этих
фруктов [12, с.4].

Аналогичная картина наблюдается и в Африке. В Ма�
рокко, Тунисе, Алжире субконтрактные участники глобаль�
ных цепочек создания стоимости ТНК в производстве одеж�
ды также очень медленно осваивают новые продукты и про�
цессы, здесь практически не происходит функциональной,
сетевой и отраслевой модернизации.

Участие во фрагментированном международном про�
изводстве является важным элементом современной стра�
тегии развития многих стран. В результате, изменяются
подходы к формированию промышленной, налоговой, тор�
говой, трудовой политики этих государств. Опыт стран
Азии свидетельствует о том, что участие в ГЦСС потенци�
ально несет большие выгоды для среднего и малого бизне�
са. Такие компании практически не имеют шансов само�
стоятельно выйти на мировой рынок, получать передовую
технологию и накапливать важные рыночные знания меж�
дународных операций. В условиях "тонкой нарезки" про�
изводственного процесса в ГЦСС, небольшие и средние
компании получают шанс специализации на отдельных
мелких операциях. Они становятся крупносерийными экс�
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портерами этих изделий, выигрывая от экономии на мас�
штабах и принося экспортные доходы для своей страны
[13, с. 2].

Однако с другой стороны, практика многих стран по�
казала, что небольшие компании нуждаются в такой эконо�
мической политике государства, которая помогает им ус�
тановить более равноправные отношения с доминирующи�
ми участниками цепочек, а также преодолеть финансовые,
технологические, кадровые проблемы. Экономическая по�
литика принимающих стран должна стимулировать участие
небольших и средних предприятий во фрагментированном
производстве ТНК, помогать им, в свою очередь, создавать
прямые и обратные связи с другими субподрядчиками в
стране.

Мировой финансовый и экономический кризис
2008—2009 годов также показал, что субподрядные уча�
стники фрагментированного международного производ�
ства подвержены сильным воздействиям внешних эко�
номических шоков. ГЦСС становятся передаточным ме�
ханизмом кризисных процессов. В результате, наблюда�
ется своеобразный "эффект домино", когда участники
цепочки одной страны испытывают нарастающий нега�
тивный эффект экономических проблем участников дру�
гих стран. Причем такие кризисные импульсы много�
кратно усиливаются для поставщиков мелких деталей
или операций. Например, падение продаж крупных се�
тевых ТНК�ритейлеров во время мирового кризиса при�
вело к полной остановке работы многих субконтракто�
ров их ГЦСС — мелких производителей полуфабрика�
тов одежды, обуви в странах Азии, а также банкротству
некоторых из них [14, c. 27].

Экономическая политика принимающей страны поэто�
му должна предусматривать механизмы нейтрализации вне�
шних трансмиссионных отрицательных последствий ГЦСС.
Как показала практика некоторых стран, поддержка на го�
сударственном уровне отраслевой и сетевой модернизации
субконтрактных предприятий существенно облегчала их
положение в случае отказа транснациональной фирмы за�
купать их продукцию в связи с сокращением спроса на ко�
нечную продукцию.

ВЫВОДЫ
Фрагментация международного производства оказы�

вает все более сильное влияние на экономическое поло�
жение принимающих стран, в частности, на экспорт и им�
порт этих государств, структуру их экономики, занятость,
национальное накопление и доходы населения. Как пока�
зывает опыт некоторых стран, в частности новых индуст�
риальных государств Азии, распространение ГЦСС откры�
вает новые возможности экономического роста и экспор�
та. Вместе с тем некоторые государства получают намно�
го меньшие выгоды от участия во фрагментированном про�
изводстве ТНК, здесь расположены "нижние" трудоемкие
этажи ГЦСС. Важным вопросом теории и практики внеш�
неэкономической политики государств является оценка
эффекта их участия в глобальных цепочках создания сто�
имости и выработка на этой основе оптимальной страте�
гии включения страны в такие сетевые производственные
системы ТНК.
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ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF DISPOSAL OF "NONPFINANCIAL ASSETS" BUDGETARY
INSTITUTIONS AS A NEW COMPLEX OBJECT OF ACCOUNTING IN BUDGETARY INSTITUTIONS

Стаття присвячена дослідженню основних моментів, що стосуються організації обліку вибуття "неP

фінансових активів" бюджетних установ. Її актуальність зумовлена масштабним реформуванням обліку

в державному секторі. На сучасному етапі реформування нормативноPправової бази з питань бухгалP

терського обліку та контролю використання бюджетних коштів — у центрі уваги перебувають органи

державного сектора, вагому частку в структурі яких займають бюджетні установи. Прийняті відповідно

до Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007—2015 рр. НаціоP

нальні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі (НПСБОДС) регламентуP

ють облік у розрізі різних об'єктів і відповідають у переважній частині міжнародним стандартам. ПоP

рівняно з чинною практикою бюджетного обліку внесено ряд вагомих змін, які суттєво впливатимуть на

розкриття облікової інформації.

У складі традиційних об'єктів бухгалтерського обліку в бюджетних установах із прийняттям

НП(С)БОДС відбудуться певні зміни. Важливим побічним результатом виконання намічених заходів вкаP

заної Стратегії стануть оновлення об'єктного поля і виникнення нових укрупнених об'єктів бухгалтерсьP

кого обліку, зокрема нефінансових активів бюджетних установ. У складі активів та пасивів відбудеться

перегрупування об'єктів та поява нових. Виникає новий комплексний об'єкт обліку як "нефінансові акP

тиви". Розкриваються питання організації обліку вибуття "нефінансових активів", як нового комплексP

ного об'єкта обліку в бюджетних установах із введенням в дію Національних положень (стандартів) бухP

галтерського обліку та нового плану рахунків в державному секторі з 2016 року.

Розглянуто нормативноPправові підстави для вибуття нефінансових активів, порядок застосування

норм, наведені основні причини та напрями вибуття нефінансових активів. Розкрито механізм органіP

зації вибуття нефінансових активів, оформлення та облік вибуття за новим планом рахунків.

Наведено характеристику нових рахунків, які використовують для відображення операцій пов'язаP

них із вибуттям нефінансових активів. Також розглянуто основні форми, які застосовують для відобраP

ження інформації по вибуттю для нефінансових активів у бюджетних установах.

This article is devoted to research of the main points concerning the organization of the accounting disposal

of "nonPfinancial assets" budgetary institutions. Its relevance is due to largePscale reform of public sector

accounting. At the present stage of reforming the regulatory framework for accounting and control of use of

budgetary funds — the focus is on public sector bodies, a significant share in the structure which is a budgetary

institution. Taken according to the Strategy of modernization of the accounting system in the public sector for

2007P2015. National provisions (standards) of accounting in the public sector regulate accounting in the context

of different objects and are responsible in the most part to international standards. Compared with the current

practice of budget accounting made some significant changes that will significantly affect the disclosure of

accounting information.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Питанням реформуванню вітчизняного бюджетного

обліку присвячено наукові праці відомих вчених в цій галузі
Дорошенко О.О., Левицької С.О., Ловінської Л.Г., Прохо�
рова О.С., Свірко С.В., Сушко Н.І., Фаріон А.І. Проте пи�
тання обліку вибуття нефінансових активів, залишається ще
не дослідженим, з погляду на те, що "нефінансові активи" є
новим укрупненим об'єктом бухгалтерського обліку в бюд�
жетних установах. Переважну частину активів бюджетних
установ на сьогодні становлять необоротні активи. Необо�
ротні активи є об'єктом вивчення таких провідних українсь�
ких вчених�економістів, як Атамас П.Й., Джога Р.Т., Краї�
вська І.А., Свірко С.В., Шара Є.Ю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, В
ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Актуальність даної статті полягає в тому, що питання
організації обліку вибуття нефінансових активів бюджет�
них установ є новим об'єктом і темою для досліджень, у
зв'язку з тим, що Національні положення (стандарти) бух�
галтерського обліку в бюджетних установах та новий план
рахунків бюджетних установ, починають діяти лише з січня
2016 року.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Розглянути основні питання пов'язані з організацією

обліку вибуття нефінансових активів бюджетних установ як
нового комплексного об'єкту обліку згідно з введенням в
дію Національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку в бюджетних установах та нового плану рахунків
бюджетних установ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З
ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ

НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
На законодавчому рівні чіткого визначення поняття "не�

фінансові активи" немає. Зважаючи на це, на основі прове�
деного автором раніше дослідження, в ході якого було на�
дане визначення всім складовим цілісного об'єкту бухгал�
терського обліку, надане визначення поняттю "нефінансові
активи". Нефінансові активи — всі активи, крім фінансових,
які використовуються установою протягом тривалого пер�
іоду (більше одного року) та від використання яких устано�
ва отримає в майбутньому економічні вигоди [4].

In the traditional composition of objects of accounting in budgetary institutions with the adoption of national

provisions (standards) will happen some changes. An important byPproduct of the implementation of the planned

activities of the Strategy will be the update of the object field and the emergence of new enlarged objects of

accounting, in particular nonPfinancial assets of budgetary institutions. In the composition of assets and liabilities

will be regrouping objects and the emergence of new. There is a new complex object with the "non financial

assets". Discusses the questions of the organization of accounting of disposal of "nonPfinancial assets", as a new

complex object of accounting in budgetary institutions with the enactment of National regulations (standards)

of accounting and the new chart of accounts in the public sector from 2016.

Considered legal grounds for the disposal of nonPfinancial assets, the order of application of rules, are the

main reasons and directions for the disposal of nonPfinancial assets. The mechanism of the organization of the

disposals of nonPfinancial assets, registration and accounting of disposals under the new plan of accounts.

The characteristic of new accounts, which are used for recording transactions related to the disposal of nonP

financial assets. Also, the basic forms that are used to display information on the disposal of nonPfinancial assets

in budgetary institutions.

Ключові слова: бухгалтерський облік, бюджетні установи, державний сектор, нефінансові активи, На�
ціональні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, Стратегія.

Key words: accounting, public institutions, public sector, non�financial assets, national provisions (standards)
of accounting in the public sector, strategy.

Нефінансові активи з'являються у першому розділі Ба�
лансу який представлено в НП (С) БОДС 101 Подання
фінансової звітності [5]. До нефінансових активів відносять
основні засоби, нематеріальні активи, незавершені капі�
тальні інвестиції, запаси, малоцінні та швидкозношувані
предмети, готова продукція, інші нефінансові активи.

Розглянемо та проаналізуємо основні правила, якими
керуються бюджетні установи при обліку вибуття необо�
ротних активів на сьогоднішній день та проаналізуємо в кон�
тексті основних змін, що відбуваються в обліку бюджетних
установ.

Вивчаючи питання організації обліку вибуття необорот�
них активів, слід мати на увазі, що завершення встановле�
ного терміну служби необоротних активів не може бути
підставою для їх списання, якщо вони ще придатні для ви�
користання за цільовим призначенням і подальша експлуа�
тація їх не заборонена відповідною документацією заводів�
виробників або нормативно�правовими актами [3].

Забороняється знищувати, викидати, здавати в лом тех�
ніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять доро�
гоцінні метали та дорогоцінне каміння, без попереднього
вилучення й одночасного оприбуткування цінних деталей,
а також передавати, списувати й продавати техніку, апара�
туру та інші необоротні активи за цінами, нижчими від вар�
тості дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що
містяться в них, за відкиданням витрат на їх вилучення [2].

Так, Свірко С. В. у своїх дослідженнях організації об�
ліку необоротних активів, вказує на те, що у процесі діяль�
ності бюджетних установ відбувається поступове вибуття
необоротних активів з таких причин:

а) непридатності для подальшого використання;
б) виявлення в результаті інвентаризації як недостачі;
в) моральної застарілості;
г) фізичного зношення;
д) пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха;
е) необхідності знесення у зв'язку з будівництвом но�

вих об'єктів чи зруйнування внаслідок атмосферного впли�
ву й тривалого використання.

Серед напрямів вибуття виокремлюють:
— списання через ліквідація;
— безоплатну передачу;
— продаж [7].
Після втрати чинності на підставі наказу Мінфіну від

14.10.2011 № 1297 "Типової інструкції про порядок списан�
ня майна бюджетних установ", затвердженої наказом Дер�
жказначейства від 29.11.2010 N 447, щодо цього питання
нової Інструкції чи Порядку, що регулює списання майна
бюджетних установ — не прийнято. На сьогодні питання
визначено для об'єктів державної власності "Порядком спи�
сання об'єктів державної власності", затвердженим поста�
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новою КМУ від 08.11.2007 р. № 1314. Цей Порядок визна�
чає механізм списання об'єктів державної власності, якими
є об'єкти незавершеного будівництва (незавершені капі�
тальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), матері�
альні активи, що відповідно до законодавства визнаються
основними фондами (засобами), іншими необоротними ма�
теріальними активами.

Списання майна здійснюється суб'єктом господарюван�
ня, на балансі якого воно перебуває, на підставі прийнятого
суб'єктом управління рішення про надання згоди на його
списання.

Для встановлення факту непридатності майна і немож�
ливості та/або неефективності проведення його відновно�
го ремонту чи неможливості його використання іншим чи�
ном, а також для оформлення документів на списання май�
на утворюється комісія із списання майна, головою якої є
заступник керівника суб'єкта господарювання, а членами —
головний бухгалтер або його заступник, працівники інже�
нерних, технічних, технологічних, будівельних, обліково�
економічних та інших служб суб'єкта господарювання, а
також залучені за вимогою суб'єкта управління його пред�
ставники та інші фахівці.

Склад комісії затверджується розпорядчим актом за
підписом керівника суб'єкта господарювання.

Комісія:
1) проводить в установленому законодавством порядку

інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за
її результатами складає відповідний акт;

2) проводить огляд майна з використанням необхідної
технічної документації (технічних паспортів, поетажних
планів, відомостей про дефекти тощо), а також даних бух�
галтерського обліку;

3) визначає економічну (технічну) доцільність чи не�
доцільність відновлення та/або подальшого використання
майна і вносить відповідні пропозиції;

4) установлює конкретні причини списання майна (мо�
ральна застарілість чи фізична зношеність, непридатність
для подальшого використання суб'єктом господарювання,
зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконст�
рукцією і технічним переоснащенням, або пошкодження
внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість віднов�
лення, або виявлення його в результаті інвентаризації як
нестачі);

5) визначає можливості використання окремих вузлів,
деталей, матеріалів та агрегатів об'єкта, що підлягає спи�
санню;

6) здійснює контроль за вилученням з майна, що підля�
гає списанню, придатних вузлів, деталей матеріалів та аг�
регатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що
містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає
їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбутку�
вання на відповідних балансових рахунках;

7) складає відповідно до законодавства акти на списан�
ня майна за встановленою типовою формою.

За результатами роботи складається протокол за�
сідання комісії, до якого додаються:

1) акт інвентаризації майна, що пропонується до спи�
сання;

2) акти технічного стану майна, що пропонується до
списання;

3) акти на списання майна;
4) інші документи (копія акта про аварію, висновки від�

повідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності).
У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції

щодо шляхів використання майна, списання якого за вис�
новками комісії є недоцільним, заходи з відшкодування вар�
тості майна, в результаті інвентаризації якого виявлена не�
стача, чи розукомплектованого.

Протокол засідання комісії підписується всіма члена�
ми комісії. У разі незгоди з рішенням комісії її члени мають
право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що
додається до протоколу засідання. В актах технічного ста�
ну майна зазначаються рік виготовлення (будівництва) май�
на, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи
з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання і ре�
конструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конст�
руктивних елементів. В акті на списання майна детально
зазначаються причини його списання та робиться висновок
про економічну (технічну) недоцільність та/або немож�
ливість відновлення майна.

У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії
чи стихійного лиха, до акта на його списання додається на�

лежним чином завірена копія акта про аварію, в якій зазна�
чаються причини, що призвели до неї. Протокол засідання
комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна та техн�
ічного стану затверджуються керівником суб'єкта господа�
рювання [6].

Списання повністю амортизованих основних фондів
(засобів), інших необоротних матеріальних активів суб'єкта
господарювання, первинна (переоцінена) вартість яких ста�
новить менш як 10 тис. гривень, здійснюється за рішенням
керівника такого суб'єкта відповідно до Порядку №1314.

Типова кореспонденція рахунків з обліку вибуття не�
фінансових активів виглядатиме наступним чином:

1. Списано повністю зношені, непридатні до викорис�
тання нефінансові активи Дт 1411, 1421 Кт 1013—1018,
1023—1028.

2. Списано нефінансові активи, що не повністю зношені,
але не придатні до використання.

— на суму залишкової вартості Дт 51 Кт 1013—1018,
1023—1028;

— на суму нарахованого зносу Дт 1411, 1421 Кт 1013—
1018, 1023—1028.

3. Списано недостачі нефінансових активів установлені
при інвентаризації:

— на суму залишкової вартості Дт 51 Кт 1013—1018,
1023—1028;

— на суму нарахованого зносу Дт 1411, 1421 Кт 1013—
1018, 1023—1028.

Безоплатна передача майна бюджетних установ зако�
нодавчо регулюється Постановою КМУ від 21.09.1998 р.
№1482 "Про передачу об'єктів права державної та кому�
нальної власності" [10].

Ініціатива щодо передачі об'єктів права державної влас�
ності може виходити відповідно від органів, уповноваже�
них управляти державним майном, або самоврядних орган�
ізацій.

Передача оформляється актом приймання�передачі за
формою згідно з додатком до Порядку подання та розгляду
пропозицій щодо передачі об'єктів з комунальної у держав�
ну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі
об'єктів у державну власність, затвердженого цією постано�
вою. Акт складається у чотирьох примірниках, підписується
головою і членами комісії та затверджується органом, який
створив комісію. Право на управління об'єктом передачі ви�
никає з дати підписання акта приймання�передачі.

Кореспонденція рахунків з обліку безоплатної передачі
нефінансових активів іншим установам та організаціям, із
введенням в дію нового плану рахунків в бюджетних уста�
новах з 1 січня 2016 року виглядатиме таким чином:

— безоплатно передано об'єкт нефінансових активів:
1) на суму залишкової вартості Дт 51 Кт 1013—1018,

1023—1028;
2) на суму нарахованого зносу Дт 1411, 1421 Кт 1013—

1018, 1023—1028.
Відчуження майна (шляхом його продажу) здійснюється

відповідно до вимог Постанови КМУ від 06.06.2007 р. №803
"Про затвердження Порядку відчуження об'єктів держав�
ної власності" [10].

Продаж об'єктів, які в нормативному полі бухгалтерсь�
кого обліку бюджетних установ класифікуються як основні
засоби, має здійснюватись через аукціони, біржі чи за кон�
курсом. Організаційні роботи до проведення зазначених
заходів передбачають:

— отримання установою дозволу відповідного органу
виконавчої влади, що уповноважений здійснювати функції
управління державним майном, чи розпорядника коштів;

— визначення початкової ціни продажу майна;
— підготовка інформації про майно та умови його про�

дажу;
— проведення маркетингових досліджень щодо ви�

значення потенційних покупців;
— укладання договору з організатором конкурсу, аук�

ціону.
Усі підготовчі роботи має виконувати комісія зі списан�

ня матеріальних цінностей [7].
Відчуження майна здійснюється безпосередньо су�

б'єктом господарювання, на балансі якого перебуває таке
майно, лише після надання на це згоди або дозволу відпові�
дного суб'єкта управління майном, який є представником
власника і виконує його функції у межах, визначених зако�
нодавчими актами.

Відчуження майна здійснюється шляхом його продажу
на аукціоні, який проводиться організатором аукціону.
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Суб'єкти господарювання під час здійснення продажу
на аукціоні подають юридичним особам, які визначені на
конкурентних засадах в установленому Фондом державно�
го майна порядку, документи, які підтверджують надання
згоди на відчуження такого майна суб'єктом управління та
погодження з Фондом державного майна.

Для отримання згоди на відчуження майна суб'єкт гос�
подарювання подає разом із зверненням стосовно відчужен�
ня майна:

1) техніко�економічне обгрунтування доцільності відчу�
ження майна та напрямів використання коштів (з обов'яз�
ковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність
майнового комплексу);

2) відомості про об'єкти основних фондів (засобів), які
пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського
обліку на дату оцінки;

3) акт інвентаризації основних фондів (засобів), які про�
понуються до відчуження;

4) акт технічного стану майна, складений на дату оцін�
ки та затверджений керівником суб'єкта господарювання;

5) висновок про вартість майна;
7) відомості про наявність обтяжень чи обмежень сто�

совно розпорядження майном, яке пропонується до відчу�
ження (разом з відповідними підтвердними документами);

8) протокол (виписка з протоколу) засідання комісії з
приватизації (у разі її утворення) про надання згоди на
відчуження майна;

9) за наявності заборгованості з виплати заробітної пла�
ти — відомості про загальну суму заборгованості із заробі�
тної плати і графік погашення такої заборгованості, а та�
кож про наявність у підприємства заборгованості за подат�
ками і зборами (обов'язковими платежами) до бюджетів та
державних цільових фондів.

Суми, отримані установами від продажу чи демонтажу
основних засобів (крім будівель і споруд), залишаються у
розпорядженні установи з правом їх подальшого викорис�
тання на ремонт, модернізацію або придбання нових засобів
того ж призначення. При цьому кошти, отримані від реалі�
зації та розбирання основних засобів, придбаних за раху�
нок позабюджетних коштів, використовуються тільки після
сплати податків, встановлених законодавством. Суми, от�
римані установами від продажу чи демонтажу будівель і
споруд, вносяться в доход того бюджету, за рахунок якого
ці установи утримуються.

Типова кореспонденція рахунків бухгалтерського об�
ліку від реалізації нефінасових активів:

1) на суму залишкової вартості Дт 51 Кт 1013—1018,
1023—1028;

2) на суму нарахованого зносу Дт 1411, 1421 Кт 1013—
1018, 1023—1028.

3) на суму виручки Дт 23 Кт 71, 72.
Усі господарські операції, якими оформляють вибуття

і списання основних засобів, протягом поточного місяця
реєструють у меморіальному ордері № 9 "Накопичувальна
відомість про вибуття та переміщення необоротних активів"
т. ф. № 438 (бюджет). У кінці місяця підсумки відомості пе�
реносять у книгу Журнал�головна [1].

До носіїв облікової інформації про вибуття необорот�
них активів належать:

— акт про списання основних засобів ф.0З�3 (бюджет);
— акт про списання автотранспортних засобів ф. 0З�4

(бюджет);
— акт про списання вилученої з бібліотеки літератури

ф. 0З�5 (бюджет).

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Отже, вцілому облік нефінансових активів у бюджет�

них установах є важливим джерелом економічної інфор�
мації, що дає можливість забезпечити контроль за збере�
женням, рухом, ефективним використанням та їх списан�
ням. Нефінансові активи часто складають найбільшу части�
ну всіх активів суб'єкта господарювання, а отже, є важли�
вими для відображення його фінансового стану. Тому і важ�
ливим є правильність організації вибуття нефінансових ак�
тивів та відображання в бухгалтерському обліку бюджет�
них установ.

Означені процеси тільки набувають актуальності, ос�
кільки НП(С)БО ДС та новий план рахунків для державно�
го сектора ще не набули чинності. Зважаючи на масштаби
реформування, вищезазначені проблеми та нагальність їх

вирішення вимагають подальших досліджень в сфері обр�
ганзації обліку вибуття нефінансових активів бюджетних
установ. Переглянути та вдосконалити форми для докумен�
тального відображення операцій з відображення вибуття
нефінансових активів, та відповідно внести корективи вра�
ховуючи всі зміни, бо бланки форм уже застарілі (затверд�
жені наказом від 1997 року).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження сучасних процесів регіонального роз�

витку з метою створення наукової основи управління
потенціалом регіону з урахуванням регіональної спе�
цифіки передбачають визначення сутності поняття "ре�
гіон" як економічної категорії. З цією метою є доціль�
ним проведення гносеологічного аналізу визначень цьо�
го поняття у матеріалах вітчизняних та закордонних
вчених. Виокремлення основних ознак, ключових інди�
каторів та критеріїв, що використовуються для форму�
вання понятійного апарату набуває важливого значен�
ня.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Чисельна кількість дослідників вітчизняних та за�

кордонних наукових шкіл приділяють значну увагу про�
блемі формування понятійного апарату.

Поняття "регіон" вживають у різних галузях знань
для виділення територіальних частин та акваторії за пев�
ними ознаками [1; 2, 3; 4; 5 та ін.]. Автори робіт [6; 7 та
ін.] визначають поняття "регіон" як базове не тільки для
географії, але й для всіх економічних наук, що пов'я�
зані з просторовими, територіальними аспектами суспі�
льного відтворення.
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визначення сутності поняття "регіон" як економічної категорії. Розглянуто регіональні парадигми, конP

цепції та наукові підходи до розуміння сутності регіонів. Проаналізовано поняття регіону, які є у наукоP

вих працях вітчизняних та закордонних вчених, в енциклопедичних матеріалах, у Декларації щодо реP

гіоналізму в Європі, а також визначень, які надані Європарламентом. На підставі аналізу понятійного

апарату з виокремленням глобального контексту виокремленно основні ознаки, критерії та ключові індиP

катори, що використовуються при формуванні понятійного апарату.

The creation of scientific basis for management of regional development processes foresees determination of

concept essence of "region" as an economic category. Regional paradigms, concepts and scientific approaches

for the understanding of essence of regions have been considered. The concepts "region" in scientific publications

of domestic and foreign scientists, in encyclopedic materials, in European Declaration and also determination of

"region" given by Europarliament have been analysed. The basic signs, criteria and key indicators which are

used for forming of concept "region" on the analytical basis with the selection of global context have been

determinated.

Ключові слова: регіон, регіональні парадигми, концепції регіону, підходи, ключові індикатори, ознаки, кри�
терії.

Key words: region, regional paradigms, conceptions of region, approaches, key indicators, signs, criteria.

Значна кількість авторів використовують поняття
"регіон" при вивченні та дослідженні економічних про�
цесів і явищ на різних рівнях управління, а також на
різних рівнях практичного застосування [7; 8; 9 та ін.].
Необхідно зазначити, що існують поняття "регіон", в
яких автори намагаються об'єднати різноякісні підсис�
теми, на які здійснюється одночасний вплив різних чин�
ників, зокрема технологічних, природних, економічних,
демографічних, політичних, соціальних тощо. Проте в
практичних застосуваннях, на наш погляд, необхідне
використання поняття "регіон" з урахуванням специ�
фіки предметної галузі, що досліджується.

Враховуючи величезну кількість наукових поглядів
стосовно розуміння соціальної та економічної сутності
регіону [1; 4; 6; 8; 10 та ін.], слід зазначити, що на цей час
однозначного визначення терміна "регіон" політичною
наукою так досі й не знайдено.

Постановка завдання полягає у з'ясуванні сутності
поняття регіону з визначенням основних ознак, кри�
теріїв та ключових індикаторів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У філософському словнику [11, с. 494] зазначено, що

поняття — це є думка, яка дозволяє відобразити в уза�
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гальненій формі предмети та явища дійсності та існуючі
взаємозв'язки між ними завдяки фіксації загальних і спе�
цифічних ознак, в якості яких є властивості предметів та
явищ, а також відносин між ними. Ґрунтуючись на ен�
циклопедичному підході до визначення будь�якого по�
няття взагалі та з метою визначення сутності поняття ре�
гіону, нами запропоновано наступну схему (рис. 1).

При переході від адміністративної економіки до рин�
кової регіон розглядається як об'єкт ринкових відно�
син. У роботі [2, c. 15] регіон розглянуто як складну су�
купність взаємин його економічних суб'єктів, що фор�
мує баланс ринкового попиту та пропозиції та сприяє
максимізації соціально�економічного ефекту.

В умовах відкритої економічної системи структура
економічних відносин регіону характеризується існу�
ванням наступних рівнів: мегарівень, макрорівень, ме�
зорівень та мікрорівень. Враховуючи результати дослі�
джень [1; 3; 6; 8 та ін.]. представимо в упорядкованому
вигляді ці рівні з визначенням сутності економічних
відносин та особливістю проведення досліджень на
кожному з цих рівнів (табл. 1).

На підставі енциклопедичних матеріалів [11, с. 495]
слід зазначити, що у кожному понятті слід розрізняти
його зміст та обсяг. Зміст поняття — це сукупність ознак
предметів, які відбиваються в понятті [11, с. 495]. Таким
чином, до основних ознак, що характеризують поняття
"регіон" слід віднести: комплексність, цілісність, спе�
ціалізацію, керованість, тобто наявність політико�адмі�
ністративних органів управління, які зазначені у роботі
[10, с. 114].

Обсяг поняття — це множина (клас) предметів, кож�
ному з яких належать ознаки, які відносяться до змісту
поняття [11, с. 495]. До обсягу поняття регіону при про�
веденні досліджень регіонів України можна віднести мно�
жину, яка утворена з окремих регіонів, зокрема Дніпро�
петровський регіон, Харківський, Одеський тощо.

Використання формальної логіки у відношенні до
змісту та обсягу будь�якого поняття дозволяє зазначи�
ти існування закону їх зворотнього відношення, у відпо�
відності до якого чим більший зміст поняття, тим мен�
ше його обсяг та навпаки [11, с. 495]. Зокрема, якщо до

змісту поняття регіону додати ознаку спеціалізації, тоді
зміст такого поняття, мається на увазі, наприклад, по�
няття промислового регіону, зростає, тому що зростає
кількість ознак, проте обсяг поняття промислового ре�
гіону буде меншим. Так, кількість промислових регіонів
України є значно меншою від загального обсягу всіх
регіонів країни. Зокрема в ході проведених досліджень
[12, с. 220—226] запропоновано методичний підхід щодо
визначення типології регіону за окремими ознаками, що
дозволило встановити різні типи регіонів України.

Зазначимо, що взагалі відома [5, 13] деяка кількість
парадигм та концепцій (табл. 2). Зокрема у роботі [5]
згідно з різноманітними механізмами впливу визначено
сутність відомих регіональних парадигм. Наукову осно�
ву управління регіональною економікою та процесами
регіонального розвитку складають декілька концепцій
[1; 4; 9; 13 та ін.].

У роботах [6; 7; 8 та ін.] зазначено, що термін "регі�
он" може характеризуватися різною природою (геогра�
фічною, економічною, природною, політичною, історич�
ною, культурною, соціальною тощо), тому, слід пого�
дитися з думкою, що у зв'язку з цим можна спостеріга�
ти різноманіття напрямків і методичних концепцій у те�
оретичних і прикладних дослідженнях економічного
розвитку на регіональному рівні. Слід зазначити, що
найбільшого поширення при дослідженнях економічно�
го розвитку на рівні регіонів набули наступні концепції,
які узагальнені авторами роботи [13].

Аналіз робіт [1; 2; 4; 8] дозволяє констатувати існу�
вання значної кількості наукових підходів до розумін�
ня сутності регіону, зокрема відомі економіко�геогра�
фічний підхід, регіонально�комплексний підхід, соціо�
логічний, адміністративний, проблемний та точковий
підходи. Сформовані декілька напрямів досліджень,
поряд з якими слід зазначити існування районного, еко�
номіко�географічного та регіонально�економічного на�
прямів досліджень. У рамках зазначених підходів та на�
прямів досліджень регіон розглядають як локальну соці�
ально�економічну систему, як полюс економічного зро�
стання, як "функціональне" явище, як агломеровану си�
стему та як політичну систему.

Поняття регіону 

Предмети Явища Зв’язки між предметами та явищами 

Визначення загальних та специфічних ознак 

Формування понятійного апарату з урахуванням визначених загальних та специфічних 
ознак

Рис. 1. Основні елементи у формуванні понятійного апарату регіону

Таблиця 1. Особливість досліджень з визначенням сутності
економічних відносин регіону

Рівень економічних 
відносин Сутність економічних відносин Особливість досліджень регіону 

Мегарівень Відносини «регіон – іноземні 
господарюючі суб’єкти» 

Регіон досліджується як частина світової  
економічної системи  

Макрорівень 

Відносини «держава – регіон» Регіон досліджується як частина 
національної економіки країни, об’єкт 
регіональної політики 

Мезорівень 

Відносини 
«регіон – держава»;  
«регіон – регіон» 

Регіон досліджується як частина 
національної економіки країни і 
мезоекономічних відносин, що утворилися 
в наслідку територіально-галузевого 
розподілу праці 

Мікрорівень 

Відносини «регіон –
господарюючі суб’єкти регіону»; 
«регіон – органи місцевого 
самоврядування» 

Регіон представляється у вигляді єдиного 
регіонального відтворювального процесу, 
який інтегрує відтворювальні процеси на 
рівнях суб’єктів мікроекономіки  
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Поряд зі значною кількістю різноманітних підходів
до розуміння сутності регіонів доцільним є упорядку�
вання існуючого понятійного апарату на основі аналізу
наукових праць вітчизняних та закордонних вчених,
визначень, які викладені в енциклопедичних матеріалах,
у Декларації щодо регіоналізму в Європі, а також виз�
начень, які надані Європарламентом. Ґрунтуючись на
значній множині цих визначень з виокремленням гло�
бального контексту та поняття регіону у вузькому зна�
ченні маємо визначити основні ознаки, критерії та клю�
чові індикатори (рис. 2).

У Декларації щодо регіоналізму в Європі регіон ви�
значається як "територіальне утворення, яке сформо�
вано у законодавчому порядку на рівні, що є безпосе�
редньо нижчим після загальнодержавного, та наділене
політичним самоврядуванням" [14].

Європарламент у 1988 році прийняв "Хартію регіо�
налізації", в якій поняття регіон подано наступним чи�
ном: "Регіон — це територія, що з географічного погля�
ду створює політичну цілісність, або комплекс тери�
торій, який є закритою структурою і населення якого
визначається певними спільними рисами та виявляє ба�
жання й надалі зберігати існуючу цілісність" [15, с. 125].

В економічній енциклопедії під регіоном розуміють те�
риторію країни із специфічними природно�кліматичними та

економічними умовами і характерною спрямованістю роз�
витку продуктивних сил з урахуванням демографічних, істо�
ричних, соціальних особливостей, що здійснюється на ос�
нові національно�економічних та регіональних законів,
внаслідок чого формуються регіонально�економічні відно�
сини [16, с. 186]. В інших енциклопедичних матеріалах [17]
регіон трактується як певна територія, що має цілісність і
взаємозв'язок її складових елементів.

Відомі спроби вчених розглянути поняття регіону,
як у глобальному контексті, так і у вузькому значенні
[1; 2; 4; 8 та ін.]. Зокрема, у глобальному контексті ре�
гіон може бути визначений як група прилеглих країн,
що становлять окремий економіко�географічний чи
близький за національним складом і культурою, або ж
однотипний за суспільно�політичним ладом район світу.

У вузькому значенні, одні дослідники пропонують
визначати регіон як господарсько�економічну спільність
(наприклад, український Донбас, німецький Рур, аме�
риканський Середній Захід, російський Волго�В'ятський
регіон тощо), інші — як географічно�адміністративну
одиницю (область — в Україні, земля — у Німеччині,
штат — у США, воєводство — у Польщі тощо), треті як
культурно�історичну територію (Буковина, Гуцульщи�
на, Поділля — в Україні, Нова Англія — у США тощо)
[6; 7; 8 та ін.].

Регіональні 
парадигми Концепції регіону 

Регіон як 
квазікорпорація Регіон як суб’єкт власності 

Регіон як ринок Регіон як учасник 
підприємництва 

Регіон як 
квазідержава Регіон як спільність людей 

Регіон як соціум Регіон як підсистема державної 
системи управління 

Таблиця 2. Регіональні парадигми та концепції

Рис. 2. Основні ознаки, критерії та ключові індикатори у визначенні поняття регіону
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Американські вчені П. Джеймс та Дж. Мартін також
під регіоном розуміють цілісну ділянку території, яка
відрізняється певною однорідністю у своїй основі, але
не має чітких кордонів [10].

Іноді поняття "регіон" ототожнюють з поняттями
"область", "район". Наприклад, вважається, що регіон
— це "певна територіальна одиниця (район, область,
зона), що вирізняється від інших таких же одиниць спе�
цифічними рисами (географічними, геологічними, етног�
рафічними, економічними тощо)" [17]. Зокрема, на дум�
ку західних економістів, регіон — це одиниця, яка пев�
ним чином реагує на зміни умов, які впливають на еко�
номічне зростання та добробут [18].

Вітчизняні науковці вважають, що регіон — це
"цілісне природно�територіальне або природно�
соціальне об'єктивне утворення, у межах якого
відбувається взаємодія і взаємний розвиток усіх
природних та соціально�економічних об'єктів і про�
цесів, ареал якого визначається відповідно до пев�
них цілей — економічних, природних, демографіч�
них тощо; по літико�адміністративне суб'єктивне
утворення, у межах якого всі процеси не можуть
відбуватися без координації та управління — оди�
ниця адміністративно�територіального розподілу
країни" [19].

Автор роботи [15] звертає увагу на визначення регі�
ону, яке надають І. Баджа та К. Ньютона. Вчені зазна�
чають, що регіон — це територія, яка є реальною спіль�
ністю з географічного погляду, або така територіаль�
на спільність, де існує спадкоємність і населення яко�
го поділяє певні загальні цінності та прагне зберегти і
розвинути свою самобутність з метою стимулювати
культурний, економічний та соціальний прогрес [15,
с.124] .

Інша група дослідників, зокрема Г.В. Гутман,
А.А. Мироєдов, С.В. Федін, розглядають регіон як "те�
риторіальне утворення, що має чітко окреслені адміні�
стративні межі, у межах яких відтворюються соціальні
та економічні процеси забезпечення життя населення,
зумовлені місцем регіону в системі територіального й
суспільного розподілу праці" [20, с. 12].

За результатами досліджень можна констатувати,
що ключовими індикаторами поняття "регіон" є, по�пер�
ше, певна територія, яка географічно відокремлюється
зі складу загальної території країни; по�друге, населен�
ня, яке проживає на цій території і має певні спільні
особливі характеристики щодо решти населення цієї
країни. Третім індикатором повинна бути самоіденти�
фікація або самоусвідомлення наявності в цій групі лю�
дей з певними особливостями. Цей індикатор передба�
чає перевагу регіональної самоідентифікації над загаль�
нонаціональною [15, с.125].

З погляду суб'єкта політичного процесу "регіони"
можна розглядати, по�перше, як об'єкт державного
управління з єдиним територіальним простором, що вирі�
зняється певними ознаками (географічними, економіч�
ними, історичними, етнічними та ін.) і як адміністратив�
но�територіальну одиницю; по�друге, як організований
у просторі суб'єкт прийняття політичних рішень, який
виступає як суб'єкт самоврядування та самостійний
фактор політичного тиску, зазначено автором моно�
графії [5, с. 27].

Поряд з цим існують також інші визначення понят�
тя регіон [6; 7; 8; 9]:

— при дослідженні промислового потенціалу ре�
гіону, регіон — територіальна виробничо�ресурсна си�
стема;

— при дослідженні соціологічних проблем, регіон
— населення певної території, що розвивається;

— при дослідженні поточного стану і вибору най�
більш ефективних варіантів використання і подальшого
розвитку економічного потенціалу виділеної території,
регіон — комплекс територіальних взаємопов'язаних
проблем.

З.В. Герасимчук розглядає регіон як певний тери�
торіальний оптимум, тобто сукупність найсприятли�
віших соціально�економічних і природних умов на
певній території, які при правильній організації ма�
ють надати змогу найбільш ефективного використан�
ня природних, трудових ресурсів, а також виробни�
чої та соціальної інфраструктури [9]. Отже, терито�
ріальний розвиток сприймається через призму опти�
мізації.

Відомий також підхід, коли під поняттям розуміють
систему знань, яка є фрагментами тих або інших науко�
вих теорій. Відповідні системи знань передбачають виз�
начення понять, встановлення їх взаємозв'язків з інши�
ми поняттями системи. Як зазначено у роботі [11, с. 494]
із сукупності таких знань можна отримати нові знання
про об'єкт, що досліджується, у логічній послідовності.
Так, на основі вивчення та визначення взаємозв'язків по�
нять "регіон", "потенціал" та "ефективність використан�
ня потенціалу" можна на науковій основі побудувати
концепцію підвищення ефективності використання по�
тенціалу регіону.

Маємо підкреслити, що господарство нашої країни
поєднує систему складових певних територій, у сфері
яких є матеріальне виробництво (промисловість,
сільське господарство, транспорт, будівництво) так і
діяльність, яка забезпечує життєдіяльність суспільства,
тобто соціальна сфера. Тому, дослідження регіональ�
ного розвитку має відбуватися з урахуванням реально�
го сектору економіки, тобто з урахуванням видів еко�
номічної діяльності та соціального сектору економіки.

ВИСНОВКИ
Проведенні дослідження щодо з'ясування сутності

поняття регіону з визначенням основних ознак, кри�
теріїв та ключових індикаторів дозволяють зазначити
економічну сутність при формуванні понятійного апа�
рату з урахуванням визначених загальних та специфіч�
них ознак регіону.

Зокрема виділення ключових індикаторів дозволяє
зазначити необхідність врахування регіональних особ�
ливостей при проведенні наукових досліджень. Визна�
чення основних ознак, а саме таких, як комплексність,
цілісність, спеціалізація та керованість мають бути по�
кладеними в основу формування науково�методичних
підходів до оцінки ефективності використання потен�
ціалу кожного регіону з урахуванням його спеціалізації
та розробки ефективних методів управління регіональ�
ною політикою. Зазначені критерії мають бути врахо�
ваними при створенні систем стратегічного управління
потенціалом регіону.

Подальші дослідження спрямовані на встановлен�
ня взаємозв'язків між поняттями "регіон", "потенціал"
та "ефективність використання потенціалу" з метою
побудови концепції підвищення ефективності викорис�
тання потенціалу з урахуванням регіональних особли�
востей та визначеної типології регіону.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічне середовище, в якому функціонують сучасні

підприємства, характеризується швидкими темпами зміни ви�
рішальних факторів: як детермінованих, так і стохастичних.
Ефективність управління підприємством, і, зокрема, ресурсним
забезпеченням, в таких умовах напряму залежить від застосу�
вання економіко�математичних моделей, які становлять базо�
ву основу систем підтримки прийняття управлінських рішень.

Моделювання динаміки матеріальних ресурсів є важливим
етапом управління матеріальними ресурсами промислового
підприємства. Коректно побудована модель динаміки дозволяє
запобігти дефіциту ресурсів та уникнути утворення надмірних
залишків. Крім того, дозволяє приймати правильні рішення щодо
розміру страхових запасів та оцінювати ефективність управлі�
ння матеріальними ресурсами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми моделювання економічної динаміки, фундамен�

тальні підстави й принципи такого моделювання, висвітлені в ро�
ботах таких вчених, як: В.М. Тимохін [1], Т.С. Клебанова [2], які
розглядають фундаментальні принципи моделювання динаміки;
Л. І. Нефьодов, Д. О. Маркозов [3], які здійснили систематиза�
цію існуючих моделей управління запасами; Ю.В. Коляда [4], який
досліджує факторне динамічне моделювання, спрямоване на
адаптацію економічних систем та досягнення синергічного ефек�
ту. В роботі [5] розглянуті підходи до формалізованого описан�
ня матеріального потоку та різних видів запасів матеріальних ре�
сурсів. Загальноекономічні питання та методологія моделюван�
ня процесів на підприємстві розкриті в дослідженні [6]. Специ�
фіка планування потреби в ресурсах гірничо�збагачувальних
комбінатів України є предметом дослідницької роботи авторів
О.О. Клименко [7], М.В. Назаренко [8], М.І. Іщенко [9].

Однак, питання розробки моделей динаміки матеріальних
ресурсів та методичні засади планування їх потреби є недостат�
ньо дослідженими в наукових розробках теоретичного та при�
кладного характеру, відсутня єдина цілісна методика та відпов�
ідний інструментарій.

Таким чином, побудова моделей управління динамікою
матеріальних ресурсів є важливою теоретичною та практичною
задачею.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка методичних рекомендацій щодо

моделювання динаміки матеріальних ресурсів промислового
підприємства.

Для досягнення поставленої мети були визначені та вирі�
шені наступні завдання:

— розробка методики мультиагентного планування потре�
би в матеріальних ресурсах;

— розробка методики динамічного моделювання цільових
залишків з урахуванням сезонності та рівня ризику;

— удосконалення методики розрахунку страхового запа�
су;

— розробка методики управління страховими запасами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Однією з суттєвих проблем сучасного етапу розвитку еко�

номіки є зростання дефіциту ресурсів внаслідок їх обмеженості
та збільшення рівня виробництва. Забезпеченість ресурсами
залежить не лише від їх природного потенціалу, але й від ефек�
тивності управління ними як на макро�, так і на мікрорівні. Тому
удосконалення управління матеріальними ресурсами є пріори�
тетним напрямком підвищення ефективності та збільшення при�
бутковості підприємства.

Вагоме значення в підвищенні якості координації всіх
функцій та ефективності всіх процесів, спрямованих на опти�
мальне задоволення потреб виробництва матеріальними ресур�
сами, автор надає інтегрованому управлінню матеріальними ре�
сурсами. Інтегроване управління матеріальними ресурсами ви�
значено як: "раціональне поєднання методичної, техніко�тех�
нологічної та економічної складових матеріаловідного ланцю�
га з метою забезпечення ритмічності виробництва та отриман�
ня максимального економічного виграшу при мінімальних вит�
ратах" [10, c. 134].

Методичні засади інтегрованого управління матеріальни�
ми ресурсами визначені автором в таблиці 1.

Під час розробки методичного інструментарію функціону�
вання інтегрованої системи управління матеріальними ресур�
сами особливу увагу було приділено визначенню потреби в ма�
теріальних ресурсах з урахуванням динаміки внутрішніх та
зовнішніх умов. Сукупність всіх параметрів, які впливають на
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результуючу функцію, складається з детермінованих
та стохастичних компонет. У процесі моделювання
параметрів матеріальних ресурсів підприємства існує
об'єктивна необхідність аналізувати складові пара�
метри та фактори у динаміці. При цьому, як зазначає
Піддубна О.О. [11, c. 6] "часовий інтевал має бути
достатньо великим, щоб відповідати тим питанням уп�
равління, які вирішуються". Моделювання параметрів
управління матеріальними ресурсами передбачає
створення динамічної імітаційної моделі, яка врахо�
вує поведінку агентів, їх вимоги та цілі.

Головною метою моделювання параметрів мате�
ріальних ресурсів є мінімізація розриву між плано�
вими та фактичними показниками (рис. 1)

 Diff (t) → 0 (1).
Для контролю реалізації цієї мети в подальших

розрахунках введемо показник IB (Inventory Balance).
Методичні аспекти загальної концепції моделю�

вання динаміки параметрів матеріальних ресурсів
представлено на рис. 2 з позицій реалізації стратегіч�
них та тактичних завдань.

Розробка та впровадження методичного забез�
печення планування потреби в матеріальних ресур�
сах включає в себе реалізацію ряду етапів:

1. Аналіз асортименту матеріальних ресурсів,
здійснення їх систематизації.

2. Вибір типу математичних моделей планування
в залежності від типу ресурсів, завдань планування
та характеру чинників.

3. Розробка моделі планування потреби в матер�
іальних ресурсах з деталізацією особливостей роз�
рахунку поточного та страхового запасу.

4.  Розробка методики контролю цільових за�
лишків запасів.

5. Розробка стратегії управління запасами мате�
ріальних ресурсів.

6. Реалізація моделей в рамках прийнятої стра�
тегії управління запасами.

7. Оцінювання економічного ефекту запропоно�
ваних заходів.

На базі матеріалів ВАТ "Полтавський ГЗК" ав�
тором проведено класифікацію матеріальних ре�
сурсів (рис. 3).

Серед головних принципів планування потреби
в матеріальних ресурсах, які покладено в створюва�
ну модель, визначимо наступні:

1) структуризація видів запасів;
2) динамічний факторний аналіз;
3) підтримання страхового запасу та періодич�

ний перегляд нормативних страхових запасів у за�
лежності від зміни умов, сезону тощо;

4) сценарний ризик�менеджмент;
5) встановлення цільової величини запасів, управ�

ління надлишком та дефіцитом матеріальних ресурсів.
Потреба в ресурсах визначається наступним чином:

 
i i i i iDMP = ((DP -SS )*NMP -SMP )∑ ∑ (2).

Параметрами в моделі
управління матеріальними
ресурсами є наступні:

DMP — потреба в матер�
іальних ресурсах;

SMP — запаси матеріаль�
них ресурсів;

SS — запаси готової про�
дукції;

DP — попит на готову
продукцію;

NMP — норма матеріаль�
них ресурсів на одиницю про�
дукції.

Використовуючи інстру�
ментарій диференціальних
рівнянь, перетворюємо мо�
дель (2) у динамічну:
 dDMP = f(t,DP,SS,NMP,SMP)

dt
(3).

 Похідна 
 df 0
dt

>  показує,

до якого збільшення спожи�
вання матеріальних ресурсів
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Рис. 1. Задача моделювання динаміки потреби в матеріальних
ресурсах

Таблиця 1. Елементи методики інтегрованого управління
матеріальними ресурсами

Категорія Характеристика 
Теоретичні 
засади 

Інтегроване управління є синтезом теоретичних та практичних 
засад наступних підходів: 
1. Cистемний підхід – розгляд всіх елементів та сторін, задіяних в 
управлінні матеріальними ресурсами як цілісної множини 
елементів в сукупності їх відношень і зв'язків між ними; 
підприємство розглядається як відкрита організаційно-економічна 
система, однією з головних особливостей якої є здатність до 
адаптації та взаємодії. 
2. Процесний підхід – розгляд управління матеріальними 
ресурсами як мережі взаємодіючих процесів. 
3. Функціональний підхід – аналіз сукупності виконуваних функцій 
елементів системи управління матеріальними ресурсами.  
4. Ситуаційний підхід - прийняття рішень на основі системного 
вивчення всієї сукупкупності ситуаційних факторів  

Методи 
створення 

Реорганізація системи управління матеріальними ресурсами 
передбачає використання наступних методів: 
1. Системна діагностика - розпізнавання й визначення кризових 
явищ в управлінні матеріальними ресурсами на основі 
встановлених залежностей. 
2. Реструктуризація функцій – перебудова функціональної 
структури з метою забезпечення її ефективності. 
3. Реінжиніринг бізнес-процесів - комплекс організаційних, 
інформаційних та інженерних заходів, спрямований на 
кардинальне покращення основних показників діяльності 
підприємства шляхом моделювання, аналізу та перепроектування 
існуючих бізнес-процесів. 
4. PDCA «вузьких місць» – метод управління процесом для 
підвищення його ефективності та досягнення його мети. 
5. Система тренінгів 

Інструменти 
функціонування 

1. Карти процесів – процесне зображення (як правило графічне) 
діяльності підприємства з тим, щоб в подальшому дані процеси 
можна було аналізувати і вдосконалювати. 
2. Динамічне моделювання - розробка, апробація та використання 
комплексу економіко-математичних моделей, які встановлюють 
логічні взаємозв’язки між параметрами системи у різні часові 
моменти з урахуванням дії детермінованих та стохастичних 
факторів зовнішнього впливу. 
3. Інформаційні системи

Інструменти 
контролю 

1. Ієрархічна система KPI.
2. Розширена карта збалансованих показників. 
3. Звітні презентації та наради 

Рис. 2. Схема концепції моделювання араметрів матеріальних ресурсів
Авторська розробка.

Стратегічні завдання та інструментарій Тактичні завдання та інструментарій 

Каскадування рішень

Інформація про результати 
1. Визначення 
мети та рівня 
стратегічного 
розриву. 
2. Розробка 
проекту 
моделювання. 
3. Організація 
процесу 
моделювання. 
4. Аналіз 
отриманих 
результатів. 
5. Розробка 
рекомендацій 
щодо 
удосконалення 

1. Системна 
діагностика. 
2. Теоретико-
методичні засади 
моделювання 
динаміки. 
3. Менеждмент 
проектів. 
4. Система KPI, 
метод PDCA. 
5. Розробка 
ресурсної та 
виробничої 
стратегій 

1. Діагностування 
системи. 
2. Структуризація 
системи. 
3. Оцінювання 
факторів та 
взаємозв’язків. 
4. Побудова 
економіко-
математичних 
моделей. 
5. Апробація 
моделей. 
6.  Внесення 
коректив 
 

1. Статистичний 
аналіз, факторний 
аналіз. 
2. Системний та 
структурний 
підходи. 
3. Кореляційно-
регресійний аналіз, 
побудова 
динамічних рядів. 
4. Диференційне 
числення. 
5. Реалізація 
моделей в реальних 
умовах, порівняння 
з фактичними та 
плановими 
показниками 

Програмні засоби реалізації: 
Excel, Matlab, ERP, Statistica 

Контрольна інформація: 
Розширена система 

збалансованих показників, 
Координаційна матриця, 
сценарне моделювання 
витрат виробничої 

програми 
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(так звані, граничні витрати) призводить кожна додаткова оди�
ниця попиту.

Запропонована динамічна модель є адаптивною, оскільки
надає можливість виявляти зв'язки між різними параметрами
та визначати їх вплив у різні моменти часу. За своїм змістом
функція визначена тільки при DP>0, NMP>0, SMР>0.

Далі, деталізуємо параметри даної моделі:
dDMP dDP dSS dDSM= ( - )*NMP-

dt dt dt dt (4).

Характерною особливістю процесу управління ма�
теріальними потоками є мультиагентність (рис. 4) —
залучення багатьох агентів, які впливають на проміжні
та кінцеві параметри потоку.

Функціонування агентів характеризує основні
рішення з визначення обсягу, напрямів та термінів руху
матеріальних потоків:

— АгентВиробництво — характеризує виробничі
потужності, тривалість виробничого циклу та вимоги
до якості матеріальних ресурсів;

— АгентПланування — характеризує методику
планування, планові обсяги використання ресурсів,
рівень похибки;

— АгентЗамовлення — характеризує ритмічність
замовлення, мінімальну партію замовлення, відстежен�
ня ризиків покриття виробництва матеріальними ре�
сурсами;

— АгентПостачання — характеризує договірні
умови з постачальниками, виробничі потужності по�
стачальників, параметри якості матеріалів;

— АгентТранспортування — характеризує по�
тужність транспортної логістики;

— АгентЗберігання — характризує умови та
складські потужності зберігання матеріалів.

Вплив агентів на планування потреби в матеріаль�
них ресурсах реалізується у наступних параметрах:

АPL (АгентПланування (Planning)) — коефіцієнт
динаміки продажів (перепродажі/недопродажі);

AS (АгентПостачання (Supply)) — коефіцієнт
збільшення/зменшення стоків залежно від виробничіх
потужностей постачальника;

AT (АгентТранспортування (Transport)) — ко�
ефіцієнт збільшення/зменшення стоків залежно від об�
межень транспортної логістики;

ASV (АгентЗберігання (Saving)) — коефіцієнт
збільшення/зменшення стоків залежно від обмежень
складської логістики;

АP (АгентВиробництво (Production)) — коефіцієнт
збільшення/зменшення норми споживання матеріаль�
них ресурсів у виробництві;

AO (АгентЗамовлення (Order)) — коефіцієнт
збільшення/зменшення стоків залежно від партії та пе�
ріодичності постачання.

Кожен із агентів характеризується показниками
(KPI), відстеження яких надає інформацію про ефек�
тивність функціонування системи.

За словами С.Г. Кийко, в мультиагентних системах поведі�
нка визначається на індивідуальному рівні, а глобальна поведі�
нка виникає як результат діяльності багатьох агентів, кожен із
яких діє за власними правилами, функціонує в загальному се�
редовищі та взаємодіє із середовищем та іншими агентами [12,
с.  143].

Для врахування поведінки агентів під час розрахунку по�
треби в матеріальних ресурсах автор пропонує наступну дина�
мічну мальтиагентну модель:

ΣDMPi = Σ(ΣAPLi*(DPi — ΣSSi)*ΣNMPi *APi)
*ASi*ATi*ASVi*AOi — ΣSMPi (5).

Для реалізації запропонованої методики розроблено
спеціальний інструмент в ПП Excel, який містить необхід�
ну систематизовану інформацію та інструменти реалізації
всіх етапів методики.

У рамках стадії діагностики необхідно визначити, си�
стематизувати та здійснити оцінювання впливу Агентів
(факторів) на динаміку потреби в матеріальних ресурсах
(таблиця 2).

Результатом даного етапу є сукупність вихідних да�
них для моделювання у вигляді динамічних рядів. Резуль�
тати аналізу динаміки ендогенних та екзогенних факторів
використовуються для вирішення прикладних задач щодо
прийняття рішення на оперативному та стратегічному рівні
при плануванні потреби в матеріальних ресурсах.

Інструменти для систематизації вихідних даних для
розрахунку представлені в таблиці 3.

Розрахунок проводиться з використанням мульти�
агентної моделі (5) в таблиці 4 Інструменту.

У рамках запропонованої методики розрахунку цільо�
вої потреби в матеріальних реcурсах автором виділено
блок визначення поточної потреби та блок розрахунку
страхового запасу.

Для аналізу динамічних рядів споживання матеріаль�
них ресурсів використано ряд інструментів (табл.  5 — 12)

АгентВиробництво 

АгентПостачання 

Зовнішні 
постачальники 

ресурсів 

АгентПланування 

Відділ з 
планування 

АгентЗберігання 

Складський 
комплекс 

АгентЗамовлення 

Відділ з 
розміщення 
заявок та 

оперативного 
постачання 

АгентТранспорту
вання 

Транспортна логістика 

Рис. 4. Мультиагентна модель управління матеріальними
ресурсами

Авторська розробка.

Рис. 3. Поетапна класифікація матеріальних ресурсів
ВАТ "Полтавський ГЗК"

Авторська розробка.

1. Здійснення 
класифікації за 
функціональним 
призначенням 

2. Окреслення 
проблемного поля за 
функціональною 
характеристикою 

1.1. Прямо пов’язані з процесом виробництва. 
1.2. Допоміжні матеріали, які забезпечують 
основне виробництво. 
1.3. Призначені для обслуговування або ремонту 
обладнання. 
1.4.Для інших цілей 

 
Групи матеріальних ресурсів, які потребують 
управлінського впливу: 
1.1. Прямо пов’язані з процесом виробництва  

3. Здійснення 
класифікації за видовою 
характеристикою 

3.1. Основні та допоміжні матеріали. 
3.2. Напівфабрикати і комплектуючі вироби. 
3.3. Паливо та енергія. 
3.4. Тара і тарні матеріали. 
3.5. Запасні частини. 
3.6. Інші матеріали 

5. Здійснення 
класифікації за вартістю 
та значущістю у 
виробничому процесі 

4.1. матеріальні ресурси групи А – з найбільшою 
вартістю у виробничому циклі (3.1 та 3.3) 

4. Окреслення 
проблемного поля за 
видовою 
характеристикою 

Види матеріальних ресурсів конкретної функції, 
які потребують управлінського впливу 
Функція - 1.1. Прямо пов’язані з процесом 
виробництва, види - 3.1.Основні та допоміжні 
матеріали (молотільні тіла, підгрупа М70) та 3.3. 
Паливо та енергія (паливно-мастильні матеріали, 
група U) 

6. Розробка проекту з 
удосконалення 
управління 
матеріальними 
ресурсами 

Алгоритм дій з управління процесом для досягнення 
його цілей: 
5.1. Планування – розробка проекту з удосконалення 
планування потреби в матеріальних ресурсах. 
5.2. Виконання – розробка математичних моделей. 
5.3. Перевірка – апробація моделей, аналіз отриманих 
KPI, встановлення причин відхилень. 
5.4. Вплив – розробка політики з планування потреби 
в матеріальних ресурсах за оновленою методикою та 
її реалізація 
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Бази даних (табл. 5, 6).
Дані переформатовані у стандартний вигляд (табл.

7, 8).
Далі за динамічними рядами визначено індекс се�

зонності:
  DMPi avI=

DMPav (6),

  DMPi
DMPi av=

K
∑ (7),

DMP — фактичне споживання матеріальних ре�
сурсів;

К — кількість років;
DMPav — середнє значення за весь період.
З урахуванням розрахованого індексу сезонності

визначено потребу в матеріальних ресурсах на наступ�
ний період. В якості бази розрахунку обрано обсяги по�
переднього періоду.

Другим блоком розрахунку цільової потреби в ма�
теріальних ресурсах є планування страхових запасів
(DMPss). Розмір виробничих запасів на підприємстві
значно вище щоденної виробничої потреби. Це пов'я�
зане з необхідністю мінімізації ризиків зупинки вироб�
ництва внаслідок недопостачання сировини і мате�
ріалів. З цією метою формується страховий запас.
Страховий запас призначений для забезпечення вироб�
ництва при повному використанні поточного запасу і
можливих порушень в періодичності надходження ма�
теріалів на підприємство через несвоєчасності відправ�
ки матеріалів, затримки при транспортуванні, інших не�
передбачених причин.

У зв'язку з цим, автором запропоновано методи�
ку розрахунку страхового запасу матеріальних ре�
сурсів з використанням сценарного ризик�менеджмен�
ту.

Під час визначення страхового запасу автором
запропоновано використання К ризику, як додаткової
інформації для прийняття рішення.

  a b+
n mKr= n+m

K
 (8),

де a — cуммарне відхилення нижче плану
b — cуммарне відхилення вище плану
n — кількість xi<x plan,
m — кількість xi>x plan
Інструмент для розрахунку рівня ризику представ�

лений в таблиці 11.
Рівень страхового запасу, який забезпечить

покриття відхилень у виробництві, визначаємо як
(за аналогією правила 3 σ в законі нормального
розподілу):

 DMP
ss_prod

= 3 * K 
ризику

(9).
Середньодобова потреба у страховому запасі матеріальних

ресурсів:
  DMPDSSav=

Nd (10),
Nd — кількість днів у прогнозному періоді.
Для контролю рівня страхових запасів (DMPss) автор про�

понує визначати рівень необхідного запасу для покриття попи�
ту протягом конкретного періоду часу в тижнях або місяцях.
Так, страховий запас в днях визначаємо як:

DMPprodDSSprod=
DSSav (11).

DSS — кількість днів виробництва, який покривається стра�
ховим запасом матеріальних ресурсів.

Далі, якщо DSS < Т постачання, відбувається збільшення
DSS_prod на визначену різницю в днях.

Фінальний розмір DMPss:
DMPss = DSS_prod+(T — DSS_prod)* DSSсер (12).

Фактор/Період (t) t1 t2 t3 tn
АPL (АгентПланування (Planning)) – динаміка 
продажів (перепродажі/недопродажі) 

    

AS (АгентПостачання (Supply)) –
збільшення/зменшення стоків залежно від виробничіх 
потужностей постачальника;  

  

AT (АгентТранспортування (Transport)) –
збільшення/зменшення стоків залежно від обмежень 
транспортної логістики;  

  

ASV (АгентЗберігання (Saving)) –
збільшення/зменшення стоків залежно від обмежень 
складської логістики 

  

АP (АгентВиробництво (Production)) –
збільшення/зменшення норми споживання 
матеріальних ресурсів у виробництві 

  

AO (АгентЗамовлення (Order)) – 
збільшення/зменшення стоків залежно від партії та 
періодичності постачання 

    

Таблиця 2. Інструмент "Систематизації факторів впливу Агентів
на динаміку потреби в матеріальних ресурсах"

ТМЦ 
Найменування ТМЦ Код Од. 

вим. 
Місяць

9 10 11 12 
А А1 шт. 14,48    

    
    

Таблиця 4. Інструмент "Розрахунок потреби в
матеріальних ресурсах"

Таблиця 3. Інструмент "Вихідні дані для розрахунку потреби
в матеріальних ресурсах"

Запаси матеріальних ресурсів на початок 
періоду, SMP Місяць 

ТМЦ 
Найменування ТМЦ Код Од. вим. 9 10 11 12 

А А1 шт. 23   
    
    

Потреба в готовій продукції, DP Місяць 

Найменування Код Од. вим. 9 10 11 12 

ZZ ZZ1 т. 1000   
    
    

Запаси готової продукції, SS Місяць 

Найменування Код Од. вим. 9 10 11 12 

ZZ ZZ1 т. 290   
              

    
Норма споживання, NMP Місяць 

ТМЦ 
Найменування ТМЦ Код Од. вим. 9 10 11 12 

А А1 шт. 0,05       
    

              

ТМЦ Найменування ТМЦ Код Од. вим. 

    

      

Таблиця 5. База найменувань матеріальних ресурсів

ТМЦ 
Найменування 

ТМЦ 
Код 

План/Факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                            
                            

Таблиця 6. База плану та факту споживання матеріальних ресурсів
у 2011—2014 рр.
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Для прийняття рішення стосовно
груп матеріальних ресурсів за рівнем
ризику автором запропоновано матри�
цю  "вартість — ризик" (рис. 5), яка доз�
воляє системно згрупувати матеріальні
ресурси та розробляти напрями дій з
урахуванням вартості ресурсів чи ймо�
вірності виникнення збоїв у вироб�
ництві.

В запропонованій матриці:
LC+LR — матеріали з низьким

рівнем ризику та низькою вартістю.
Це добре нормовані матеріали зі ста�
більним споживанням, піддаються
плануванню статистичними метода�
ми.

LC+HR — матеріали з високим
рівнем ризику та низькою вартістю.
Матеріали мають високу варіацію, не
стабільні у споживанні, враховуючи їх
низьку вартість, доцільно мати дос�
татній страховий запас з метою уник�
нення збоїв у виробництві.

HC+LR — матеріали з низьким
рівнем ризику та високою вартістю.
Матеріали об'ємні та витратоємні,
але також добре прогнозовані, тому
вимагають лише стабільного, систе�
матичного контролю, перегляду
норм.

HC+HR — матеріали з високим
рівнем ризику та високою вартістю.
Найбільш критична група. Високовар�
тісна та високоризикована. Вимагає як
програмного планування, так і сце�
нарного аналізу, врахування дій
агентів, факторів різного характеру
при плануванні, постійного моніто�
рингу.

Розрахунок фінальної потреби в
ресурсах з урахуванням динаміки рядів
та рівня ризику (табл. 12).

Цільовий запас визначаємо, вико�
ристовуючи закон нормального розпо�
ділу та привило "трьох сигм", з коре�
гуючим доповненням: замість середь�
ого споживання матеріальних ре�
сурсів, в формулі використаємо рівень
споживання матеріальних ресурсів з
урахуванням сезонності та коефіцієнт
ризику:

 TargDMP2015 = DMP2014*I +
+ DMPss (13).

 В якості параметрів для контро�
лю управління запасами матеріальних
ресурсів автором запропоноване ви�
користання показника — IB
(Inventory Balance), розрахований за
формулою:

    IB = ∑N*(SMPi-TargDMPi)+ ∑M*(TargDMPj-SMPj)

    IBнат → 0 
(14),

де SMP — запас матеріальних ресурсів;
TargDMP — цільовий запас матеріальних ресурсів;
N — кількість запасів, за якими перевищено цільовий за�

пас;
M — кількість запасів, за поточний запас нижче цільового.
Інструмент для розрахунку предтавлений в таблиці 13.
Показник Inventory Balance складається з двох компонет

— N та M. Показник N — означає перевищення поточних за�
пасів матеріальних ресурсів над страховими, що веде до над�
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Таблиця 7. Факт споживання ТМЦ
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Таблиця 8. План споживання ТМЦ

ТМЦ 
Найменування 

ТМЦ 
Код 

Од. 
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місячна 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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ності                         

Таблиця 9. Інструмент "Розрахунок індексу сезонності"

ТМЦ 
Найменування 

ТМЦ 
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Од. 
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розрахунку 
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(останній 
період) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

                        

      

Потреба в 
ТМЦ з 

урахуванням 
сезонності                         

Таблиця 10. Інструмент "Прогнозування потреби в ТМЦ на наступний рік з
урахуванням індексу сезонності"
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відхилення 
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  n (кількість xi<x 
plan)                         

  m (кількість xi>x 
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 Kризику           

Таблиця 11. Інструмент "Розрахунок коефіцієнту ризику"
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Рис. 5. Матриця розподілу матеріальних ресурсів
за критеріями "вартість" — "ризик"

Авторська розробка.
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мірного інвестування в
оборотні кошти під�
приємства, знижує його
мобільність та ліквід�
ність. Показник M оз�
начає ризики зниження
запасів нижче страхо�
вого рівня, що може
призвести до збоїв у ви�
робничому процесі.
Цільове значення показника IB (як суми компонет N та M) по�
винне бути мінімальним, спрямованим до 0.

Доцільним є встановлення цього показника в кількісному
та грошовому вимірі (показники Сn та Сm) в якості цільового
показника з особистою відповідальністю фахівцям, відповідаль�
ним за планування та постачання матеріальних ресурсів. У та�
кому випадку запропонований показник виконуватиме не лише
контрольну, а й мотивуючу функцію.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Запропонована методика визначає теоретико�методичні
засади планування потреби в матеріальних ресурсах:

— модель планування потреби в матеріальних ресурсах є
динамічною мультиагентною, побудована з урахуванням сезон�
ності виробництва та впливу ряду зовнішніх чинників на рівень
споживання матеріальних ресурсів;

— методика управління страховими запасами передбачає
структуризацію видів запасів в залежності від рівня ризику та
вартості ресурсів та дозволяє цілеспрямовано впливати та кон�
тролювати групи матеріальних ресурсів в залежності від рівня
їх критичності;

— запропонований показник IB базується на обгрунтовано�
му встановленні цільової величини запасів на кінець звітного пе�
ріоду, виконує контролюючу та мотивуючу функцію, оскільки є
критерієм оптимальності рівня запасів матеріальних ресурсів.

Таким чином, запропонована методика дозволяє вирішити
важливі науково�практичні завдання:

— підвищити точність планування запасів матеріальних
ресурсів;

— удосконалити процес контролю рівня запасів матеріль�
них ресурсів;

— створити інформаційно�аналітичне підгрунття для прий�
няття управлінських рішень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Протягом довгого часу з початку епохи науково�

технічної революції науковий світ ввійшов в період, за
якого проблема ощадливого використання викопних
енергетичних та мінеральних ресурсів нехтувалася. В
першій половині XX століття в світі зародилася течія
економістів, які пропагували теорію про "нескінченне"
економічне зростання світової економіки, й ця теорія
стала "традиційною" для світової наукової спільноти. З
початку ХХ століття зростання світової економіки в
абсолютному значенні було не значним, проте це зрос�
тання прискорювалося протягом минулого та цього сто�
ліття експоненційно. В той час як населення планети
збільшилося з початку ХХ століття з трохи більше од�
ного мільярду до 7,3 мільярдів осіб в наші дні.

Люди всього світу почали жити ілюзіями, що такий
спосіб життя буде тривати нескінченно довго й навіть
очікували, що життя в майбутньому буде лише покра�
щуватися за рахунок зростання споживання. Проте з
кінця XX століття почали з'являтися ознаки того, що
такий спосіб життя ставить під загрозу стабільність
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У статті описується теоретичні основи моделювання вичерпування корисних копалин та меж зросP
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global economy, on example of a resource which global economy is most dependent from — crude oil, as well as

theoretical, actual and forecast data on the exhaustion of other economically important resources — natural

gas, coal, uranium, metals, phosphorus etc. It is offered solutions to future global resource economic crisis at

international level as well as within Ukraine. And these are: informing of population of the planet about nearing
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світових економічної та екологічних систем. У світі по�
чав набирати обертів рух ресурсно�орієнтованих еко�
номістів, які вказують на важливість врахування вичер�
пування ресурсів при побудові економічних планів світо�
вою науковою спільнотою. З іншого боку, екологи на�
голошують про надзвичайно швидке зростання темпів
викидів вуглекислого газу й забруднення навколишнь�
ого середовища відходами, а також про швидке знищен�
ня територій дикої природи.

Хоч голоси екологів і були почуті, проте заклики
ресурсно�орієнтованих економістів й на сьогоднішній
день більшістю світових лідерів нехтуються. Як резуль�
тат, ми входимо в епоху спаду видобутку викопних ре�
сурсів з подальшим значним зростанням населення пла�
нети.

В Україні питання вичерпування корисних копалин
вивчено слабко, проте Україна долучається до євро�
пейських програм з переходу на відновлювальні джере�
ла енергії та покращення енергоефективності, й в тому
числі за для зменшення газової залежності від Росії та
зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вперше теорію прогнозування вичерпування корис�
них копалин дослідив й опублікував відомий амери�
канський вчений�геолог Меріон Кінг Хабберт (Marion
King Hubbert). У 1956 році він провів аналіз усіх розві�
даних родовищ нафти, а також зробив екстраполяцій�
ний прогноз на майбутню розвідку нафти в США. Макси�
мум розвідки нафтових родовищ в США припав на 30�ті
роки XX століття й з того часу кількість нових розвіда�
них нафтових родовищ спадала. В результаті він підра�
хував, що максимум видобутку нафти в США настане
між 1965—1970 роками. Тоді на його слова мало хто
звернув увагу, в той час як інші стверджували, що на�
фти в США набагато більше й що максимум видобутку
нафти настане значно пізніше. Проте, як й було прогно�
зовано, максимум видобутку нафти в США настав в 1970
році на рівні 9,5 мільйонів барелів в день й з того часу
видобуток нафти спадав щороку в середньому 3% на рік.
Непідготовленість до спаду виробництва нафти спри�
чинило крайню залежність США по відношенню до по�
ставок нафти з Близького Сходу, що вилилося в значну
економічну та енергетичну кризу через нафтове ембар�
го 1973 року з боку арабських держав.

Також Кінг Хабберт зробив прогноз по світовому
максимуму видобутку нафти. Максимум розвідки світо�
вих нафтових родовищ припав на 60т�і роки XX століття,
тому початковий прогноз світового Піку Нафти він зро�
бив на 2000 рік. Проте після світової економічної ре�
цесії спричиненою арабським нафтовим ембарго, Кінг
Хабберт переніс свій прогноз на 10 років пізніше.

Світова науково�економічна та політична спільно�
та не звернула достатньої уваги на теорію прогнозуван�
ня вичерпування ресурсів Кінга Хабберта. Економічне
зростання провідні держави світу продовжували підтри�
мувати за допомогою стимуляції попиту населення шля�
хом утримання інфляції на рівні біля 2% на рік тощо. На
додачу до стимуляції попиту, корисні копалини також
швидко вичерпувалися через економічну невигідність
енергоефективності та інтенсивної повторної перероб�
ки мінеральних ресурсів.

Окрім "Римського Клубу" після Кінга Хабберта до
початку XXI століття про вичерпування ресурсів та про
межі зростання світової економіки мало хто публікував�
ся та проводив конференції. На замовлення організації
групою вчених Массачусетського Технологічного Інсти�
туту було проведено аналіз економічно�демографічного
розвитку світу та деградації світової екосистеми в дов�
гостроковій перспективі. Результати дослідження були
опубліковані 1972 року в книзі "Межі зростання" [2]. Для
дослідження було побудовано комп'ютерну модель під
назвою "World3", яка мала спрогнозувати зростання
світового виробництва товарів та продуктів харчування,

зростання населення та забруднення навколишнього се�
редовища. Ввівши наближені значення цих параметрів до
1970 року, програма змоделювала декілька сценаріїв роз�
витку до 2100 року. Модель розрахунку прогнозувала,
що якщо світова спільнота не зробить рішучих кроків по
захисту оточуючого середовища, розсудливому викори�
станню природніх ресурсів та контролю народжуваності,
то світову економіку, екологію та населення очікує пе�
ренавантаження та колапс до 2070 року. Сорок років зго�
дом після публікації був опублікований порівняльний
аналіз прогнозованих даних зі статистичними даними за
роки що минули. Вчені прийшли висновку, що світ ру�
хається по "звичайному" сценарію прогнозу, сценарію
згідно з яким, людство не докладає значних зусиль для
подолання майбутньої світової кризи. Згідно з цим сце�
нарієм видобуток корисних копалин почне спадати після
2015 року, а після 2020 року світ очікує різке зростання
смертності через значне погіршення екологічної, епіде�
міологічної та продуктової безпеки.

Початок XXI століття став поворотний в історії ви�
вчення Піку Ресурсів та Меж Зростання: в світі почали
масово з'являтися наукові публікації статей, книжок,
документальних фільмів, та все частіше почали прово�
дитися наукові конференції на цю тему. Особливо про�
явили себе в цьому напрямі члени ASPO International
(Міжнародна Асоціація з Вивчення Піку Нафти та Газу)
[3], а також члени неприбуткових організацій Post
Carbon Institute [4] та Population Matters Organization
[5]. Члени ASPO International та Post Carbon Institute
вивчають вичерпування ресурсів та шляхи по стабілізації
світової економіки, в той час як Population Matters
Organization досліджують згубність перенаселення пла�
нети для продуктової безпеки, природи й екології, а
також пропагують ненасильницький контроль народ�
жуваності в перенаселених країнах світу.

За для виконання євроінтеграційних зобов'язань Ук�
раїни по зменшенню викидів вуглекислого газу та пере�
ходу на відновлювальні джерела енергії, в Україні роз�
вивають біоенергетичні технології та науку. В тому числі
біоенергетику активно розвиває та просуває в економі�
ку "Біоенергетична Асоціація України" [6]. Згідно дос�
ліджень, в Україні існує значний потенціал розвитку біо�
маси за для генерування електричної енергії та опален�
ня приміщень. Основними складовими потенціалу є
відходи сільськогосподарського виробництва (солома,
стебла кукурудзи та соняшнику тощо), енергетичні
культури (енергетична верба, міскантус, світчграс
тощо), а також виробництво біометану з відходів гос�
подарювання населення, промисловості та сільського
господарства. На жаль, враховуючи значну залежність
України від імпорту енергетичних ресурсів, біоенерге�
тика розвивається темпами значно нижчими за серед�
ньоєвропейські.

Рис. 1. Діаграма прогнозу світового вичерпування нафти. Кінг Хабберт, 1956 рік

Джерело: [1, с. 32].
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МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в аналізі опублікованих світо�

вих наукових досліджень та статистичних даних у на�
прямі вичерпування ресурсів й меж світового зростан�
ня, а також в аналізі шляхів вирішення пов'язаних з цим
майбутніх економічних проблем. Окрім цього в статті
запропоновані нові методи вирішення викликів для люд�
ства та в тому числі для України.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Експоненційне економічне зростання та майбутній

спад видобутку викопних ресурсів
З початку XX століття світова економіка показува�

ла стрімке зростання завдяки науково�технічному про�
гресу. При цьому в абсолютному значенні зростання
економіки весь час прискорювалося, за рахунок щоріч�
ного збільшення бази зростання.

Наступна спрощена формула економічного зрос�
тання наглядно демонструє експоненційний характер
економічного зростання:

 

%1001
RGGG nnn ×+=+ (1),

де Gn+1 — ВВП країни на початок наступного року,
Gn — ВВП країни на початок поточного року, R — зро�
стання ВВП в відсотках.

Зростання світової економіки вимагає зростання
споживання відновлювальних та невідновлювальних
ресурсів [2]. При цьому чим швидші темпи зростання
світової економіки тим швидше ми досягнемо початку
Піку Ресурсів й тим швидше ми підвищуємо рівень заб�
руднення навколишнього середовища.

Першим з викопних ресурсів, спад виробництва яко�
го значно вдарить по світовій економіці, економісти та
геологи прогнозують буде нафта. Світ вже досяг мак�
симуму вилову річкової й морської риби [7] та піку ви�
робництва цинку [8] й золота [9, c. 20]. Проте вплив Піку
Нафти буде тією подією, яка має змінити ставлення
людей до використання не відновлювальних ресурсів, та
до кількості населення на планеті, яке й надалі буде зро�
стати щонайменш до середини століття. Міжнародне
Енергетичне Агентство прогнозує, що з 2025 року за�
гальний видобуток нафти усіх країн світу, окрім країн
Близького Сходу, почне спадати [10, с. 5]. При цьому зро�
стання світового виробництва нафти після 2025 року про�
гнозується незначним — лише 0.33% на рік, тоді як до
світової економічної кризи 2008 року зростання вироб�
ництва нафти було в середньому більше 2% на рік. Таке
незначне зростання видобутку нафти після 2025 року
спричинить значне підвищення ціни на нафту, що в свою
чергу може викликати світову економічну рецесію.

 Іще раніше, до кінця 2016 року два з трьох найбіль�
ших виробників нафти, Росія та США, досягнуть плато
або вже почнеться спад виробництва нафти. В Росії спад
виробництва нафти, враховуючи санкції НАТО та Євро�
пейського Союзу, почався з середини 2015 року [12, с.
29]. У той час як в США, починаючи з 2016 року протя�
гом трьох років буде стабілізація виробництва нафти, а
потім з 2019�го почнеться спад виробництва [13].

Через те, що офіційно задекларовані запаси нафти
країн Близького Сходу перебільшені по політичним та
економічним мотивам, а доступу до оцінки родовищ
міжнародні фахівці не мають[14], світовій науковій,
бізнесовій та політичній спільноті варто готуватися до

Зростання Проміжок 
часу 

1% 70 років 

2% 35 років 

3% 24 роки 

4% 18 років 

5% 15 років 

7% 11 років 

10% 7 років 

Таблиця 1. Подвоєння економіки при різних темпах
зростання

Рік Рівень 
1 110 

2 121 

3 133.1 

4 146,4 

5 161 

6 177,2 

7 194,9 

Таблиця 2. Приклад подвоєння ВВП країни
за 10 відсоткового зростання, беручи умовне значення

100 на початку обчислення

Джерело: [11].

Рис. 2. Графіки світових розвідки та видобутку традиційної нафти. Як видно з графіка, пік розвідки традиційної нафти
припав на 60Oті роки, й з того часу розвідка нафти в середньому знижувалася
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найгіршого. А саме до початку спаду світового вироб�
ництва нафти, починаючи з 2025 року, коли почнеться
спад у неблизькосхідних країн.

 Окрім спаду виробництва нафти, також важливо
враховувати щорічно падаючий коефіцієнт EROEI
(energy returned on energy invested, співвідношення от�
риманої енергії до витраченої або енергетична рента�
бельність) для викопних джерел енергії:

Es
ErEROEI = (2),

де Er — отримана енергія, Es — витрачена енергія
Спершу розробляються найбільш доступні та легко

видобувні джерела енергії, а важкодоступні та складно
видобувні лишаються на майбутнє. Перші розробки на�
фти були з EROEI більшими за 100, тоді як в наші дні
EROEI деяких родовищ нафти не перевищує 4, наприк�
лад, родовища бітумінозних пісків в штаті Альберта в
Канаді та арктична бурова платформа "Приразломная"
в Печорському морі з собівартостями виробництв по�
над $80 за барель.

На додачу до фізичного спаду виробництва дже�
рела енергії, також зменшуватиме кількість нетто
енергії для населення планети постійно падаючий ко�
ефіцієнт EROEI. Й це справедливо для кожного з видів
викопного палива таких, як природній газ, вугілля та
уран.

Коефіцієнт EROEI також використовується для
відображення енергетичної ефективності відновлюваль�
них джерел енергії. Проте на відміну від викопних дже�
рел енергії, EROEI для більшості типів відновлюваль�
них джерел енергії зростає, завдяки покращенню ефек�
тивності праці та технологічному розвитку.

Нетто та брутто криві Хабберта справедливі для
інших викопних джерел енергії таких, як газ, вугілля та
уран. При цьому брутто пік газу прогнозується зде�
більшого фахівцями на період 2025—2030 [17,  с. 91],
брутто пік вугілля — 2025—2035 [18] й брутто пік урану
— 2030—2040 [19, c. 16]. Окрім цього, Пік Нафти спов�
ільнить видобуток вугілля та урану через зростання ціни
на паливо для кар'єрної техніки, через це Пік Вугілля
та Пік Урану може настати значно раніше прогнозова�
ного.

Окрім спаду, виробництва викопних джерел енергії,
нас очікує спад виробництва кольорових, рідкоземель�
них та дорогоцінних металів, а також видобутку фос�
фатів, які широко використовуються в мінеральних доб�
ривах. Окрім цього, спад виробництва нафти, через по�
дорожчання палива для кар'єрної техніки, прискорить
падіння видобутку мінералів. На сьогоднішній день ми
вже досягли піку видобутку цинку [8] та золота [9, с.
20], при цьому цинк широко застосовується для нане�
сення антикорозійного покриття, цинкографії анодів,
в хімічній промисловості, що унеможливлює його по�
вторну переробку. Серед мінералів найбільший удар по
світовій економіці нанесе пік виробництва міді, який
прогнозовано настане 2020—2025 роках [20], тому що,
як і багато інших металів, мідь дуже широко викорис�
товується в промисловості проте немає замінників.

Й на останнє, світова економіка досягне або вже
досягла максимумів відновлювальних природніх ре�
сурсів таких, як річкова та морська риба, сільськогос�
подарські землі, деревина тощо. Проте для цих ресурсів
спад можна зупинити доклавши необхідних зусиль
світовою спільнотою.

EROEI Джерело енергії
1,3 Біодизель 

1,3 Етанол з кукурудзи 

3,0 Бітумінозні піски 

5,0 Етанол з цукрової тростини 

6,8 Сонячні батареї 

35,0 Імпорт нафти, 1990р. 

18,0 Імпорт нафти, 2005р. 

12,0 Імпорт нафти, 2007р. 

18,0 Вітер 

12,0 Хвилі 

80,0 Вугілля 

100,0 Гідроенергія 

50,0 Ядерна енергія 

Таблиця 3. EROEI для США, різних видів відновлювальних та викопних джерел енергії

Джерело: [15, c. 16—17].

Рис. 3. Схематичне відображення брутто та нетто кривих Хабберта[16]
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Шляхи вирішення майбутніх кризових явищ
Удар по світовій економіці через досягнення піку

нафти та міді буде надзвичайним. Коли прогнозовано
настануть пік нафти та міді близько 2025 року, насе�
лення світу досягне 8 мільярдів осіб. Велика кількість
держав буде перенаселена й будуть надзвичайно зале�
жати від імпорту продуктів харчування з країн, які зна�
ходяться на іншому боці океану чи континенту. А це
перш за все Китай, Японія, Південна Корея, більшість
африканських та близькосхідних держав тощо. Поста�
чання харчування з віддалених куточків планети в ці
держави стане під загрозою. Приклад подібної еконо�
мічної ситуації був 2008�го року, коли ціна на нафту
досягла $145 за барель й це викликало зупинку поста�
чання великої кількості продуктів харчування. Також
зупиниться трансконтинентальна торгівля товарами з
низькою доданою вартістю по відношенню до її об'єму
та ваги. Окрім цього відсутність інтенсивної повтор�
ної переробки мінеральних ресурсів, за часів спаду
їхнього видобутку, призведе до зменшення їх кількості
в обігу в світовому господарстві. А це в свою чергу при�
зведе до світової довготривалої рецесії.

Шляхи виходу з майбутньої економічно�енергетич�
ної кризи широко досліджуються серед обмеженого
кола висококваліфікованих фахівців, де найбільшу ак�
тивність в цьому проявили фахівці з ASPO International
[3] та Post Carbon Institute[4]. Основні шляхи виходу з
майбутньої кризи можна окреслити наступними пунк�
тами:

— інформування населення світу про наближення
Піку Ресурсів та меж зростання світової економіки;

— ре�локалізація світової економіки та розвиток
пермакультури;

— перехід на відновлювальні джерела енергії та
розвиток енергоефективності;

— електрифікація транспорту та розвиток альтер�
нативного палива для транспорту;

— інтенсифікація повторної переробки мінераль�
них ресурсів;

— припинення стимуляції споживання товарів на�
селенням;

— контроль народжуваності в перенаселених краї�
нах за для досягнення стабільного рівня населення пла�
нети

Через слабке інформування населення, бізнесу та
науковців усього світу про наближення Піку Ресурсів,
світова економіка здебільшого продовжує розвиток
екстенсивним шляхом. Шляхом, ніби спад видобутку
викопних мінеральних та енергетичних ресурсів поч�
неться за сотні років. Через це по всьому світу корисні
копалини використовуються здебільшого вкрай нео�
щадливо.

Тому важливо розробити програму по інформуван�
ню світових наукової й бізнес�спільнот, а також в ціло�
му населення світу, про вкрай високу обмеженість
світових викопних мінеральних та енергетичних ре�
сурсів й про необхідність їх ощадливого використан�
ня. А це включає в себе проведення наукових конфе�
ренцій та семінарів, включення розділу до освітніх
шкільних та університетських програм, інформування
населення шляхом трансляції по телебаченню доку�
ментальних фільмів й телепередач про вичерпування
ресурсів, про відновлювальні джерела енергії та про
енергетичну й ресурсну ефективність. А також важли�
во створити зручний інформаційний Інтернет�портал,
на якому буде розміщена загальнодоступна, регуляр�
но поновлювана статистична інформація по енергетич�
ним та мінеральним ресурсам, а саме: виробництво,
споживання, відкриття нових родовищ, підтверджені
запаси та прогнози видобутку — по кожній з країн
світу окремо та по світу в цілому.

Після початку спаду виробництва нафти та газу,
ціни на енергоносії значно зростуть й тому стане
вкрай не вигідним транспортування на великі відстані

товарів з низькою вартістю по відношенню до їх маси
та об'єму. Цей процес називається ре�локалізація
світової економіки — переведення економіки на ви�
робництво товарів та продуктів харчування з низькою
доданою вартістю до регіонів та країн поряд з місця�
ми споживання. Подібний процес може бути вкрай
швидкий та хаотичний, тому за для уникнення еконо�
мічного удару, ре�локалізацію світової економіки вар�
то починати планувати та впроваджувати вже найб�
лижчим часом.

Згодом після початку спаду видобутку нафти та
газу механізоване сільське господарство ставатиме
все менш економічно вигідним, тому селянам всього
світу потрібно буде переорієнтовуватися на перма�
культурні методи ведення сільського господарства.
Пермакультура — це методологія ведення сільського
господарства без використання викопних енергетич�
них та мінеральних ресурсів, з мінімальним викорис�
танням людської праці та сільськогосподарської тех�
ніки, а також з широким використанням органічного
добрива з компосту. Перехід на пермакультурне ви�
робництво продуктів харчування передбачає
збільшення кількості людей задіяних у сільському
господарстві.

Дефіцит викопних енергоресурсів зможуть покри�
ти відновлювальні джерела енергії, а це вітряки, со�
нячні батареї, гідроелектростанції, геотермальні
електростанції, енергія з біомаси тощо. Проте на
відміну від викопного палива, відновлювальні джерела
енергії значно дорожчі в порівнянні до цін на викопні
енергоресурси, які були, наприклад, 30 років тому.
Тому окрім розбудови мережі відновлювальних дже�
рел енергії, необхідно розвивати енергоефективність
народного господарства та побуту. Окрім цього такі
джерела енергії, як вітряки та сонячні батареї, вироб�
ляють електроенергію переривчасто, тому за для зба�
лансування енергопостачання необхідно розвивати
систему акумуляції електроенергії за допомогою, на�
приклад, гідроакумулюючих електростанцій, чи вико�
ристання електростанцій на біомасі в періоди понижен�
ня виробітку електроенергії від інших відновлюваль�
них джерел енергії.

За для продовження сьогоднішніх низьких цін на
нафту та газ, та задля плавного переходу з викопних
джерел енергії до відновлювальних в транспортуванні
людей та товарів, необхідно інтенсифікувати перехід
на електротранспорт починаючи з сьогодення:
збільшення використання електромобілів, повна елек�
трифікація залізниць, розбудова тролейбусних й трам�
вайних ліній та метро, а також побудова мережі висо�
ко швидкісних залізничних ліній (зі швидкістю понад
300 км/год) за для заміни авіасполучення на коротких
та середніх відстанях.

Двигуни на паливі, як наприклад, літаки для дов�
гих перельотів чи сільськогосподарська техніка, не
вийдуть повністю з використання, тому будуть й на�
далі розвиватися технології виготовлення рідкого
палива з водоростей, з харчових та лісозаготівельних
відходів, а також з рослин вирощених на землях, які
не можуть бути задіяні для виготовлення продуктів
харчування. Окрім цього, іще довгий період людство
матиме в запасах вугілля, з якого за допомогою ре�
акції гідролізу можна виробляти паливо для транс�
порту.

Якщо викопні енергетичні ресурси можна заміни�
ти відновлювальними джерелами енергії, то викопні
мінеральні ресурси замінити здебільшого немає мож�
ливості. Кожен з хімічних елементів є унікальним в
своїй ролі в промисловості. Й єдиним шляхом продов�
ження існування високотехнологічного суспільства
високого достатку є ефективна повторна переробка та
економія мінеральних ресурсів. Людству вже з сьо�
годнішніх днів потрібно переходити на інтенсифікацію
повторної переробки та економії усіх мінеральних ре�
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сурсів. При цьому на сьогоднішній день багато металів
економічно не вигідно повторно переробляти, наприк�
лад більшість рідкоземельних металів в виробах елек�
троніки. Відповідно в такому випадку пропонується
складування виробів з вмістом подібних мінералів в
захищених від корозії сховищах, до часів коли ціна на
такі мінерали зробить повторну переробку економіч�
но вигідною, чи розвиток технологій здешевить про�
цес повторної переробки.

Для економії мінералів, які економічно не вигідно
повторно переробляти, необхідно знижувати їх вико�
ристання в промисловості. Яскравий приклад — це ви�
користання сплавів олова для покриття жерстяної тари
продуктів харчування тривалого зберігання. За для
економії олова необхідно максимально відмовитися від
використання жерстяної тари, та перевести зберіган�
ня продуктів харчування в скляну або пластикову тару.
Також для економії викопних енергетичних та міне�
ральних ресурсів необхідно відмовитися від стимуляції
попиту населення на товари. Наприклад, для тощо, щоб
прискорити зростання економіки чи утримання низь�
кого рівня безробіття, в тому числі відмовитися від сти�
муляції попиту за допомогою утримання інфляції на
рівні біля 2%. Стимуляція попиту населення привчає
людей до неощадливого ставлення до викопних енер�
гетичних та мінеральних ресурсів, а тому прискорює
їх вичерпування. Всьому людству потрібно перейти з
екстенсивного шляху розвитку господарства до інтен�
сивного. Економічний розвиток має перш за все бути
орієнтований не на масштаби товарного виробництва,
а на ресурсну та енергетичну ефективність, на високу
якість та довгий термін експлуатації товарів й в цілому
має бути орієнтований на технологічний, творчий та
науковий прогрес.

Людство не зможе вийти на стабільний шлях роз�
витку поки не буде стабілізована кількість населення
на планеті. Перенаселення планети викликає значні
економічні, екологічні та політичні проблеми. Хроніч�
на нестача ресурсів спричиняє бідність в більшості
країн світу, при цьому в багатьох країнах перенаселен�
ня та нестача земельних ресурсів спричиняє навіть го�
лод. А це в свою чергу спричиняє міждержавні та гро�
мадянські війни, а також є поштовхом до зростання
тероризму, в тому числі в розвинених країнах. Інвес�
тиції розвинених країн у контроль народжуваності в
бідних перенаселених країнах, за допомогою плану�
вання сімей та субсидування безкоштовних контрацеп�
тивів, є надзвичайно вигідними з економічної, еколог�
ічної та політичної точки зору. Подолання бідності й
голоду в усьому світі виведе людство на якісно новий
рівень життя. В розвинених країнах стане значно якіс�
ніше жити, завдяки тому що в світі стане значно менше
голоду, воєн, тероризму та масових потоків біженців
до розвинений країн.

Після розпаду Радянського Союзу Україна долу�
чилася до світового процесу глобалізації. Значна
кількість товарів з низькою доданою вартістю почала
вироблятися в країнах далекого зарубіжжя та імпор�
туватися до України. Проте одразу після того як знач�
но підвищаться ціни на нафту, все менше товарів з низь�
кою доданою вартістю буде вигідно виробляти далеко
за кордоном, та все більше стане вигідно виробляти в
Україні чи в сусідніх державах. Також в Україні стане
вигідно виробляти товари з низькою та високою дода�
ною вартістю за для експорту в Європу. Цей процес вже
почався завдяки підвищенню оплати праці в Китаї та
інших азіатських країнах, а також завдяки значним
коливанням ціни на нафту.

Україна долучається до європейського міждержав�
ного співтовариства й таким чином буде брати участь
у багатьох науково�економічних заходах Європи. Для
нашої країни буде важливим приєднатися до всіх
освітніх, наукових та інфраструктурних програм Євро�
пи по вирішенню майбутніх економічних та геополітич�

них проблем пов'язаних зі спадом видобутку ресурсів.
Також в Україні необхідно розвивати власний інтелек�
туальний потенціал населення. Високий інтелектуаль�
ний потенціал населення та низький рівень корупції
дозволить державі швидко економічно та технологіч�
но розвиватися, що є життєво необхідними за часів
кризових явищ у світовій економіці.

У зв'язку з підвищенням цін на енергетичні та міне�
ральні ресурси перед Україною постануть додаткові
виклики по захисту територіальної цілісності, гро�
мадського спокою та конституційного устрою. Тому
українському вищому державному керівництву необ�
хідно в тому числі підготувати план по підготовці ук�
раїнських силових структур до економічних та гео�
політичних змін пов'язаних з початком спаду вироб�
ництва викопних енергетичних та мінеральних ре�
сурсів.

ВИСНОВКИ
Питання вичерпування викопних енергетичних та

мінеральних ресурсів й шляхів подолання пов'язаних
з цим майбутніх економічних проблем наразі широко
вивчене серед обмеженого кола висококваліфікова�
них фахівців. Удар по світовій економіці буде надзви�
чайним, якщо людство не підготується до спаду ви�
добутку ресурсів заздалегідь. Першим кроком має
стати інформування населення світу про наближення
спаду видобутку ресурсів, які наслідки для світової
економіки воно може заподіяти без підготовки заз�
далегідь, та про небезпеку подальшого зростання
кількості населення планети. В цілому людство досі
має великий шанс на високотехнологічне суспільство
високого достатку, проте лише за умови ощадливого
використання енергетичних та мінеральних ресурсів,
інтенсивного переходу на відновлювальні джерела
енергії та за умови скорочення населення планети,
шляхом гуманного контролю народжуваності в пере�
населених країнах до економічно та екологічно стаб�
ільного рівня.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день, Україна потребує докорінних

змін у державному секторі. Керівництво держави хоче
провести швидкий план реформ для стабілізації кризо�
вої ситуації, але це все можливо лише за наявністю
вільних фінансових коштів. Український уряд просить
фінансової допомоги у Європейського союзу, Сполу�
чених Штатів і міжнародних фінансових установ для
врегулювання стабільності, але цього все одно недостат�
ньо для процвітання нашої економіки. Однією з голов�
них проблем розвитку державних фінансів є неефектив�
на організація відносин у бюджетній сфері, особливо
між державним бюджетом та місцевими бюджетами, що
сповільнює рух держави до поставлених задач. Тому,
необхідно провести бюджетну реформу України. Для
ефективного проведення реформи необхідно потрібно
проаналізувати світовий досвід. Це допоможе нинішнь�
ому уряду уникнути якомога більше помилок і перей�
няти найдієвіше кроки у проведенні реформи бюджет�
ної системи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням даної теми займалися такі видатні

зарубіжні вчені: Бальцерович Л., Бланкарт Ш., Б'юке�
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Дж. та інші. Аналізуючи праці зарубіжних вчених мож�
на зазначити, що одним з основних засад процвітання
країни є стабілізація бюджетної системи. Також при
реформуванні бюджетної системи необхідно дотриму�
ватись трьох речей: лібералізації економіки, стабіліза�
ція валюти і обмеження видатків.

Наприклад, Бальцерович вважає, що країни, які
пішли на швидкі та комплексні реформи, добилися кра�
щого результату, ніж ті країни, які з різних причин їх
відклали. Адже реформа це є лікування певної пробле�
ми у держави.

Серед вітчизняних науковців найбільш грунтовні
дослідження щодо реформування бюджетної системи
України здійснювали: Боринець С.Я., Варналій З.С.,
Гальчинський А.С., Лютий І.О, В.І. Кравченко, Молдо�
ван О.О., Рожко О.Д., Опарін В.М., Чугунов І.Я. та інші.

Вітчизняні вчені визначають на сьогодні існуван�
ня слідуючої проблеми, яка полягає у відсутності єди�
ного та системного документу. В цьому документі по�
винно бути зазначено чіткий, послідовний план дій,
який дозволить провести глибокі та ефективні рефор�
ми в Україні. Вченні аналізують основні інституційні
проблеми моделі державних фінансів, а особливу ува�
гу приділяють проблемам бюджетної системи, подат�
кової, а також боргової політики. Дисбаланс цих си�
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стем створює загрози для розвитку української еко�
номіки.

Сьогодення показало, що економіка країни під час
військових дій і в умовах фінансової глобалізації є не�
стабільною і слабкою. Тому необхідно розробити і за�
провадити нові концепції функціонування бюджетної
системи, що можливе за рахунок її реформування. Саме
від правильності побудови бюджетної системи залежить
ефективність функціонування економіки України. Це
дасть змогу бюджетному механізму стати дієвим інстру�
ментом, який зможе покращити соціально�економічний
розвиток України.

МЕТОЮ СТАТТІ
Метою статті є аналіз зарубіжного досвіду щодо

реформування бюджетних систем і розробка рекомен�
дацій та їх впровадження в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Верховна рада України ухвалила нову редакцію

Бюджетного кодексу, пов'язаному з спробую удоско�
налення функціонування бюджетної системи. В першу
чергу, Кабінет Міністрів України вирішив зосередитися
на удосконаленні існуючого документу, але уряд не на�
магався зробити кардинальних змін. Зміни, що набрали
чинність, створили нові можливості для підвищення
ефективності функціонування бюджетного механізму,
а саме:

— вдосконалила горизонтальну структуру бюджет�
ної системи;

— підвищила ефективність використання бюджет�
них ресурсів;

— розширила перелік бюджетних інструментів;
Але протягом певного періоду, деякі інновації ство�

рювали серйозні виклики. Ці змінни не привели до по�
кращення, якого уряд намагався досягнути. Після про�
ведення Євро 2012 Верховна Рада України ухвалили
певні нормативно правові акти, які дозволяли погашати
бюджетну заборгованість перед головними розпоряд�
никами коштів і місцевими бюджетами казначейськими
векселями. Вже у 2013—2015 роках ситуація значно по�
гіршилася. Негативні тенденції проявлялися у запровад�
ження цих розрахункових форм на фінансування спе�
ціальних державних видатків та зобов'язань. Наприкінці
2013 року Кабінет Міністрів України прийняв постано�
ву про граничний обсяг квазігрошового фінансування
для стабілізації бюджету[1]. Тобто уряд вперше розпо�
чав роботу над скороченням бюджетних видатків, а
особливо видатки які були призначенні на соціальні по�
треби.

Проаналізувавши зміни за останні роки у бюджетній
системі України, можна прийти до висновку, що систе�
ма працює неефективно і потребує докорінних змін. В
умовах фінансової глобалізації і демократизації украї�
нського суспільства особливу увагу потрібно звернути
на міжнародний досвід реформування бюджетної сис�
теми і шляхи його впровадження в Україні.

Особливої уваги заслуговують проведення рефом у
бюджетній системі у таких країнах: Польща, Грузія,
Сполучені Штати, Австралія, В'єтнам, Сінгапур.

 На сьогоднішній день в розвинутих країнах існує
всього дві форми державного устрою, які можна по�
ділити на: унітарну та федеративну. Бюджетні системи
унітарних держав (Франція, Італія, Японія) складають�
ся із державного та місцевих бюджетів, а бюджетні си�
стеми федеративних держав (США, Канада, ФРН) — із
федерального бюджету, бюджету членів федерації та
місцевих бюджетів. В економічно розвинених країнах
однією з головних завдань є організація бюджетних
відносин у середині бюджетної системи, яка відбуваєть�
ся між бюджетами центрального рівня і органами місце�
вого самоврядування.

Після правління комуністичної партії, економіка
Польщі була не готова до інтеграції в світовий ринок.

Темпи інфляції постійно зростали, більшість держав�
них підприємств були збитковими, заробітна плата
була низькою. В той час у Польщі був величезний
бюджетний дефіцит, який заповнювався емісією гро�
шей і це спричиняло гіперінфляцію. Тоді було цілком
зрозуміло, що уряду необхідно швидко обмежувати
витрати.

Було вирішено створити комісію, в яку входили
провідні економісти Європи та Америки: Лешека Баль�
церовича, Джордж Сорос, Джеффрі Сакс та інші. Тоді
комісія підготувала план реформ, який повинен був
швидко перетворити застарілу систему управління
Польщі на процвітаючу. Було ухвалено пакет, в який
входило 7 головних пунктів:

1. Закон про фінансову економію в державних ком�
паніях, що дозволило державним підприємствам оголо�
шувати себе банкрутом;

2. Заборонялось національному банку фінансувати
дефіцит державного бюджету і заборонили робити ви�
пуск нової валюти;

3. Скасували пільгове кредитування державних ком�
паній.

4. Запровадження однакових правил оподаткуван�
ня для всіх компаній та скасування податкових пільг;

5.  Прийняли сприятливі закони для іноземних інве�
сторів, шо дозволило їм інвестувати в економіку Польщі
і забирати свій прибуток за кордон.

6. Закон про іноземні валюти, покращив внутрішню
конвертованість злотого і скасував державну монопо�
лію на міжнародну торгівлю.

7. Запровадження єдиних ставок мита для всіх ком�
паній.

Після прийняття таких рішень, міжнародні органі�
зації , виділили стабілізаційні кредити для модернізації
польських експортно�орієнтовних підприємств.

Політика уряду була спрямова на запровадження
жорстких бюджетних обмежень. Це означало те, що
державні підприємства можуть витрачати тільки те, що
заробили, на розраховуючи на одержання держави.
Через декілька років вдалося призупинити інфляцію і
увійти в стадію економічного зростання.

Такі процеси отримали назву " Шокова терапія ". У
деяких Європейських країн такі, як Польща, Естонія і
Чехія — цей досвід був проведений успішно.Таким чи�
ном, можна зазначити, що "шокова терапія " грунтуєть�
ся на швидкому, широкому проведенні системних еко�
номічних реформ.

Також, проаналізувавши досвід Грузії, можна за�
значити, що уряд Грузії прийняв за основу вдоскона�
лювати місцеві бюджети: надавши їм більш ширші права
і автономність. Для покращення співпраці місцевих
органів самоврядування з урядом були прийнятті зміни
у бюджетному процесі. Головною задачею уряд вбачав
надання більших повноважень місцевим органам само�
врядування і виділення додаткових коштів для реалізації
державних програм, які потребували місцеві органи вла�
ди. Профіцит місцевих бюджетів призвів до сильної еко�
номіки держави [3].

У США не існує горизонтального бюджетного ви�
рівнювання між, штатами які добре розвиненні і які по�
требують допомоги. Штати, у яких найбільш розвине�
ний податковий потенціал, отримують найбільші транс�
ферти з федерального центру. У багатьох штатах у да�
ний час виникають проблеми значного бюджетного де�
фіциту і шукаються різні способи збільшення надход�
жень у бюджет. Тому в штатах США все частіше увага
звертається на екологічні податки, з метою збільшення
доходів до бюджету. Ці податки часто використовують
для створення подвійної вигоди: зменшення податково�
го навантаження на основні групи податків і збільшен�
ня бюджетних надходжень. Хоча науковці зазначають,
що держава не повинна брати за основу ці податки, щоб
змогти профінансувати державні програми, а лише по�
точні [2].
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Незважаючи на те, що в податковому кодексі Украї�
ни введена ціла глава екологічного податку спостері�
гається нелегальне видобування янтаря на заході, ма�
сова вирубка лісів на півночі та неконтрольована про�
мислова діяльність підприємств та інші, що призводить
до викидів шкідливих речовин в атмосферу.

Тому, парламент має удосконалити законодавство
і посилити відповідальність для того, щоб ці закони були
дотримані.

Аналізуючи досвід Австралії, можна зазначити,
що бюджетні кошти є високо централізовані. І для
розподілу бюджетних коштів по регіону використво�
вується система централізованих відрахувань. Визна�
чаються ці відрахування по розподільчій формулі, яка
ставить за мету задовольнити бюджетні потреби ни�
щих рівнів.

За останні десятиліття В'єтнам відносять до тих
країн, у яких досить стрімко розвивається економіка. В
період від 1996—2005 року середньорічний ріст темп
приросту ВВП сягав 7,3%. Докоріні зміни, які були зроб�
лені у процесі реформування бюджетної системи:

1. Запровадження колективного та прозорого фор�
мування бюджету.

2. Перегляд бюджетних видатків.
3. Удосконалення державної інвестиційної програ�

ми.
4. Передача більш широких функцій розпорядникам

бюджетних коштів по витратам коштів.
5. Реформи у сфери держзакупівель.
В основі успіху В'єтнаму лежить проведення реформ

у сфері державних фінансів — реформування податко�
вої політики і бюджетних видатків, враховуючи при цьо�
му правильне управління бюджетом.

Реформування бюджетної системи Сінгапура поля�
гало в головному завданні — "розумне управління", тоб�
то відмова від соціальних витрат, які потребують капі�
тальних вкладень, відмова від фінансування державних
підприємств, електроенергії і т.д.. Також розвиток еко�
номіки супроводжувався профіцитом бюджету, але не�
сприятлива ситуація на міжнародній арені призвела до
дефіциту бюджету на 2015 рік, що склав 0,3% від ВВП
(1,2 млрд сін. дол.).

Однією з головних ознак розвитку бюджетної політи�
ки є прозорість і повнота бюджету і бюджетних ризиків,
які здійснюються та контролюється всіма сторонами. Вся
інформація про податкові надходження є відкритою для
суспільства. Також уряд розробив довгострокову страте�
гію стабільності бюджетної системи. Виконання держав�
ної програми перевіряється кожний рік, щоб не було жод�
них відхилень. З урахуванням того фактору, що Сінгапур

є однією з найбільш глобалізаційних
економік світу, парламент розробив
концепцію гнучкості бюджету в умо�
вах фінансової глобалізації.

 Реформування бюджетної сис�
теми і державне регулювання дало
змогу Сінгапуру вийти на передові
позиції на міжнародному рівні. Сінга�
пур займає перші позиції по свободі
введення і якість роботи державної
служби, також вона входить у трійку
найбільш конкурентно�спроможних
країн.

Отже, враховуючи зарубіжний
досвід можна зробити такі висновки:

1. Для економічного зростання
економіки, державі необхідно стабі�
лізувати бюджет. Для стабілізації
бюджету України потрібно скороти�
ти витрати і відповідно можна буде
зменшити податкове навантаження.

 Можна побачити з рисунка 1, що
витрати зведеного бюджету з кож�
ним роком стають швидше зростають

ніж доходи. Це в свою чергу спричинює збільшенню де�
фіциту бюджетних коштів.

2. Потрібно провести децентралізацію влади в Ук�
раїні, адже велика країна не може функціонувати доб�
ре без неї. Міста і села повинні мати більші права і
функції з управлінням місцевих фінансових ресурсів.
Необхідно розширити дохідну базу цих бюджетів.

3. Для зменшення бюджетних витрат, потрібно ви�
ставити на продаж збиткові державні підприємства, де
державний менеджмент не є ефективним і використати
ці кошти в інновації.

4. Розробити єдиний підхід у якому би було зазна�
чено стандарти за якими повинно відбуватися фінансу�
вання соціальних послуг в Україні. Адже на сьогод�
нішній день більше половини бюджету України іде на
фінансування цих послуг, а у розвинених країнах ця
межа сягає 10 відсотків.

5. Удоконалення бюджетного кодексу України і вне�
сти зміни до нормативно правових документів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний банківський бізнес знаходиться у постійному

пошуку інноваційних рішень, які здатні забезпечити довго�
строкову конкурентну перевагу. Проте швидкі темпи ди�
фузії інновацій та дефіцит революційних нововведень ніве�
люють ці зусилля і зовсім невелика частка банків є лідерами
інноваційного розвитку. Відчувається посилення конку�
ренції з боку представників інших галузей, наприклад, ІТ�
компаній, операторів зв'язку, старт�апів тощо.

Більшість провідних банківських організацій у світі вже
почали розуміти своє хитке становище на ринку, оскільки в
2012 році сектор втратив 13,5% доходу порівняно з попе�
реднім роком у вимірі всіх країн світу. Характерно, що інтен�
сивність досліджень і розробок у секторі є досить високою
та склала у 2012 році 2,2% по всьому світу та 2,0% в ЄС.
Приріст витрат на дослідження і розробки в банківському
секторі є найвищим та досяг 21,8% у світі та 19,5% в ЄС у
2012 році [1]. Проте, незважаючи на позитивну динаміку,
витрати на дослідження і розробки у банківському секторі
залишаються на незначному рівні. За дослідженням Global
Innovation 1000 у 2013 році витрати фінансового або банкі�
вського сектору на інноваційні розробки навіть не увійшли
у рейтинг та віднесені до розділу "Інше", склавши разом з
іншими мало інноваційними галузями економіки лише 1,7%.

В умовах обмежених ресурсів та постійного тиску кон�
куренції важливо визначити основні найбільш перспективні
напрямки розвитку банківського бізнесу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Інновації у банківському секторі вже тривалий час дос�

ліджуються зарубіжною економічною наукою. Наприклад,
відомі американські вчені Роберт Шиллер (Shiller, 2012),
Пітер Туфано (Tufano, 2008), Фредерік С. Мишкін (Mishkin,
1999), Роберт Мертон (Merton, 1995) присвятили свої дослі�
дження фінансовим ринкам та банківському менеджменту.
Серед українських дослідників проблем розвитку банків�
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ського сектору варто виділити таких науковців, як Геєць В.М.,
Дзюблюк О.В., Єгоричева С.Б., Івасів І.Б., Колобов Ю.В.,
Марущак М.В., Міщенко В.І., Пантєлєєва Н.М., Смовженко
Т. С. та інші.

Проте більшість з них розглядають банківські інновації
з точки зору ретроспективного аналізу, що у швидко мінли�
вому середовищі призводить до зменшення користі таких
досліджень. Наукова економічна література приділяє досить
мало уваги практичним аспектам та рекомендаціям банкі�
вським установам у реалізації інноваційних перетворень.
Саме тому дослідження сучасних векторів розвитку банкі�
вського сектору є актуальним та вимагає ретельного аналі�
зу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є виділення основних напрямків інновац�

ійного розвитку банківського сектору економіки, визначен�
ня основних можливостей та загроз такого розвитку та роз�
роблення практичних рекомендацій банківським установам.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
За даними статистичного ресурсу whatdoestheinter�

netthink.net, який визначає настрої суспільства по відношен�
ню до найпопулярніших запитів в Інтернеті, загальне став�
лення до інновацій у суспільства позитивне, оскільки 64,7%
згадувань в Інтернеті носять позитивний характер, і лише
2,1% — негативні. Проте до банків в Інтернеті ставляться
радше негативно — 71,1% згадувань, а позитивних — лише
28%. За даними Google Trends світові ЗМІ почали активно
обговорювати фінансові інновації на початку 2007 року,
саме перед світовою фінансовою кризою. З того часу
цікавість до таких інновацій поступово згасає. Банківські
інновації є менш популярною темою для обговорень, проте
це може бути повязано з тим, що вона більш нова (активно
почали з'являтися пошукові запити наприкінці 2009 року),
до того ж спостерігається зростання кількості запитів на
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тему банківських інновацій. Тобто стає можливим зробити
висновок, що суспільство починає більше цікавитись банкі�
вськими інноваціями, ніж фінансовими, оскільки банківські
нововведення пропонують управління ризиками за допомо�
гою технологічних рішень, покращений підхід до клієнтів,
на відміну від фінансових, метою яких є збагачення.

Серед основних напрямків інноваційних перетворень в
банківському бізнесі варто виділити створення інновацій�
них продуктів та послуг (сюди відносяться і фінансові інно�
вації), застосування нових каналів продажів, поліпшення
внутрішніх процесів, реалізація стратегічних інновацій та
впровадження соціально відповідальних нововведень.

Незважаючи на великий потенціал інноваційних про�
дуктів, банки не поспішають робити наголос на інноваціях
як основному двигуні розвитку. 32% банкірів впевнені, що
управління активами у найближчі 1—3 роки буде сферою,
що зробить найбільший вклад у зростання доходів банку,
ще 28% вважають, що такою сферою є комерційні та про�
мислові кредити, 21% — брокерські послуги та активність
на ринку капіталів. Лише 14% впевнені, що основним фак�
тором їх зростання буде вихід на нові сегменти ринку, та
ще 7% висловились за нові технології [2].

Проте, незважаючи на численні можливості, які відкри�
вають фінансові та банківські інновації, існують численні
ризики, що відлякують від впровадження інновацій та нега�
тивно впливають на розвиток економіки: збитки споживачів,
неплатоспроможність установ, системний ризик, порушен�
ня цілісності ринку тощо.

Банківські інновації здатні створювати цінність на будь�
якій стадії розвитку економіки, використовуючи чотири
ключові можливості (рис. 1).

Крім того, до потенційних вигод від впровадження
фінансових інновацій можна віднести:

— зменшення витрат, пов'язаних з фінансовим посеред�
ництвом за рахунок підвищення конкуренції у фінансовій
системі;

— зростання ефективності за рахунок більшої різно�
манітності продуктів та відповідно задоволення ширшого
кола потреб;

— оперативність — зростає чутливість реакції банківсь�
кої системи на вимоги споживачів і постачальників фінан�
сових послуг;

— руйнування цінових аномалій, і зменшення недоско�
налості ринку за рахунок більшої інтеграції ринків;

— інформаційна ефективність.
Більшість проблем та потреб банківських установ мо�

жуть вирішити сучасні інформаційні технології. На думку
експертів [5], найперспективнішими сферами, у які можуть
інвестувати банки, є:

— Електронні банківські та мобільні платежі.
— Маркетингова аналітика та управління даними

клієнтів.

— Омніканальність — досвід безшовної, синхронізова�
ної взаємодії у всіх споживчих точках доступу.

— Базові банківські технології.
— Застосування хмарних технологій.
— Ефективність (наприклад, відмова від паперових до�

кументів).
— Безпека.
— Відповідність регулюванню та управління ризиками.
За результатами дослідження KPMG [2] у 2015 році бан�

ки найбільше будуть фокусуватись на тих ІТ�проектах, що
пов'язані з мобільними платежами (37% респондентів), аг�
регуванням даних по ризикам (21%) та виконанні вимог за�
конодавства (12%). По 8% респондентів пріоритетними ви�
значили проекти, що спрямовані на покращення інтерфей�
су мережі філій та відділень або інвестиції у он�лайн плат�
форми для настільних комп'ютерів. Лише 3% банків заяви�
ли, що використання Big Data для аналізу взаємодії з
клієнтами є найважливішим ІТ�проектом у найближчій пер�
спективі. Аналіз великої кількості інформації, що є у банків,
є вирішальним у розумінні потреб та характеристик клієнтів.
На жаль, банки зазвичай застосовують застарілі інфраст�
руктурні технології, не розуміючи можливості сучасної ана�
літики, серед яких варто виділити зростання ефективності,
скорочення витрат та покращення взаємодії зі споживача�
ми.

Світовий ринок фінансової аналітики розвивається у ре�
зультаті піднесення технологій корпоративного інтелекту
та бізнес�аналітики, збільшення інтенсивності появи даних,
надання конкурентної переваги та підвищеної уваги до про�
зорості даних. Ускладнення фінансового аналізу, зростаю�
чий попит на хмарну аналітику, зростання фінансових ри�
зиків і шахрайства створили величезні можливості для
фінансового аналізу. Постачальники аналітики, розв'язан�
ня проблеми інтеграції даних та розробка інструментів візу�
алізації, і постачальники СУБД і нові старт�апи виходять на
ринок за рахунок придбань, нових інновацій та партнерства.
Фінансова аналітика допомагає кінцевим користувачам ро�
бити аналіз фінансових даних для вирішення конкретних
бізнес�завдань та оцінки майбутніх фінансових сценаріїв.
Ринок фінансових аналітики, за оцінками, виросте з $ 3,65
млрд в 2013 році до $ 6,650 млрд в 2018 році, а сукупні темпи
річного зростання становитимуть 12,9% з 2013 по 2018 роки
[6].

Ринок фінансової аналітики значним чином сегменто�
ваний за видами: системи управління базами даних, засоби
інтеграції даних, запити, звітність та аналіз, оперативна ана�
літична обробка даних (OLAP) та інструменти візуалізації,
аналітичні інструменти, консультаційні послуги і підтрим�
ка, тощо; за використанням: управління активами і пасива�
ми, управління бюджетом, загальний бухгалтерський облік,
управління платоспроможністю, управління рентабельні�
стю, управління ризиками та управління відповідністю;

Фінансування та 
зростання приватного 
сектора економіки 

Покращення 
ефективності, доступності 
та якості обслуговування 

клієнтів 

Сприяння широкої 
участі клієнтів 

Балансування ризику в 
різних секторах 

економіки 

Створення стійких 
інноваційних продуктів 
для хеджування впливу і 
диверсифікації ризиків, в 
результаті чого 
відбувається вивільнення 
капіталу 

Нові бізнес-моделі, які 
забезпечують доступ до 
капіталу інноваційними 
способами за межами 
традиційного 
банківського сектора 

Сприяння доступності 
фінансових послуг в 
найменш розвинених 
частинах світу, що 
впливає на довгострокові 
соціальні та економічні 
вигоди 

Технологічні інновації – 
поліпшують аспекти 
обслуговування клієнтів 

Захист споживачів 

Для подолання 
глобальних проблем 
людства та локальних 
проблем в різних сферах 
економіки необхідна 
кооперація інноваційних 
рішень, в тому числі 
фінансових 

Рис. 1. Ключові можливості реалізації інноваційних перетворень в банківському секторі

Джерело: складено автором на основі [3; 4]



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 10/2015132

До основних гравців у цьому сегменті відносяться SAP
AG, International Business Machines Corporation (IBM), кор�
порація Oracle, TIBCO Software Inc., і MicroStrategy Inc.,
що є активними виробниками аналітичних інструментів на
ринку. Ці виробники пропонують фінансову аналітику у
форматі індивідуальних рішень або пакети бізнес�аналіти�
ки. Деякі інші компанії на цьому ринку, включаючи Deloitte
Touche Tohmatsu Limited, Hitachi Consulting Corporation,
Information Builders, Fair Isaac Corporation (FICO), Microsoft,
Symphony Teleca Corp., Teradata Corp, Tableau Software Inc.,
ROSSLYN Analytics Ltd. і SAS Institute Inc., займаються роз�
робкою більш специфічних продуктів.

Найуспішніші банківські установи Україні та світі,
враховуючи потенційні вигоди і загрози, всетаки надають
перевагу активному інноваційному розвитку як засобу
для досягнення конкурентної переваги. З огляду на зро�
стаючу роль банківських та фінансових інновацій,
провідні консалтингові та дослідницькі компанії прово�
дять постійний моніторинг нововведень на банківському
ринку. Наприклад, авторитетна дослідницька організація
BAI Research (США) щороку нагороджує найбільш інно�
ваційні банки за певними категоріями. Оцінювання про�
водиться незалежними експертами за критеріями оригі�
нальності та впливу на розвиток банківської системи. У
таблиці 1 наведено найбільш перспективні інновації за
версією BAI Research, а також додано інші інноваційні
ідеї, що теж мають значний вплив на розвиток банківсь�
кого бізнесу в усьому світі.

Як видно з таблиці, більшість інновацій спрямовані на
наближення банківських послуг до клієнтів та скорочення
часу відвідування банків, а також підвищення безпеки тран�
закцій як для банків, так і для споживачів.

Оскільки більшість банків в усьому світі обмежені як
фінансово, так і людськими ресурсами, цілком природньою
є співпраця з провідними технологічними компаніями. Пе�
ревагою такої колаборації є використання досвіду великих
компаній у сфері ІТ, а також бенчмаркінг потреб та поми�
лок інших організацій, з якими вони раніше співпрацювали.

У таблиці 2 проаналізовано інновації, реалізація яких стала
ініціативою саме таких ІТ�компаній.

Проте не тільки іноземні банки та компанії реалізу�
ють інноваційні проекти. Українські банки мають знач�
ний потенціал інноваційного розвитку. Це підтверджуєть�
ся значними досягненнями у впровадженні провідних
світових банківських інновацій. Вітчизняні комерційні
банки надають перевагу інноваціям у сфері сучасних
інформаційних технологій, а також інноваційним каналам
надання послуг клієнтам. Нові фінансові інструменти
практично не стають об'єктом зацікавленості українсь�
ких банків. Це може пояснюватись тим, що українська
банківська система є досить молодою, а законодавча база
ще формується, до того ж український ринок не готовий
приймати високоризикові інноваційні фінансові інстру�
менти. Дослідження 20 найбільших за розмірами активів
українських банків показало, що лише 35% з них активно
впроваджують інновації, і розуміють інноваційний роз�
виток як основний шлях для досягнення конкурентної
переваги.

Український банківський ринок залишається недостат�
ньо розвиненим, хоча в останні роки помітні значні пози�
тивні зрушення. Наприклад, ринок безготівкових платежів
стабільно зростав у 2009—2013 роках на 4,76% щорічно (за
кількістю випущених карт), і за прогнозами експертів у 2018
р. досягне 45,3 млн шт. емітованих карток, а щорічний
приріст складе 5,06%. Якщо розглядати розвиток безготів�
кових платежів за вартістю транзакцій, середньорічний темп
зростання склав 27,25%, а в наступні 5 років буде на рівні
14,5 % [9]. Серед особливостей українського ринку платежів
варто виділити те, що споживачі надають перевагу дебето�
вим картам. Цікаво, що у розвинених країнах світу, де
клієнти банків звикли до кредитних карток, останнім часом
зростає популярність саме дебетових карток. Тобто ук�
раїнських ринок, пропускаючи попередні етапи розвитку,
слідкує за тенденціями на світовій арені та намагається
відповідати глобальним умовам. Найбільшим гравцем на
ринку безготівкових платежів платежів є ПриватБанк, що є

Таблиця 1. Найбільш перспективні банківські інновації

Джерело: складено автором на основі [7].

Тип інновацій Банк Суть інновації
Інноваційні 
продукти та 
послуги  

CaixaBank 
(Іспанія) 

Додаток для смартфону, що дозволяє вирішувати основні 
питання стосовно страхових продуктів та надає допомогу в 
екстрених ситуаціях 

Hana Bank 
(Південна Корея) 

Онлайн-іпотека. Цей продукт обробляється в 5 кроків: е-
заявка, е-андеррайтинг, е-підписання, е-документування та 
е-закриття. Потенційним позичальникам не потрібно 
відвідувати відділення банків  

UBank (Австралія) Розробка іпотечного продукту, за процесом ухвалення якого 
може спостерігати заявник 

ASB (Нова 
Зеландія) 

Віртуальне відділення банку на Facebook, що дозволяє 
клієнтам у режимі реального часу консультуватися з 
працівниками банку 

Barclays 
(Великобританія) 

Біометрична ідентифікація клієнтів

Нові канали 
продажів 

Alior Bank 
(Польща) 

Надання кредитів в Інтернет-магазинах за 90 секунд: 
розроблено спеціальний алгоритм, який дозволяє провести 
комплексну оцінку кредитоспроможності клієнта он-лайн  

BNP Paribas 
(Франція) 

Е-платформа для інвестиційних банків та дистрибуторів 

DenizBank 
(Туреччина)  

Перший банк, що розробив повністю інтегровану з Facebook 
платформу для управління банківськими рахунками 

Поліпшення 
внутрішніх 
процесів 

ZUNO Bank 
(Чехія) 

Створення автономного Інтернет-банку в результаті 
стандартизації та уніфікації ІТ-процесів 

Citi (США) Стандартизована та автоматизована система оцінки та 
управління ризиком (Smart) 

State Bank of India
(Індія) 

Використання даних з різноманітних сфер (не тільки 
банківської) для аналізу поведінки клієнтів та банківських 
моделей 

Стратегічні 
інновації  

Jibun Bank 
Corporation 
(Японія) 

Інтеграція практично усіх фінансових послуг в додатках для 
смартфону. Для банку це дає можливість збирати актуальну 
інформацію про потреби клієнтів, а клієнт отримує широкий 
вибір послуг у будь-який потрібний момент 

RBS 
(Великобританія) 

ІТ-рішення, що дозволяє клієнтам взаємодіяти з іншими 
банками по всьому світу 

Суспільно 
значущі 
інновації 

Standard Bank 
(Південно-
Африканська 
Республіка)  

Розробка комплексного банківського продукту та 
поширення фінансової грамотності серед населення, що 
зазвичай не має доступу до банківських послуг у зв’язку зі 
своїм соціальним та фінансовим становищем 
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емітентом близько 80% карт, випущених на території Ук�
раїни. Варто зазначити, що набувають популярності пе�
редплачені карткові сервіси, випуском яких займаються
не тільки банки, наприклад, найбільшим емітентом таких
карток є Київський метрополітен.

Обсяги електронної комерції зростали у середньо�
му за рік на 49,18% у 2009—2013 роках, а прогнозований
приріст у наступні 5 років досягатиме 32,21% щорічно.
Ці показники значно вище загальносвітових, що склали
18,1% у щорічному вимірі [10]. Розвитку безготівкових
платежів сприятимуть декілька факторів: зростання
фінансової грамотності населення, розвиток інфраструк�
тури для здійснення платежів та розробка ефективних
нормативно�правових актів, що спрямовані на популяри�
зацію таких технологій.

Ринок банківських послуг для населення в Україні не�
достатньо розвинений, про що свідчить дослідження ком�
панії GfK Ukraine. За даними цього дослідження викори�
стання кредитів в Україні відповідає рівню країн Цент�
ральної та Східної Європи, проте частка населення, що
тримає заощадження в банках, значно менша, ніж в
більшості з них, та приблизно на рівні сусідніх країн, на�
приклад Туреччини чи Польщі. Загальне співвідношення
частки позичальників до людей, що заощаджують, має
одне з найвищих значень в регіоні. Тому можна зробити
висновки, що після стабілізації економічної ситуації в
Україні банкам варто звернути особливу увагу на створен�
ня привабливих депозитних продуктів для переведення го�
тівкових заощаджень на банківські рахунки. Тому відмова
від стандартизованих продуктів, проактивний підхід, спла�
новані інвестиції сприятимуть розширенню ринку, тому що
клієнти схильні ретельно вивчати пропозицію перед тим, як
прийняти рішення, та мають доступ до вивчення можливос�
тей [11].

ВИСНОВКИ
Зростання невизначеності на банківському ринку, тиск

конкурентів, законодавчі обмеження змушують банки до
пошуку нових альтернативних напрямків розвитку бізнесу.
Провідні банківські установи в Україні та світі зосереджу�
ються на створенні інноваційних продуктів та послуг, роз�
витку нових каналів продажів та поліпшенні внутрішніх про�
цесів як на основних напрямах розвитку, а основними засо�
бами реалізації таких нововведень є інформаційні техно�
логії.

Хоча, позитивні ефекти від впровадження інновацій
значно перевищують потенційні втрати, учасникам банк�
івського ринку необхідно остерігатися необдуманих
рішень, а застосовувати стратегічний підхід. Особливо це
стосується українських банків, оскільки нестабільне еко�
номічне становище країни, особливості вітчизняного за�
конодавства та ставлення споживачів банківських послуг
може призвести до неочікуваних наслідків. Водночас,
розвиток українського банківського сектору шляхом ре�
алізації інноваційних перетворень залишається одним з
найважливіших засобів для досягнення світового рівня
конкурентоздатності, а тому тема потребує подальших
досліджень.

Література:
1. The 2012 EU Industrial R&D Investment Scoreboard /

[H. Hernandez, A. Tubke, F. H. Soriano та ін.]. — Seville, Spain:
European Commission, Joint Research Centre, Institute for
Prospective Technological Studies,  2013. — 124 p. —
(Luxembourg: Publications Office of the European Union).

2. 2014 banking industry outlook survey — Delaware:
KPMG, 2014. — 22 р.

3. Wyman O. Rethinking Financial Innovation: Reducing
Negative Outcomes While Retaining The Benefits / Oliver
Wyman. — Geneva: World Economic Forum, 2012. — 88 с.

4. Anderloni L. Financial Innovation in Retail and Corporate
Banking / L. Anderloni, D. Llewellyn, R. Schmidt. // Northam�
pton: edward elgar, 2009. — 352 pp.

5. Top 8 Ways Banks Will Spend Their 2014 IT Budgets. //
American Banker. — 3.31.2014. — Vol. 178 Issue 48. — p. 1.

6. Global Financial Analytics Market 2014—2018 [Елект�
ронний ресурс] // TechNavio. — 2014. — 91 р. — Режим до�
ступу: http://www.marketresearch.com/Infiniti�Research�
Limited�v2680/Global�Financial�Analytics�8483064/#toc

7. The 2013 BAI�Finacle Global Banking Innovation
Awards [Електронний ресурс] // BAI�Finacle. — 2013. —
Режим доступу: http://www.bai.org/globalinnovations

8. Innovation in Technology and Transaction Banking
Awards 2013 — Retail banking http://www.thebanker.com/
Banking/Retail�Banking/Innovation�in�Technology�and�
Transaction�Banking�Awards�2013�Retail�banking 02
September, 2013

9. Financial Cards and Payments in Ukraine — London:
Euromonitor International Ltd., 2014. — 53 p. http://
www.euromonitor.com/financial�cards�and�payments�in�
ukraine/report

10. World Payments Report2013. — Capgemini and The
Royal Bank of Scotland plc (RBS). — 58 p. www.capgemini.com/
wpr13

11. Яблоновський Д. Прес реліз: Населення Централь�
ної та Східної Європи намагається тримати баланс у влас�
них фінансах [Електронний ресурс] / Д. Яблоновський, Є.
Єгорова // GfK Ukraine. — 2012. — Режим доступу:
www.gfk.com

References.
1. Hernеndez, H. Tubke, A. Soriano, F. H. (2013), "The 2012

EU Industrial R&D Investment Scoreboard", Luxembourg:
Publications Office of the European Union , Seville, Spain:
European Commission, Joint Research Centre, Institute for
Prospective Technological Studies, 124 p.

2. "2014 banking industry outlook survey" (2014), KPMG,
Delaware, 22 р.

3. Wyman, O. (2012), "Rethinking Financial Innovation:
Reducing Negative Outcomes While Retaining The Benefits",
World Economic Forum, Geneva, 88 p.

4. Anderloni, L. (2009), "Financial Innovation in Retail and
Corporate Banking", Northampton: edward elgar, 352 pp

5. "Top 8 Ways Banks Will Spend Their 2014 IT Budgets"
(2014), American Banker. 3/31/2014, Vol. 178 Issue 48. — p. 1.

6. "Global Financial Analytics Market 2014�2018 Tech�
Navio" (2014), 91 р., available at: http://www.marketre�
search.com/Infiniti�Research�Limited�v2680/Global�Financial�
Analytics�8483064/#toc

7. "The 2013 BAI�Finacle Global Banking Innovation
Awards" (2013), BAI�Finacle, available at: http://www.bai.org/
globalinnovations

8. "Innovation in Technology and Transaction Banking
Awards 2013 — Retail banking" (2013), The Banker, available
at: http://www.thebanker.com/Banking/Retail�Banking/
Innovation�in�Technology�and�Transaction�Banking�Awards�
2013�Retail�banking

9. "Financial Cards and Payments in Ukraine" (2014),
Euromonitor International Ltd., London, 53 p., available at:
http://www.euromonitor.com/financial�cards�and�payments�
in�ukraine/report

10. "World Payments Report2013" (2014), Capgemini and
The Royal Bank of Scotland plc (RBS), 58 p., available at:
www.capgemini.com/wpr13

11. Yablonovsky, D. (2012), "Press Release: The population
of Central and Eastern Europe trying to keep balance in their
finances", GfK Ukraine, available at: www.gfk.com
Стаття надійшла до редакції 29.09.2015 р.

Компанія Інновація
SAS (розробник програмного 
забезпечення, США) 

Розробка спеціальної бази для 
виявлення і прогнозування шахрайств 

Wincor Nixdorf (виробник 
банківського обладнання, 
Німеччина) 

Банкомати, що отримують готівку і 
одразу можуть її видавати 

IBM (розробник програмного 
забезпечення, США) 

Предикативний аналіз та встановлення 
індикаторів розвитку банків 

Apple (виробник електроніки, 
США) 

Агрегатор кредитних карток та система 
платежів Pay 

Infosys (розробник програмного 
забезпечення, Індія) 

Розробка єдиної ІТ-платформи для 
різних банків, що враховує всі 
законодавчі обмеження 

Teradata (розробник програмно-
апаратного забезпечення, США) 

Агрегація та аналіз даних щодо 
поведінки клієнтів 

Misys (розробник програмного 
забезпечення, Великобританія) 

Полегшення процесу підтвердження 
транзакцій між контрагентами, які 
підтримують різні стандарти 
телекомунікацій 

Таблиця 2. Компанії не фінансового сектору, що займаються
розробкою інноваційних фінансових та банківських

продуктів

Джерело: складено автором на основі [8].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Локомотивом розвитку української економіки після

кризового періоду мають стати галузі, які забезпечують
створення високої доданої вартості та потребують мак�
симального залучення до циклу виробництва резуль�
татів діяльності з інших сфер (показник валової дода�
ної вартості є найвижчим у сфері торгівлі — 16,7%, у
переробній галузі він становить 12,7%). Багато науковців
та практиків наголошують на тому, що сировинна оріє�
нтація експортної діяльності має бути змінена на вироб�
ництво якісної, науко� та трудоємної, конкурентної
продукції.

Світові країни�лідери роблять акцент саме на цьо�
му принципі, а тому у Китаї та Пд. Кореї частка пере�
робної промисловості у структурі ВВП складає понад
30%, у Німеччині на Польщі — близько 20%, а в Україні
лише 14%.

Продукція галузей переробної промисловості по�
винна володіти високими конкурентними перевагами
для того, щоб забезпечувати відповідний рівень життя
всередині країни та робити можливим її збут та просу�
вання за кордоном. Особливістю цих галузей є те, що
вони об'єднують навколо себе інші галузі економіки, тим
самим інвестуючи їх розвиток.

УДК 338.12
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TENDENCIES, PROBLEMS AND WAYS TO SOLVING THEM IN MEATPPROCESSING INDUSTRY
IN UKRAINE

У статті обгрунтовується важливість розвитку та підтримки переробної промисловості на прикладі країн,

що розвиваються або вже є світовими лідерами. Проаналізовано стан та результати діяльності м'ясопереробP

ної галузі та здатності вітчизняних підприємств задовольнити попит на внутрішньому ринку, грунтуючись

на показники діючих на ринку підприємств, індексу промислової продукції, динаміки виробництва та зайняP

тості. Автор досліджує динаміку зовнішньої торгівлі за основними видами м'яса та ковбасних виробів за двоP

ма напрямами: за видовою структурою експортноPімпортних операцій — для з'ясування тих груп імпортної

продукції, що можуть бути замінені за рахунок власного виробництва; за географічною направленістю —

для перевірки збалансованості географічної диверсифікації та врахування соціальноPполітичних ризиків. У

результаті проведеного аналізу було виявлено ряд проблем та негативних тенденцій розвитку м'ясопереробP

ної галузі України і було запропоновано шляхи для їх усунення або подолання.

The importance of development and support of processing industry is showed comparing with developing and

worldPleading countries. A state, results of activity and ability for selfPprovision of the meatPprocessing industry are

analyzed, based on quantity of operating firms in the market, indexes of industrial production, production and

employment dynamics. The author studies international trade dynamics by two ways: the first one by studying types'

structure of export/import operations to find out, which types of import products can be changed with national

production; the second, by studying geographical orientation to check out geographical diversification and take into

account socioPpolitical risks. Conducted analysis revealed some problems and negative tendencies in development of

a meatPprocessing industry in Ukraine, but a list of strategies to overcome these problems was suggested.

Ключові слова: тенденції розвитку, торгівельний баланс, продовольча безпека, переробна промисловість,
м'ясопереробна галузь.

Key words: tendencies of development, trade balance, product security, processing industry, meat�processing
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Так, виготовлення будь�якого продукту у цій галузі
вимагає наявності таких складових: сировини відповід�
ної якості за найнижчою ціною, і це можуть бути ре�
зультати діяльності сільського господарства, добувної
промисловості та ін.; створення нових робочих місць та
наявності кваліфікованих працівників, що стимулює
розвиток освіти та постійного підвищення кваліфікації
(в Україні лише 8% (або 1,4 млн ос.) працівників від за�
гальної зайнятості населення зайняті у переробній про�
мисловості, у Чехії — 26%, у Словаччині — 23%, у
Польщі та Німеччині — 19% у Пд. Кореї — близько 17%);
сучасних технологій виробництва (продукція машино�
будування, розвиток науки та прикладних досліджень);
залучення прямих іноземних інвестицій (в Україні їх
частка у цій галузі становить 26% від загального обсягу
інвестицій в економіку країни; для порівняння: у Польщі
цей показник складає 59%, у Пд. Кореї — 45%) та наяв�
ності розвиненої інфраструктури ринку для реалізації
вироблених товарів.

Сукупність усіх вищевказаних факторів вплинула на
те, що частка експорту товарів переробної промисло�
вості у структурі експорту розвинених країнах досить
висока, зокрема: у Китаї становить майже 94%, у Ту�
реччині — 78%, а в Україні — лише 59%.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема продовольчої безпеки, яка є результатом
розвитку внутрішнього ринку, країни знаходиться у
центрі досліджень багатьох українських науковців, а
саме В.М. Гейця, Л.В. Дейнеко, Т.О. Осташко, О.В. Шуб�
равської та ін. При цьому міжнародні організації постій�
но проводять моніторинг стану агропродовольчої сфе�
ри різних країн світу. Також сучасні тенденції перероб�
ної промисловості знаходиться у полі зору вітчизняних
об'єднань підприємців, які намагаються вчасно поміти�
ти негативні загальноекономічні тренди та спрямувати
зусилля на їх покращення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є виявлення стану та основних трендів

розвитку м'ясопереробної галузі України, з'ясування
проблем у даній сфері та рекомендація окремих на�
прямів для їх мінімізації або усунення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Можна погодитися, що саме галузі переробної про�

мисловості мають стати ключовими у процесі структур�
ної перебудови економіки України. Враховуючи істо�
ричний розвиток господарства нашої країни, її вдалого
географічного розташування та внутрішнього потенці�
алу, виробництво продуктів з м'яса та м'ясних субпро�
дуктів є надзвичайно перспективним напрямом. Так,
дослідники з Інституту економіки та прогнозування заз�
начають, що кожна додатково реалізована гривня у га�
лузі виробництва харчових продуктів забезпечує 2,3 грн.
зростання у випуску цього виду продукції, а також
сприяє підвищенню оплати праці на 0,35 грн. [11]. Вище
значення мультиплікативного ефекту може було по�
мічене лише у галузі виробництва коксу та ядерних ма�
теріалів.

Аналізуючи основні показники розвитку галузі м'я�
сопереробки, зауважимо, що у 2010—2012 рр. кількість
реально працюючих підприємств знижувалася, проте у
2013 р. ця тенденція змінилася і на сьогодні у галузі фун�
кціонує 882 господарюючі одиниці (рис.1). Помітне та�

кож постійне зростання чисельності
зайнятих у галузі з 50,1 тис. ос. у 2010 р.
до 62,3 тис. ос. у 2013 р., що свідчить про
екстенсивне розширення діючого вироб�
ництва. Позитивним трендом є додатнє
значення індексу промислової продукції
(мінімальний показник 103,9% у 2012 р.,
максимальне значення 110,5% у 2013 р.),
хоча в інших галузях переробної про�
мисловості (навіть блоку виробництва
харчових продуктів) спостерігаєтся ско�
рочення фактичного обсягу випуску
(зокрема, у виробництві напоїв, хліба та
хлібобулочних виробів) [9].

При цьому загальний обсяг капі�
тальних інвестицій в переробну промис�
ловість зріс із 30578,8 млн грн. у 2010 р.
до 46240,0 млн грн. у 2013 р., однак уже
у 2014 р. їх обсяг скоротився до 41040,5
млн грн. (ступінь зносу основних засобів
у переробній промисловості становив
50,1% у 2013 р.). Водночас досвід Польщі
засвідчує, що для технічної модернізації
одного м'ясокомбіната необхідно близь�
ко 2 млн євро (обсяг цих інвестицій був
направлений з державного бюджету
країни) [10]. Проте для українських су�
часних реалій такий обсяг капіталовкла�
день є неможливим, що актуалізує пи�
тання залучення більш дешевих інозем�
них інвестицій.

Варто враховувати і стан забезпе�
чення переробних підприємств сирови�

ною, а населення — готовими харчовими продуктами
та м'ясом. Згідно з дослідженням, проведеним аналі�
тичною компанією Economist Intelligence Unit (входить
до групи компаній The Economist Group, Великобри�
танія) спільно із компанією "Du Pont" (США), Україна
зайняла 52�ге місце у Глобальному індексі продоволь�
чої безпеки (Global Food Security Index) [15]. Цей по�
казник враховує дані стосовно фінансової та фізичної
доступності продовольства, а також її якість та без�
печність. Міжнародні експерти визначили, що показ�
ник стану продовольчої безпеки є одним із найбільш
стійких факторів для української економіки (а саме
умови для її створення та низький рівень втрат продо�
вольства).

Позитивним є також той факт, що рівень самоза�
безпеченості м'ясом та м'ясними продуктами в Україні
зріс з 88,9% у 2011 р. до 93,4% у 2013 р., проте навіть
такий обсяг є недостатнім, як і обсяг вирощеної та
імпортованої картоплі, плодів, ягід і винограду (рис. 2).
За іншими групами продуктів населення та товаровироб�
ники є повністю забезпеченими, зокрема, йдеться про
молоко та молочні продукти (однак рівень знизився з
104,6% у 2011 р. до 101,6% у 2013 р.), овочі та продо�
вольчі баштанні, яйця та зерно (рівень самозабезпече�
ності зріс з 161,0% у 2011 р. до 221,0% у 2013 р.).

Водночас рівень забезпеченості населення та вироб�
ників основними видами продовольства майже за всіма
групами скоротився упродовж 2011—2013 рр. (окрім
зерна), що потребує втручання державних органів вла�
ди та сприяння зростанню обсягів вирощування чи ви�
робництва за проблемними напрямами. Адже збережен�
ня такої тенденції розвитку стратегії господарювання
у країні може призвести до продовольчої кризи.

У структурі виробництва різних видів м'яса та ков�
басних виробів у 2014 — на початку 2015 рр. в Україні
найбільшу частку займає м'ясо свійскьої птиці. Упро�
довж 2014 р. в Україну було імпортовано ще близько
3,7 тис. т [7]. М'ясо великої рогатої худоби та свинина
займають незначну частку у структурі виробництва, по�
рівняно виробництво ковбасних виробів є більшим у на�
туральному обсязі. Однак дослідники у цій сфері заз�

Джерело: складено автором на основі [6]
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начають, що розвиток вітчизняного тваринниц�
тва знаходиться у депресивному стані [5].

Для порівняння, Продовольча та сіль�
ськогосподарська організація ООН (ФАО) виз�
начила, що у 2013 р. трійка найбільших світових
виробників м'яса виготовили у сукупності
більше 100 млн т продукції, а саме: Китай — 62,47
млн т, США — 38,5 млн т та Бразилія — 18,0 млн
т [18].

Для подальшого аналізу стану та розвитку
галузі м'ясопереробки пропонуємо дослідити
динаміку експортно�імпортних операцій упро�
довж останніх років (рис. 3).

З 2009 р. в Україні прослідковується тенден�
ція до зростання експорту та імпорту м'ясних
виробів, однак уже з 2013 р. їх обсяг починає
зменшуватися і за результатами 2014 р. обсяг
експорту становив 11171,7 тис. дол. США та
імпорту — 25135,4 тис. дол. США. У 2008 р. заф�
іксовано найбільше значення імпортних опе�
рацій — на рівні 46928,8 тис. дол. США, а у 2012
р. — експортних (в обсязі 17633,8 тис. дол. США).

Слід зазначити, що упродовж досліджуваного пе�
ріоду спостерігається від'ємний торгівельний баланс,
який був найбільшим у 2008 р. (склав 65708,3 тис. дол.
США), потім скоротився до найменшого свого значен�
ня у 2009 р. (12021,0 тис. дол. США). Однак єдиний тренд
у динаміці експорту/імпорту м'яса не прослідковуєть�
ся.

Скорочення від'ємного значення у балансі зовніш�
ньоекономічної діяльності у 2014 р. не можна вважати
позитивним показником, оскільки воно відбулося внас�
лідок одночасного зменшення обсягів експорту та
імпорту.

У струткурі експорту готових продуктів з м'яса у
2014 р. найбільшу частку становили ковбаси та ана�
логічні вироби з м'яса (3727,2 тис. дол. США або 33,36%)
та готові чи консервовані продукти з курей свійських
(3116 тис. дол. США або 27,89%). Значну частку у за�
гальній структурі займають суміші з м'яса (2576,9 тис.
дол. США або 23,07%) та готові чи консервовані про�
дукти з великої рогатої худоби (1304,2 тис. дол. США
або 11,67%).

Що стосується динаміки експортних операцій, то
слід зазначити, що обсяг вивезення ковбас та аналогіч�
них виробів зростав у період з 2009 р. по 2013 р., проте у
2014 р. це значення скоротилося на 38,9% (або 2372,4
тис. дол.США). У наступній за розміром групі у струк�
турі експорту (готові чи консервовані про�
дукти з курей свійських) спостерігається
тенденція до зростання з 2009 р. і у 2014 р.
досягає свого максимального значення
(932307, тис. дол. США).

Зазначимо, що така структура експорту
відрізняється переважанням у ній готових
продуктів із високим показником вмісту м'я�
са та субпродуктів. Однак перелік товарів з
м'яса та похідних продуктів у структурі
імпортних операцій має дещо інший склад.

Найбільші частки займають готові чи
консервовані продукти з курей свійських
(7872,2 тис. дол. США або 38,5%) та ковбаси
і аналогічні вироби з м'яса (4665,5 тис. дол.
США або 22,8%). Імпортуються також, у
відносно великих розмірах порівняно з екс�
портом аналогічних товарів, такі продукти
як готові продукти з окосту і його виробів
(2201,2 тис. дол. США або 10,8%) та гомоге�
нізовані продукти з м'яса, що реалізуються
потім у роздрібній мережі як дитяче або
дієтичне харчування (на суму 1185 тис. дол.
США або 5,8%).

Підкреслимо, що найбільший обсяг
імпортних операцій за готовими продукта�

ми з м'яса був зафіксований у 2008 р. (46681,4 тис. дол.
США), після фінансово�економічної кризи обсяг вве�
зення продукції не досяг докризового рівня за жодною
із категорій (окрім виробів з окосту).

Структура імпорту дещо змінилася упродовж дос�
ліджуваного періоду: якщо у 2008 р. найбільшу частку
займали ковбаси та аналогічні вироби (44,6%, а у 2014 р.
— 22,8%), то у 2014 р. у структурі імпорту домінували
готові чи консервовані продукти з курей свійських
(38,5%, а у 2008 р. частка становила 20%).

Цікавим є той факт, що вартість експортованої ков�
баси та аналогічних виробів складає у середньому 4 дол.
США за 1 кг продукції, у той час як середня вартість 1
кг імпортованої продукції становить 6,32 дол. США.
Тобто внутрішні споживачі вимушені сплачувати більше
за дану групу товарів, купуючи мясні продукти інозем�
ного виробництва. При цьому вартісна різниця готових
чи консервованих продуктів з курей свійських є не та�
кою значною і становить 0,24 дол. США за 1 кг про�
дукції.

Таким чином, додатнє торгівельне сальдо готовими
продуктами м'яса спостерігається лише у категорії про�
дуктів з великої рогатої худоби, що свідчить про нега�
тивний показник розвитку галузі.

Що стосується географічної структури ескпортно�
імпортних операцій, переважну частку української про�
дукції вивозять до країн СНД (а саме 71,4% від загаль�
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Рис. 2. Рівень самозабезпеченості населення основними видами
продовольства у 2011—2013 рр.

Джерело: складено автором на основі [1—3].
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ної вартості експорту), де найбільшим імпортером ук�
раїнської продукції з м'яса та їстівних субпродуктів у
2014 р. була Російська Федерація (на суму 5539,56 тис.
дол. США). Відповідно 28,6% експорту готових про�
дуктів з м'яса (вартістю 3191,02 тис. дол. США) направ�
ляється до інших країн світу: до країн Європи — 22,8%
від загального обсягу експорту (або 2549,53 тис. дол.
США у грошовому еквіваленті), де найбільш активним
партнером України є Нідерланди (вартість придбаної
продукції становила 1457,3 тис. дол. США); до азіат�
ського регіону — 5,3% (або 589,62 тис. дол. США), най�
більша частка української продукції продається до
Грузії (321,87 тис. дол. США); частка продукції, що ек�
спортується до Америки та Австралії і Океанії є незнач�
ною (0,35% та 0,03%, відповідно) (табл. 1).

Як уже зазначалося, обсяг імпорту готових про�
дуктів з м'яса та їстівних субпродуктів склав 25135,4 тис.
дол. США у 2014 р. Проте географічна структура ввізних
операцій протягом року значно відрізнялася від експор�
ту. Близько 20% продуктів було імпортовано з країн
СНД, де найбільше товарів було ввезено з Білорусії (вар�
тістю 177,1 тис. дол. США). Для порівняння, у 2008 р.
структура імпортованої продукції була майже повністю
розподілена між країнами СНД та великою групою всіх
інших країн світу. У 2014 р. переважна частка імпорт�
них товарів вже була ввезена з Європи — 80,1%, зокре�
ма з Німеччини — на суму 5672,3 тис. дол. США. З Аф�
рики та Австралії м'ясні продукти не імпортувалася.

ВИСНОВКИ
Таким чином, проведений аналіз сучасного стану

розвитку м'ясопереробної галузі та аналіз наукових
видань з даного напряму дозволяє виділити такі пробле�
ми:

— різке скорочення платоспроможного попиту (че�
рез зниження реальних заробітних плат, зростання
інфляції, загального рівня цін, девальвації національної
валюти);

— значна залежність внутрішнього ринку від коли�
вань світового ринку, де аналітики ОЕСР (Організація
економічного співробітництва та розвитку) та ФАО
(Продовольча та сільськогосподарська організація
ООН) визначають основними загрозами такі фактори:
зростання масштабів (частки) виробництва окремих
країн, зростання ціни на ресурси виробництва (перш за
все енергію), коливання цін на основні види сільсько�
господарських продуктів на світовому ринку, обмежен�
ня торгівлі та інші [12];

— значне переважання імпорту м'ясних виробів над
їх експортом при високому рівні сировинної самозабез�
печеності;

— хоча і направленість експорту стала більш ди�
версифікованою упродовж досліджуваного періоду,
проте переважання частки продукції, направленої до

країн СНД свідчить про деформованість
структури. Деякі експерти наголошують на
привабливості регіону Азії (за місткістю та
рівнем попиту);

— низький рівень тарифного захисту ук�
раїнського виробника м'яса та готових м'яс�
них продуктів (особливо після вступу до СОТ)
від імпортних замінників;

— неможливість застосовувати нетарифні
методи захисту внутрішнього виробника
(встановлення мінімальних імпортних цін, за�
борони на імпорт та імпортних квот) через
взяті на себе зобов'язання на міжнародній
арені;

— відсутність сертифікатів якості та без�
пеки харчових продуктів, системного контро�
лю за цими показниками, управління якістю
відповідно до міжнародних стандартів на
більшості український м'ясопереробних
підприємствах;

— відсутність налагодженої інфраструктури внут�
рішнього ринку, що стосується як фінансової сфери, так
і логістичних компонент.

Проведене дослідження дозволяє запропонува�
ти такі кроки на шляху до подолання проблем, що
склалися у галузі м'ясопереробки, проте вони мо�
жуть бути вирішені лише за сприяння держави, зок�
рема, це:

1) стимулювання виробництва м'яса (зокрема, ве�
ликої рогатої худоби та свинини) та їстівних субпро�
дуктів вітчизняними підприємствами харчової промис�
ловості, що вимагає якісних змін у сфері тваринницт�
ва;

2) підтримка розвитку продовольчого машинобуду�
вання, яке дозволить забезпечити виробництво нового
технологічного обладнання для випуску якісної про�
дукції, а також її зберігання, фасування, пакування, що
дозволить підвищити конкурентні можливості готових
продуктів з м'яса;

3) диференціація структури виробництва та експор�
ту, зміна вектору орієнтації на товари з кращими якіс�
ними характеристиками, які, як правило, мають вищу
додану вартість;

4) поступове впровадження стратегії імпортозамі�
щення окремих видів м'ясних продуктів, проте перева�
га має надаватися більш якісним товарам з відносно
низькою ціною;

5) активна державна експортна політика, що має
бути орієнтована на розширення ринків збуту та ство�
рення стимулів нарощування експорту (як і виробницт�
ва) якісної продукції;

6) інвестиції у міжнародний маркетинг та створен�
ня бренду надійної країни�виробника продуктів харчу�
вання;

7) обмеження ввозу неякісної продукції, що вико�
ристовується у виробництві для здешевлення та знижен�
ня корисності готових м'ясних продуктів;

8) підтримка програм стандартизації та впровад�
ження екологічних стандартів у процес виробництва,
спрощення процедур сертифікації продукції;

9) підтримка та забезпечення платоспроможного
попиту на внутрішньому ринку, що дозволить отрима�
ти позитивний фінансовий результат для виробників і
буде сприяти інвестуванню у інтенсивний розвиток га�
лузі.

В умовах наближення до вступу у європейський
простір політика держави має орієнтуватися на захист
національних інтересів, особливо у довгостроковому
періоді. Окрім макроекономічних тенденцій розвитку
галузі, також має бути досліджене конкурентне сере�
довище, у якому діють підприємства м'ясопереробної
галузі. Основні бар'єри при виході на нові ринки мають
бути виявлені та описані, що становить цікавий напрям
для подальших досліджень.

№ Регіон 

Роки 
2008 2014 

Обсяг 
експорту, 
тис. дол 

Обсяг 
імпорту, тис. 

дол 

Обсяг 
експорту, 
тис. дол 

Обсяг 
імпорту, 
тис. дол 

1 Загальний обсяг 7090,1 72798,4 11171,7 25135,4
2 Країни СНД 5716,0 35847,6 7980,7 4944,4 
3 Інші країни 

світу, з них: 1374,1 36950,8 3191,02 20191,0 
Європа 481,9 32963,3 2549,5 20124,8 
Азія 259,0 0 589,6 1,8
Африка 16,1 0 521,6 0 
Америка 287,0 3987,5 38,9 63,5
Австралія і 
Океанія 0,5 0 3,3 0 
Інші 329,5 0 8,5 0,9

Таблиця 1. Географічна структура експорту та імпорту продукції
з м'яса та їстівних субпродуктів у 2008 та 2014 рр.

Джерело: складено автором на основі [7].
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