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Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті
(зі збереженням головних висновків та стилю автора). Надані матеріали не повертаються.

— У статті з лівого боку має стояти індекс УДК (регистр – «ВСЕ ПРОПИСНЫЕ»).
— Ініціали та прізвище автора. Через кому після ПІБ  зазначається науковий ступінь, вчене звання, посада, науко-

вий заклад (мовою статті та англійською мовою).
— Назва статті (регистр – «Как в предложениях») мовою статті та англійською мовою.
— Анотація мовою статті та англійською мовою.
— Ключові слова (5—8 слів) мовою статті та англійською мовою.
— Текст статті.
У  статті, згідно постанови Президії Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахових ви-

дань, внесених до переліків ВАК України» від 15 січня 2003 р. № 7-05/1, повинні міститись (із виділенням у тексті) такі
елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завдання-
ми; 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; формулю-
вання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отрима-
них наукових результатів;  висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі; список
використаних джерел (оформлюється за новими вимогами, які опубліковані у Бюлетні ВАК України, № 3, 2008).

Згідно нових правил, які враховують вимоги міжнародних систем цитування, автори статей повинні давати список
літератури в двох варіантах: один на мові оригіналу і окремим блоком той же список літератури (References) в романсь-
кому алфавіті (harvard reference system), повторюючи в ньому всі джерела літератури, незалежно від того, чи є серед
них іноземні

— Обсяг рукопису — 15—25 тис. знаків, включаючи рисунки, таблиці.
— Стаття повинна бути виконана у форматі А-4 текстового редактора Microsoft Word for Windows (шрифт – Times

New Roman) у вигляді файла з розширенням .doc або .rtf для Microsoft Word (версія 97-2003). Файли статті обов’язково
повинні бути збережені в форматі .doc або .rtf.

— Ілюстративний матеріал повинен бути поданий чітко і якісно у чорно-білому вигляді. Посилання на ілюстрації в
тексті статті обов’язкові. Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним
об’єктом. Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл Excel (2003).

— Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation і нумеруються з правого боку.
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Економiка та держава № 11/20146

ВСТУП
Фінансове забезпечення розвитку економіки держа-

ви залежить від того, наскільки ефективним є рух фінан-
сових потоків між її секторами. Оптимальний рух фінан-
сових потоків здатний створити сприятливі умови для
розвитку і забезпечення фінансової рівноваги в
суспільстві та досягнення необхідного рівня конкурен-
тоспроможності національної економіки. Дисбаланси у
русі фінансових потоків поглиблюють галузеві та ре-
гіональні диспропорції у розвитку економіки, підвищу-
ють соціальну напругу в суспільстві та створюють пе-
редумови для розширення сектору неформальної еко-
номіки. Вітчизняні практики і вчені намагаються відшу-
кати способи адаптації зарубіжного досвіду регулюван-
ня фінансових потоків до українських реалій. Однак цей
досвід не завжди дозволяє отримати позитивний резуль-
тат, що обумовлено специфікою інституціонального
середовища України та місцем фінансового посередниц-
тва у ньому.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Науковцями визначено основні засади регулюван-

ня алокації фінансових ресурсів і переміщення капіта-
лу, що знайшло відображення у працях Г. Азаренкової
[1], М. Деркача [2], О. Єрмошкіної [3], В. Черевка [8] та
ін. Однак недостатньо наукових напрацювань присвя-
чено саме ролі фінансового посередництва у регулю-
ванні фінансових потоків та зменшенні трансакційних
витрат.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — оцінка ефективності участі фінансо-

вих посередників у регулюванні фінансових потоків.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фінансове посередництво є тим процесом, від ефек-

тивності протікання якого залежить оптимальність пе-
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рерозподілу фінансових потоків між економічними
агентами та рівень витрат на такий перерозподіл. Ефек-
тивність у контексті нашого дослідження розглядаємо,
як здатність фінансової системи акумулювати фінансові
ресурси і забезпечувати максимальну віддачу від руху
фінансових потоків з точки зору довгострокового еко-
номічного зростання. Ефективність діяльності фінансо-
вих посередників у сфері регулювання фінансових по-
токів проявляється за такими напрямами:

1. Здатність акумулювати необхідний обсяг фінансових
ресурсів за умов мінімізації тіньового сектора їх обороту.

2. Зниження трансакційних витрат і покращення
якості послуг.

3. Здатність суспільства використовувати фінансові
ресурси з точки зору довгострокового розвитку.

На перший погляд у досягненні необхідного рівня
ефективності руху фінансових потоків немає нічого
складного, однак, практика свідчить, що існує ймовір-
ність виникнення таких проблем (табл. 1).

Головна функція фінансових посередників — це до-
помога у трансформації коштів економічних суб'єктів,
які здійснюють заощадження, потенційним інвесторам.
На цій функції фінансового посередництва та його зна-
ченні для економічного розвитку наголошує у своїй
праці В. Корнєєв [4]. Фінансові посередники отримують
прибуток від різниці у вартості залучення та розміщен-
ня коштів, саме цей аспект є передумовою для опорту-
ністичної поведінки з боку фінансових посередників (як
агентів) по відношенню до принципалів (осіб, які
здійснюють заощадження та інвесторів).

Дана проблема є типовою агентською проблемою,
пов'язаною із ситуацією морального ризику. Ця ситуа-
ція означає можливість для вкладника здійснювати спо-
стереження за реальними зусиллями агента по моніто-
рингу та доступу до отриманої ним інформації, а голов-
не — наявність загрози прихованих дій агентів-посеред-
ників щодо штучного заниження виплат від проектів,
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отриманих вкладниками-принципалами. Агентська про-
блема означає необхідність "моніторингу моніторингу"
і викликає появу у вкладників-принципалів особливих
агентських витрат, або точніше — витрат делегування
(delegation costs) [7, с. 16—17].

У випадку раціональної поведінки роль фінансових
посередників є важливою, оскільки вони забезпечують
пошук інвесторів, зменшують ризики неповернення по-
зики, зменшують трансакційні витрати принципалів на
моніторинг ринку.

Головне призначення фінансового посередництва —
це забезпечення доступу до фінансових ресурсів тим
економічним суб'єктам, які їх потребують, та залучен-
ня коштів тих суб'єктів, які їх мають у надлишку. На пер-
ший погляд у розподілі фінансових потоків у бізнесі
існує формальна рівність. Однак досить часто еко-
номічні агенти можуть мати різні можливості і навіть
протилежні інтереси. Існує багато варіантів прояву
опортуністичної поведінки деяких агентів по відношен-
ню до бізнесу в цілому та до інших учасників ринку. Як
правило, такі ситуації мають місце у випадку асиметрич-
ного розподілу інформації, низької ефективності
інформаційної системи, низької оперативності розпов-
сюдження інформації, при виникненні змови на фінан-
совому ринку.

Опортуністична поведінка більшої частини агентів,
які наслідують мету власного збагачення, може негатив-
но вплинути на макрофінансову рівновагу в країні. Такі
ситуації можна досліджувати в рамках контрактного
підходу до дослідження інституціональних угод. Для по-
передження опортуністичної поведінки учасникам руху
фінансових потоків необхідно нести трансакційні вит-
рати, у першу чергу на моніторинг поведінки інших еко-
номічних агентів.

У сучасних умовах невірним було б обмежити розу-
міння взаємовідносин принципала і агента тільки меха-
нізмом делегування повнова-
жень. Отримати найбільший
ефект від регулювання руху
фінансових потоків можна в ре-
зультатів стимулювання і конт-
ролю роботи агентів, що знову-
таки є причиною зростання
трансакційних витрат.

Протилежний випадок, коли
держава виступає агентом, роз-
поряджаючись коштами плат-
ників податків (принципалів).
Держава володіє більшим обся-
гом інформації і має більше мож-
ливостей поводитися опортуні-
стично (наприклад, витрачати
кошти переважно на фінансуван-
ня апарату управління). Однак у
майбутньому така поведінка ста-
не відомою принципалам, що
призведе до зростання ризику
опортуністичної поведінки з
їхнього боку.

Інший варіант — переміщен-
ня фінансових потоків через

фінансових посередників, що, у випадку відсутності
опортуністичної поведінки з боку фінансових посеред-
ників, значно підвищує ефективність фінансових по-
токів. Фінансові посередники можуть виступати як
принципалами, так і агентами. Якщо економічний су-
б'єкт здійснює розміщення заощаджень через фінансо-
вих посередників, тоді фінансовий посередник виступає
агентом по відношенню до економічного суб'єкта (прин-
ципала). Якщо фінансовий посередник здійснює розмі-
щення заощаджень у вигляді інвестицій — він виступає
принципалом. Держава у таких відносинах також може
виступати агентом у випадку залучення позик на фінан-
совому ринку, а також принципалом здійснюючи інвес-
тиції.

Фінансовий ринок пов'язаний з кваліфікованим по-
середництвом між продавцем і покупцем фінансових
активів. Такі фінансові посередники добре обізнані з по-
точною фінансовою кон'юнктурою, умовами укладен-
ня угод, різними фінансовими інструментами і в найко-
ротші терміни можуть встановити зв'язок між продав-
цями і покупцями. Фінансове посередництво сприяє
прискоренню не тільки фінансових, а й товарних по-
токів, забезпечує мінімізацію пов'язаних із цим суспіль-
них трансакційних витрат та має сприяти загальному
економічному зростанню (рис. 1).

Діаграми, зображені на рисунку 1 показують, що
між досліджуваними показниками наявний взаємозв'я-
зок, що підкреслює необхідність фінансового посеред-
ництва для економічного розвитку. Однак брати участь
у створенні сприятливих передумов для економічного
розвитку фінансові посередники можуть тільки тоді,
коли їхня діяльність сприяє зменшенню трансакційних
витрат на регулювання фінансових потоків, а не навпа-
ки. Важливу роль у реалізації фінансовими посередни-
ками своїх функцій відіграє ринок цінних паперів, саме
завдяки повноцінному функціонуванню ринку цінних

Рис. 1. Динаміка ВВП та фінансових послуг, наданих небанківськими фінансовими
посередниками в Україні у 2004—2013 рр.

Джерело: побудовано автором.

Таблиця 1. Проблеми досягнення ефективності руху фінансових потоків

Джерело: складено автором.

Проблема Сутність 

Проблема управління 
Неузгодженість, хаотичність проведення реформ, відсутність комплексного підходу, 

непрозорість контролю нестача достовірної інформації 
Проблеми тіньової 
економіки 

Стримування легальної акумуляції фінансових ресурсів, посилення розриву між реальним і 
фінансовим секторами економіки, зростання трансакційних витрат та асиметричності інформації 

Проблеми конкуренції Високі трансакційні витрати, асиметричність інформації 

Ефект очікування змін 
Відсутність впевненості у завтрашньому дні породжує негативні реакції зі сторони економічних 

агентів (наприклад, інфляційні очікування) 

Політико-правове 
середовище 

Нейтралізація впливу найпривабливіших економічних стимулів політичною та законодавчою 

нестабільністю 
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паперів в економічно розвинених країнах перерозподіл
фінансових потоків відбувається з вищою ефективністю,
ніж в Україні. Результати оцінки взаємозв'язку функц-
іонування ринку цінних паперів, інтенсивності руху
фінансових потоків та трансакційних витрат відобра-
жені на рисунку 2—4.

Графіки, зображені на рисунку 2 показують, що
між досліджуваними показниками зв'язок відсутній.
Це означає, що при здійсненні інвестицій та заощад-
жень економічні агенти не досить часто використо-
вують інструменти ринку цінних паперів. нереалізо-
ваним залишається не тільки потенціал ринку цінних
паперів, але і потенціал фінансового посередництва.
Доки фінансові посередники будуть виконувати свої
функції лише формально, ефективність розподіл
фінансових потоків між економічними агентами буде
низькою.

Графіки, зображені на рисунку 3 показують, що
інтенсивність прямих іноземних інвестицій не пов'яза-
на із динамікою торгів цінними паперами, що свідчить
про низьку довіру іноземних інвесторів до тенденцій
розвитку вітчизняного ринку цінних паперів. Почина-
ючи з 2006 р. намітився зв'язок між динамікою обсягів
торгів цінними паперами та обсягами готівки поза бан-
ками, зв'язок обернений, це свідчить про те, що цінні

папери починають виконувати одну з головних своїх
функцій — зв'язування грошей і перетворення їх на інве-
стиції.

Графіки, зображені на рисунку 4 показують, що про-
тягом досліджуваного періоду динаміка трансакційних
витрат не пов'язана зі зміною обсягів торгів цінними па-
перами. Це означає, що на сучасному етапі розвитку еко-
номіки України ринок ціних паперів не сприяє зменшен-
ню обсягів трансакційних витрат на регулювання фінан-
сових потоків.

Найбільш вагому частку в обсягах торгівлі цінними
паперами займають акції. На рисунках 5—7 відображе-
но динаміку досліджуваних показників та зміну обсягів
випуску акцій.

Графіки, зображені на рисунку 5, показують на
зміну динаміки обсягів випущених акцій пов'язана з
інтенсивністю прямих іноземних інвестицій, що є пози-
тивним. В окремі роки спостерігається прямий зв'язок
між обсягами випущених акцій та інвестиціями в сере-
дині країні, однак протягом останніх років досліджува-
ного періоду такий зв'язок втрачається. Така тенденція
обумовлена не тільки погіршенням макроекономічної
ситуації, але монополізацією акціонерної власності, яка
лише формально є акціонерною, але по суті зосередже-
на у руках невеликої групи осіб.

Графіки, зображені на рисунку 6, по-
казують, що між досліджуваними показ-
никами існує обернений зв'язок, що є по-
зитивним, оскільки акції сприяють зв'я-
зуванню грошових коштів поза банками.
Ступінь еластичності між досліджувани-
ми показниками відображено в таблиці
2.

Розраховані значення коефіцієнта
еластичності показують, що із зменшен-
ням обсягів випуску акцій обсяг грошових
коштів поза банками зростає швидше, ніж
зменшується при збільшенні обсягів ви-
пуску акцій. Це є позитивною тенденцією,
тому у подальшому зусилля держави ма-
ють бути направлені на розвиток ринку
акцій.

Графіки, зображені на рисунку 7, по-
казують, що між аналізованими показни-
ками існує слабкий зв'язок, однак, у
більшості років досліджуваного періоду
між динамікою випуску акцій та трансак-

Рис. 2. Динаміка темпів приросту обсягів торгів цінними паперами та інтенсивності фінансових потоків "інвестиції
в основний капітал" та "заощадження населення в національній валюті" в Україні у 2002—2013 рр.

Джерело: побудовано автором.

Рис. 3. Динаміка темпів приросту обсягів торгів цінними паперами
та інтенсивності фінансових потоків "гроші поза банками" та "прямі

іноземні інвестиції в Україну" в Україні у 2002—2013 рр.

Джерело: побудовано автором.
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ційними витратами зв'язок обернений,
що свідчить про доцільність застосу-
вання фіскального інструментарію до
емітентів акцій.

ВИСНОВКИ
Результати дослідження показа-

ли, що на сучасному етапі розвитку
економіки роль фінансового посеред-
ництва у підвищенні ефективності ре-
гулювання фінансових потоків реалі-
зована неповністю. Це обумовило пе-
рекоси у перерозподілі фінансових
потоків між економічними агентами,
а саме надмірне зростання грошей
поза банками, що звужує інвестицій-
ну базу економічного розвитку. Та-
кож існують проблеми у забезпеченні
фінансовими посередниками змен-
шення трансакційних витрат, які ви-
никають при переміщенні фінансових
потоків. Результати дослідження зас-
відчили, що одна з причин полягає у
недостатніх темпах розвитку ринку
акцій.

Головна умова ефективності існу-
вання фінансових посередників поля-

Рис. 4. Динаміка темпів приросту обсягів торгів цінними паперами
та трансакційних витрат в Україні у 2002—2013 рр.

Джерело: побудовано автором.

Рис. 5. Темпи приросту обсягів випуску акцій та інтенсивності фінансових
потоків "інвестиції в основний капітал" і "прямі іноземні інвестиції

в економіку України" в Україні у 2002—2013 рр.

Джерело: побудовано автором.

Рис. 6. Темпи приросту обсягів випуску акцій та інтенсивність фінансового потоку "гроші поза банками"
в Україні у 2002—2013 рр.

Джерело: побудовано автором.
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гає у їх здатності вирішувати проблему "безбілетника" у
процесі збору та обробки інформації. Інформація є спе-
цифічним товаром, при цьому використання інформації
одним економічним агентом не зменшує її доступність
для іншого. Більше того, завдяки сучасним інформацій-
ним технологіям інформація розповсюджується досить
швидко, що робить її дешевою і призводить до того, що
обмежити доступ до окремих блоків інформації стає до-
рогим задоволенням. Саме ця ситуація і породжує про-
блему "безбілетника" та обмежує ринок в отриманні до-
статньої кількості інформації, необхідної для вирішення
проблеми інформаційної асиметрії. З одного боку цю
проблему можна вирішити шляхом запровадження дер-
жавного регулювання розповсюдження фінансової
інформації, з іншого, якщо фінансове посередництво
значно розвинене, зробити це досить складно. В Україні
вирішення цієї проблеми однозначно потребує втручан-
ня держави. Це не означає, що ми прагнемо "зарегульо-
ваності" ринку. Виважене втручання держави дасть змо-
гу підвищити ефективність фінансового посередництва,
що сприятиме зменшенню грошей поза банками та транс-
формації їх в інвестиції.
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Таблиця 2. Еластичність зміни обсягів грошових коштів
поза банками та темпів приросту випущених акцій

в Україні у 2002—2013 рр.

Джерело: розраховано автором на основі [5, 6].

Рис. 7. Темпи приросту
обсягів випуску акцій та трансакційних витрат

в Україні у 2002—2013 рр.

Джерело: побудовано автором.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З позиції національних економічних інтересів про-

блема управління нафтогазовидобувними підприємства-
ми як сукупністю складних бізнес-процесів, що функ-
ціонують за умов апріорної та поточної невизначеності і
перебувають під впливом динамічних змін ринкового се-
редовища, є однією з ключових у сучасній теорії уп-
равління підприємствами. Управління такими об'єктами
ускладнюється тим, що нелінійність апріорі невідома, а
її характер змінюється з часом. У зв'язку з цим протягом
останніх десятиліть для вирішення завдань управління
підприємствами все ширше застосовуються методи, що
грунтуються на засадах синергетики. Саме синергетика
відіграє важливу роль в управлінні нафтогазовидобувним
бізнес-сегментом економіки, для якого характерні ди-
намічність, відкритість, складна структура внутрішніх
зв'язків, неоднозначність управлінських впливів та випад-
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THE MAIN DIRECTIONS OF BUSINESS PROCESSES IMPROVEMENT AND MODERN
METHODOLOGY OF MODELING AND REGULATION BASED ON FUZZY LOGIC

З огляду на те, що у нафтогазовидобувних підприємствах здійснюється велика кількість пов'язаних
виробничих і управлінських процесів, метою яких є створення продукту (нафти, природного газу), у статті
запропоновано розглядати діяльність таких підприємств з позицій процесного підходу. Показано, що у
системі нафтогазовидобувних підприємств виокремлюють основні бізнес-процеси (буріння свердловин,
видобування нафти і природного газу), а також допоміжні (постачання, збут, управління фінансами, ре-
монт та обслуговування обладнання, навчання та розвиток персоналу), для яких формується сукупність
ієрархічних цілей. Доведено, що системно-синергічний підхід до управління бізнес-процесами нафтога-
зовидобувного підприємства вимагає нових управлінських технологій. Установлено, що позитивні ре-
зультати досягаються лише тоді, коли оптимізується не окрема операція, а бізнес-процес у цілому, тобто
коли нафтогазовидобувне підприємство корпоративної структури розглядається як єдина система з мно-
жиною вертикальних та горизонтальних потоків матеріалів, енергії та інформації.

In view of fact that oil and gas companies carried out a large number of related production and management
processes aimed at product creation (oil, natural gas), the paper proposes consider the work of these enterprises
from the standpoint of process approach. It is shown that in the system of oil and gas companies basic business
processes (drilling, oil and natural gas) and auxiliary (supply, marketing, financial management, repair and
maintenance of equipment, training and staff development) are distinguished .They formed a set of hierarchical
goals. It is proved that system-synergistic approach to business process management in oil and gas companies
requires new management techniques. It is established that positive results are achieved only when not the
separate operation is optimized but business process as a whole. That is oil and gas company of corporate structure
is considered as a unified system with multiple of vertical and horizontal flows of materials, energy and
information.

Ключові слова: бізнес-процес, методологія, моделювання, нечітка логіка, процесний підхід.
Key words: business process, methodology, modeling, fuzzy logic, process approach.

кових чинників. Оскільки нафтогазовидобувний сегмент
економіки є системно-синергічною єдністю установ, які
забезпечують усі види геологорозвідувальних робіт, бу-
ріння нафтових і газових свердловин, видобування вуг-
леводнів, їх технологічну підготовку, транспортування і
зберігання, то його розвиток є запорукою енергетичної
незалежності країни, формування передумов для ство-
рення нових робочих місць, активації суміжних галузей,
науково-технічного прогресу. Нафтогазовидобувні
підприємства корпоративної структури є особливими
об'єктами, що потребують застосування специфічних
методів управління бізнес-процесами з урахуванням ви-
робничих, технологічних, економічних, управлінських,
інформаційних та інших характеристик.

Основні проблеми управління нафтогазовидобувни-
ми підприємствами корпоративної структури обумовлені
складністю створення і реалізації відповідного методо-
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логічного інструментарію, навіть з урахуванням міжна-
родного досвіду, а також недостатньою доступністю за-
хідних технологій, для успішного функціонування яких у
наших умовах необхідно забезпечити повноту і несупе-
речність вихідної статистичної інформації. Окрім цього,
існуючі технології управління нафтогазовидобувними
підприємствами не забезпечують ефективного зв'язку
між оперативним і стратегічним плануванням, не перед-
бачають координування роботи його підсистем, не дають
змоги повною мірою використовувати кадровий потенц-
іал. Все це негативно впливає на розвиток систем управ-
ління бізнес-процесами і певною мірою гальмує процес
капіталізації підприємств.

У зв'язку з цим актуальною і доцільною є удоскона-
лення засад управління бізнес-процесами нафтогазови-
добувних підприємств, що дає змогу принципово покра-
щити методологію прогнозування, планування, коорди-
нування роботи усіх підсистем та управління їх розвит-
ком.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
У фаховій літературі останніх років [1; 6; 9; 13; 17; 19;

21 та ін.], присвяченій проблемам прийняття рішень та
створенню ефективних систем управління підприємства-
ми, розглядаються два підходи до управління підприєм-
ствами — структурний та процесний.

Структурний підхід до проблем прийняття рішень та
створення ефективних систем управління підприємством
використовує ієрархічні системи управління підприєм-
ством і має ряд незаперечних позитивних сторін. Проте
він не охоплює усіх сторін діяльності підприємства, особ-
ливо фінансово-господарської та створює ряд проблем
під час використання інтегрованих систем, у тому числі
корпоративних інформаційних [7, с. 38—62].

Процесний підхід орієнтований безпосередньо на
стратегію управління бізнес-процесами.

Теорія бізнес-процесів з'явилася у 80-х роках двад-
цятого сторіччя, а термін "управління бізнес-процесами"
використовується в рамках загальної теорії управління
якістю.

Зазначимо, що Міжнародні стандарти ISO 9000 [8, с.
71—75] дають визначення процесу як діяльності, що ви-
користовує ресурси і є керованою з метою перетворень
входів у виходи. При цьому вихід одного процесу часто
створює вхід для наступного, а самі процеси численні і
взаємозв'язані.

Бізнес-процес трактується [1, с. 29—33; 8, с. 72 та ін.]
як один або сукупність різних процесів, які закінчують-
ся створенням продукту, що має цінність для споживача,
клієнта або замовника, причому замовником може бути
інший бізнес-процес. Усі дії в цьому процесі не випад-
кові, а взаємопов'язані й організовані, і тільки у сукуп-
ності можуть дати належний ефект.

З точки зору здійснення діяльності підприємствами
корпоративної структури бізнес-процес — це комплекс
взаємопов'язаних робіт, що реалізується за заданими ви-
могами і забезпечує досягнення потрібного кінцевого ре-
зультату, а саме: планування, проектування, постачан-
ня, отримання продукту, реалізація.

Нині існує багато концепцій удосконалення бізнес-
процесів [9, с. 31—41; 5, с. 71—76; 6, с. 21—26], запро-
понованих зарубіжними науковцями: принцип якості Е.
Демінга, концепція Кайдзен Масаані Іман, реінжиніринг
бізнес-процесів М. Хамера і Дж. Чампі та ін.

Принцип якості Е. Демінга отримав назву Continuous
Process Inprovement (CPI) "Безперервне удосконалення
процесів". Він містить програму дій для підприємств, що
складається з таких основних цілей і дій: стабільність цілі;
нова філософія, яка полягає у звільненні від залежності
від масового контролю та практики закупівель за най-
нижчою ціною; покращення кожного процесу; за-
провадження підготовки і перепідготовки кадрів; впро-
вадження лідерства; позбавлення від страхів; руйнуван-
ня бар'єрів; відмова від порожніх закликів; усунення до-
вільних числових норм і завдань; надання можливості
працівникам пишатися своєю працею; заохочення праг-
нення до освіти; підвищення якості і дієвості вищого ке-
рівництва. Для досягнення успіху ці дії слід розглядати
як систему [10, с. 184].

Кайдзен-стратегія покращення бізнес-процесів була
запропонована у 1986 році Кайдзен Массаані Іман як
ключ до успіху японських компаній. В основу Кайдзен-
стратегії покладено спрямованість на споживача, взає-
модія з яким стає рушійним фактором покращень, і орі-
єнтацію на процес.

Базовими компонентами Кайдзен-стратегії є конку-
ренція у галузі стратегічних покращень; пошук причин
проблем і постійні покращення як спосіб їх вирішення;
контроль якості, узгоджений з TQC (Total Quality
Control); якість як результат управління попередніми
процесами; підвищення існуючих стандартів і закріплен-
ня покращень у нових; особлива увага ставленню персо-
налу до роботи; формування трудової поведінки на ос-
нові навчання, внутрішньої мотивації і дисципліни;
підтримка і заохочення у напрямі удосконалення проце-
су.

Отже, Кайдзен-стратегія є філософією поступового
удосконалення якості і бізнес-процесів, яка дає змогу
ефективно вирішувати міжфункціональні проблеми шля-
хом налагоджування ефективної взаємодії персоналу че-
рез широке розповсюдження командних форм організа-
ційної роботи малих груп фахівців — проектних груп,
груп якості вирішення проблеми та ін.

Ще однією концепцією покращення бізнес-процесів
є реінжиніринг бізнес-процесів М. Хамера і Дж. Чампі
(BPR — від англ. Business process reengineering). Вони ви-
значають цей вид діяльності як фундаментальне переос-
мислення і радикальну реконструкцію бізнес-процесів з
метою досягнення значних покращень за критично важ-
ливими у сучасних умовах критеріями продуктивності,
таких як вартість, якість, послуги, швидкість.

BPR є напрямом, який виник на перетині двох різних
сфер діяльності — менеджменту (управління) та інфор-
мації. Саме тому BPR потребує нових специфічних за-
собів представлення й обробки інформації, зрозумілих
як менеджерам, так і розробникам інформаційних сис-
тем. Такі засоби потребують інтеграції ключових досяг-
нень інформаційних технологій і створення відповідних
інструментальних засобів підтримки реінжинірингу
бізнес-процесів. Основною особливістю BPR є орієнта-
ція його не на функції, а на процеси, і тому BPR розгля-
дається [5; 9] як найбільш ефективна концепція вдоско-
налення бізнес-процесів, головною метою якої є ради-
кальне прискорення реакції підприємства на зміни вимог
споживачів з одночасним багатократним зниженням усіх
видів витрат завдяки впровадженню нових інформацій-
них технологій.

 У нафтогазовидобувній компанії процеси управлі-
ння повинні бути спрямовані на управління основними,
допоміжними, забезпечуючими бізнес-процесами ком-
панії, а також бізнес-процесами розвитку. Особливого
значення набувають питання оперативного оптималь-
ного управління не тільки технологічними комплекса-
ми, але й процесами формування витрат підприємств га-
лузі.

З цєю метою у єдиній системі підприємства виокрем-
люють основні бізнес-процеси (виробництво, постачан-
ня, збут), а також забезпечуючі (управління фінансами,
ремонт та обслуговування обладнання, навчання та роз-
виток персоналу), для яких формується сукупність цілей
ієрархічного виду. Сам бізнес-процес поділяється на
бізнес-функції як сукупність функціональної діяльності
підприємства.

Системний підхід до управління бізнес-процесами
підприємства також сприяє появі нових рішень. Зокре-
ма, автоматизація на основі лише інформаційних техно-
логій не завжди дає очікуваний результат, оскільки сам
процес при цьому не змінюється. У такому випадку доц-
ільно застосовувати методи реінжинірингу, що дає знач-
не підвищення ефективності виробництва за рахунок ско-
рочення та оптимізації послідовності операцій.

Оптимізація бізнес-процесів може виражатися як у
формі реінжинірингу, так і у формі послідовних удоско-
налень. Позитивні результати досягаються лише тоді,
коли оптимізується не окрема операція, а бізнес-процес
у цілому, тобто підприємство розглядається як система
з множиною вертикальних та горизонтальних потоків ре-
човини, енергії та інформації.
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До операційних завдань управління у системах авто-
матизації бізнес-процесів належать завдання коорди-
нації взаємодії підсистем системи управління підприєм-
ством, розподілу ресурсів, визначення оптимальних за-
пасів хімреагентів, інструменту та ін.

Отже, автоматизація бізнес-процесів на підприєм-
ствах нафтогазовидобувної промисловості на сьогодні
сформувалася як один із напрямів науково-технічного
прогресу у нафтогазовій промисловості, а створення су-
часних методів і систем з цією метою є актуальним нау-
ково-практичним завданням у зв'язку з інтенсивним
впровадженням комп'ютерно-інтегрованих технологій
[11; 12].

 Проте аналіз літературних джерел [13, с. 265—280;
14, с. 30—35; 15, с. 49—54 та ін.] свідчить про недостатній
обсяг проведених досліджень у контексті використання
формальних методів з метою планування, оцінки і прий-
няття рішень, управління тощо, особливо для випадків,
коли підприємство функціонує за умов апріорної та по-
точної невизначеності.

 Аналіз властивостей функціонально пов'язаних
бізнес-процесів, зокрема підприємств-видобувачів вугле-
воднів, а також забезпечення конкурентоздатності
підприємств нафтогазової галузі на зовнішніх ринках є
актуальними у сучасних умовах господарювання. У ре-
зультаті аналізу літературних джерел [16; 17] з'ясовано
недостатній обсяг проведених досліджень у цьому на-
прямі. Одним із шляхів подальшого розвитку таких
підприємств, як свідчить світовий та вітчизняний досвід,
є удосконалення управління бізнес-процесами. Відпо-
відно стає доцільним виявлення спільних характерних
властивостей функціонально пов'язаних бізнес-процесів
та обгрунтування організаційно-економічних заходів
розвитку бізнес-систем управління [18, с. 598—607].

МЕТА СТАТТІ
Мета статті: проаналізувати сучасний стан управлін-

ня бізнес-процесами і запропонувати основні напрями їх
удосконалення та методологію моделювання і регламен-
тації на засадах нечіткої логіки

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У нафтогазовидобувній промисловості діяльність

підприємств характеризується значною кількістю функ-
ціонально пов'язаних виробничих процесів. Це процеси
буріння свердловин, видобування нафти і газу, збір і
підготовка нафти і газу, розділення водонафтових
емульсій, знесолення нафти, низькотемпературна сепа-
рація газу, абсорбційне осушення газу, переробка газу,
розподіл газу та ін.

Ці процеси об'єднуються рядом характерних властиво-
стей, серед яких для вирішення завдань управління найваж-
ливішими є [7, с. 58—62; 19; 20, с. 261—266; 21, с. 3—10]:

— наявність значної кількості взаємопов'язаних
підсистем зі складними структурними та функціональ-
ними зв'язками між ними;

— наявність агрегатів великої одиничної потужності
(бурових верстатів, морських платформ та ін.), які з точ-
ки зору завдань управління мають несприятливі власти-
вості: нелінійність, багатовимірність, розподіленість
умов;

— необхідність управління процесом формування
витрат у реальному часі;

— необхідність та принципова можливість опису вла-
стивостей окремих процесів формування витрат матема-
тичними моделями, моделями, побудованими на засадах
нечіткої логіки, використання їх у бізнес-системах уп-
равління;

— існування задач оптимізації для управління підси-
стемами і часто необхідність векторної оптимізації як ре-
зультат урахування різноманітних цілей їх функціону-
вання та поганої формалізованості бізнес-процесів;

— можливість постановки задачі статичної або кваз-
істатичної оптимізації процесу формування витрат;

— велика розмірність векторів координат стану, ви-
хідних змінних, збурень та управлінь;

— наявність ієрархічної структури управління, обу-
мовленої існуванням глобальної мети бізнес-системи уп-
равління та локальних цілей окремих підсистем;

— можливість управління підсистемами з викорис-
танням різних критеріїв — економічних, техніко-еконо-
мічних, технологічних.

Питання управління процесом формування витрат у
контексті управління підприємствами є важливою і ак-
туальною науково-практичною проблемою ще й у зв'яз-
ку із впровадженням у нафтогазовидобувній промисло-
вості сучасних корпоративних систем управління підпри-
ємствами, що грунтуються на ідеології єдиного інфор-
маційного поля. Результатом такого підходу стає зни-
ження витрат і підвищення якості продукції за рахунок
збільшення ефективності і повноти використання
технологічних можливостей підприємства. Реальною не-
обхідністю виробництва стає впровадження MES-систем
управління (Manufacturing Execution Systems) [7], які да-
ють змогу виявити суттєві виробничі події, здійснювати
їх аналіз і на його основі приймати зважені рішення, які
підвищують ефективність виробництва.

Сьогодні на багатьох промислових підприємствах
більшість завдань на рівні керування технологіями
(АСКТП — автоматизовані системи керування техноло-
гічними процесами, або НМІ/SCADA — Human Machine
Interface / Supervisory Control And Data Acquisition) та
на рівні управління підприємством (АСУП — автомати-
зовані системи управління підприємством, або ERP —
Enterprise Resource Planning) вже вирішуються автома-
тизованим способом.

Проте часто між ними не існує сталого інформацій-
ного зв'язку, без якого неможливе подальше підвищен-
ня ефективності виробництва. MES-системи, наприклад,
компанії GE Fanuc [19] усувають цей інформаційний ва-
куум і можуть бути використані для перетворення даних
реального часу на інформацію, яка має суттєве значення
у бізнес-системах управління.

Нашими дослідженнями [16, с. 128—132] доведено,
що використання потенціалу, закладеного у бізнес-сис-
темах управління, є одним з найбільш ефективних інстру-
ментів підвищення конкурентоспроможності і розвитку
нафтогазовидобувних компаній, але одним зі способів
ефективного використання резервів управління є впро-
вадження у цих компаніях системи менеджменту якості
[22] відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO
серії 9000. Це дає змогу покращити якість управління
організацією шляхом управління якістю усіх процесів і
видів діяльності.

За умов ринкової економіки значно підвищується
роль бізнес-систем управління. Такі системи дають
суттєві переваги, серед яких мінімізація витрат під-
приємств і часу реакції на виробничі події, зниження про-
стоїв обладнання, підвищення якості продукції та опти-
мізація витрат ресурсів.

За умов ринкового середовища характерною рисою
сучасних бізнес-процесів у нафтовій і газовій промисло-
вості є їх висока інформатизація, яка супроводжується
створенням потужної інформаційної інфраструктури.

 Останніми роками серед фахівців у галузі управлін-
ня бізнес-процесами зріс інтерес до нових нетрадицій-
них підходів, об'єднаних загальною метою інтелектуалі-
зації управління. В основу концепції інтелектуалізації по-
кладені формалізовані різними методами знання люди-
ни або прийоми мислення щодо бізнес-процесів як об-
'єкта управління.

До першої групи підходів належать жорстко детер-
міновані експертні системи, а також більш гнучкі систе-
ми управління бізнес-процесами на засадах методів не-
чіткої логіки [23, с. 5—48].

Другий підхід реалізується за допомогою інтелекту-
альних технологій управління — генетичних алгоритмів
і штучних нейронних мереж.

Розглянемо можливості використання нечітких ме-
тодів при вирішенні завдань планування (табл. 1) [19; 24,
с. 214—223]. Нижче стисло описані ці методи згідно по-
слідовності, наведеної у таблиці 1.

Нечіткі бази даних. Для різних галузей бізнесу зруч-
но мати бази даних, у яких систематично накопичується
і упорядковується інформація. При цьому у галузі гума-
нітарного інтерфейсу, який безпосередньо стосується
людини (наприклад, у людино-машинних системах, сис-
темах прийняття рішень тощо) з'являється багато не-
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чітких даних. Для конструктивного і
ефективного їх використання потрібні
бази нечітких даних. Одним з методів їх
побудови є розширення у нечітку область
моделей традиційних баз даних. Такі
бази часто застосовуються у системах
прийняття рішень на різних рівнях управ-
ління і керівництва, але для експертних
систем можливості таких баз недостатні.

Нечітке структурне моделювання.
Структурними моделями називають
якісні моделі, які створюються за допо-
могою графів і моделюють складні сис-
теми на макрорівні для розв'язання
різноманітних завдань планування в га-
лузях організації виробництва та бізне-
су на всіх рівнях управління [14, с. 30—
35]. Вони використовуються для аналізу,
проектування і вирішення завдань орган-
ізації і планування. Проте оскільки вуз-
ли графа і відношення між вузлами пред-
ставляються двозначною логікою (0 і 1),
ці моделі важко узгодити з реальними
умовами. Тому передбачається форму-
вання нечітких моделей шляхом заміни
двозначної логіки функціями належ-
ності.

Нечітке регресивне моделювання.
Нечіткі лінійні регресивні моделі можна
використовувати для прогнозування та
інших проблем планування у бізнесі на
підставі даних, отриманих від фахівців. У
цьому випадку як коефіцієнти моделі за-
стосовують нечіткі числа. Найпростішим
прикладом застосування нечітких чисел
є лінійні інтервальні регресивні моделі [24, c. 214—223].

Модель типу Мамдані і Такагі-Сугено. Останнім ча-
сом широке застосування отримали системи інтелек-
туальної підтримки прийняття рішень для управління
економічними і технічними об'єктами, що грунтуються
на нечітких моделях двох типів — Мамдані і Такагі-Су-
гено. Нечітка модель Мамдані подається у вигляді мно-
жини нечітких правил , , пов'язаних між со-
бою логічним оператором ТА, виходи яких взаємно не-
залежні [25]:

(1),
де k — кількість нечітких правил;

 — нечіткі множини (лінгвістичні терми)

, ;
 — лінгвістичні терми , ,

 — вхідні змінні лінгвістичної моделі;

 — вихідні змінні лінгвістичної моделі.
Кожна вхідна змінна х

і
 містить скінченну множину

лінгвістичних термів з трикутною функцією належності.
Кількість термів визначається з урахуванням розмахів
змінних х

і
 за формулою 2п+1, де n — кількість розмахів

у межах діапазону зміни параметра.
Нечіткі правила Рl моделі Такагі-Сугено грунтують-

ся на представленні консеквента як функції від вхідних
величин [25]:

 (2),
де A

і
 — нечітка множина і z — реальний параметр у

вигляді функції f(x
1
, x

2
,…,x

n
) від вхідних параметрів x

і
.

На виміряних вхідних параметрах і нечітких правилах
Такагі-Сугено за достатньо короткий час, що витрачається
на розрахунки, ефективно розв'язуються задачі оптимі-
зації собівартості продукції на стадії планування.

Нечіткий груповий метод обробки даних. Цей метод
призначений для моделювання великих складних не-
лінійних систем і грунтується на принципах евристичної
самоорганізації за даними ввід — вивід. Для прогнозу-
вання у бізнесі не обов'язково апріорі знати структуру
систем. При застосуванні цього методу параметри моделі
ототожнюються з нечіткими числами, а моделювання ви-
конується для нечітких явищ і систем. Для цього викори-

стовують лінійну інтервальну регресивну модель і метод
лінійного програмування.

Теорія нечіткого квантування. Останніми роками
фахівці використовують теорію нечіткого квантування,
яка враховує нечіткості у визначенні успіху. Ця теорія,
на думку авторів, підвищує ефективність вивчення про-
мислового ринку, тенденцій освоєння нових виробів та
ін.

Нечітке інтегрування. Нечітке інтегрування викори-
стовують для обчислення комплексної оцінки товару. Для
оцінки товару обирають декілька параметрів (еко-
номічність, технічні властивості, потужність та ін.) і об-
числюють комплексну оцінку в цілому, розв'язуючи про-
блему сумування усіх різнорідних її параметрів. Метод
вводить формалізацію, яка грунтується на монотонності
оцінок, що наближає цей метод до суб'єктивної думки
людини. Його можна використовувати для оцінки і ви-
бору не тільки товарів, але й інших об'єктів: суспільної
думки, експертів тощо.

Нечітке оперативне оцінювання витрат. Для вирішен-
ня складної проблеми оперативного оцінювання витрат
на буріння свердловин Вс автором запропоновано
здійснити "інтелектуалізацію" існуючої системи управл-
іння бізнес-процесом буріння шляхом розробки фазі-мо-
делі оперативного оцінювання витрат.

 Проведено лінгвістичний опис бізнес-процесу бурі-
ння на підставі висновків експертів і ретельного вивчен-
ня літератури. Він є початковою точкою для розробки
відповідної бази правил Мамдані-типу у вигляді спе-
ціальних евристичних правил-продукцій, що випливають
з лінгвістичних знань. Правила безпосередньо описують
залежність собівартості одного метра проходки від часу
буріння та проходки протягом кожного рейсу долота у
вигляді:

,
де А

1
,…,А

n
, — перелік умов (антецедент);

В
1
,…,B

m
, С — перелік дій (консеквент).

Функції належності параметрів, що входять до не-
чітких правил-продукцій, були побудовані методом ста-
тистичної обробки експертної інформації. Визначено
п'ять термів, за допомогою яких експерти оцінювали со-
бівартість 1м проходки: дуже мала (VS), менша за норму
(S), норма (М), більша за норму (В), дуже велика (VВ).

Таблиця 1 . Застосування нечітких методів при вирішенні
економічних проблем

Джерело: таблиця складена автором на основі джерел [25; 26; 27].
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Математична формалізація експертних знань, покла-
дених в основу моделі собівартості одного метра проход-
ки, здійснена на основі теорії нечітких множин. У резуль-
таті обробки експертної інформації за допомогою про-
грамного модуля Dyn Star було отримано графіки функції
належності для кожного параметра. Це дало змогу ав-
тору створити систему оперативного оцінювання витрат
собівартості буріння свердловин, яка грунтується на ви-
користанні детермінованої моделі і нечіткої моделі Мам-
дані-типу.

Процедура оцінювання собівартості буріння сверд-
ловин випробувана на промислових даних в умовах При-
карпаття. Встановлено її працездатність.

Нечітка оцінка за допомогою нечітких аналітичних
ієрархічних процесів (ієрархічний метод прийняття
рішень). Цей метод дає застосування нечіткої логіки до
оцінки ієрархічних процесів. Він грунтується на тому, що
засади визначення ваги кожного параметра оцінки ме-
тодом попарного порівняння під час оцінювання декіль-
кох об'єктів і отримання за їх допомогою комплексної
оцінки кожного об'єкта аналогічні засадам розглянуто-
го вище методу нечіткого інтегрування. Проте для отри-
мання ваг параметрів використовується метод власних
векторів, відповідно до якого ваги представляються як
міра можливості і необхідності, зокрема, умова рівності
одиниці суми ваг послаблюється. Цей метод можна зас-
тосовувати не лише для завдань з оцінки процесів в еко-
номіці і бізнесі, але й для вибору найкращого з-поміж
багатьох альтернативних проектів при вирішенні завдань
багатоцільового планування і прийняття рішень на основі
обраного проекту.

Метод нечіткого математичного планування. Для
планування й прийняття рішень на різних рівнях еконо-
міки і бізнесу застосовують методи математичного пла-
нування, використовуючи точні цільові функції і обме-
ження. Проте у реальних задачах цільові функції, такі
як прибуток або збитки, і обмеження, які визначають,
наприклад, суму інвестицій, залишають певну свободу
вибору і тому часто введення нечіткостей спрощує їх
представлення. Відомо декілька методів нечіткого мате-
матичного планування, які дають змогу адекватно пред-
ставити реальну ситуацію.

Методи нечіткого багатоцільового планування. У
економіці і на виробництві під час планування й прий-
няття рішень часто необхідно отримати рішення, яке за-
довольняє декілька цілей, що суперечать одна одній. Не-
можливо знайти тенденцію розвитку ринку, яка одночас-
но відповідає усім вимогам, — потрібен компроміс. Крім
цього, при постановці реальних задач до цільових фун-
кцій і обмежень мають місце нечіткості. Для їх розв'язку
можна використати розглянуті вище метод нечітких ана-
літичних ієрархічних процесів і методи нечіткого мате-
матичного планування або метод нечіткого багатоцільо-
вого планування. Він передбачає створення моделей на

високому рівні, близьких до реальних
систем, завдяки порівнянню функцій
належності, які задають нечіткості у
цільових функціях і обмеженнях.

Методи нечіткого багатоатрибут-
ного прийняття рішень. Розглянуті
вище методи нечіткого інтегрування,
ієрархічний метод прийняття рішень,
метод нечіткого багатоцільового плану-
вання вирішують проблеми вибору
відповідного рішення серед декількох
альтернативних проектів з урахуванням
численних параметрів оцінки (їх нази-
вають також атрибутами, які можуть
бути числовими, якісними і лінгвістич-
ними даними). Якщо формула комплек-
сної оцінки має вигляд лінійної комбі-
нації атрибутів, то для ідентифікації
цієї формули найкращим є метод бага-
тоатрибутного прийняття рішень.

У реальних ситуаціях ваги й оцінки
кожного параметра часто задаються
нечіткими числами або словами, тому
доцільно застосовувати методи нечітко-
го багатоатрибутного прийняття

рішень. Методи ідентифікації структури оцінки за бага-
тоатрибутного прийняття рішень на основі числової
інформації можна поділити на методи, що грунтуються
на ймовірнісному підході, і методи, що грунтуються на
теорії можливостей, тобто коли при зміні атрибутів до-
дається ймовірнісна похибка до оцінки альтернативних
проектів, а для ідентифікації оцінки використовують
ймовірнісні статистичні методи. Зокрема для ідентифі-
кації лінійних структур часто використовують методи
регресивного аналізу. З іншого боку, коли оцінка альтер-
нативних процесів при прийнятті рішень задається у виг-
ляді класів і груп, використовують аналіз розбіжностей
та інші методи [14, с. 30—35].

Методи нечіткого статистичного прийняття рішень.
Ці методи застосовують у випадку вибору оптимальних
дій з-поміж декількох з них, отриманих під час прийнят-
тя різноманітних рішень у економіці. При цьому обчис-
люються очікувані ефекти від кожної дії і визначають
вплив з максимальним значенням ефекту. У реальних про-
блемах часто зустрічаються або нечіткі дії (наприклад:
"якщо обирати, то хай буде так"), або нечіткі умови (на-
приклад: "товар добре розкуповують"). У подібних випад-
ках застосовують узагальнений метод нечіткого статис-
тичного прийняття рішень.

Отже, на відміну від традиційних методів планування і
управління, у випадку застосування нечітких методів у
бізнесі існує можливість активного використання різнома-
нітних думок людей, які планують і приймають рішення, а
також нечіткої інформації у вигляді лінгвістичного опису.

Теорія нечітких систем, як методологія, дає змогу
підвищити точність розрахунків і ефективність бізнесу.
За її допомогою можна імітувати інтелектуальну ді-
яльність, яка подібна до діяльності людини, шляхом мо-
делювання різнопланових і складних об'єктів, викорис-
товувати неповну інформацію щодо об'єкта й створюва-
ти правила на природній мові на основі знань і досвіду
експертів.

Нечіткі методи також дають змогу впроваджувати ав-
томатизоване управління бізнес-процесами у нафтога-
зовидобувних підприємствах корпоративної структури,
особливостями яких є велика масштабність, багато-
гранність, мінливість і важливість прогнозування за на-
копиченими даними.

Розвиток концептуальних засад автоматизованого
аналітичного управління бізнес-процесами у нафтовій і
газовій промисловості є актуальним науково-практичним
завданням у зв'язку з широким впровадженням у галузі
новітніх технологій управління. Вирішення проблеми ав-
томатизованого аналітичного управління бізнес-проце-
сами грунтується на цілому ряді нових рішень, які об-
'єднали перспективні ідеї у галузі економічних наук, ком-
п'ютерної математики, систем збору, зберігання, оброб-
лення, пошуку і візуалізації величезних обсягів інфор-
мації у межах загального напряму — аналітичних інфор-

Рис. 1. Структура автоматизованої системи аналітичного управління
бізнес-процесом

Джерело: сформовано автором.
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маційних технологій (АІТ). Вони лежать в ос-
нові нового типу автоматизованого управління
бізнес-процесами — аналітичного.

Суттєвою перевагою аналітичного управлі-
ння бізнес-процесами є поєднання оперативних
управлінських рішень, що формуються посадо-
вими особами на основі даних online-моніторин-
гу поточної ситуації, з результатами глибоко-
го кількісного аналізу ретроспективних еконо-
мічних даних, який реалізується сучасними за-
собами інтелектуального аналізу даних.

 Останнім часом найбільш інтенсивного роз-
витку ця методологія набуває у сфері економі-
ки, фінансів і бізнесу [28, с. 29—43]. Зокрема
системи Data Mining застосовують при вирі-
шенні таких завдань, як виявлення прихованих
даних, при розробці моделей прогнозування,
при верифікації даних за курсами валют, вияв-
ленні нових потенційних клієнтів, виявленні
рахунків потенційно платоспроможних дебі-
торів та багатьох інших. На фондовому ринку Токіо, на-
приклад, використовують декілька побудованих на
нечіткій логіці трейдерних систем, які перевершують тра-
диційні інформаційні системи за швидкісними та динам-
ічними характеристиками.

Розвиток концептуальних засад аналітичного управ-
ління бізнес-процесами у нафтовій і газовій промисло-
вості, є важливою науково-практичною проблемою і на-
разі залишається невирішеною.

Тому одним із завдань нашого дослідження є фор-
мулювання концептуальних засад аналітичного управлі-
ння бізнес-процесами у нафтовій і газовій промисловості
на основі сучасних інформаційних технологій як на опе-
ративному рівні управління процесом формування вит-
рат підприємства, так і на рівні управління підприємст-
вом.

Сучасний підхід до аналітичного управління бізнес-
процесами передбачає створення відповідного алгорит-
мічного забезпечення з урахуванням взаємозв'язків з
питаннями розвитку інформаційних технологій. Це оз-
начає перехід до якісного об'єднання різнорідних техно-
логій, який дає змогу здійснити розробку відповідних ал-
горитмів з урахуванням можливої модифікації і розвит-
ку відповідних систем збору, зберігання і оброблення
інформації. Отже, аналітичне управління бізнес-проце-
сами має бути зорієнтоване на вирішення завдань ство-
рення оптимізуючих управлінських дій на підставі комп-
лексного аналізу процесу формування витрат, вироб-
ничих ситуацій і прогнозування їх розвитку. Це означає,
що автоматизована система управління бізнес-процеса-
ми у нафтовій і газовій промисловості, яка грунтується
на аналітичних інформаційних технологіях, має містити
декілька новітніх інформаційних і математичних техно-
логій, як це наведено на рисунку 1.

Блок OLAP (on-line analytical processing) реалізує
оперативний аналіз поточної ситуації, її зіставлення з да-
ними ретроспективного економічного аналізу у межах
аналітичної інформаційної технології (АІТ).

Блок Data Mining (DM) являє собою новітній напря-
мок у галузі інформаційних технологій, орієнтований на
вирішення завдань підтримки прийняття управлінських
рішень на основі кількісних і якісних досліджень дуже
великих масивів різнорідних ретроспективних економі-
чних даних.

 Для більш глибокого розуміння бізнес-процесів на
підприємствах нафтової і газової промисловості необхі-
дне проведення відповідних аналітичних досліджень, що
грунтуються на застосуванні складних математичних за-
собів аналізу багатомірних ситуацій, прогнозування їх
розвитку і вироблення рекомендацій щодо оптимізації.
Для вирішення цих завдань пропонується використову-
вати програмні і алгоритмічні засоби Data Mining (DM),
які забезпечують інтелектуальний аналіз економічних
даних щодо бізнес-процесу.

Математичний інструментарій DМ містить статис-
тичні методи (дескриптивний аналіз і опис вихідних да-
них, аналіз зв'язків, багатомірний статистичний аналіз,
аналіз часових рядів) та кібернетичні методи (штучні
нейронні мережі, еволюційне моделювання, генетичні

алгоритми, асоціативну пам'ять, нечітку логіку, дере-
во рішень, системи оброблення експертних знань). Він
дає змогу розв'язувати завдання за умов невизначе-
ності, притаманної бізнес-процесам у нафтовій і га-
зовій промисловості. Вирішальним чинником ефектив-
ності управління бізнес-процесами НГВП виступає
моделювання витрат, в основі якого лежить досліджен-
ня кількісного впливу чинників, введених до економет-
ричної моделі, на витратний показник діяльності
підприємства.

Нами сформульовано основні принципи побудови ав-
томатизованого аналітичного управління бізнес-проце-
сами, наведені на рисунку 2.

Головним принципом побудови автоматизованого
аналітичного управління бізнес-процесами є системність.
Проте системний підхід до оцінки найбільш повної реал-
ізації потенціалу бізнес-процесів залишається недостат-
ньо опрацьованим (розробленим), тому розглянемо ме-
тодологію системного моделювання.

Методологія системного моделювання бізнес-про-
цесів служить концептуальною основою системно-оріє-
нтованої структуризації предметної області. У цьому ви-
падку вихідними компонентами концептуалізації є сис-
теми і взаємозв'язки між ними.

Результатом системного моделювання є побудова-
на модель системи і відповідної предметної області, яка
описує найважливіші аспекти системи відповідно до
проблеми, яка вирішується. Модель використовується
для отримання інформації щодо властивостей або по-
ведінки системи-оригіналу. При цьому сам процес по-
будови і наступного застосування моделей для отриман-
ня інформації щодо системи-оригіналу є головним
змістом процесу системного моделювання. Математич-
не забезпечення нечітких інформаційних систем
відрізняється від математичного забезпечення звичай-
них інформаційних систем, оскільки, воно грунтується
на методах нечіткої логіки і теорії нечітких множин.
Проте усі математичні моделі нечітких систем та їх
структур на загальносистемному рівні можуть бути
представлені у вигляді сукупності об'єктів та зв'язків
між ними.

Будемо вважати, що найбільш загальною інформац-
ійною моделлю системи є так звана "чорна скринька", зав-
дяки якій можна представити систему у вигляді прямо-
кутника, внутрішні властивості якого приховані від сис-
темного аналітика або взагалі невідомі. Зовнішнє сере-
довище чинить на систему деякі інформаційні і матері-
альні впливи: вхідні і управлінські дії, а система — на се-
редовище або інші системи — вихідні впливи. Головним
призначенням таких моделей є структуризація вихідної
інформації відносно самої системи і зовнішнього сере-
довища. Тому ця модель, перш за все, фіксує межі систе-
ми.

У рамках системного моделювання автором розроб-
лено методологічні засади, які дають змогу виконати по-
дальшу концептуалізацію цієї найбільш загальної моделі
системи. Отже, в узагальненому вигляді процес систем-
ного моделювання може бути представлений у формі
взаємопов'язаних етапів, на кожному з яких виконують-

Сформовано автором.

Рис. 2. Принципи побудови аналітичного управління
бізнес-процесами
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ся певні дії, спрямовані на побудову і наступне викорис-
тання інформаційно-логічних моделей системи (рис. 3).
Характерною особливістю даного процесу системного
моделювання є циклічний, або ітеративний характер,
який відображає сучасні вимоги до аналізу і проектуван-
ня складних систем аналітичного управління бізнес-про-
цесами.

Конкретний зміст кожного етапу системного моде-
лювання залежить від специфічних особливостей завдан-
ня у конкретній предметній області. При цьому кожний
окремий цикл процесу системного моделювання
ініціюється етапом аналізу проблемної ситуації, у чому
проявляється реалізація вимог проблемно-орієнтовано-
го підходу до побудови і використання інформаційно-ло-
гічних моделей систем.

 Таким чином, нами доведено, що управління бізнес-
процесами у нафтовій і газовій промисловості, має грун-
туватися на принципах системності, історизму, поєднан-
ня математичних та інформаційних технологій, що дає
змогу поєднати оперативні управлінські рішення, що
формуються посадовими особами у реальному часі, з ре-
зультатами глибокого кількісного аналізу ретроспектив-
них економічних даних, який реалізується засобами інте-
лектуального аналізу даних.

Вищенаведені системні принципи створюють спільну
методологічну платформу, яка дає змогу виділити авто-
матизоване аналітичне управління бізнес-процесами, у
тому числі у нафтовій і газовій промисловості як само-
стійний підклас інформаційних технологій.

ВИСНОВОК
Визначено спільні характеристики функціонально

пов'язаних бізнес-процесів на прикладі підприємств-ви-
добувачів вуглеводнів, що дало підставу зробити висно-
вок про необхідність постійного інформаційного зв'яз-
ку між автоматизованими системами управління техно-
логічними процесами і автоматизованими системами уп-
равління підприємством з метою отримання даних ре-
ального часу у вигляді інформації, придатної для управ-
ління бізнес-процесами. Вперше сформульовано кон-
цептуальні засади аналітичного управління бізнес-про-
цесами нафтогазовидобувних підприємств корпоратив-
ної структури, які грунтуються на принципах систем-
ності, історизму, поєднання математичних та інформа-
ційних технологій, що дає змогу поєднати оперативні
управлінські рішення, що формуються посадовими
особами у реальному часі, з результатами глибокого
кількісного аналізу ретроспективних економічних да-
них, який реалізується засобами інтелектуального ана-
лізу даних.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У контексті формування теоретико-методологічних

засад використання етнічних процесів як економічного
інваріанту для створення на цій основі ефективного
інструментарію моделювання та прогнозу в умовах
сітьової економіки обгрунтована наявність векторних
ознак етносу як енергетичного потоку. Оскільки етно-
генез є процесом споживання та кругообігу природної
енергії в рамках екологічної ніші, то етнічним процесам
притаманна ненульова дивергенція, незалежна від кон-
кретної системи координат. Усе це обумовлює диск-
ретність та власні енергетичні параметри суперетносів,
а також культурну приналежність техносфери, створю-
ваної в результаті господарської діяльності. Однак не-
з'ясованим залишається принциповий аспект: за раху-
нок якого феномену така техносфера в умовах сучас-
ної світової економіки набуває при створенні та збері-

УДК 339.9 + 316.324 + 008.2

К. Є. Двойних,
к. е. н., докторант, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІНВАРІАНТ ФОРМУВАННЯ
ТЕХНОСФЕРИ СУПЕРЕТНОСІВ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ
СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
K. Dvoynykh,
PhD (Economics), Doctoral candidate, Odessa national university

THE SUPER-ETHOS' TECHNOLOGICAL ENVIRONMENT FORMATION PSYCHOLOGICAL
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Стаття присвячена особливостям формування техносфери етнокультурних просторів (суперетносів) в
умовах сучасної світової економіки. Сучасна світова економіка розглядається як всеохоплюючий процес
домінування в господарській діяльності семантичної складової над політекономічною. В цьому контексті
принциповим економічним інваріантом виступають світові етнічні процесів як динаміка колективної пси-
хології та стереотипів поведінки великих масивів людей, розділених за підсвідомим відчуттям "свій — чу-
жий". Для умов сучасної світової економіки етнічний феномен має розглядатися як невід'ємна частина го-
дувального ландшафту (екологічної ніші). Встановлення зв'язку між етнічними процесами та формуван-
ням техносфери суперетносів потребує розробки відповідних теоретичних та методологічних засад. У цьо-
му контексті в статті розв'язується локальна задача — принципово визначити універсальний психологіч-
ний чинник, який забезпечує чітку етнокультурну приналежність результатів людської праці. В якості та-
кого чинника пропонується використання економічного аналогу феномену індивідуальної творчості —
немотивованого визначення мети. На цій основі стане можливим у будь-яких біфуркаціях сучасної світо-
вої економіки своєчасно визначати, яка саме діяльність є правильною замість того, щоб намагатися більш
ефективно виконувати заздалегідь визначені та відомі операції.

The article is devoted to super-ethnos' technological environment formation features in modern World economy
conditions. The modern World economy is considered as an all-purpose process in human activity: the semantic
essence dominating over the political economy one. In this context as a principal economic invariant the
international ethnical processes (collective psychology and behavior stereotypes dynamic) are coming forward. In
modern World economy conditions the ethnical phenomenon is being considered as an essential part of feeding
landscape (ecological niche). Therefore, the immediate (direct) interrelation establishment between ethnical
processes and super-ethnos' technological environment formation is requiring its own theoretical and
methodological basis working out. In this context is solved the local problem: to define the universal psychological
factor able to provide clear cultural belonging of human economical activity results. As corresponding factor the
individual creativity phenomenon economical analogue — non-motivated purpose statement — is suggested. That
will permit in modern World economy bifurcations to understand promptly: not how more effectively provide
apriority defined and known operations, but which from a number of possible kinds of activities are the right ones.
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гає в подальшому стійкі культурні ознаки. Відсутність
чіткої відповіді на це залишає нерозв'язаною проблему
ефективного моделювання та прогнозу в умовах біфур-
кацій сучасної світової економіки. Натомість, усвідом-
лення сутності такого феномену надасть стратегічну
можливість моделювання світової економіки через ви-
значення енергетичних параметрів суперетносів
(щільності та напруженості) сучасними інформаційно-
технологічними засобами. Створений відповідно до цьо-
го інструментарій оперативного виміру енергетичних
ознак суперетносів забезпечить ефективність моделю-
вання та прогнозу в умовах сучасних (перспективних)
біфуркацій світової економіки.

Аналіз останніх досліджень свідчить, що будь-яких
системних вивчень проблематики формування технос-
фери суперетносів в контексті культурної стійкості їх
техносфер (а отже, економічної дискретності) та при-
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чин цього не існує. Це об'єктивно створювало концеп-
туальну перешкоду формуванню теоретичних і методо-
логічних принципів для створення інструментарію про-
гнозу. З низки відомих джерел можливо лише фрагмен-
тарно "витягнути" із певних прикладних усвідомлень
дійсності наявність такого феномену, очевидно пов'я-
заного із стиком етнічної психології та економічними
процесами сучасного світу. Зокрема це праці Д.Б. Бо-
гоявленської, В.І. Вернадського [1], В.Р. Вільямса [2]
Л.М. Гумільова, О.В. Литвиненка, О.О. Меняйлова,
Л.В. Мілова [3], О.С. Панаріна, О.С. Паршева, Ю.П. Пла-
тонова, І.В. Смірнова та ін. Звернемо увагу, що праці відо-
мих авторів належать до різноманітних специфічних на-
укових сфер, а отже, безпосереднього визначення чин-
ника прив'язки економічної техносфери до культурного
відчуття здійснено не було. Привернемо увагу, що саме
це підтверджує факт наявності ненульової дивергенції
етнічних процесів та її економічної ролі [4, с. 48—84].

МЕТА СТАТТІ
Метою цієї статті є визначення етнопсихологічного

феномену, який в умовах сучасної світової (сітьової)
економіки забезпечує культурну віднесеність резуль-
татів праці людей до суперетносів при формуванні їх
техносфер.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Головною ознакою етносу як потоку енергії є його

векторний характер [4, с. 25—59]. Практичний прояв та-
кого вектора обумовлений тим, що різноманітні професії
як види господарської діяльності, якими займаються чле-
ни етнічного колективу, можуть бути і безпосередньо
обумовлені сукупністю зовнішніх факторів, і незалежни-
ми від них (немотивованими). Під зовнішніми фактора-
ми маються на увазі особливості власного для етносу го-
дувального ландшафту (екологічної ніші) і техносфера
відповідної культурної приналежності. Отже, саме таким
чином можна охарактеризувати працю членів етнічного
колективу, диференціювавши цей важливий економічний
чинник на мотивовану від зовнішніх умов і немотивовану
складові. А оскільки праця людей є проявом енергії, то й
струм енергії, яким є етнос, може бути розділеним у
відповідності до такого ж критерію. Отже, енергія етно-
су спрямовується за двома головними напрямками — на
мотивовані та немотивовані дії в сфері господарювання
[5, с. 419—439; 6, с. 96—100].

Немотивована сутність праці членів етносу обумов-
лена його генезисом, а відповідно, є природним фено-
меном. Саме в процесі становлення, розвитку і подаль-
шого розширення економічної діяльності відбувається
первинний вихід етнічного колективу за межі власної
екологічної ніші як природного годувального ландшаф-
ту. Внаслідок цього виникає певна система відносин з
іншими етносами. Практично жодний етнос в історії не
запобіг такої стадії у своїй життєдіяльності. Отже, зов-
нішньоекономічна діяльність являє собою невід'ємну
частину життя будь-якого етнічного колективу на кон-
кретному історичному етапі. Таким чином, через гос-
подарську діяльність відбувається історичний (відпові-
дно, й економічний) процес подолання етнічним колек-
тивом меж своєї екологічної ніші як первинної сукуп-
ності зовнішніх факторів, що природним чином визна-
чали господарську збалансованість у первинних геогра-
фічних рамках. По цьому стає очевидним прояв на мас-
штабах великих масивів людей (етносів) такого фено-
мену як постановка нових завдань, не пов'язаних лише
із відповіддю на виклики та вимоги власного годуваль-
ного ландшафту [5, с. 34—42]. Це явище виявляється
безпосередньо пов'язаним із проведенням етнічними ко-
лективами економічної діяльності. Стосовно окремо
взятої людини виникнення ситуації, коли розв'язання
поставлених завдань перестає бути тільки рішенням як
таким, а призводить до виникнення якісно нових цілей
та орієнтирів, називається проявом творчості. Природ-

но, що в економічних концепціях цей термін не знайшов
достатньо широкого вжитку, оскільки економіка є про-
явом колективної праці, тоді як термін "творчість", як
правило, використовується для опису якісних характе-
ристик окремих людей. Отже, для коректного та логіч-
ного опису феномену подолання етносами за допомо-
гою економічної активності меж низки зовнішніх моти-
ваційних факторів, необхідно визначити економічний
аналог поняття "творчість", який дозволив би описува-
ти всілякі прояви економічного життя будь-якого з ет-
носів і був би коректним критерієм для їх порівняння
[5, с. 462—472; 7, с. 6—61].

Всебічне цільове вивчення та моделювання того яви-
ща, що в різних інтерпретаціях визначають як "твор-
чість", дозволило вченим сформулювати його, певною
мірою, універсальне визначення, яке є зручним для опи-
су ідентичних явищ в різних сферах людської діяльності,
в тому числі, щодо економічної активності. Йдеться про
феномен "немотивованого визначення мети" (НМВМ),
що є проявом самостійної інтелектуальної активності
на рівні груп людей [7, с. 94—138; 8, с. 154—182]. Це є
зручним при описі всіх тих явищ, що на рівні звичайно-
го усвідомлення відносяться до прояву творчості в
різноманітних прикладних сферах. У людській психіці
відсутня будь-яка особлива субстанція, що безпосеред-
ньо відповідає за прояв творчості, тобто це є природ-
ний феномен, незалежний від раціональної волі людей
[7, с. 230—263]. З урахуванням того, що творчість завж-
ди має досить чітку етнокультурну приналежність, зв'я-
зок запропонованого визначення для цього явища з ет-
нічними процесами виглядає цілком очевидним. Це спра-
ведливо хоча б тому, що немотивована інтелектуальна
активність може бути наділена певною формою, прий-
нятною для раціональної кількісної оцінки в єдиній си-
стемі виміру. Введення терміна "немотивоване визначен-
ня мети" при дослідженні процесів та феноменів, які не
були пов'язані з господарською діяльністю людей, уяв-
ляється досить важливим і для економічних досліджень.
Справа полягає в тому, що саме чинник мотивації (мож-
на переформулювати на "мотивоване визначення мети")
є ключовим елементом для активізації господарських
відносин та розвитку і розширення ринкової кон'юнк-
тури. Інакше кажучи, саме мотив завжди лежить в ос-
нові економічної діяльності [9, с. 106—161].

Оскільки етноси є невід'ємними частинами первіс-
них годувальних ландшафтів, то параметри відповідних
екологічних ніш являють для них первинні природні
низки мотиваційних факторів. У міру розширення гос-
подарської активності до цих факторів додаються по-
ступово створювані техносфери та інтелектуальні над-
бання. Розвиток економічної діяльності етнічних колек-
тивів поступово приводить до виходу їх трудової діяль-
ності як за межі власної екологічної ніші, так і за межі
створюваної в ній техносфери. Це розширення еконо-
мічної активності етносів за межі сукупності зовнішніх
мотиваційних факторів можна охарактеризувати як ре-
алізацію постановки нових власних завдань, не обумов-
лених виключно умовами проживання і ведення госпо-
дарства у власному природному ландшафті [4, с. 86—
109; 5, c. 484—503]. Отже, сутність економічного про-
яву етнічного чинника слід визначати саме як творчість
або "немотивоване визначення мети", яке проявляється
на великих масивах людей впродовж історичного про-
цесу ведення господарської діяльності. Все це також ем-
пірично зафіксовано в історії людства: певні етноси вий-
шли за межі власних екологічних ніш і природне їх втор-
гнення до інших годувальних ландшафтів привело до
створення тієї конструкції, якою сьогодні є світова еко-
номіка. При цьому, з одного боку, має місце відрив скла-
дової частини від цілого (безпосередньо етносу від еко-
логічної ніші як годувального ландшафту), що можли-
во лише при наявності немотивованого визначення мети,
не обумовленого безпосередньо природними мотивами
і незалежного від раціональних бажань людей. А з іншо-
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го — все це відбувається в процесі здійснення госпо-
дарської діяльності, основу якої складає раціональна
мотивація [10, c. 492—502].

Як мотиваційні фактори матеріально-технічні
цінності та інтелектуальні надбання утворюють диск-
ретний простір (у відповідності із етнокультурною при-
належністю) для прояву етнічного потоку енергії у ви-
гляді праці людей. Оскільки саме праця членів етносу
лежить в основі економічної діяльності, для якої харак-
терні прояви як мотивованого, так і немотивованого
напрямків дії, то і сама праця, природно, повинна под-
ілятися на дві складові — мотивовану та немотивовану.
Про це свідчить сама наявність ненульового етнічного
вектора. Крім того, економічна практика підтверджує,
що результати праці членів етнічного колективу можуть
мати як власну етнокультурну приналежність, так і
зовсім іншу [4, с. 49—54].

Оскільки етнос являє собою енергетичний потік, то
його головними характеристиками є енергетичні пара-
метри, зокрема, енергетична щільність. Як вже було
встановлено, одним з головних факторів, що визнача-
ють значення енергетичної щільності, є результати праці
людей, яким притаманна однозначна культурна прина-
лежність відповідно до певного етнокультурного про-
стору (суперетносу). Тому при розгляді етносу як са-
мостійного енергетичного потоку у вигляді людської
праці виникає запитання: що і як саме визначає відне-
сення енергії із такого потоку (конкретного етносу) до
трансформації через працю в матеріально-технічні
цінності та інтелектуальні досягнення чіткого культур-
ного віднесення? Вже встановлено, що етнокультурна
приналежність результатів праці є визначальною для
енергетичних параметрів суперетносів, а відповідно,
забезпечує суперпозицію енергетичних потенціалів у
просторі світової економіки. Тому причина і характер
прояву феномена такої культурної фіксації в якийсь
конкретний момент часу не може залишатися поза ме-
жами економічного дослідження. Пов'язано це з тим,
що, так чи інакше, доведеться з'ясовувати питання щодо
оцінки значень цих енергетичних потенціалів. А оскіль-
ки в основі економічної діяльності лежить праця людей,
то очевидно, що саме проявлені особливості праці та її
диференціація на мотивовану і немотивовану складові
будуть визначальними для енергетичних параметрів су-
перетносів [11, с. 250—298].

Таким чином, сукупність матеріально-технічних та
інтелектуальних надбань з конкретною культурною
приналежністю завжди утворюватиме те, що називаєть-
ся ринковим мотивом. Саме мотиви як такі і забезпечу-
ють господарську активність, відповідне розширення
ринкових ніш і формування нових цілей в процесі еко-
номічної діяльності. Це цілком очевидні для економіки
твердження. Однак, виходячи з цієї позиції, відразу
постає запитання: як же тоді розуміти вихід за межі
ринкових мотивів і що він являє собою в економічному
сенсі? Очевидно, що такий вихід не може бути планомі-
рним розширенням горизонтів для економічної діяль-
ності, відштовхуючись від існуючих економічних по-
зицій, адже в такому випадку матиме місце чіткий при-
чинно-наслідковий зв'язок, який природно обумовлює
та визначає всі подальші дії [12, с. 99—144]. Це стосуєть-
ся всього того, що в економічних концепціях описуєть-
ся як освоєння нових ринкових ніш та різноманітні стра-
тегії диверсифікації. А це означає, що під подоланням
меж ринкової мотивації необхідно розуміти виникнен-
ня ситуації, при якій фактично перестають діяти самі
принципи безпосередньої мотивації, що їх формально
диктує сукупність існуючих зовнішніх факторів (вони
нікуди не зникають). Тобто прояв немотивованого ви-
значення мети (НМВМ) в економічній сфері — це не є
порушенням окремих ринкових правил при збереженні
загального ринкового стереотипу мотивованої поведі-
нки, а саме: вихід з-під впливу всієї низки таких правил
[8, c. 437—463; 9, c. 377—390; 13, с. 66—95]. Це означає

прояв людської активності у зовсім іншій, ортогональній
площині по відношенню до всіх факторів ринкової мо-
тивації, якими є матеріально-технічні цінності та інте-
лектуальні розробки з чіткою культурною приналежн-
істю у психологічному їх сприйнятті. Однак, з іншого
боку, за такої економічної експансії результати праці
продовжують зберігати притаманну їм етнокультурну
приналежність. Як було вже показано, факт збережен-
ня етнокультурної приналежності означає збереження
енергетичних параметрів суперетносів у загальному
просторі світової економіки [4, c. 25—47]. Що ж саме
вимушує енергію потоку витрачатися на трансформа-
цію у предмети із власною культурною приналежністю?
Природно, що цей феномен знаходиться в площині пси-
хологічного сприйняття і є тісно пов'язаним з явищем
ринкової мотивації. Як відповідна психологічна харак-
теристика він цілком може бути виміряний в тому чи
іншому наближенні. А це означає, що відповідь на по-
ставлене запитання дозволить усвідомити функціональ-
ну залежність рівня енергетичного потенціалу суперет-
носа від доступних відомим дослідницьким методам ви-
мірюваних величин. Тим самим стане можливим кіль-
кісно виражати енергетичні параметри суперетносів для
описів всіляких явищ міжнародної економічної взає-
модії.

Унікальність кожного етносу як енергетичного по-
току обумовлена власним прискоренням, відмінним за
значенням від аналогічного параметру будь-якого іншо-
го етносу. Практичним підтвердженням цього факту є
інваріантність векторного характеру економічної пове-
дінки етносів. Така етнічна унікальність проявляється в
чіткому розподілі людей та їх праці на етнокультурні
простори, де домінуючим по відношенню до людської
праці та її результатів виступає підсвідоме психологічне
розділення за принципом "свій — чужий" [4, c. 88—93; 5,
c. 249—260]. Стосовно економічної поведінки феномен
прискорення являє собою зміну існуючого мотивовано-
го темпу господарського життя. Матеріально-технічні
цінності та інтелектуальні розробки є мотиваційною ос-
новою для економічної поведінки, існуючи стаціонарно
в інерційних системах відліку, якими є господарські сис-
теми різних країн. Інерційний характер економічних си-
стем обумовлений тим, що в ідеалі вони постійно прагну-
тимуть до певного рівня еластичності між попитом і про-
понуванням, намагаючись запобігти різким коливанням
у будь-який бік. Що ж стосується економічної сутності
етносу, то вона полягає саме у виході за межі мотивацій-
них факторів (первинно — це параметри власної еколог-
ічної ніші як годувального ландшафту) та створенні но-
вих, тобто економічна поведінка етносів — це первинно
завжди немотивована поведінка, яка в подальшому при-
водить до розширення господарської активності.
Творчість є процесом виходу за межі безпосередньої
відповіді на поставлене запитання, а також їй притаман-
на чітка культурна приналежність, що є емпірично зафі-
ксованим фактом. Це означає, що конкретним наслідком
і результатом прискорення якраз і є згадувана раніше
культурна приналежність результатів праці [7, с. 250—
263; 14, с. 174—206].

Таким чином, первинно вийти за межі власної еко-
логічної ніші як системи мотиваційних факторів дозво-
ляє саме прискорення — динаміка етнічного вектора.
Фізично це є цілковито зрозумілим, оскільки тільки на-
явність прискорення дозволяє елементам будь-якого
струму відриватися від нього. Оскільки як процес кож-
ний етнос є унікальним, а така унікальність забезпече-
на прискоренням (динамікою етнічного вектора), то таке
ж прискорення зберігатиметься і по відношенню до си-
стеми мотиваційних факторів, яка включає техносферу
та інтелектуальні здобутки. Будучи природним фено-
меном, прискорення зберігає свій характер і властивості
незалежно від динаміки та змін в техносфері, що цілком
характерно для прояву сили в інерційних системах
відліку. Отже, із всіх наведених міркувань стає можли-
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вим припустити, що саме немотивоване визначення мети
(НМВМ) як психологічний феномен "відповідає" за
культурну приналежність результатів праці. Його об-
грунтування цілком логічно може бути побудовано на
основі емпірично зафіксованого в історії протистояння
ринкових відносин і творчості (в економічному контексті
— немотивованого визначення мети).

Аналіз особливостей історичної взаємодії різних
економічних укладів переконливо доводить, що ринкові
відносини на системному рівні розвиваються самі, про-
никаючи до всіх без винятку сфер людської діяльності
[15]. Відбувається це без будь-яких додаткових стиму-
люючих дій з боку органів державного управління, на-
кшталт стимулювання малого та середнього підприєм-
ництва. Звідси виникає природне запитання: а що ж саме
тоді такому проникненню може заважати, оскільки пе-
ріодично на шляху всебічного проникнення ринкових
принципів дійсно виявлялася певна перешкода. Вона
могла мати вигляд або законодавчо закріплених норм
регулювання (наприклад, природні монополії), або існу-
вати у вигляді створених окремих державних систем
господарювання, побудованих не на ринковій основі в
плані домінуючого типу власності. Оскільки ринок як
феномен неодмінно являтиме собою динамічний набір
мотиваційних факторів, то з позиції системного аналі-
зу випливає висновок, що створити своєрідну протидію
цьому може тільки певна антитеза ринку (альтернатив-
на за генезисом) як низка конкретних дій. Природно,
що всі такі дії повинні мати немотивований характер.
Тому, якщо ринкові відносини захоплюють всі можливі
ніші без спеціально створюваних для цього умов, то
здатним до протистояння цьому буде виключно немо-
тивоване визначення мети (НМВМ) як незалежний від
ставлення людей природний феномен. На практиці це
відбувається через вибір членами етнічних колективів
тих видів професійної діяльності із загального їх пере-
ліку, які обумовлені проявом НМВМ, а не утилітарни-
ми ринковими мотивами [4, с. 62—68; 7, с. 264—278].

Набір професій, що визначається проявом НМВМ, не
залежить від існуючих зовнішніх факторів, якими є ма-
теріально-технічні цінності та інтелектуальні здобутки.
Оскільки етнос є енергетичним потоком, то НМВМ "при-
мушує" частину енергії з цього потоку витрачатися на
проведення діяльності, навколишніми ринковими умова-
ми не мотивованої. Тобто ринок як сукупний мотив фак-
тично позбавляється можливості використовувати час-
тину енергії із загального її потоку (праці членів етніч-
ного колективу). Адже здійснення кожної професійної
діяльності — це споживання певної енергії, незалежно
від того, обумовлена така діяльність ринком чи ні. Для
кожного суперетносу НМВМ є власною унікальною ха-
рактеристикою, яка проявляється в економіці і відобра-
жується у психологічному сприйнятті суперетносу в ціло-
му. Дійсно, те, що в одному етнокультурному середовищі
психологічно сприймається як немотивована активність,
в іншому може виступати як цілком мотивована зовніш-
німи чинниками. Так, наприклад, вибір професії моряка
чи рибалки буде суспільно зрозумілим і цілком природ-
ним для будь-якої територіально розтягнутої вздовж
морського чи океанського узбережжя країни, тоді як
подібні прагнення мешканців держави, замкненої з усіх
боків гірськими масивами, вже будуть досить немотиво-
ваними. Унікальність етнічного НМВМ така ж природ-
на, як й унікальність кожної екологічної ніші, що є году-
вальним ландшафтом для конкретного етносу. Адже пер-
винно НМВМ проявляється саме у подоланні низок фак-
торів, обумовлених власним для етносу ландшафтом.

Оскільки саме ринкові відносини знищують етно-
культурні цінності, то відповідно, що таке здійснюване
з боку НМВМ професійне обмеження на системний про-
яв ринкових властивостей ці культурні домінанти збер-
ігає і підтримує. Фактично в кожний момент часу в про-
сторі видів господарської діяльності під впливом НМВМ
формується такий своєрідний "неринковий імпульс"

(спорадичне вихоплення енергії із етнічного струму),
соціально-господарський прояв якого завжди буде
представляти відповідну культурну приналежність ре-
зультатів праці. Інакше кажучи, етнічне НМВМ є еко-
номічним фактором, який таку культурну прина-
лежність щодо техносфери та інтелектуальних здо-
бутків і забезпечує.

Стосовно моделі суперетносу як "розрядки енерге-
тичного потенціалу" НМВМ формує свій власний уні-
кальний профіль динаміки споживання енергії, а в мо-
делі етнічного вектора в багатомірному просторі видів
господарської діяльності визначає низку неринкових
професій для членів етнічного колективу [4, с. 19—85].
Проявляючись саме таким чином в економічній сфері,
НМВМ впливає на енергетичні параметри етнічної сис-
теми як потоку, тобто на значення його енергетичної
щільності. Технологічний аспект такого забезпечення
культурної приналежності результатів праці полягає в
тому, що обумовлена НМВМ праця ("інтелектуальна
підсвідома спрямованість" завжди психологічно орієнто-
вана на сприйняття та оцінку тільки "своїх" за світосп-
рийняттям та світовідчуттям (свій етнос чи суперетнос).
Тобто незалежно від декларацій така трудова активність
сама завжди носитиме етнокультурний характер в про-
цесі створення будь-чого матеріального чи інтелектуаль-
ного. В цьому полягає принципова відмінність самого тру-
дового процесу, обумовленого впливом НМВМ, від тру-
дової діяльності взагалі. Результати мотивованої трудо-
вої діяльності також мають чітку власну культурну при-
належність (хоча в системі світової економіки можуть і
не мати), однак безпосередньо сам процес такої праці ет-
нокультурних властивостей позбавляється. Так, реміс-
ник, який виготовляє певні національні вироби для іно-
земних туристів, сам вже став елементом мотивованої
ринкової системи і процес його труда етнокультурних
елементів за первинним призначенням практично позбав-
лений, хоча самі вироби їх (ці елементи), звичайно, збер-
ігають. Адже в іншому випадку на них просто зник би рин-
ковий попит з відповідними наслідками.

Таким чином, слід чітко відділяти сам процес праці
від феномена культурної приналежності його матері-
ально-технічних та інтелектуальних результатів. Про-
цес праці може як мати етнокультурні характеристики,
якщо він обумовлений НМВМ, так і бути вільним від них,
тобто мотивованим. У свою чергу, результати мотиво-
ваної праці можуть мати як власну етнокультурну при-
належність, так і будь-яку іншу. Що ж стосується ре-
зультатів праці, обумовленої виключно НМВМ, то вони
неодмінно завжди матимуть однозначну культурну при-
належність. Праця, яка обумовлена підсвідомою орієн-
тацією на "своїх", фактично означає її відповідність
цілям за завданням власного етнічного вектора. Це май-
же відразу відкидає дію ринкових мотивів, оскільки все
створюється не з метою подальшого продажу на світо-
вому ринку, у всякому разі, апріорі це не передбачаєть-
ся. Економічна цінність результатів цієї праці буде виз-
начена відповідними ринковими механізмами пізніше,
коли вони стануть об'єктивно доступними (для широ-
кого вжитку) не тільки етнічно "своїм", але й "чужим"
(представникам інших суперетносів) для оцінки в єдиній
системі економічного зіставлення [9, с. 129—155; 13, с.
214—243]. Доки ж щось робиться саме для "своїх", то
відчуття і, відповідно, оцінка результату проявляються
саме в етнокультурному сенсі, а не як уніфікований то-
варний вимір. Культурна приналежність результатів
праці — це, перш за все, невідповідність ринковим мо-
тивам та відсутність прагнення до них у процесі ство-
рення нових цінностей [8, с. 291—370]. Таким чином, ет-
нічне НМВМ психологічно визначає сприйняття
дійсності як для окремих людей, так і для великих їх
масивів, обумовлюючи вибір видів професійної діяль-
ності. Оскільки для кожного етнічного колективу
відносно конкретних умов його оточуючих чинників такі
професії розділяються на мотивовані та немотивовані,
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то очевидно, що НМВМ відповідатиме за формування
саме другої частини. Сутність такого психологічного
впливу полягає у всебічному протистоянні ринку та його
утилітарним цінностям. У фізичному сенсі прояв НМВМ
відбувається як вплив з певною частотою на потік
енергії, яким є етнічний колектив у термодинамічному
його зображенні. НМВМ періодично не "дозволяє" бра-
ти верх ринковим мотивам при виборі людьми певного
виду господарської діяльності. Тим самим НМВМ
змінює профіль загального потоку енергії з природно-
го її кругообігу на той унікальний, що відображено на
моделі "розрядки енергетичного потенціалу". На моделі
такий вплив зображено у вигляді аналогу своєрідного
електричного ключа (підсилювача) стосовно управлін-
ня потоком природної енергії, яка у вигляді будь-якої
праці із всілякими наслідками та культурною приналеж-
ністю результатів трансформується через трудову
діяльність членів етнічного колективу. Через визначені
НМВМ низки ринково немотивованих видів професій
відбувається вилучення енергії з потоку задля створен-
ня нових етнокультурних цінностей, а отже, і нових
факторів мотивації [4, с. 426—429]. А вже потім відпо-
відна частина енергії із потоку починає працювати з
цими новими факторами мотивації і, природно, їх ре-
зультати матимуть відповідну культурну приналежність.
Обумовлено це тим, що мотиваційний фактор задає свої
параметри всьому тому, що йде за ним, тобто і тій енер-
гії, прояв якої ним мотивовано у вигляді подальшої праці
людей. Саме з цього моменту і починає в повній мірі про-
являтися те, що називається ринковим мотивом. Таким
він залишатиметься і надалі (рис. 1).

ВИСНОВОК
Розгляд психологічних особливостей формування

техносфери суперетносу дозволив дійти висновку, що
культурна віднесеність результатів праці людей обумов-
люється колективним психологічним феноменом немо-
тивованого визначення мети (немотивованої інтелек-
туальної активності) в момент створення нових моти-
ваційних чинників. Такі чинники визначають спрямуван-
ня певної енергії із її природного кругообігу (в рамках
відповідного етнічного процесу) на формування мате-
ріально-технічних цінностей відповідної культурної
приналежності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У процесі функціонування промислових підпри-

ємств та з метою гарантування належного рівня еконо-
мічної безпеки можна виокремити три моделі прийнят-
тя рішень:

перша модель — побудована на нормативних схе-
мах прийняття рішень, які обумовлені у внутрішніх нор-
мативних документах підприємства; альтернативи дій за
таких умов мають незначний діапазон, що дозволяє
стверджувати про формалізованість моделі;

друга модель — дозволяє керівнику (керівникам)
враховувати власні інтереси у процесі прийняття рішень,
тому прийняті рішення характеризуються певним рівнем
суб'єктивності, що демонструє недостатню формалізо-
ваність моделі;

третя модель — враховує всі індивідуальні характе-
ристики особи, яка приймає рішення (менеджера); дана
модель є неформалізованою [1].

За сучасних умов промислові підприємства у про-
цесі своєї діяльності поєднують використання всіх трьох
моделей прийняття рішень. Існують ситуації, які зумов-
люють недостатній рівень "гнучкості" вказаних систем і
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У статті досліджено особливості виявлення слабких сигналів середовища функціонування промислових
підприємств як основи для здійснення антисипативного управління з метою підтримання стабільного рівня
економічної безпеки. Тому управлінські рішення повинні спрямовуватися, здебільшого, не на адаптацію до
змінених умов функціонування, а до раннього виявлення та попередження змін. На основі цього запропоно-
вано авторське визначення слабких сигналів у сфері гарантування економічної безпеки промислових
підприємств, під якими доцільно розуміти початкові ознаки майбутніх змін у внутрішньому і/або зовнішнь-
ому середовищі, які свідчать про ймовірне настання та джерела негативних наслідків для суб'єкта господа-
рювання. Зважаючи на це, сформовано перелік ймовірних слабких сигналів у кожній функціональній скла-
довій економічної безпеки промислового підприємства, а також розроблено структуру процесу виявлення
слабких сигналів у процесі гарантування економічної безпеки промислового підприємства.

This paper explores the features of the weak signal environment functioning of industrial enterprises as a basis for
making anticipative management in order to maintain a stable level of economic security. Therefore, management
decisions should be aimed mostly not to adapt to changing operating conditions, but towards early detection and
prevention of changes. On this basis is introduced author's definition of weak signals in supporting economic security
of industry, under which it is advisable to understand the early signs of future changes in the internal and / or external
environment that indicate the likely occurrence and sources of negative consequences for the entity. Therefore, was
composed a list of possible weak signals in each functional component of the economic security of industrial enterprises,
and in the process developed structure detection of weak signals in the process of guaranteeing economic security of
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потребують індивідуальних рішень управлінців з враху-
ванням чинників, що зумовлюють вплив. Управлінські
рішення повинні спрямовуватися, здебільшого, не на
адаптацію до змінених умов функціонування, а до ран-
нього виявлення та попередження змін.

Для вирішення даної проблеми доцільно застосову-
вати методику виявлення слабких сигналів у процесі ан-
тисипативного управління промисловим підприємством.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Досліджуючи особливості управління підприємства-

ми в сучасних умовах, щораз більше науковців зупиня-
ються на думці, що невід'ємним елементом у системі ме-
неджменту повинне бути антисипативне управління. У
зв'язку з цим, на перше місце виходить проблема вивчен-
ня слабких сигналів середовища, які в подальшому по-
винні бути враховані як основа антисипативного управл-
іння. Так, аналізуючи праці [3—9], можна встановити, що
виявлення слабких сигналів дозволяє промисловому
підприємству встановити факт виникнення потенційних
явищ, що можуть реалізуватися в коротко- чи довгост-
роковій перспективі і з позитивними чи з негативними на-
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слідками, що дозволить попередити настання негативної
події або використати позитивні можливості шляхом
вчасного прийняття управлінських рішень.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у формуванні переліку ймовір-

них слабких сигналів у кожній функціональній складовій
економічної безпеки промислового підприємства, а та-
кож у розробленні структури процесу виявлення слаб-
ких сигналів у процесі гарантування ЕБПП.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Під слабким сигналом у сфері гарантування ЕБПП

доцільно розуміти початкові ознаки майбутніх змін у
внутрішньому і/або зовнішньому середовищі, які
свідчать про ймовірне настання та джерела негативних
наслідків для суб'єкта господарювання. За авторським
підходом слабкими сигналами у сфері гарантування еко-
номічної безпеки промислового підприємства (ЕБПП)
можна вважати виклики, які спричиняються змінами
умов зовнішнього чи внутрішнього середовищ. Враху-
вання слабких сигналів дозволить попередити фактич-
не настання негативної події шляхом вчасного прийнят-
тя запобіжних управлінських рішень.

При виявленні слабких сигналів промислове під-
приємство може використати один із двох варіантів по-
ведінки:

1) спрямований на зниження технологічної неви-
значеності шляхом ведення постійного моніторингу змін се-
редовища функціонування, а також підвищення рівня знань

та вмінь працівників виявля-
ти слабкі сигнали;

2) спрямований на
адаптацію процесу управл-
іння з метою зниження не-
визначеності, що спричине-
на людським фактором та
невідповідністю організац-
ійної структури.

Таким чином, на думку
Ансоффа І. [2], слабкі сигна-
ли можна позиціонувати як
фактори, що зумовлюють
необхідність пошуку ефек-
тивних механізмів адаптації
підприємства до умов неста-
більного середовища. При
цьому середовище варто
розглядати яз зону посиле-
ного впливу загроз. На-
слідком такого впливу буде
різке зменшення резервного
часу для прийняття відпові-
дних управлінських рішень,
а це може призвести до зни-
ження ефективності функц-
іонування та керованості се-
редовища [3].

Для вчасного виявлен-
ня слабких сигналів необ-
хідний механізм їхньої
ідентифікації, його значно
легше зробити якщо сфор-
мувати початковий перелік
ймовірних слабких сиг-
налів у кожній функціо-
нальній складовій економ-
ічної безпеки промислово-
го підприємства (табл. 1).

Для вчасного виявлен-
ня слабких сигналів необ-
хідно з врахуванням особ-
ливостей промислового
підприємства розробити

відповідну методику, яка дозволить ідентифікувати їх,
обробити та інтерпретувати.

З врахуванням зазначеного вище та на основі до-
слідження наукових праць [3—10] можна запропонува-
ти наступну структуру процесу виявлення слабких сиг-
налів у процесі гарантування ЕБПП:

Етап 1. Моніторинг змін різного рівня і масштабів внут-
рішнього та зовнішнього середовищ з метою виявлення
сигналів, які носять ймовірнісний та невизначений харак-
тер, а також мають потенційну можливість актуалізації в
процесі подальшої діяльності суб'єкта господарювання.
Необхідно враховувати той факт, що сигнали є інформа-
ційним повідомленням про можливість виникнення потен-
ційних змін умов середовища функціонування.

Перш, ніж починати збір інформації необхідно ви-
значити послідовність та особливості даного процесу.
Насамперед, варто обумовити пріоритетність змін внутр-
ішнього і зовнішнього середовищ, зважаючи на набутий
досвід. Наступним кроком повинно бути визначення відпо-
відальних осіб за збір інформації. В сучасних умовах гос-
подарювання таким відповідальними за збір інформації
особами на промисловому підприємстві можуть бути:

1) штатні аналітики — працівники служби безпеки:
зазвичай, їхня робота є не завжди ефективною у зв'язку з
тим, що вони не мають управлінських повноважень, а тому
інформаційні дані, які вони зберуть, є надто громісткими
та надлишковими, що в подальшому значно ускладнює їхнє
аналізування та прийняття відповідних рішень;

2) функціональні менеджери — це працівники служ-
би безпеки, до повноважень яких, крім збору інформації,

Функціональні 
складові ЕБПП 

Форми прояву слабких сигналів 

(викликів) 

Внутрішні складові  

 

 

 

Фінансова 

Використання застарілих фінансово-економічних технологій управління, 

неефективне фінансове планування та управління активами, зміна ефективності 
ринкової та цінової стратегій, зниження прибутковості діяльності, зростання 

дебіторської заборгованості, зміни умов кредитних договорів, падіння курсу акцій, 

проблеми із залученням коштів, зниження рівня платоспроможності, невиконання 

фінансових зобов’язань, труднощі з проведенням трастових, лізингових та інших 

операцій тощо 

 

 

Кадрова 

Зміни у організації системи управління персоналом, можливість «відтоку» цінних 

кадрів, слабка організація системи навчання, зміни умов мотивації праці та системи 

формування лояльності персоналу, зміни інтелектуального потенціалу, зміни умов 

праці, тиск на працівників ззовні, потрапляння працівників під різні види залежності, 
виникнення конфліктних ситуацій тощо 

Техніко-технологічна Прояви відставання від рівня науково-технічного прогресу у державі та закордоном, 

можливість вчинення дій з метою підриву технологічного стану підприємства тощо 

 

Інноваційна 
Використання застарілих технологій у виробництві та управлінні, виробництво 

продукції із параметрами, які поступаються параметрам продукції конкурентів тощо 

Виробнича Нераціональне використання корпоративних ресурсів, зміна рівня ефективності 
логістичної системи, потреба переорієнтації / диверсифікації виробництва, потреба 
зміни обсягів / умов виробництва, зміна умов ЗЕД тощо 

Інформаційна Розголошення комерційної таємниці, зміна умов та вимог інформаційного 
середовища, зміна вартості інформації, зміна умов отримання, зберігання та 
використання інформаційних ресурсів тощо 

Екологічна Можливість техногенних аварій з вини підприємства, причетність підприємства до 

забруднення навколишнього середовища чи випуску продукції, яка становить 
загрозу для людей тощо 

Силова Можливість недружнього поглинання, можливість викрадення коштів, документів, 

майна чи працівників підприємства тощо 

 

 

Правова 

Зміна правового поля, недостатня правова захищеність інтересів підприємства в 

договірній та іншій діловій документації, неефективна робота юридичної служби 

підприємства, порушення юридичних прав підприємства і його працівників, 

порушення норм права захисту інтелектуальної власності підприємства тощо 

Зовнішні складові  

 

Ринкова 
Інфляційні процеси, ембарго, спекулятивні операції на ринку, подорожчання та 
дефіцит сировини тощо 

 

Інтерфейсна 
Зниження рівня платоспроможності контрагентів, зміна умов співпраці з 
інвесторами, банками, постачальниками, споживачами, партнерами, іноземними 

контрагентами, зміна поведінки споживачів на ринку, зміна поведінки конкурентів 

на ринку тощо 

Форс-мажорні 
обставини 

Стихійні лиха, військові конфлікти, страйки, терористичні атаки тощо 

Таблиця 1. Перелік ймовірних слабких сигналів у функціональних складових
економічної безпеки промислового підприємства

Авторська розробка.
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належить її аналіз та прийняття управлінських рішень.
Негативним моментом є те, що ланцюжок "збір інфор-
мації — аналіз — прийняття управлінських рішень" інко-
ли може забрати багато часу, що, по-перше матиме нега-
тивний вплив на рівень адекватності прийнятого управл-
інського рішення щодо виявлених слабких сигналів че-
рез запізнення реакції, а по-друге — створить можливість
пропустити виникнення інших слабких сигналів через
зайнятість над опрацюванням попередніх;

3) професійні аналітики — працівники спеціалізова-
них аналітичних агентств, які є фахівцями у певній сфері.
Перевагою їхньої роботи є оперативність, вміння ви-
значати найважливіше і не заповнювати звіти надлиш-
ковою інформацією. Негативна сторона полягає у мож-
ливості недобросовісного виконання обов'язків "на за-
мовлення" сторонньої особи/підприємства або розго-
лошення цінної інформації та недотримання рівня кон-
фіденційності. З метою уникнення зазначених наслідків
доцільно на підприємстві створити постійно діючий
підрозділ з професійних аналітиків для моніторингу
змін внутрішнього і зовнішнього середовищ з метою
виявлення слабких сигналів. Він може бути у структурі
відділу конкурентної розвідки, служби безпеки або
служби інформаційної безпеки.

Дуже важливо правильно організувати збір інфор-
мації, при цьому можна зосередити увагу на наступних
джерелах інформації:

— офіційна — відкрита інформація, що публікуєть-
ся державними установами, характеризується достові-
рністю та відображає макроекономічну ситуацію;

— на замовлення, пошуком якої займаються аналі-
тичні агентства — відображає спеціалізовану інформа-
цію у певній сфері;

— відкрита інформація із звітів постачальників, кон-
курентів, виставок, конференцій тощо, характеризуєть-
ся частковою достовірністю (через власні інтереси кон-
трагентів), дозволяє ознайомитися із ситуацією на рин-
ку, наявністю товарів-замінників чи товарів-субститутів,
рівнем попиту, умовами поставок тощо;

— надана спеціалізованими структурами, які працю-
ють над дослідженням ситуації на ринку чи галузі — це
достовірні дані з елементами аналізу та прогнозування,
що можуть виступати базою для дослідження та вияв-
лення слабких сигналів [11].

Проблемою, з якою стикаються всі при дослідженні,
є визначення із "фонового інформаційного шуму" істин-
них проявів слабких сигналів тенденцій середовища, що
починають проявлятися. Як зазначається у роботі [3], на
відмінно від "фонового інформаційного шуму" істинним
проявом слабкого сигналу тенденції, що виникає, є куму-
лятивний ріст величини відхилення значень показників, які
характеризують стан макро- та мікросередовища промис-
лового підприємства, від тенденції їхньої зміни. Складність
такого виявлення полягає в тому, що відслідковування
зміни можливе лише у випадку притаманності показни-
кам кількісних значень. Якщо ж прояву слабкого сигналу
на початковому етапі неможливо надати кількісне вира-
ження, то доцільно пропрацювати ланцюжок причинно-
наслідкових зв'язків вказаного слабкого сигналу, які в
подальшому представити кількісно.

Етап 2. З огляду на те, що вся інформація, яка над-
ходить із середовища функціонування промислового
підприємства характеризується певним рівнем невизна-
ченості, суб'єктивності та хаотичності, можна стверд-
жувати, що відомостям про слабкі сигнали притаманна
міра неповноти інформації, яку доцільно визначати на
основі розрахунку рівня ентропії.

Ентропія — це ступінь недостатності інформації про
дійсний стан системи [12]. Визначати ентропію Н мож-
на за формулою К. Шеннона, в основі якої покладене
припущення, що деяка система знаходиться в одному з
m станів, при цому у стані і система знаходиться із ймо-
вірністю рі середня кількість інформації, що припадає
на один символ, визначається:

(1),

де  — відносна частота і-го символу в повідом-

ленні,
q — кількість символів у повідомленні,
n

i
 — частота виявлення і-го символу в повідомленні [13].

Ентропія Н є кількісною мірою інформації, тому що
в інформаційних системах невизначеність знижується
за рахунок прийнятої інформації. У загальному випад-
ку, відповідно до теорії ймовірностей, джерело інфор-
мації однозначно й повно характеризується сукупністю
станів  з ймовірностями станів відпо-

відно  за умови, що сума ймовірнос-
тей всіх станів дорівнює 1 [14, с. 27].

Рівень інформаційної ентропії для виявлених слаб-
ких сигналів, можна розраховувати за формулою:

(2),

де х — потенційне явище, що може виникнути внаслі-
док розвитку відповідно слабкого сигналу; Р(х) —
ймовірність виникнення явища за слабким сигналом; Н(х)
— рівень інформаційної ентропії для слабкого сигналу щодо
виникнення потенційної події у діяльності підприємства [4].

Чим вище значення рівня ентропії слабкого сигна-
лу, тим більш ймовірним є розвиток подій, що сприяти-
муть його трансформації у ризики та загрози для діяль-
ності промислового підприємства.

Етап 3. Дослідження слабких сигналів із найвищим
рівнем ентропії з позиції існування аналогів у минуло-
му, або аналогів у діяльності конкурентів чи інших ви-
вчених випадках, потенційних шляхів трансформації цих
сигналів у дестабілізуючі фактори, зміни станів внутрі-
шнього чи зовнішнього середовищ, що стали причиною
появи слабких сигналів.

Етап 4. Визначення траєкторії трансформації слаб-
кого сигналу у дестабілізуючий фактор. При цьому вар-
то проаналізувати всі можливі шляхи переходу слабко-
го сигналу у інші стани, та ймовірність таких трансфор-
мацій. Важливим є визначення для порівняння причин-
но-наслідкових зв'язків між проявами слабких сигналів
у минулому та виникненням певних подій чи явищ.

Для ведення вказаного аналізування варто викори-
стовувати наступні способи:

— анкетування — дослідження думки фахівців чи
цільових груп з метою підтвердження або спростуван-
ня виявленої тенденції середовища;

— екстраполювання — передбачає побудову дина-
мічних рядів зміни значення досліджуваного явища про-
тягом визначеного періоду часу;

— моделювання (використання методів нейронних
мереж, систем управління, сценаріїв, імітації, графів,
матриць, підбору показників, графічні методи тощо) —
для вивчення зміни прогнозного явища за наявним ком-
плексом якісних та кількісних ознак [3, c. 78].

У процесі виявлення та дослідження слабких сигналів
на промисловому підприємстві виникає проблема накопи-
чення інформаційного ресурсу, його зберігання та захис-
ту. З точки зору організації процесу це тривала та затрат-
на робота, яка потребує вкладання коштів, вивільнення
працівників для виконання цих функцій та втрат часу. Але,
з іншої сторони, зібраний інформаційний ресурс створює
певний потенціал суб'єкта господарювання, яким можуть
скористатися конкуренти. У випадку, якщо конкуренти
перехоплять дану інформацію, то нівелюється перевага,
яка отримана для підтримання належного рівня функціо-
нування шляхом попередження наслідків, які зумовлені
наростанням сили слабких сигналів. Тому весь процес збо-
ру та аналізу інформації про слабкі сигнали повинен бути
забезпеченим відповідним рівнем конфіденційності та кон-
тролю дій залучених до нього працівників.
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Етап 5. Встановлення всіх можливих проявів деста-
білізуючих факторів (виклики → ризики → загрози →
небезпеки), причиною появи яких є трансформація ана-
лізованих слабких сигналів.

Етап 6. Розроблення сценаріїв розвитку подій та
майбутнього стану промислового підприємства при
ймовірній реалізації дестабілізуючих чинників.

Етап 7. Оцінювання стану функціонування та рівня
ЕБПП на основі врахування впливу дестабілізуючих
факторів, які виникли із виявлених слабких сигналів.
Моделювання значення зміни рівня ЕБПП внаслідок
потенційного впливу явища, першопричиною якого є
слабкий сигнал з найвищою ентропією.

Етап 8. Розроблення висновків, які дозволять вра-
хувати слабкі сигнали середовища для вибору стратегії
управління з метою стабілізації рівня ЕБПП.

Етап 9. Контроль за рівнем ЕБПП в ракурсі реалі-
зації стратегії управління, побудованої на основі вияв-
лених слабких сигналів.

На цьому етапі процесу збирається інформація про
результати реалізації стратегії управління, які оціню-
ються шляхом порівняння планових значень показників
із фактичними.

Етап 10. Оцінювання результативності управлінсь-
ких рішень в межах запропонованої стратегії та фор-
мування переліку необхідної уточнюючої інформації
для внесення коректив.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, досліджено особливості виявлення
слабких сигналів середовища функціонування промис-
лових підприємств. З огляду на це запропоновано струк-
туру процесу виявлення слабких сигналів у процесі га-
рантування економічної безпеки промислових під-
приємств. Перспективою подальших досліджень повин-
не стати дослідження процесу антисипативного управ-
ління промисловим підприємством з врахування вияв-
лених слабких сигналів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Загальновідомо, що від ефективності функціонуван-

ня податкової системи залежать насамперед обсяги на-
повнення державного бюджету та можливості держави
здійснювати фінансування бюджетних статей. В сучасних
умовах господарювання гострий дефіцит державного
бюджету України вимагає значного підвищення фіскаль-
ної ефективності вітчизняної податкової системи. Врахо-
вуючи той факт, що ставки оподаткування в Україні знач-
но вищі ніж в розвинутих європейських державах, постає
проблема визначення найбільш неефективних сфер опо-
даткування, які негативно впливають на функціонування
всієї системи. Актуальність обраної тематики підтверд-
жується і тим фактом, що можливість мобілізації додат-
кових коштів до бюджету країни за рахунок підвищення
фіскального тиску чи запровадження нових податків є
доволі обмеженою. Таким чином, проблематика покра-
щення адміністрування діючих податків та підвищення їх
фіскальної ефективності, зокрема і ПДВ, залишається ак-
туальною і такою, що потребує більш грунтовного дослі-
дження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Ефективність діючої податкової системи та політики

в Україні є питання доволі дискусійне. Саме тому безліч
науковців присвячують свої наукові праці питанням підви-
щення ефективності оподаткування, зокрема відзначимо
праці: В. Горина [1], Т. Єфименко [2], Ю. Іванова [3], І.
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Луніної [4], О. Молдавана [5] та багато інших. Для при-
кладу, О. Молдаван у своїй праці наголошує на неефек-
тивності адміністрування ПДВ та ділить проблеми на три
блоки: проблеми фіскальної ефективності справляння
податку, проблема відшкодування ПДВ, порушення прин-
ципу нейтральності податку [5]. В. Горин натомість
здійснив оцінку фіскальної ефективності ПДВ із викори-
станням індикаторів питомої ваги надходжень податку в
доходах бюджету [1]. Незважаючи на значну кількість
наукових праць присвячених даній проблематиці, зали-
шаються малодослідженими аспекти підвищення ефектив-
ності ПДВ, а також визначення ефективної ставки ПДВ з
допомогою ширшого спектру методів.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — за допомогою теоретичних конструкцій

та економіко-математичного аналізу оцінити ефек-
тивність податку на додану вартість в Україні.

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ СТАТТІ
У контексті емпіричного опрацювання різних науко-

вих домінант, щодо економічної природи ПДВ, можна
констатувати, що додана вартість у формі приросту вар-
тості на кожному етапі товаропросування повинна місти-
ти такі складові: заробітну плату, нарахування на зароб-
ітну плату на пенсійні й соціальні заходи, амортизацію
відсотки за кредит, прибуток, витрати пов'язані з обслу-
говуванням основної діяльності (електроенергія, транс-
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порт, реклама, тощо). Як наслідок, в ціну
включається загальна сума податку, спла-
чена (нарахована) всіма учасниками вироб-
ничо-збутового товарного ланцюга. Ме-
ханізм визначення бази оподаткування
ПДВ подано на рисунку 1.

Водночас визначення економічної до-
даної вартості піднімальним методом,
прийнятим з метою обчислення податку
(валовий дохід — матеріальні витрати), а
також по елементний розрахунок складо-
вих сум ПДВ — податкового зобов'язання
і податкового предмету суттєво обмежу-
ють сферу застосування теоретичної мо-
делі методу прямого розрахунку прироще-
ної вартості у чинній фіскальній практиці.
Більше того, створюється система протидій
і невідповідностей, що може негативно по-
значитися на якості податкового законо-
давства, зумовивши надалі певні практичні
труднощі організації фіксу. З огляду на це
доцільно провести розмежування складо-
вих "віртуальної" в сенсі оподаткування
доданої вартості в розрізі податково-фор-
муючої бази для нарахування податково-
го кредиту. Таким чином, прибуток, інші
грошові нагромадження, витрати живої
праці у вигляді заробітної плати з усіма
прирівняними до неї виплатами і нараху-
ваннями автоматично зараховуватимуться
в обороти для нарахування "вихідного" по-
датку, а матеріальні та інші уречевлені вит-
рати збільшуватимуть дебетові обороти
для обчислення "вхідного" податку.

Запропонований вище підхід все-таки
не до кінця вирішує всі проблеми законо-
давчого регламентування податкової бази
з ПДВ і потребує додаткових уточнень
щодо окремих її складових. Насамперед це
торкається нарахованих сум амортизації.
Так, Положенням (стандартом) бухгал-
терського обліку №3 "Звіт про фінансові
результати" [6] передбаченню серед інших
статей собівартість і амортизацію, а всі
витратомісткі компенсаційні відшкодуван-
ня понесених матеріальних витрат, у тому
числі у формі фізичного або морального
зносу обладнання та устаткування повинні включатися в
базу для нарахування податкового кредиту. По-перше, це
дещо оптимізує рівень рентабельності фондомістких ви-
робництв, оскільки знизить ціни на продукцію та сприя-
тиме скороченню рівня податкового навантаження. По-
даткова економія — це прямий шлях до збільшення коштів
в обороті та зміцнення фінансової стійкості платника. По-
друге, при запровадження податку на майно підприєм-
ства(цього вимагають ринкові
трансформаційні перетворення)
амортизація одночасно буде
включатися в єдину базу для на-
рахування і ПДВ, і податку на
майно.

Наступне коло питань пов'я-
зане із подвійним оподаткуван-
ням та кумулятивною природою
оподаткування вартості. Причи-
ною цьому є роздута система по-
датків, зборів, інших обов'язко-
вих платежів, що відносяться на
собівартість — збори за спеціаль-
не використання природних ре-
сурсів, податки на власність,
місцеві податки і збори, цільові
платежі до позабюджетних фон-
дів тощо. Формально відносячись
на збільшення валових витрат,
вказані податки фактично наро-
щують обсяги оподатковуваних
операцій, а це — прямий фіскаль-
ний ефект від отриманої кумуля-
тивної премії. Враховуючи тех-

нічні складності податкового обліку ПДВ, необхідно все
ж зробити певні кроки щодо локалізації окремих подат-
кових форм шляхом безпосередньої ув'язки того чи іншо-
го податку з базою для його нарахування. Тобто "повит-
ратні" податки повинні зберігати свій "фіскальний нейт-
ралітет" щодо інших податкових платежів, мати чітко
встановлений об'єкт і джерело сплати податкових зобо-
в'язань.

Рис. 1. Загальні правила визначення бази оподаткування з ПДВ
Джерело: [3, с. 217; 9].
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Тс = [Податки на товари і 
послуги – Акцизи та мита, 
пов’язані із транспортом і 
споживанням енергетичних 

матеріалів + Збір на розвиток 
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Таблиця 1. Моделі ефективної ставки оподаткування

Джерело: [4].
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Обчислена до сплати в бюджет сума ПДВ знахо-
диться в прямій пропорційній залежності не лише від
величини податкової бази, але й від норми оподатку-
вання, тобто податкової ставки. Рівень останньої ви-
ходить за межі площини фіскально-економічних інте-
ресів, виступаючи мірилами суспільного компромісу
між теоретично достатнім платоспроможним попитом
та одержавленою частиною проміжного і кінцевого спо-
живання. Емпіричне аналітичне опрацювання зарубіж-
ного фіскального досвіду засвідчило, що числові пара-
метри подібної компромісної згоди коливаються в ме-
жах 20 %. Саме це, на наш погляд, і послужило вирі-
шальним для встановлення такої ставки чинним подат-
ковим законодавством.

На сьогодні особливої актуальності набирають два
питання. Перше — пов'язане із величиною податкової
ставки, а друге стосується кількості ставок оподаткуван-
ня.

У частині вирішення першої групи проблем запро-
поновано низку проектів змін до податкового законо-
давства. Так, проектом Податкового кодексу, запропо-
нованого Ю. Тимошенко та О. Турчиновим, пропону-
валася змінити ПДВ на податок на прибуток з реалі-
зації; Концепцію реформування податкової системи Ук-
раїни (розроблена групою вчених під керівництвом В.
Ланового) вказано на необхідність поетапного знижен-
ня протягом шести років ставки податку з 20 % до 17 %

зі збереженням нульової ставки для інвестиційних
операцій, соціально-культурних і наукових по-
слуг, товарів сільськогосподарського виробницт-
ва. В травні 2006 р. державною податковою адмін-
істрацією України оприлюднено для обговорення
доопрацьований варіант проекту Податкового ко-
дексу, прийнятого Верховною радою України в
другому читанні. У ньому пропонується зменши-
ти ставку ПДВ з нинішнього до 17 %; для окремих
операцій передбачено нульову ставку [9], що вра-
ховано у нинішній редакції Податкового кодексу
України.

Щодо вирішення другої проблеми, то тут побу-
тує думка про доцільність запровадження декількох
ставок оподаткування — 15 %, 10 %, 5 %, 0 %. При
цьому обгрунтовуються критерії такого диференц-
ійного підходу (проект Податкового кодексу за ре-

дакцією О. Сергієнка та Ю. Кармазіна).
Встановлена податковим законодавством номінальна

ставка оподаткування є наслідком дотримання фіскаль-
них домінант держави з одночасним урахуванням фінан-
сово-господарських інтересів бізнесового середовища та
фінансової спроможності кінцевих споживачів товарів і
послуг. Прийнята для податкових розрахунків номіналь-
на ставка не дає вичерпної уяви про загальний рівень по-
даткового навантаження, оскільки при цьому не береть-
ся до уваги сума наданих пільг, рівень тонізації економі-
ки тощо. За умов світової фінансової глобалізації це та-
кож є перепоною на шляху інтеграційних процесів з ог-
ляду на непорівняльність податкових даних. Зважаючи на
мобільність факторів виробництва, динамічність пов'яза-
них з ними фінансових відносин, доцільно в якості інстру-
мента порівняння використовувати ефективну податко-
ву ставку, основні методі та алгоритми розрахунку якої
наведено у таблиці 1.

Користуючись спрощеною методикою (до уваги бе-
руться суми податкових надходжень у розрізі платежів і
кінцеві споживачі витрат), нами розраховано ефективну
ставку ПДВ для України в динаміці за 2008—2012 рр., яка
констатує коливання її значення в межах від 13,4 % до
15,2 % у 2012 р., що свідчить про підвищення фіскальної
ефективності даного податку (рис. 2).

Крім того, з урахуванням напрацювань зарубіжних і
вітчизняних науковців у галузі державних фінансів [2],

визначено додаткові показники —
коефіцієнт продуктивності (відно-
шення ефективної ставки ПДВ до
базової ставки ПДВ) та коефіцієнт
бюджетної ефективності (відношен-
ня відсоткової частини ПДВ у ВВП
до стандартної ставки ПДВ) станом
на 01.01 (табл. 2).

Отже, як видно з таблиці 2,
ефективність ПДВ в Україні є до-
сить великою, про що свідчить і до-
статньо високий рівень ефективної
ставки (середньому 12 % за дослід-
жуваний період), і значна частка
ефективного оподаткування у ном-
інальному (понад 60 %), і динамічно
вагоме абсолютне значення коефі-
цієнта бюджетної ефективності
(близько 0,40). Отриманні результа-
ти є переконливим свідченням на
користь поетапного зниження стан-
дартної ставки податку, що в по-
єднанні з відміною непродуктивних
пільг не відобразиться відчутно на
бюджетній наповнюваності.

Залишається, однак, відкритим
питання щодо кількості податкових
ставок. Адже мотивуючись ідеала-
ми соціальної справедливості доц-
ільно товари розкоші оподатковува-
ти за підвищеними ставками, а то-
вари першої необхідності — за зни-
женими або й не оподатковувати
взагалі. На користь диференційова-
ного оподаткування свідчить і світо-
вий фіскальний досвід (табл. 3).

13,4

15,8

14

15,8
14,5

12,6

15,2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Роки

%

Рис. 2. Динаміка ефективної ставки ПДВ в Україні

Найменування 
країн 

Номінальна 
(стандартна) 
ставка ПДВ, 

% 

Частка 
ПДВ у 
ВВП, 

% 

Ефективна 
ставка ПДВ, 

% 

Коефіцієнт 
продуктивності 

ПДВ, % 

Коефіцієнт 
бюджетної 
ефективності 

Польща (2003 р.) 
22,0 7,4 8,8 40,2 0,38 

Словаччина  
(2003 р.) 

20,0 6,8 8,9 44,6 0,34 

Угорщина (2003 р.) 
25,0 10,1 10,3 41,3 0,34 

Чехія 
(2003 р.) 

22,0 6,4 8,6 38,9 0,29 

15 країн – членів 

ЄС (2003 р.) 

20,2 7,6 10,2 50,6 0,38 

Україна:  
2003 р. 

20,0 4,0 8,4 42,0 0,20 

2004 р. 
20,0 4,8 9,0 45,0 0,24 

2005 р. 
20,0 7,7 10,8 54,0 0,39 

2006 р. 
20,0 9,3 11,9 59,5 0,46 

2007 р. 
20,0 8,3 10,6 53,0 0,42 

2008 р. 
20,0 8,2 14,0 70,0 0,41 

2009 р. 
20,0 9,7 15,8 79,0 0,49 

2010 р. 
20,0 9,2 14,5 72,5 0,46 

2011 р. 
20,0 8,0 12,6 63,0 0,40 

2012 р. 20,0 9,9 15,2 76,0 0,50 

 

Таблиця 2. Ставки й ефективність ПДВ у країнах ЄС та Україні

Джерело: розраховано автором на основі даних [4; 7; 8].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

31www.economy.in.ua

Водночас, враховуючи особливості розвитку націо-
нальної економіки з притаманним їй фінансовим механі-
змом, особливий акцент слід зробити на пропорційному
одноканальному оподаткуванні доданої вартості.

Це обгрунтовується низкою аргументів на користь
ПДВ:

1. Провести за сучасних умов недовиробництва
вітчизняних товарів та безсистемного наповнення рин-
ку імпортною продукцією сумнівного походження адек-
ватну товарно-номенклатурну класифікацію практично
неможливо. Навіть якщо технічно здійснити вказану
процедуру, то це породить ще більше суперечностей в
процесі обробки податкової інформації, істотно здефор-
мує відтворювальні вартісні пропорції, заблокує
зустрічні податкові потоки при відшкодуванні податко-
вого кредиту.

2. Диференційоване оподаткування призведе до між-
галузевого переливання капіталу із сфер підвищеного до
сфер ліберальнішого фіксу. У такий спосіб надалі стиму-
люватиметься тіньова економічна діяльність.

3. Внесення змін в механізм нарахування та сплати
ПДВ суттєво підвищить видатки на адміністрування по-
датку, що є недопустимим в умовах бюджетної незбалан-
сованості оскільки породжує дефіцитне фінансування не-
продуктивних видатків.

4. Адекватною заміною диференційованої шкали ста-
вок ПДВ може стати запровадження менш важливих за
своїм фіскальним статусом специфічних акцизів на ок-
ремі товарні групи. Таким чином, відпаде потреба у підви-
щеній ставці податку на так звані предмети розкоші.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Таким чином, дослідивши фіскально-економічну та

ціноутворюючу природу ПДВ можна констатувати про
його домінуючу роль у системі оподаткування ринково-
го типу. Швидкоплинність економічних процесів вима-
гає і адекватної гнучкості податкових форм і методів
одержавлення доданої вартості. Ефективним буде лише
той шлях, який забезпечить раціональне функціонуван-
ня ПДВ шляхом його постійного еволюційного удоско-
налення, застосування новітніх податкових технологій,
залучення достатніх фінансових ресурсів для організації
адміністрування податку. Причини недостатньої
фіскальної ефективності ПДВ криються у недоліках та
невирішених проблемах чинного механізму його адміні-
стрування. В науковій сфері утвердилася характеристи-
ка цього податку як найскладнішого в адмініструванні
та найбільш криміналізованого серед платежів вітчизня-
ної системи оподаткування. Однак з прийняттям Подат-
кового кодексу України практика справляння податку
на додану вартість зазнала значних змін. Незважаючи
на такі позитивні зміни ще залишається безліч проблем,
які потребують не лише грунтовного дослідження, але й
застосування інших методів. Зокрема, вважаємо за доц-
ільне використати економіко-математичні методи для
визначення макроекономічного ефекту від можливої
зміни ставки ПДВ.
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Найменування 

країн 

Ставка, % 

Знижена Стандартна Підвищена 
1. Країни – члени ЄЕС: 

Данія - 25 - 

Франція 2,1 20,6 - 

Німеччина 7 15 - 

Нідерланди 6 17,5 - 

Люксембург 3 15 - 

Бельгія 0 21 - 

Ірландія 0 21 - 

Велика Британія 0 17,5 - 

Італія 4 19 - 

Іспанія 4 16 - 

Португалія 5 17 - 

Греція 4 18 - 

Швеція 6 25 - 

Австралія 10 20 - 

2. Країни – не члени ЄЕС 

Норвегія - 23 - 

Туреччина 1 15 До 100 

Нова Зеландія 0 12,5 - 

Японія 0 5 - 

Канада - 7 - 

Ісландія 14 24,5 - 

 

Таблиця 3. Ставки ПДВ у зарубіжних країнах

Джерело: складено автором за [10].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток фінансового ринку як економічного яви-

ща — об'єктивний процес, пов'язаний не тільки із роз-
витком економіки, але і з трансформацією суспільства.
Саме трансформаційні зрушення у суспільстві здатні
згенерувати поштовх до реалізації інфраструктурного
потенціалу або ж навпаки — створити перешкоди на
шляху його розвитку. Бурхливий розвиток фінансово-
го ринку розпочався у 20-х рр. ХХ ст., саме тоді доступ
фінансових ресурсів став визначальним для якості роз-
витку економіки. Однак подальший розвиток фінансо-
вих ринків призвів до швидкої появи нових фінансових
інструментів, нерівномірного розвитку фінансового сек-
тору, зростання ймовірності фінансових криз, нерівно-
мірності розвитку інфраструктури фінансового ринку
тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Наукові пошуки вітчизняних вчених присвячені пе-

реважно дослідженню проблем і перспектив розвитку
сегментів фінансового ринку. Такі тенденції знайшли
відображення у працях О. Береславської [1], С. Еш [3],
В. Зимовця [1], В. Міщенка [5], Л. Примостки [6], Т. Сав-
ченко [7], В. Шелудько [1] та ін. Не применшуючи зна-
чимість наукового доробку зазначених вчених, вважає-
мо за необхідне поглиблювати дослідження у напрямі
пошуку шляхів реалізації інфраструктурного потен-
ціалу фінансового ринку та окремих його складових.
Саме інфраструктурний потенціал є основою подальшої
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інтеграції вітчизняного фінансового ринку у світовий,
що стане однією з передумов залучення додаткових
фінансових потоків в економіку України. Інфраструк-
турний потенціал є складним і багатогранним поняттям
не тільки з точки зору теорії, але і з точки зору прак-
тичної оцінки та пошуку механізмів його реалізації,
тому необхідним є детальне дослідження кожної з його
складових. У даній статті ми зупинимося на особливос-
тях розвитку організаційної складової інфраструктур-
ного потенціалу фінансового ринку.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — аналіз розвитку організаційної скла-

дової інфраструктурного потенціалу фінансового рин-
ку, виявлення проблем та обгрунтування напрямів їх
подолання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Фінансовий ринок є невід'ємним атрибутом не тільки
національної, але і глобальної фінансової системи.
Сутність фінансового ринку відображає його структу-
ра (ринок капіталів, цінних паперів, дорогоцінних ме-
талів, валютний і грошовий, страховий ринок тощо);
суб'єкти (держава, суб'єкти підприємництва, громадя-
ни, фінансові інституції); об'єкти (цінні папери, фінан-
сові послуги, грошово-кредитні ресурси). Значення
фінансового ринку проявляється через функції, які він
виконує:
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— акумулювання вільних фінансових ресурсів, що
дає можливість донорам фінансових ресурсів захисти-
ти їх від знецінення у часі, а реципієнтам покрити дефі-
цит у фінансових ресурсах;

— перерозподіл акумульованих фінансових ресурсів
між економічними агентами з метою забезпечення оп-
тимальної алокації дефіцитних фінансових ресурсів, що
дає можливість створити фінансовий базис для розвит-
ку реального сектору економіки;

— прискорення обороту капіталу, що також є ос-
новою економічного розвитку.

Однак наявності лише суб'єктів, об'єктів та вільних
фінансових ресурсів недостатньо для того, щоб забез-
печити переміщення фінансових потоків у потрібному
для економіки напрямі. Для цього необхідна відповідна
інфраструктура. У найбільш широкому розумінні інфра-
структура — це комплекс взаємопов'язаних обслугову-
ючих структур або об'єктів, що складають або забезпе-
чують основу функціонування системи. У контексті до-
слідження фінансового ринку інфраструктура — це ті
суб'єкти фінансового ринку, які забезпечують його фун-
кціонування. З цієї точки зору інфраструктурний потен-
ціал фінансового ринку є характеристикою, яка відоб-
ражає:

а) величину, на яку можна збільшити кількість
суб'єктів інфраструктури, порівняно з еталонною вели-
чиною або відповідно до темпів розвитку економіки;

б) обсяг фінансових послуг, який може бути до-
сягнутий на фінансовому ринку, враховуючи потреби
реального сектору економіки та тенденції розвитку гло-
бальної фінансової системи;

в) можливості фінансового розвитку, які не були
досягнуті внаслідок диспропорцій у розвитку окремих
складових інфраструктури.

Одним з найскладніших питань є якраз виявлення
диспропорцій у розвитку окремих складових інфра-
структурного потенціалу фінансового ринку, які зни-
жують ефективність забезпечення фінансовими ресур-
сами реального сектору економіки.

Головну роль на фінансовому ринку відіграють
фінансові інститути, які направляють фінансові потоки
від донорів до реципієнтів. Власне фінансовий ринок
відрізняється від інших тим, що грошові ресурси залу-
чаються через механізми випуску цінних паперів різних
типів і термінів дії, та синдикованих банківських позик
[2]. Саме тому суб'єкти фінансового ринку, які здійсню-
ють операції з обслуговування обігу цінних паперів
формують організаційну складову інфраструктурного

потенціалу. Стан її розвитку можна оцінити на основі
динаміки обсягів емітованих цінних паперів та торгівлі
цінними паперами.

Не менш важливе значення у розвитку фінансового
ринку та реалізації його інфраструктурного потенціа-
лу відіграють договірні фінансові посередники, які аку-
мулюють фінансові ресурси на різних умовах (страхові
компанії, недержавні пенсійні фонди, банки, кредитні
спілки тощо), а потім перерозподіляють їх між еконо-
мічними агентами за допомогою різних фінансових
інструментів. Такі учасники фінансового ринку форму-
ють функціональну складову інфраструктурного потен-
ціалу, оскільки акумулювання фінансових ресурсів має
функціональне призначення (накопичення з метою при-
множення або накопичення на конкретні цілі). Стан цієї
складової інфраструктурного потенціалу можна оціни-
ти на основі динаміки кількості фінансових посеред-
ників, обсягів фінансових послуг, приросту активів, а
також фінансової глибини (частки обсягів запозичень,
фінансових активів, капіталізації фондового ринку
тощо).

Технологічний розвиток свідчить про зростаюче
значення технологічної складової інфраструктури
фінансового ринку. Саме технологічний розвиток дав
можливість сформувати єдину фінансову мережу, про-
відними центрами якої є Лондон, Париж, Цюріх, Фран-
кфурт-на-Майні (Європа), Нью-Йорк, Лос-Анджелес,
Чикаго (США), Токіо, Сінгапур, Гонконг, Шанхай,
Дубаї (Азія) тощо [4]. Глобалізація дає можливість от-
римати доступ до фінансових ресурсів не тільки на внут-
рішньому, але і на зовнішньому ринках. Інвестори та-
кож мають доступ не тільки до вітчизняного ринку, але
й до зовнішніх, які можуть забезпечувати вищу норму
прибутковості або нижчі ризики. Саме тому технологі-
чна складова є важливим елементом інфраструктурно-
го потенціалу. Стан її розвитку кількісно оцінити до-
сить складно, непрямими показниками можуть слугу-
вати кількість фондових бірж та обсяги торгів на них.

Фінансовий ринок у сучасній економіці є найефек-
тивнішою формою обігу фінансових ресурсів, інтегру-
ючи операції щодо випуску та обігу цінних паперів та їх
похідних. У той же час головна риса сучасного фінан-
сового ринку — високий рівень невизначеності, а зна-
чить і високий рівень ризику. Зростання невизначеності
щодо валютних курсів та курсів цінних паперів не єдина
причина високого ризику. Ризик зростає і внаслідок
шахрайства та фіктивних операцій, оскільки інформа-
ція, якою володіють учасники фінансового ринку, є да-

Рис. 1. Обсяги торгів акціями та загальні обсяги торгів на ринку цінних паперів у 2009—2013 рр. в Україні, млрд грн.

Джерело: побудовано автором на основі річного звіту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2013 р.
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леко неповною та асиметричною. У цьому контексті
важливого значення набуває інформаційна складова
інфраструктурного потенціалу, оскільки саме
публічність і відкритість інформації про стан розвитку
фінансового ринку, фінансовий стан його учасників, а
також їх відповідність встановленим критеріям дає мож-
ливість знизити рівень інформаційної невизначеності.
Оцінити стан інформаційної складової інфраструктур-
ного потенціалу можна за непрямими ознаками (обсяг і
своєчасність публічної інформації про стан розвитку
фінансового ринку), а також за прямими — результа-
тивність діяльності наглядових органів (кількість про-
ведених перевірок, виявлених порушень, застосованих
санкцій тощо).

Кожна із описаних складових інфраструктурного
потенціалу фінансового ринку є важливою для оптимі-
зації перерозподілу фінансових ресурсів між економі-
чними агентами. Однак в одній статті неможливо дати
повну оцінку всім складовим, тому зупинимося на стані
розвитку організаційної складової інфраструктурного
потенціалу фінансового ринку.

Як було зазначено вище, розвиток організаційної
складової інфраструктурного потенціалу характери-

зується передусім обсягами торгів цінними паперами
(рис. 1).

На рисунку 1 представлена динаміка торгів акціями
та загальні обсяги торгів на ринку цінних паперів в Ук-
раїні протягом 2009—2013 рр. Тенденція свідчить про
зменшення обсягів торгів акціями, що позитивно на
формуванні фінансового забезпечення реального сек-
тору економіки не позначиться. У практиці країн з ви-
соким рівнем економічного розвитку акції залишають-
ся одним із найзручніших та найдешевших способів за-
лучення фінансових ресурсів для розвитку бізнесу. Тен-
денція, яка намітилася в Україні, свідчить про наявність
нереалізованого потенціалу у сфері торгівлі акціями,
однак, причина полягає не стільки у відсутності інфра-
структури для здійснення торгівлі, а скільки в особли-
востях природи акціонерної власності в Україні та не-
стабільністю макроекономічної ситуації. Все це призве-
ло до падіння частки обсягу торгів акціями на біржово-
му ринку (рис. 2).

Як видно з діаграми, представленої на рисунку 2,
частка обсягу торгів акціями на біржовому ринку у за-
гальному обсязі торгів акціями на ринку цінних паперів
знизилася з 44,11% у 2009 р. до 10,2% у 2013 р. Еко-

Рис. 2. Частка обсягу торгів акціями на біржовому ринку у загальному обсязі торгів акціями в Україні у 2009—2013 рр.

Джерело: побудовано автором на основі річного звіту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2013 р.

Рис. 3. Динаміка обсягу випусків облігацій у 2009—2013 рр. в Україні, млрд грн.

Джерело: побудовано автором на основі річного звіту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2013 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

35www.economy.in.ua

номічні агенти купують акції або з метою
отримання прибутку за рахунок гри на
зміні курсу акцій, або з метою приросту
капіталу, якщо очікується приріст вартості
капіталу емітента у майбутньому. В Ук-
раїні придбати акції з метою приросту ка-
піталу досить складно. оскільки кількість
таких акцій, які обертаються на ринку,
вкрай невелика. Тенденція, яка спостері-
гається в Україні, обумовлена кількома
причинами, зокрема тим, що акції великих
емітентів хоча юридично і знаходяться у
власності багатьох осіб, фактично ж вони
перебувають у власності кількох осіб, які
не зацікавлені у їх продажу. Ще одна при-
чина криється у тому, що більшість насе-
лення не уявляє яким чином можна купи-
ти акції, як ними розпоряджатися у май-
бутньому, як оцінити потенційний прибу-
ток від володіння акціями тощо. У даному
випадку нереалізований потенціал інфор-
маційної складової є однією з причин стри-
мування реалізації організаційної складо-
вої інфраструктурного потенціалу фінан-
сового ринку, що обмежує доступ еконо-
мічних агентів до фінансових ресурсів че-
рез ринок акцій.

Для економіки України другими по вагомості мож-
на вважати операції з облігаціями (рис. 3).

Як видно з діаграми, представленої на рисунку 3, об-
сяги випусків облігацій суттєво зросли у 2011—2012 рр.
Цей інструмент залучення позик є дешевшим, порівняно
з банківськими кредитами, тому зростання обсягу ви-
пусків облігацій є позитивною тенденцією. Однак, незва-
жаючи на тенденцію до зростання, частка операцій з
купівлі-продажу облігацій у загальному обсягу торгів на
ринку цінних паперів залишається вкрай малою (рис. 4).

Як видно з діаграм, представлених на рисунку 4, об-
сяги торгів облігаціями, порівняно із обсягами торгів на
ринку цінних паперів, протягом досліджуваного періо-
ду практично не змінюється, незначне зростання спос-
терігається у 2011—2012 рр. На наш погляд, причинами
такої тенденції є не відсутність попиту на облігації (це
вже наслідок), а недостатній розвиток інформаційної
складової інфраструктурного потенціалу фінансового
ринку. Адже відсутня повна і достовірна інформація про
емітентів, що не сприяє зростанню довіри до цінних па-
перів з боку потенційних покупців.

ВИСНОВКИ
Таким чином, результати аналізу розвитку організац-

ійної складової інфраструктурного потенціалу фінансо-
вого ринку засвідчили, що однією з головних причин галь-
мування його максимальної реалізації в Україні є не тільки
макроекономічні проблеми, але і недостатній рівень роз-
витку інформаційної складової інфраструктурного потен-
ціалу. Склалася ситуація, коли внаслідок неповноти та аси-
метричності інформації економічні агенти не довіряють
ринку акцій та облігацій, внаслідок чого доступ економіч-
них агентів до тимчасово вільних фінансових ресурсів сут-
тєво обмежується. Ключ до подолання описаної пробле-
ми полягає у всебічній інформаційній підтримці потенцій-
них покупців цінних паперів, при чому цінність має не
тільки загальна інформація про емітента, але й усебічна
інформація про торговців цінними паперами. Саме подо-
лання інформаційного вакууму стане одним із перших
кроків до зростання довіри до фінансового ринку та реа-
лізації його інфраструктурного потенціалу.
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ВСТУП
Світова фінансова криза 2008—2009 років дозволила

вкотре пересвідчитися, що економіка України є надзви-
чайно чутливою до різних проявів зовнішніх збурень, чим
пояснюється суттєвий вплив глобальних дисбалансів на
процеси всередині країни. Зокрема після настання фінан-
сової кризи репатріація капіталів банків розвинених країн
і призупинення кредитних ліній викликали негативні мак-
роекономічні наслідки для економіки України, яка зіткну-
лася з проблемами кредитування і додаткового наванта-
ження на обмінний курс гривні, що в свою чергу призве-
ло до значного здешевлення національної грошової оди-
ниці. В результаті це негативно позначилося на стані ре-
ального сектора економіки та добробуті населення краї-
ни. Водночас заходи, спрямовані на стабілізацію в розви-
нених країнах, сприяли підвищенню їх привабливості для
інвесторів, що викликало подальший відтік капіталу з
України.

УДК 338.124:330.43+339.727.2

О. В. Баженова,
к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ
ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА ВОЛАТИЛЬНІСТЬ
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

O. Bazhenova,
PhD, Associate Professor, Associate Professor of Economic Cybernetics Department,
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

THE THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF FOREIGN CAPITAL INFLOW IMPACT
ON THE ECONOMIC GROWTH VOLATILITY IN UKRAINE

У статті розглянуто ефекти від припливу іноземного капіталу та його "раптових зупинок" на еконо-
міку країни-реципієнта та досліджено вплив на волатильність економічного зростання в Україні таких
форм іноземного капіталу, як прямі іноземні інвестиції, позики банківського сектору та облігації й інші
довгострокові боргові цінні папери. Обгрунтовано, що падіння ВВП у кризовий період в основному було
обумовлено припливом іноземного капіталу в банківський сектор, який і викликав бум валютного кре-
дитування в Україні в передкризовий період. Показано, що приплив прямих іноземних інвестицій не
здійснював істотного впливу на падіння економіки в Україні. Доведено, що суттєвий вплив на вола-
тильність економічного зростання в кризовий період відповідно до проведених розрахунків зумовлював
також темп зростання ВВП у країнах Європейського Союзу, звідки і спостерігався основний приплив
капіталу в банківський сектор.

The paper considers the effects of the foreign capital inflow and its "sudden stops" on the economy of the
recipient country and examines the impact of such forms of foreign capital as foreign direct investment, loans,
banking and bonds and other long-term debt securities on economic growth volatility in Ukraine. It is proved
that the decline in GDP during the crisis period was mainly due to the inflow of foreign capital to the banking
sector, which caused a boom of foreign currency lending in Ukraine in the pre-crisis period. It is shown that the
inflow of foreign direct investment has not significant impact on the economic downturn in Ukraine. Also it is
proved that according to the calculations the growth rate of GDP in the European Union countries which were
the main source of capital inflow into the banking sector significantly influenced the economic growth volatility
in Ukraine during the crisis period.
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З точки зору зовнішньої стійкості економіки основні ек-
зогенні ризики для України, в першу чергу, пов'язані з не-
стабільністю економічного зростання в світі, країнах-парт-
нерах та останнім часом і геополітичною напруженістю в регі-
оні. Так, зокрема серед основних зовнішніх ризиків у 2014 ро-
ці експерти відзначають "розрив з РФ торгово-економічних
зв'язків", "рецесію економіки РФ через введення санкцій з
боку країн світу", "подальше ускладнення зовнішньоеконо-
мічних відносин з країнами-членами МС", "повільне віднов-
лення розвитку світової економіки" тощо [1].

Розглядаючи перспективи розвитку світової економіки
та провідних економік світу, зауважимо, що за прогнозом
Міжнародного Валютного Фонду у 2014 році світове зрос-
тання прогнозується на рівні 3,4%, у 2015 році — 5% (для
порівняння, у 2013 році цей показник складав 3,2%). В США
у 2014 році за оцінками експертів МВФ очікується несуттє-
вий спад економіки порівняно з 2013 роком до 1,7%, у 2015р.
— пожвавлення економічного розвитку з темпом 3% [2, с.
3]. У той же час економіка зони євро у 2014—2015 рр. зрос-
татиме з темпами 1,1% та 1,5% (за квітневим прогнозом ці
показники становили відповідно 1,1% та 1,4% [3, с. 181])1 .

______________________________________
1 Зазначимо, що у 2013 році економіка єврозони скоротила-

ся на 0,4%.
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Говорячи про економічний розвиток в світовому масш-
табі, неможливо не згадати Китай, економічне зростання
якого характеризуватиметься деяким уповільненням. Так,
в 2014 році тут очікується зростання на рівні 7,4%, в 2015 —
7,1%, завдячуючи проведенню урядових заходів з метою ак-
тивізації економіки. Варто відмітити, що у 2013 році еконо-
міка "піднебесної" зростала з темпом 7,7% [2, с.3]. На нашу
думку, це не може не відобразитися на зростанні в розви-
нених країнах, сприяючи зменшенню зовнішнього попиту
на їх продукцію, та спаду на товарних ринках, що залежать
від попиту з боку Китаю.

У 2014 році також очікується уповільнення зростання і
в Росії з темпом 0,2% на відміну від 1,3%-ого зростання у
2013 році, що матиме безпосередні наслідки для економіки
України, особливо приймаючи до уваги також й двосторонні
санкції між країнами.

Очікуване зростання світової економіки в основному
буде завдячувати зниженню довгострокових процентних ста-
вок, ступеня бюджетної консолідації та м'якій грошово-кре-
дитній політиці в більшості розвинених країн [2]. Свого часу
збільшення довгострокових процентних ставок і волатиль-
ності фінансових ринків в зоні євро призвели до відтоку кап-
італу з України, падінню цін на акції та девальвації національ-
ної валюти. При цьому попит на продукцію традиційного
українського експорту на зовнішніх ринках характеризувався
суттєвим стисненням та супроводжувався погіршенням умов
торгівлі в силу запровадження протекціоністських заходів ос-
новними країнами-партнерами України [4].

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На думку науковців, основними факторами зовнішньо-

економічної стійкості є збалансованість рахунку поточних опе-
рацій платіжного балансу та стійкість зовнішнього боргу. В
основі першого підходу лежить макроекономічне підгрунтя
зовнішньої стійкості, а другого — здатність країни зберігати
довіру і привабливість для іноземних інвесторів [5, с. 5—6].

У сучасних умовах джерелом зовнішньої вразливості тієї
чи іншої економіки в основному слугують залучення інозем-
ного капіталу, що в результаті має наслідком накопичення зов-
нішньої заборгованості, та приплив коштів по поточних опе-
раціях з ціллю забезпечення збалансованості зовнішнього сек-
тору. "Слугуючи засобом розподілення ризиків макроеконо-
мічних коливань між резидентами та нерезидентами країни у
поточних періодах, зовнішні зобов'язання стають джерелом
ризиків розбалансованості у майбутніх періодах" [5, c. 6].

За умови часткового обмеження чи взагалі припинення
доступу до зовнішніх джерел фінансових ресурсів не-
обхідність погашення накопиченої заборгованості та зба-
лансування зовнішньоекономічного сектору викликає появу
дестабілізуючих процесів в економіці країни. Водночас
навіть значні коригування зовнішньоторговельного балан-
су із застосуванням різних інструментів валютної політики
не дозволяють подолати обмеженість доступу до капіталу
через занадто великі обсяги зовнішніх зобов'язань [5, с. 6].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед наукових робіт, в яких досліджуються теоретичні

та практичні питання припливу іноземного фінансового ка-

піталу, його "раптових зупинок" (так звані "sudden stops")
та впливу на стан економіки країни, її зовнішню стійкість
необхідно виділити дослідження таких зарубіжних вчених,
як А. Арістовнік, О. Бланшар, А. Гош, Е. Гурвіча, Г. Калво,
Ж.-М.Мілезі-Феретті, М. Обсфельд, Дж. Острі, А. Разін,
Дж. Рахман, К. Рогоф, Н. Рубіні, І. Прилепського, Дж. Сакс,
В. Сєнчагова, Дж. Хорн та ін.

Питання забезпечення стійкості економіки України та-
кож розглядаються і в роботах вітчизняних вчених, серед
яких В. Геєць, Я. Жаліло, С. Ніколайчук, М. Скрипниченко,
Т. Тищук, С. Шумская та ін.

Однак, незважаючи на посилену увагу до цієї проблеми
з боку науковців та практиків, невирішеними залишаються
питання дослідження наслідків надмірного припливу іно-
земного фінансового капіталу в Україну та його впливу на
волатильність економічного зростання в кризові періоди.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є дослідження ефектів від припливу

іноземного капіталу і його "раптових зупинок" на економіку
країни-реципієнта в контексті зовнішньої стійкості економі-
ки та емпірична перевірка ефекту від припливу різних форм
іноземного капіталу (прямі іноземні інвестиції, позики банкі-
вського сектору, облігації та інші довгострокові боргові цінні
папери) на волатильність економічного зростання в Україні.
Окремий інтерес представляє також емпіричне дослідження
впливу темпу зростання ВВП у країнах Європейського Союзу,
звідки спостерігався основний приплив капіталу в банківсь-
кий сектор, на темп економічного зростання України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Трактуючи зовнішню стійкість економіки з позицій пла-
тоспроможності, зазначимо, що здатність економіки пла-
тити і обслуговувати свої боргові зобов'язання в строк оці-
нюється за допомогою "міжчасового обмеження, яке перед-
бачає достатність дисконтованої вартості первинного саль-
до поточного рахунку для погашення і обслуговування бор-
гових зобов'язань"  [5, с. 7].

Поточний рахунок платіжного балансу України2  (рис.
1) характеризується стійким негативним сальдо, починаю-
чи з третього кварталу 2005 року (виняток становлять третій
квартал 2006 року і другий квартал 2010 року, що пояснюєть-
ся наявністю позитивного сальдо балансу товарів і послуг).
В основному це пояснюється стійким дефіцитом балансу
товарів і послуг, враховуючи значну залежність експорту
(в силу його сировинного характеру) від цінової кон'юнк-
тури на світових товарних ринках та наявність значної час-
тки імпорту мінеральних продуктів в загальному обсязі
імпорту. Це, в кінцевому підсумку, призводить до значної
уразливості вітчизняної економіки.

Повертаючись до ситуації, що склалася в Україні в кри-
зовий період, зазначимо, що з початком кризи суттєве па-
діння зовнішнього попиту, а від так і несприятлива кон'юн-
ктура на світових ринках традиційного українського екс-
порту призвели до скорочення експорту (водночас імпорт
товарів продовжував зростати більшими темпами ніж екс-
порт), а від так і до уповільнення економічного зростання.

 Водночас продовжує стрімко зростати боргове наван-
таження на економіку. Динаміка валового зовнішнього бор-
гу з 2004 по 2014 рр.3 свідчить про його стійке зростання,
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Рис. 1. Динаміка сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу України
(у млн дол. США) протягом 1998—2014 рр.

______________________________________
2 За даними Національного банку України (www.bank.gov.ua).
3 За даними Національного банку України (www.bank.gov.ua).
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темпи якого не досить суттєво зменшилися після 2008—
2010 рр. (рис. 2).

Слід також зазначити, що прискорення зростання
валового зовнішнього боргу може бути причиною знач-
них коливань обмінного курсу національної валюти

(особливо ревальвації гривні),
"надування" цінових бульба-
шок і, відповідно, збільшення
ризиків кризових явищ в Україні.
Водночас прямі іноземні інвес-
тиції (ПІІ) в Україну залиша-
ються вельми незначними (рис.
3). При цьому зауважимо, що
на сучасному етапі розвитку
економіки загрозливим сигна-
лом є відтік прямих іноземних
інвестицій з України в першо-
му кварталі 2014 р.

Аналізуючи географічну
структуру ПІІ, відзначимо, що
країною, звідки надходить ос-
новна частина прямих інвестицій,
залишається Кіпр, що є сигналом
про репатріацію капіталів, рані-
ше вивезених з України.

На думку експертів Націо-
нального інституту стратегічних
досліджень, згідно з базовим
сценарієм розвитку економіки
України при дефіциті поточного
рахунку платіжного балансу "на

рівні близько 6% ВВП існують ризики виснаження міжна-
родних резервів до рівня, нижчого тримісячного обсягу
імпорту" [5, с. 16].

Різко збільшується в період кризи і після неї боргове
навантаження на економіку через істотне накопичення зов-

Рис. 2. Динаміка валового зовнішнього боргу України у 2004—2014 рр. (у млн дол. США)

Рис.3. Прямі іноземні інвестиції в Україну (у млн дол. США) у 1998—2014 рр.

Рис. 4. Приріст резервних активів в Україні у 1998—2014 рр.
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нішнього боргу та девальвацію обмінного курсу гривні, що
провокує значні коливання приросту резервних активів, а в
кінцевому рахунку їх зменшення (рис. 4).

За свідченням багатьох економістів, значний приплив
фінансового капіталу в Україну з-за кордону в основно-
му пов'язаний із збільшенням валютного кредитування
резидентів, темпи зростання якого наведені в таблиці 1.
Зауважимо, що після 2009—2013 рр. тільки вперше за ре-
зультатами шести місяців 2014 року приріст обсягу кре-
дитів в іноземній валюті був додатній. При цьому обсяг
кредитів резидентам у національній валюті почав змен-
шуватися (з 40,4% у 2008 році до в середньому 10,8% — у
2013). Зокрема за шість місяців 2014 року цей показник
становив 11,1%.

Отже, після кризи 2008—2009 рр. чутливість економіки
до впливу зовнішніх шоків була знижена, відсутня переоці-
нка національної валюти в результаті значного припливу
іноземного капіталу в країну [4]. Цьому значною мірою
сприяли вжиті заходи з обмеження неконтрольованого при-
току капіталу в Україну.

Так, з червня 2008 року в Україні діє порядок резер-
вування, згідно з яким банк зобов'язаний резервувати
кошти за кожною операцією залучення депозиту або
кредиту в іноземній валюті на термін, що не перевищує
183 календарних дня, від нерезидентів у розмірі 20
відсотків від загальної суми операції4. При цьому відсот-
ки на суму резервування Національним банком не нара-
ховуються (у зарубіжній практиці такі резервні вимоги
називаються unremunerated reserve requirements (URR)).
Водночас Національний Банк України зобов'язав банки
резервувати кошти в сумі, яка відповідає обсягу сфор-
мованого резерву за кредитними операціями в іноземній
валюті з позичальниками, у яких відсутні документаль-
но підтверджені очікувані надходження валютної вируч-
ки, що діють на основі договорів, укладених після 27
грудня 2008 року5. При цьому банк самостійно визначає
суму коштів для резервування, виходячи з обсягу резер-
ву для компенсації можливих збитків за кредитними опе-
раціями в іноземній валюті.

У даний час з метою стабілізації ситуації на валютно-
му ринку Національний банк запровадив обов'язковий про-
даж надходжень в іноземній валюті із-за кордону на
міжбанківському валютному ринку України (постанова
Правління Національного банку України № 515 від 20 сер-
пня 2014 року "Про врегулювання ситуації на валютному
ринку України").

Таким чином, неконтрольований приплив іноземного
капіталу в Україну викликав появу низки дестабілізуючих
тенденцій в економіці. Це, насамперед, пов'язано з тим, що
надмірний приплив капіталу призвів до відхилень обмінно-
го курсу, надування пузирів на ринку активів, що збільши-
ло фінансову нестабільність і підвищило ризик розвитку
кризових явищ [6].

Зупинимося на теоретичних засадах ефектів від припли-
ву іноземного капіталу і його "раптових зупинок" на еконо-
міку країни-реципієнта.

Згідно з [7, с. 37—38], в умовах немонетарної економі-
ки виконується така тотожність:

CI = CAD,
де CI позначає приплив капіталу, а CAD — дефіцит ра-

хунку поточних операцій платіжного балансу для обміню-
ваних товарів.

В умовах же монетарної і немонетарної економік,
враховуючи відмінності між обмінюваними та необміню-
ваними благами, ця тотожність прийме наступний виг-
ляд:

CAD =D - GNP = D* - GDP* - NFTA,
де D — сукупний попит, D* — сукупний попит на об-

мінювані блага, GNP — валовий національний продукт,
GDP* — валовий внутрішній продукт обмінюваних благ,
NFTA — чистий трансфер факторних благ з-за кордо-
ну.

Періоди стабільного припливу іноземного капіта-
лу CI характеризуються значним рівнем CAD. При
цьому "раптові зупинки" CI викликають скорочення
CAD і,  відповідно, зменшення попиту на обмінювані
блага.

За умови реального обмінного курсу зниження по-
питу на обмінювані блага може супроводжуватися і
зниженням попиту на необмінювані.  Враховуючи
гнучкість цін, це призводить до підвищення реального
обмінного курсу. У цьому контексті "раптові зупинки"
призводять до збільшення розмірів кредитів для секто-
ра необмінюваних товарів і в майбутньому до можли-
вих банкрутств. Збиток, пов'язаний із зазначеними зу-
пинками, залежить від ступеня пристосування до паді-
ння величини CAD.

При цьому, чим більше частка споживання в D і D*, тим
більш значним буде збиток реальній економіці в результаті
спаду CAD [7, с. 38].

Для монетарної економіки описана вище тотожність
прийме наступний вигляд [7, с. 42]:

CI = CAD + IR,
де IR — обсяг накопичених міжнародних резервів.
У цьому випадку падіння припливу капіталу і, отже, ве-

личини CAD може бути компенсовано зменшенням міжна-
родних резервів.

Розглянемо балансову тотожність центрального банку:
IR + NDA = M,
де NDA, M — чисті внутрішні активи і грошова маса

підвищеної сили.
У разі раптового зменшення припливу іноземного ка-

піталу центральний банк буде змушений продати частину
міжнародних резервів для забезпечення падіння CAD на
меншу величину, ніж спад в CI.

У той же час відтік капіталу може бути викликаний
збільшенням внутрішніх процентних ставок. В цьому
випадку центральному банку доцільніше збільшити
NDA, що призводить до подальшого збільшення M і,
отже, до девальвації. При проведенні інтервенцій на
валютному ринку можливе зменшення міжнародних
резервів центральним банком.

При режимі фіксованого обмінного курсу це при-
зводить до збільшення вразливості центрального бан-
ку до різного роду спекулятивних атак. У цьому випад-
ку найбільш прийнятним буде зменшення попиту на ак-
тиви, деноміновані в національній валюті і конвертація
деномінованих у валюті зобов'язань в зобов'язання, де-
номіновані в національній валюті [7, с. 44].

Подібно до дослідження, описаного в роботі [6], пе-
ревіримо справедливість положення про залежність во-
латильності реального ВВП від різних форм припливу
іноземного капіталу в економіку України6. Для цього

______________________________________
4 Постанова Національного банку України №171 "Про затвердження Правил резервування коштів за залученими уповноваже-

ним банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті від нерезидентів" від 18.06.2008 р.
5 Постанова Національного банку України № 82 "Про затвердження Порядку резервування коштів  за сформованими резерва-

ми за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних над-

ходжень валютної виручки" від 11.03.2013 р.
6 У дослідженні використано щоквартальні дані Держкомстату України, Національного банку України та дані з сайту http://

epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ за період з першого кварталу 1998 року по другий квартал 2013 року.

* За 2013—2014 рр. вказано середні значення за рік, розраховані автором.

Таблиця 1. Процентна зміна в річному вимірі обсягу кредитів,
виданих резидентам в іноземній валюті депозитними корпораціями

(крім Національного банку України)

Джерело: Національний банк України (www.bank.gov.ua).
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використаємо регресійні моделі бінарного вибору, за-
лежною змінною у яких виступила фіктивна (бінарна)
змінна crisis, що характеризує відхилення темпу зрос-
тання ВВП від свого середнього значення більш ніж на
10 в.п. Вона приймає значення 1 в період з четвертого
кварталу 2008 р. по четвертий квартал 2009 р. та зна-
чення 0 для всіх інших періодів спостереження. Резуль-
тати оцінки регресійних моделей представлені в таблиці
2.

Отримані результати дозволяють констатувати, що
падіння ВВП більш ніж на 10 в.п. (кризовий період) в ос-
новному залежить від припливу іноземного капіталу саме
в банківський сектор, який і викликав бум валютного кре-
дитування в Україні в передкризовий період. Це спрово-
кувало значний спад в результаті "раптової зупинки" при-
пливу капіталу. При цьому приплив прямих іноземних
інвестицій не здійснював істотного впливу на падіння еко-
номіки. Також суттєвий вплив на залежну змінну зумов-
лював темп зростання ВВП в країнах Європейського Со-
юзу, звідки і спостерігався основний приплив капіталу в
банківський сектор. Результати оцінювання також про-
демонстрували незначний вплив облігацій та інших дов-
гострокових боргових цінних паперів на спад ВВП Украї-
ни.

Це підтверджує той факт, що найбільш ризикованими є
позики в іноземній валюті, найменш ризикованими — прямі
іноземні інвестиції.

ВИСНОВКИ
Таким чином, невід'ємними факторами забезпечен-

ня зовнішньої стійкості економіки є залучення прямих
іноземних інвестицій і вживання заходів з протидії не-
контрольованим припливам та відтокам іноземного ка-
піталу. Залучення ж короткострокового банківського
капіталу у вигляді позик в іноземній валюті тільки по-
силює зовнішню нестійкість в довгостроковій перспек-
тиві.

Разом з тим, залучення боргового капіталу з метою
підтримки обмінного курсу національної грошової оди-
ниці на певному рівні сприяє збільшенню боргового на-
вантаження на економіку, що в кінцевому підсумку при-
зводить до схильності економіки до впливу зовнішніх збу-
рень.

Тому для збалансування зовнішнього сектора пови-
нен використовуватися комплекс заходів, що включає як
інструменти монетарної, так і фіскальної політики,
інтервенції на валютному ринку, заходи з контролю над
припливом капіталу. Залучення ж боргових коштів має
здійснюватися з урахуванням можливого впливу на зни-
ження зовнішньої стійкості економіки. Однак необхід-
но констатувати, що застосування тих чи інших інстру-
ментів залежить від багатьох факторів, серед яких на-
самперед — стан економіки і розмір міжнародних ре-
зервів.
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 Залежна змінна 
Незалежні змінні Фіктивна змінна crisis 

Прямі іноземні інвестиції  -0,001 

(-0,445) 

  

Облігації та інші 
довгострокові боргові цінні 
папери  

  -0,001*** 

(-1,651) 

 

Позики банківського 

сектору 

 -0,008** 

(-2,521) 

 -0,0066* 

(-2,770) 

Темп зростання ВВП країн 

Європейського Союзу 

-0,810** 

(-2,11) 

   

Константа -1,166** 

(-2,345) 

-6,933*** 

(-1,902) 

-2,3* 

(-3,858) 

-7,89* 

(-2,602) 

Кількість спостережень  52 46 54 54 

Коефіцієнт детермінації 
МакФейдена 

0,768 0,779 0,178 0,739 

Таблиця 2. Результати оцінки регресійних моделей

У дужках наведені значення t-статистик. Позначення *, ** та *** вказують на значимість відповідних коефіцієнтів при 1%, 5% і

10% похибці.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Контроль одна з найважливіших функцій, що забез-

печує діяльність підприємства. Відсутність контролю
унеможливлює існування будь-якої організаційної
структури. Тому в усі часи проблемі контролю була, є й
буде присвячена велика увага. Але для того, щоб конт-
роль був ефективним та приносив користь підприємству
необхідно щоб він відповідав певним принципам. До-
слідження, узагальнення та визначення принципів кон-
тролю є актуальним питанням сьогодення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемі контролю присвячено багато наукових

праць, в яких викладено результати дослідження за
різноманітними напрямами контрольної діяльності, зок-
рема підприємств. Не можливо сказати, що питанню
дослідження, узагальнення та визначення нових прин-
ципів контролю не приділяється увага науковців. Навпа-
ки, наукових праць за цим напрямом дуже багато [25, 8,
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26, 2], але, на нашу думку, недостатньо висвітлено прин-
ципи контролю економічного розвитку підприємства.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета статті — сформулювати принципи контролю,

що не тільки визначають функціонування підприємства,
але й забезпечують його економічний розвиток.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Зазначимо, що принцип — це "…основне вихідне
положення якої-небудь наукової системи, теорії, ідео-
логічного напряму… або… Особливість, покладання в
основу створення або здійснення чого-небудь, спосіб
створення або здійснення чогось…" [18, с. 941].

Відповідно до Всесвітньої енциклопедії: філософія,
принцип (основа, початок, першопричина, походження)
— "…це основа певної сукупності фактів або знань, ви-
хідний пункт пояснення або керівництва до дії… Прин-
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цип обумовлює необхідність, закон становлення явищ…"
[19, с. 824—825].

Розуміння принципу залежить від напрямку його
дослідження (рис. 1) [19, с. 824—825].

Принцип є важливою категорією, яка визначає фун-
кціонування будь-якої організаційної структури. Так,
наприклад, відповідно до Рекомендацій Базельського
комітету з банківського нагляду, оцінку якості системи
внутрішнього контролю кредитної організації визначає
саме набір принципів [11].

Головна мета контролю попередження помилок та
втрат, і саме такі принципи, які сприяють досягненню
зазначеної мети, визначають науковці [25; 8; 26; 2]:

— всеосяжність, тобто моніторинг внутрішніх і
зовнішніх факторів, які впливають на роботу підприєм-
ства;

— централізація, тобто фактичну інформацію необхі-
дну для контролю повинні готувати незацікавлені особи;

— гнучкість, тобто зміни у системі контролю повинні
відповідати змінам у структурі підприємства;

— своєчасність, тобто усувати порушення та помил-
ки треба до того, як вони завдадуть підприємству бага-
то лиха;

— стратегічна спрямованість, тобто орієнтований на
основні напрямки розвитку підприємства;

— економічність, тобто витрати від здійснення кон-
тролю не повинні перевищувати вигоди від його
здійснення;

— випереджання, тобто контроль повинен бути на-
правлений на запобігання кризових ситуацій;

— індивідуальність, тобто контроль повинен бути
направлений на конкретний об'єкт, процес, явище;

— виключення, тобто контрольна реакція спрацьо-
вує лише за умови значного відхилення від стандартів і
правил;

— визначеність, тобто методи контролю повинні
відповідати об'єкту контролю і бути зрозумілими для
робітників підприємства;

— орієнтованість на людський фактор, тобто конт-
роль повинен бути об'єктивний і неупереджений;

— помірність, тобто контроль не повинен бути то-
тальним та заважать роботі підприємства;

— плановість, тобто головні атрибути контролю (по-
рядок, строки, обсяг) повинні бути запланованими;

— раптовість, тобто контроль повинен бути неспо-
діваним, що робить його більш ефектним;

— системність, тобто контролю підлягають усі сто-
рони підконтрольного об'єкта;

— регулярність, тобто контроль здійснюється по-
стійно, безперервно, відповідно до характеру і власти-
вості діяльності;

— законність, тобто контролери повинні діяти від-
повідно до норм законів;

— об'єктивність, тобто проведення контролю і по-
дання його результатів повинно бути правдиве, повне й
безпристрасне;

— конкретність, тобто необхідно здійснювати пере-
вірку конкретних явищ і подій;

— незалежність, тобто відсутність силового, ма-
теріального та морального впливу на суб'єкт контро-
лю;

— гласність, тобто результати контролю доводять-
ся до відома відповідних зацікавлених або законодавчо
обумовлених осіб. При цьому потрібно коректно до-
тримуватися принципів конфіденційності та збережен-
ня комерційної таємниці;

— ефективність та дієвість, тобто своєчасне вияв-
лення порушень та оперативне забезпечення їх виправ-
лення;

— науковість, тобто здійснення контролю повинно
базуватися на досягненнях науки і техніки та передо-
вого досвіду;

— повнота, тобто детальне вивчення всіх фактів, що
мають відношення до об'єкта контролю.

Багато уваги принципам контролю приділяється у
дисертаційних роботах.

Так, Кузик Н.П. у своїй роботі "Система внутріш-
нього контролю в акціонерному товаристві" робить вис-
новок, що успішне виконання поставлених завдань бу-
дується на визначених принципах, які мають фундамен-
тально-методологічне значення для побудови системи
внутрішнього контролю в акціонерному товаристві. До
таких принципів відносять [17]: відповідальності; зба-
лансованості контрольних дій; безперервність; взаємодії
й координації; комплексність; делегування повнова-
жень; пріоритетність; дієвість; інтеграція; підконт-
рольність; цільова спрямованість; превентивність конт-
рольних дій.

Рис. 1. Напрямки дослідження сутності принципу

Напрями дослідження сутності принципу 

У посткантіанській 

традиції принцип 

розрізняють на 

конститутивний 

регулятивний 

онтологічна основа деякої дійсності 

інструментальна основа той чи іншої 
діяльності 

У логіці принцип 

це 

основоположне поняття системи, що являє собою 

узагальнення та поширення деякого положення на всі 
області з яких цей принцип абстраговано 

У етиці принцип це внутрішнє переконання, що є основою загальної установки 

по відношенню до дійсності, норм поведінки та діяльності 

субстанція, що для свого існування потребує тільки себе и нікого 

крім себе. Ця субстанція дає можливість зрозуміти буття та 

основоположення філософії як дослідження питання про буття 

В античності 
онтологічне 

визначення 

принципу 

Предмет 
дослідження 

природа (Мілетська школа) 

ідеальні сутності (піфагорійці, Платон) 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

43www.economy.in.ua

Грамотна будова системи внутрішнього контролю
незалежно від організаційно-правової форми, розмірів,
видів і масштабів діяльності економічного суб'єкту ба-
зується на відповідності вказаним принципам. Одночас-
но дотримання таких принципів забезпечує ефективне
функціонування, стабільність і оптимальний (в межах
визначених цілей) розвиток акціонерного товариства,
збереження та ефективне використання його виробни-
чо-фінансового потенціалу [17].

У свою чергу Акєнтьєва О. Б. у роботі "Підвищення
економічної ефективності системи внутрішнього конт-
ролю підприємства" зазначає, що в теорії економічного
контролю чітко не визначені принципи, що є основою
будови системи внутрішнього контролю українських
підприємств при їх реорганізації та спрямованості
України на європейську інтеграцію [1].

Акєнтьєвою О. Б. визначені принципи внутрішньо-
го контролю що враховують особливості його органі-
зації та функціонування [1]:

— належність — адміністрація або власники
підприємств установлюють належну систему внутріш-
нього контролю і забезпечує її функціонування;

— планування — характер та зміст планової конт-
рольної роботи на підприємстві;

— динамічність — перманентне приведення у
відповідність мети та спонукальних мотивів контрольної
діяльності;

— адаптивність — установлення балансу внутрішніх
можливостей розвитку системи внутрішнього контро-
лю та зовнішніх, що визначаються зовнішнім середови-
щем;

— саморегуляція — корегування системи внутріш-
нього контролю та підтримання їх оптимальних пара-
метрів відповідно до змін функціонування на макрорівні
та макрорівні;

— постійність — функціонування системи контро-
лю, стале або ефективне, сприяє зменшенню схильності
до ризику і дозволяє своєчасно виявляти випадки шах-
райства, порушень та інших відхилень від норм, що впли-
вають на діяльність суб'єктів господарювання.

Так, Дрозд І. К. в праці: "Система фінансово-еконо-
мічного контролю в Україні" пропонує врегульовані
міжнародними нормами та національним законодав-
ством, принципи законності, об'єктивності, незалеж-
ності, гласності, плановості, безперервності, ефектив-
ності, доповнити новими принципами [5]:

— розподілом контрольних повноважень що перед-
бачає розмежування функцій ініціювання та виконання
контролю між суб'єктами;

— процесного підходу до контролю з використан-
ням інформаційних технологій (передбачає досліджен-
ня процесів, які відбуваються в економічних системах);

— органічної єдності контролю в процесах управ-
ління, що передбачає убудованість контролюючої
функції в технологічні автоматизовані процеси;

— гуманізму що враховує особливу поведінку лю-
дей у контрольних ситуаціях.

На думку Дрозд І.К., дотримання цих принципів дає
змогу забезпечити можливість практичного застосуван-
ня методик контрольної діяльності.

На нашу думку, контроль був би більш функціональ-
ним, ефективним та спрямованим на економічний роз-
виток, якби відповідав наступним принципам: каузаль-
ності, темпоральності, еквіфінальності, стратифікації,
пропорційності, субсідіарність, диференціації, інваріан-
тності.

Для того, щоб пояснити вибір цих категорій в якості
принципів, необхідно надати характеристику цих понять.

Каузальність — причинність. У філософському кон-
тексті поняття, яке визначає зв'язок явищ, один з кот-
рих є причиною, що обумовлює якусь дію, другий —
наслідок. Зв'язок причини та наслідку є необхідним,
тобто якщо є причина та відповідні умови, то виникне і
наслідок. Таким чином, каузальність визначалась як

форма загального зв'язку явищ, як внутрішній зв'язок
між тим, що вже є, та тим, що їм породжується, ще
тільки стає. Існувала думка відносно відмінності
каузальності від інших видів зв'язку які характеризують-
ся кореляцією одного явища другому [16, с. 476]. Почи-
наючи з Д. Юма, вважається, що слідство не завжди
міститься в причині, або передумові. Заперечуючи
об'єктивність каузальності, Д. Юм вказував на су-
б'єктивність сприйняття її як такої. Неприйняття необх-
ідної каузальності, визначає нелінійність розвитку.
В теорії управління каузальність визначають як причин-
ну взаємозумовленість і інерційність процесів у керо-
ваних об'єктах і системах [15].

Темпоральність — протяжність у часі, але вона не
виражена в одиницях часу. Темпоральна протяжність
об'єкта (системи) така сама характеристика, як його
розміри у просторі. Темпоральність можна визначити
як проміжок часу на якому може бути встановлена ви-
черпана специфічність об'єкта (системи), процесу, дії.
Найбільш близьке за змістом значення до темпораль-
ності це характерний час процесу. Але темпоральність
лише опосередковано пов'язана с характерним часом,
тобто з тим, що вимірюється в хвилинах та часах, а виз-
начається вмістом подій в зазначений проміжок часу
[24].

Темпоральність характеризується складністю, тоб-
то насиченістю подій. Для розуміння слід провести ана-
логію з просторовою складністю об'єкта (системи), яка
визначається не його розмірами, а кількісним різнови-
дом елементів і зв'язків [24].

Якщо об'єкт (систему) розглядають як просторову,
то вони у кожний момент часу мають структуру, яка
обумовлена фіксованими зв'язками елементів. Темпо-
ральні об'єкти (системи) представлені послідовністю
подій, які також як просторові частини об'єкта (систе-
ми) можуть визначатися як елементи, які утворюють їх
розподілену у часі темпоральну структуру [24].

Темпоральність враховує причинно-наслідкові
зв'язки в умовах часу, вона використовується з метою
опису різноманітних явищ та їх взаємозв'язків по шкалі
часу.

Еквіфінальність — властивість системи, незалежно
від початкового стану та зміни середовища, досягати
відповідного стану, визначеного лише її власною струк-
турою [6].

Еквіфінальність — властивість динамічної системи
різноманітними шляхами досягати одного й того ж ре-
зультату, незалежно від зміни середовища, та маючи
різний початковий стан. Еквіфінальність — це катего-
рія, яка частіше притаманна відкритим системам, але має
значення для будь-якої економічної системи. При роз-
робці системи необхідно врахувати створення механіз-
му забезпечення виходу системи за визначений час на
кінцеві економічні параметри. Досягнення кінцевих ре-
зультатів може бути здійснено різними шляхами, з
різним рівнем поточних та разових витрат. Але треба
це вирішити шляхом вибору економічно доцільного ва-
ріанту, який забезпечує створення у системі механізму
еквіфінальності, що є головною умовою її сталого фун-
кціонування. Одна й та сама система має різні варіанти
забезпечення еквіфінальності. Таким чином, для функ-
ціонування системи, тобто переходу з початкового ста-
ну до результату, необхідно визначити окремі групи
критеріїв для окремих варіантів переходу. Це обумов-
лено тим, що в економічних системах умови еквіфіналь-
ності визначають поняття оптимальності якості управ-
ління як багатокритеріальну оптимізацію. Відповідно,
еквіфінальність є необхідною умовою визначення за-
конів функціонування складних систем [7].

Стратифікація — упорядкування елементів системи
за рівнями (стратами) для ієрархічного описання систе-
ми [21]. Термін показує відмінності між різними рівня-
ми, розташування будь-чого в ієрархічній структурі в
залежності від якісних або кількісних характеристик.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 11/201444

Пропорційність — розмірність, правильне співвідно-
шення частин. Пропорційність передбачає находження
у визначеному кількісному співвідношенні, відповідності
з чим-небудь [20].

З розвитком економіки роль пропорційності зрос-
тає, оскільки зростає диференційованість економіки і
залежність між її ланками, процесами, територіями
тощо. Порушення пропорційності гальмує розвиток
економіки, призводить до значних матеріальних втрат,
загострює суперечності в суспільстві [10].

Субсідіарність — організаційний та правовий прин-
цип, відповідно до якого задачі повинні вирішуватися
на самому низькому рівні, на якому їх рішення буде
найбільш ефективне [22].

У загальному розумінні субсідіарність — це наділен-
ня владою найнижчих ланок інституціональної ієрархії,
логічне обгрунтування розподілення повноважень між
різноманітними рівнями управління. Там де можливо,
повноваження спочатку надані найнижчим ланкам уп-
равління, і тільки, у тому випадку, якщо вони невзмозі
вирішити визначене завдання, воно передається на більш
вищу ланку [23].

Диференціація — розподіл цілого на різноманітні
частини, форми, ступені [4]. Це розшарування, поділ,
що походить від лат. слова differenti (відмінність). Термін
отримав широке використання практично у всіх сферах
економіки, маркетингу та соціальної психології, оскіль-
ки ця тема сьогодні вивчається сучасними вченими і до-
слідниками набагато глибше, ніж це було раніше [3].

Інваріантність — незмінність, постійність за яких-
небудь перетворень, за переходу до нових умов [14].
Забезпечення незмінності властивостей величин за умо-
ви зміни фізичних умов або тих чи інших перетворень
[12]. Частіше всього розглядається у математичному
розумінні як незмінність якої-небудь величини по відно-
шенню до будь-яких перетворень [13].

Тепер необхідно визначитися, що ми розуміємо під
однойменними принципами:

— каузальності — контроль є закономірним явищем,
відповідно причинному закону, тобто кожна дія має
свою причину;

— темпоральності — контроль (система контролю)
як цілісний об'єкт можуть бути визначені на проміжку
часу, який і задає їх темпоральну протяжність;

— еквіфінальності — контроль забезпечує стале
функціонування підприємства та його вихід за визначе-
ний період на заплановані кінцеві економічні парамет-
ри;

— стратифікації — контроль повинен здійснювати-
ся з верху до низу організаційної структури підприєм-
ства та бути адаптованим до кожної його структурної
ланки відповідно до функціонального призначення цієї
ланки. Тобто цей принцип забезпечує наявність різних
рівнів контролю;

— пропорційності — контроль повинна бути досить
розгалуженим, але знаходитися в розумному співвідно-
шенні з системами підприємства. Принцип пропорцій-
ності забезпечує розумний баланс контрольних проце-
дур та регулює питання обмеження і розгалуження кон-
тролю;

— субсідіарності — контрольні функції та процеду-
ри потрібно застосовувати на тому рівні структурному
підприємства де їх застосування найменш затратне та
найбільш ефективне;

— диференціації — обсяг застосування контрольних
процедур має відповідати об'єкту контролю і бути
різним в залежності від необхідності контролю;

— інваріантності — контроль повинен здійснювати-
ся незалежно від обставин діяльності підприємства.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ході проведеного дослідження виділені принципи

контролю які визначені сучасними науковцями. Резуль-

тати дослідження дозволяють зробити висновок, що
контроль є такою багатогранною категорією, що потре-
бує відповідності усім визначеним принципам. Але прин-
ципи повинні не тільки визначати функціонування
підприємства, а й забезпечувати його економічний, роз-
виток. Таким чином, для досягнення зазначеної мети
необхідна відповідність контролю наступним принци-
пам: каузальності, темпоральності, еквіфінальності,
стратифікації, пропорційності, субсідіарність, диферен-
ціації, інваріантності.

Відповідність контролю цим принципам забезпечить
економічний розвиток підприємства.

Перспективним напрямом подальшого розвитку
теми контролю є розробка концепції управлінського
контролю підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Прагнення України до зближення з Європою та вход-

ження у Європейський союз неможливе без суттєвого
покращення якості життя населення. Водночас, від якості
життя залежить якість трудового потенціалу, а отже, й
перспективи розвитку держави. Економічний розвиток
будь-якої країни світу визначається досягнутим рівнем і
якістю життя населення. Але можна констатувати, що
сьогодні в практиці управління соціально-економічним
розвитком України рівень і якість життя населення як
стратегічна мета носить більш декларативний характер.

УДК 330.3

О. Г. Рябека,
к. політ. н., Радник Заступника Голови Верховної Ради України, м. Київ

ОЦІНКА РІВНЯ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

O. Ryabeka,
PhD in Political Science, Advisor to the Deputy Chairman of Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv

LEVEL ASSESSMENT OF LIVING STANDARDS OF THE POPULATION

У статті досліджено економічну сутність категорій "рівень життя" та "якість життя". Визначено
основні складові якості життя та фактори, що впливають на формування рівня та якості життя на-
селення. Здійснена оцінка показників стану рівня та якості життя в Україні з використанням індек-
су людського розвитку, що включає три інтегральних індикатори: національний доход на душу на-
селення, тривалість життя, освіта. В цьому контексті визначено динаміку щодо розміру мінімаль-
ної заробітної плати, проведено порівняльний аналіз поживності наборів продуктів харчування для
працездатного населення. Визначено роль та місце умов праці, політичної ситуації та екологічної
ситуації в Україні як показників якості соціального середовища. Запропоновано заходи для підви-
щення якості життя населення України.

The article studies economic essence of such categories as "social standard of living" and "quality of
living". The main components of quality of living and factors, which affect the formation of the level and
quality of living, are defined. The estimation of indicators of the level and social standard of living in
Ukraine is done with the help of human development index. The last one consists of three integrated
indicators: per capita national income, life span and education. In this context dynamics of the minimum
wage is defined. Comparative analysis of nutritional multipack for able-bodied population is done. The
role and place of working conditions, political situation and environmental situation in Ukraine as
indicators of the quality of the social environment are specified. Measures for improving the quality of
living in Ukraine are proposed.
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Однією із цілей суспільства і управлінської діяль-
ності держави є підвищення якості життя населення.
Проте на сучасному етапі ще до кінця не відпрацьо-
вані чіткі і науково обгрунтовані критерії об'єктивної
оцінки показників, на основі яких можна визначити ре-
альний якісний стан рівня життя різних соціальних
верств населення і за цими ознаками здійснити їх відпо-
відне структурне ранжирування, реалізацію ефектив-
ної державної політики, спрямованої на забезпечення
досягнення відповідного життєвого рівня населення
[1].
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню теоретичних положень якості жит-
тя приділяється значна увага у вітчизняній та за-
рубіжній науковій літературі, зокрема такими нау-
ковцями, серед яких: Дж. Муллінз, С. Сірджі, В. Гор-
батов, О. Грішнова, М. Кизим, А. Колот, E. Лібано-
ва, Н. Лук'янченко, Л. Шаульска та ін. Вони дослід-
жували тенденції та специфіку якості життя в Ук-
раїні й обгрунтовували напрями її покращення. Дос-
лідженню категорії якості життя населення та про-
блем її оцінки присвячено наукові праці таких відо-
мих вчених, як В. Геєць, С. Пирожков, Л. Шевченко,
В. Мандибура.

У цілому, незважаючи на ступінь вирішення
проблематики підвищення рівня та якості життя
населення, ряд принципових питань залишається
дискусійним і  до кінця невирішеним.  Невирі-
шеність або часткове вирішення цих питань найб-
ільшою мірою свідчить на користь актуальності
обраної теми дослідження та її практичної зна-
чущості.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ

Мета статті полягає у дослідженні проблем
рівня і якості життя та його динаміки з урахуван-
ням економічного стану країни та специфіки про-
цесів суспільної трансформації та надання прак-
тичних рекомендацій спрямованих на вдосконален-
ня конкретних структурних складових, характери-
стик та параметрів життєвого рівня населення Ук-
раїни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Існує багато підходів до визначення категорії
"якість життя". Так, російський дослідник В. Копнов
вказує, що "якість життя — це універсальний та всіма
впізнаваємий образ того, до чого ми бажаємо праг-
нути. Однак, походження цього образу не відомо та
його зміст складно констатувати" [4].

Тому багатомірне поняття якості життя включає
наступні складові: навколишнє середовище; здоро-
в'я; досягнення цивілізації; стійкий розвиток сусп-
ільства; психологічний добробут; персональний ріст
та майстерність; задоволення життям.

За класичним визначенням, рівень життя — це
складна комплексна соціально-економічна катего-
рія, що виражає ступінь задоволення матеріальних
і духовних потреб людини. Ця категорія слугує
важливим соціально-економічним критерієм при
виборі напрямів і пріоритетів економічної та соц-
іальної політики держави, а також для плануван-
ня соціально-економічного розвитку країни та її
регіонів.

Якість життя — це ступінь відповідності умов і
рівня життя науково обгрунтованим нормативам
або визначеним стандартам. Під якістю життя ро-
зуміють також задоволеність населення життям з
точки зору широкого набору потреб та інтересів
[3]. Це поняття охоплює характеристики й індика-
тори рівня життя як економічної категорії, а та-
кож умови праці і відпочинку, житлові умови, соц-
іальну забезпеченість і гарантії, охорону правопо-
рядку і дотримання прав особистості, природно-
кліматичні умови, показники збереження навко-
лишнього середовища, наявність вільного часу і
можливості його доцільно використовувати, на-
решті, відчуття спокою, комфортності і стабіль-
ності [2].

На формування рівня та якості життя населення
впливає безліч факторів, серед яких виділяють осо-
бистісні ,  родинні  та зовнішні  чинники.  Серед

зовнішніх виокремлюються: соціально-економічна та
політична ситуація в країні, стан і тенденції розвит-
ку національної економіки, кон'юнктура ринку та ін.
[3].

Оцінка якості життя населення потребує вико-
ристання системи відповідних показників з метою
зіставлення та можливості прийняття і впроваджен-
ня адекватних заходів щодо підвищення якості жит-
тя. Так, Організація Об'єднаних Націй вважає не-
доцільним використання єдиного інтегрального по-
казника оцінки рівня життя, однак, з метою міжна-
родного зіставлення рівня життя рекомендує вико-
ристовувати так званий індекс людського розвит-
ку, що включає три інтегральних індикатори: націо-
нальний доход на душу населення, тривалість жит-
тя, освіта.

Оцінюючи стан рівня та якості життя в Україні,
слід наголосити, що за індексом людського розвит-
ку, він опустився з 45 у 1990 р. до 69 місця в 2012 р.
Саме через погіршення двох індикаторів (ВВП на
душу населення і тривалість життя) із трьох (третій
індикатор — рівень освіти), що входить до складу
індексу людського розвитку наша країна потрапила
до групи країн із середнім рівнем людського розвит-
ку.

В Україні спостерігається негативна тенденція
щодо скорочення тривалості життя населення з 75
років для жінок і 65,9 для чоловіків у 1989—1990 рр.
до 74,2 і 62,5 років відповідно у 2011—2012 рр. Роз-
рив між тривалістю життя чоловіків та жінок досяг
11,7 років. Кількість освіченого населення становить
99,4%, зростає чисельність випущених фахівців, що
закінчили вищі навчальні заклади ІІІ—ІV рівнів ак-
редитації, що є позитивною тенденцією. Але, на
жаль, наявність вищої освіти не є в нашій країні за-
порукою безбідного життя. Так, за даними моніто-
рингу бідності, протягом 2005—2012 рр. близько 28
% населення України належать до категорії бідних.
Причому бідність продовжує бути поширеним яви-
щем саме серед населення, що працює. За показни-
ком ВВП на душу населення (дані Світового банку
2012 р. — 6,92 тис. дол.), Україна — на третьому місці
серед найбідніших країн Європи та випереджає лише
Молдову й Албанію, хоча ми і спостерігаємо тенден-
цію до його зростання.

Розмір мінімальної заробітної плати так і не
досягає розміру прожиткового мінімуму, хоча і
відбувається поступове їх зближення. Упродовж
2000—2012 рр. зросла середньомісячна заробітна
плата майже у 25 разів, однак, відповідно до ре-
алій вітчизняної економіки, замало мати високу
заробітну плату, важливо своєчасно її отримати. І
хоча заборгованість з виплати заробітної плати
неухильно скорочується (упродовж 2002—2012 рр.
— майже вдесятеро), масштаби цього негативного
явища залишаються загрозливо великими [3],
особливо зараз, коли знову маємо зростання за-
боргованості на 68% у зв'язку з кризовим станом в
країні [4].

Викликає занепокоєння те, що поживність на-
борів продуктів харчування для працездатного на-
селення в Україні згідно з Постановою Кабінету
Міністрів України "Про затвердження наборів про-
дуктів харчування, наборів непродовольчих товарів
та наборів послуг для основних соціальних і демог-
рафічних груп населення", порівняно з російськими
медичними нормами, значно нижча: за білками — в
1,56, жирами — в 1,28, вуглеводами — у 1,28, енерге-
тичною цінністю — в 1,29 рази. Закладені в чинних
нормативно-статистичних обгрунтуваннях норми
споживання енергетичних речовин не відповідають
повною мірою необхідним потребам підтримання
активного фізичного стану в дорослих, розвитку
дітей і підлітків.
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Одним з найважливіших показників якості соц-
іального середовища є умови праці. Більшість нау-
ковців мають спільний погляд, що умови праці впли-
вають на здоров'я і працездатність людини, а отже,
й на трудовий потенціал в цілому. Умови праці виз-
начаються певними критеріями факторів виробничо-
го середовища і трудового процесу. Особливу увагу
слід приділити дослідженню умов праці та їх впливу
на працездатність робітників підприємств вугільної
та металургійної промисловості, так як саме в цих
галузях спостерігається найбільший травматизм та
рівень професійних захворювань. Практика під-
приємств свідчить про те, що оцінка поліпшення умов
праці здійснюється шляхом зіставлення фактичних
умов праці з нормативними, прийнятими для базо-
вого періоду.

 Політична ситуація та рівень корумпованості є
складовими соціальної сфери. Самостійна політич-
на система сучасної України фактично не має дос-
татньо ефективних традицій та досвіду самостійно-
го функціонування. Суттєвий вплив має високий
рівень тінізації та корумпованості економіки Украї-
ни. Тіньова економічна діяльність в державі веде до
значних втрат бюджетних ресурсів; руйнування соц-
іальної сфери; зниження керованості соціально-еко-
номічними процесами, підвищення ступеня злочин-
ності у всіх сферах суспільного життя; призводить
до значної диференціації населення країни за обся-
гами доходів.

Екологічна ситуація в Україні є вкрай неспри-
ятливою, що негативно впливає на якість життя на-
селення. Від кліматичних умов значною мірою за-
лежать умови проживання, господарської діяль-
ності і відпочинку людей. У зв'язку з цим є не-
обхідність досліджувати особливості клімату, по-
годних умов, передбачати їх зміни та оцінювати
роль у формуванні стану довкілля. Водночас Украї-
на багата на природно-кліматичні ресурси, що ство-
рює умови для потенційного підвищення якості
життя населення.

Розглянувши основні характеристики якості
життя на Україні, можна зробити висновки, що по
всім основним критеріям якість життя за минулі
роки значно погіршилася. За останні два роки на-
мітилися позитивні тенденції до її покращення,
але вони надто незначні, щоб можна було зроби-
ти висновок про суттєве покращення якості жит-
тя найближчим часом, або хоча б вихід її на рівень
1989 р. Погіршення якості життя негативно впли-
ває на трудовий потенціал України та зменшує
його.

ВИСНОВКИ
Звідси можна зробити висновок, що для підви-

щення якості життя населення доцільно вжити та-
ких заходів:

1. Поступово наблизити основні соціальні стан-
дарти та гарантії до прожиткового мінімуму.

2. Законодавчо встановити реальний прожитко-
вий мінімум, удосконалити методику його визна-
чення, а також з необхідністю переходу до міжна-
родних стандартів в умовах зростаючої глобалі-
зації.

3. Реформувати систему соціального забезпечен-
ня населення таким чином, щоб вона посилювала мо-
тивацію праці. А також докорінно переглянути сис-
тему пільг та пільговий контингент, оскільки значна
кількість населення їх просто не потребує або ними
не користується, запровадивши адресну грошову
соціальну допомогу.

4. Задля подолання бідності створити працез-
датним верствам населення умови для самостійно-
го розв'язання проблем підвищення власного доб-
робуту, що можливо лише в разі забезпечення про-

дуктивної зайнятості, збалансування попиту і про-
позиції на ринку праці, запобігання безробіттю, а
також створення умов для розвитку самозайня-
тості населення та підприємницької ініціативи, по-
ширення вторинної зайнятості працездатного на-
селення.

5. Забезпечити своєчасну виплату заробітної пла-
ти та не допускати виникнення заборгованості з її
виплати.

6. Легалізувати всі трудові доходи громадян
шляхом зменшення оподаткування фонду оплати
праці та заміни системи оподаткування доходів
громадян на таку, що стимулюватиме їх зростан-
ня.

7. Запровадити систему медичного страхування,
що сприятиме підвищенню якості медичного обслу-
говування населення.

8. Спрямувати кошти від детінізації економі-
ки на забезпечення пільгового іпотечного креди-
тування, оскільки одним із критеріїв рівня добро-
буту є задоволення потреб населення у житлі, при
одночасному подоланні корупції на всіх етапах
реалізації програм будівництва соціального жит-
ла.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перехід до сучасного управління розвитком інфраст-

руктури передбачає трансформацію регіональної системи
управління, котра дозволить регіонам України досягти
конкурентоспроможності не тільки в країні, але й на
міжнародному рівні.

УДК 332.1
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИКИ РЕФОРМУВАННЯ
РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

L. Sotnichenko,
Ph.D., Associate Professor, Odessa National Maritime Academy

THE PRACTICE OF REFORMING OF A REGIONAL INFRASTRUCTURE IS RESEARCH

У статті розглянуто сучасні методи управління регіональною інфраструктурою, наведено причини й
наслідки неефективної інфраструктури. На основі проведеного історичного аналізу ходу проведення
процесу приватизації, наведені виникаючі проблеми управління, підкреслено необхідність ураховувати
особливості регіонів при проведенні процесу приватизація й реструктуризації підприємств інфраструк-
тури.

Статистичні дані про обсяги приватних інвестицій показали їхній напрям, а також країни, які їх одер-
жали, що дає підстави стверджувати про корисний вплив процесу приватизації на розвиток інфраструк-
тури країн, що розвиваються.

У статті також приводяться основні вимоги, до послуг інфраструктури при побудові нової парадиг-
ми, підкреслюється, що не існує ніякої універсальної моделі реформування. Кожна програма реструкту-
ризації й приватизації повинна враховувати чітко виражені особливості кожного сектору, а також еко-
номічні, інституціональні, соціальні й політичні особливості країни.

На основі розгляду практики управління інфраструктурою в розвинених країнах й країнах, що роз-
виваються, запропоновані заходи ефективної реалізації програми реформування інфраструктури регіо-
ну, які грунтувалися б на обліку особливостей регіону, грунтовному аналізі вибору форми передачі дер-
жавної власності, а також оцінці видатків і наслідків проведення реформування регіональної інфра-
структури країни.

The modern management methods are considered by a regional infrastructure, the reasons and consequences
of an inefficient infrastructure are produced in the article. On the basis of the conducted historical analysis of a
course of realisation of process of privatisation, arising problems of management are resulted, necessity to consider
feature of regions is underlined at realisation of process privatisation and re-structurings of the enterprises of an
infrastructure.

Statistical data about volumes of private investments has shown their direction, and also the countries which
have received them that has given the grounds to confirm about useful influence of process of privatisation on
development of an infrastructure of developing countries.

In the article the basic requests presented to services of an infrastructure at construction of a new paradigm
also are resulted, is underlined that there is no universal model of reforming. Each program of re-structuring and
privatisation should consider accurately expressed features of each sector, and also economic, institutional,
social and political features of the country.

On the basis of consideration of practice of management by an infrastructure in developed and developing
countries actions of effective realisation of the program of reforming of an infrastructure of region which would
be based on the account of features of region, the thorough analysis of a choice of the form of transfer of a state
ownership, and also an estimation of costs and consequences of realisation of reforming of a regional infrastructure
of the country are offered.

Ключові слова: регіональна інфраструктура, реструктуризація, приватизація, механізм регулювання, про-
грами реформування, сектори інфраструктури, регіональне управління.

Key words: a regional infrastructure, re-structuring, privatisation, the mechanism of regulation, the reforming
program, the sector of infrastructures, a regional government.

Як показує досвід розвинених країн світу, зокрема ЄС,
першими кроками до розвиненої інфраструктури стали
процеси її реструктуризації та приватизації, оскільки
впровадження сучасних методів управління, застосуван-
ня інноваційного підходу в управлінні інфраструктурою
регіону потребує залучення значних інвестицій. Отже,
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кожна програма реформування інфраструктури вимагає
пошуку нових ресурсів та механізмів, котрі забезпечать
такі фінансові надходження та належний рівень розвитку
інфраструктури.

Впровадження сучасних методів управління інфраст-
руктурою регіону без належного попереднього вивчення
їх застосування у розвинених країнах, розгляду та оцінки
наслідків їх впровадження, впливу на добробут населення
й різноманітні сектори економіки не тільки не приведе до
зростання конкурентоспроможності економіки, але змо-
же викликати соціальну напруженість та економічний
спад.

Усвідомлюючи значимість таких методів управління
інфраструктурою для формування регіональної системи
управління, зупинимося на них більш детально.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є вивчення та дослідження практики за-

стосування сучасних методів управління інфраструктурою
регіону для забезпечення його економічного зростання й
конкурентоспроможності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

Вагомий внесок у формування наукових засад ре-
гіонального управління, оцінку та аналіз програм ре-
формування регіональної інфраструктури, розвиток су-
часних методів управління регіонами зробили такі провідні
науковці, як Е. Алаєв, О. Амоша, З. Герасимчук, С. Мель-
ник, В. Симоненко, Д. Стеченко, М. Чумаченко та інші.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
В останній чверті XX ст. приватизація державної влас-

ності стає глобальним процесом, що одержав саме широ-
ке поширення. Повною мірою й насамперед вона захопи-
ла країни Європи: Великобританію, Німеччину, Францію,
Італію, Іспанію, Португалію, Туреччину, Росію, Польщу,
Чехію, Угорщину, Румунію, Болгарію, а також країни Аме-
рики: Канаду, Аргентину, Бразилію й країни Азії: Японію,
Індонезію, Малайзію, Таїланд і інші країни. Приватизація
була різноманітною як за формами проведення, так і за
моделюванням прав власності. Вона означала перехід прав
власності від держави до приватних осіб на умовах повно-
го продажу державних фірм приватним особам або про-
дажу частини активів і делегування прав щодо розпоряд-
ження державним майном. Етапу приватизації практично
скрізь передував процес реструктуризації, що здійснював-
ся з метою істотного підвищення конкурентоспромож-
ності й інвестиційної привабливості вибраної фірми. У
підсумку створювалися умови максимальної вигоди як для
держави, так і для наступної діяльності фірми в конкрет-
них ринкових ситуаціях.

Більшу частину 20-го сторіччя в більшості країн мере-
жа послуг: електромережі, телекомунікаційні мережі, за-
лізниці, водопостачання, природний газ та інші представ-
ляли собою вертикально й горизонтально інтегровані дер-
жавні монополії під контролем відповідного міністерства.
Величезна економічна важливість інфраструктури, бажан-
ня захистити суспільний інтерес до промисловості, що
надає важливі послуги, занепокоєння щодо монополістич-
ної влади, привели уряд до висновку, що контроль над цими
послугами не міг бути доручений спонуканням і штрафам
вільних ринків. Держава також вважала що залучення
більших інвестицій, суспільних ресурсів вимагає збільшен-
ня інфраструктурного охоплення.

Минуле десятиліття побачило разючі зміни в уявленні
щодо форм власності, організації й регулювання мережі
послуг. Нова модель закликає, до зростання впевненості
щодо, поліпшення ефективності приватної інфраструкту-
ри, просування інновацій, і підвищення рівня послуг. Але
після ряду фінансових криз, корпоративних скандалів, і
краху фондового ринку, Каліфорнійської кризи електро-
мереж, і потрясінь в усьому світі, виникає питання про те,
що повинно бути зроблено для інфраструктури, які пози-
тивні й негативні сторони нової моделі, за якими принци-
пами будуть відбуватися реструктуризація, регулювання
й розширення інфраструктури? В економічних системах
розвитку й переходу головною причиною неефективної
роботи інфраструктури були недостатні інвестиції, які

відбувалися в значній мірі через відмову урядів пропону-
вати тарифи, що відображають собівартість, особливо під
час періодів високої інфляції. При державній власності
ціни впали до рівня, який не могли покрити інвестиції, не-
обхідні для задоволення зростаючого попиту. Ця пробле-
ма відкладалася доти, доки держави могли забезпечити
субсидії, і міжнародні фінансові установи мали бажання
їх виручити. Але роки недостатнього фінансування й не-
вдач привели до системних проблем і істотному дефіциту
інфраструктури та втрати добробуту в економічних сис-
темах розвитку й переходу. Неефективність інфраструк-
тури обмежила внутрішнє економічне зростання, посла-
била міжнародну конкурентоспроможність, і перешкоди-
ла закордонним капіталовкладенням.

На початку 1990-их років, наприклад, країни, що роз-
виваються зазнавали щорічних збитків приблизно у 180
млрд дол. США через недооцінку й технічну неефек-
тивність водного транспорту, залізниць, автодоріг, і елек-
тромереж, що прирівнюється до обсягу щорічних інвес-
тицій у ці сектори [1]. Зі зростаючим дефіцитом бюджету
й нездатністю держави підтримувати й розширювати по-
слуги інфраструктури, більшість економік розвитку та пе-
реходу просто не могли витримати приналежні державі
послуги. Боргові й фінансові кризи, об'єднані з незвичай-
но слабким виконанням, стимулювали сильний тиск на
проведення реформування інфраструктури.

Мережі послуг інфраструктури забезпечують вирі-
шальне обслуговування виробництва й торгівлі, і відпові-
дно, значно впливають на зростання національного вироб-
ництва [2; 3]. Таким чином, економічний розвиток зале-
жить від цієї інфраструктури — і відмова її перетворити й
модернізувати може підірвати національну конкурентос-
проможність і викликати ризики економічного застою.

Розглянемо докладніше методи регулювання мережі
послуг інфраструктури, що залежать від їх унікальних еко-
номічних особливостей, які роблять їх, ціллю для втручан-
ня держави, яка займається їхнім регулюванням в інтере-
сах суспільства. До особливостей відносять [4]:

— Екстенсивну економію від масштабу й розміру, що
звичайно приводить до концентрації ринку й забороні кон-
куренції. У результаті регулювання не може бути повністю
скасоване.

— Великі капіталовкладення, котрі не окупаються
відносно постійних та перемінних витрат. До таких капі-
таловкладень відносять ті, котрі в короткому та середньо-
му періоді не можуть бути покриті, навіть при зупиненні
виробництва. Такі витрати накладають значні ризики й пе-
решкоджають входу новим постачальникам послуг.

— Істотність послуг для широкого діапазону корис-
тувачів, що робить їх забезпечення й оцінювання політично
чутливим.

Екстенсивна економія за рахунок зростання виробниц-
тва й розширення його розміру часто приводять до монопо-
лістичної організації мережі послуг інфраструктури. Великі
капіталовкладення, котрі не окупаються посилюють пробле-
му влади на ринку. Оскільки приватні інвестори почувають
себе вразливими, вони зменшують свої інвестиції й вимага-
ють високі премії за ризик [5]. Ці основні ознаки характерні
для послуг інфраструктури у різних секторах, створюють
спеціальні проблеми для ефективного регулювання.

Емпірична оцінка економічного регулювання показує,
що в безлічі обставин його вплив відхиляється суттєво від
ефективності. Регулюючий вплив є результатом комбінації
інформаційних проблем, що стоять перед регуляторами й
складними посередницькими відносинами, породженими
структурою контролю. В економічних системах, що роз-
виваються, підсилилася нестача технічної й економічної
експертизи в критичних областях, підсилилися істотні
інформаційні й аналітичні вимоги. Дійсно, за деякими об-
ставинами у цих країнах витрати на регулювання може пе-
ревищити пільги приватизації. Існує нагальна потреба:

— Поглибити розуміння того, як проектувати ефек-
тивні й практичні регулюючі механізми без наявності тех-
нічної й економічної експертизи.

— Ідентифікувати вибір структурної перебудови про-
мисловості.

— Розробити більш точні критерії, що розрізняють ви-
падки втручання, та випадки, де це не потрібно.

— Розвинути моделі для оптимального розподілу не-
достатніх регулюючих ресурсів серед фірм і секторів з
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різними розмірами, технологіями, інформаційними аси-
метріями, і політичними обмеженнями.

— Ідентифікувати відповідний, можливо менш склад-
ний, інструмент втручання, що краще підходить для регу-
ляторів у країнах розвитку й переходу.

Таким чином, загальні цілі регулювання інфраструк-
турою полягають у тому, щоб розвинути ефективні рин-
ки. Закордонна практика показує, що при управлінні
інфраструктурою, використовуючи методи приватизації,
насамперед слід зосередитися на:

— переслідування соціальної справедливості й розвит-
ку універсального обслуговування — через ціноутворен-
ня, яке врівноважує економічну ефективність і соціальну
справедливість;

— забезпеченні стимулів для інвестицій так, щоб ре-
форми залучили додаткові ресурси в сектор, щоб розши-
рити, модернізувати, і поліпшити засоби й послуги інфра-
структури;

— розвитку слушної конкуренції, знижуючи бар'єри
входу й надаючи доступ новим учасникам до інфраструк-
тури;

— полегшенні впровадження інновацій, зосереджую-
чись на цілях, які будуть досягнуті, завдяки роботі опера-
торів і інвесторів, щодо впровадженню ефективних тех-
нологій і інноваційних заходів обслуговування;

— захисті охорони здоров'я й безпеки, і догляді за заб-
рудненням навколишнього середовища.

У кожній програмі реформування інфраструктури є
три головні елементи: приватизація, конкурентоспромож-
не реструктурування й реформа, що регулює. На практиці
при проведенні приватизації слід звернути увагу на ці еле-
менти, однак у сферу уваги найчастіше попадає тільки при-
ватизація. Щоб одержати більший дохід, держави прода-
ють деякі послуги як монополії, замість того, щоб розбу-
довувати конкуренцію (табл. 1).

Члени Європейського союзу усе більше і більше при-
ходили до того, щоб бачити державні монополії як пере-
шкоди для міжнародної торгівлі товарами й послугами.
Таким чином, у 1990-их р. було випущено ряд директив,
щоб створити єдиний ринок, де товари, послуги, люди, і
капітал могли переміщатися вільно.

Ці директиви прописували правила для телекомуніка-
ційних мереж, залізниць, електромереж, і ринків природ-
ного газу для держав-членів ЄС, плануючи загальну осно-
ву регулювання й звільняючи цю промисловість. Але не-
велика увага була приділена проблемам індустріального
реструктурування або деталям виконання політики, і не
було ніякої уважної оцінки витрат і пільг від цих реформ.
Після США, Великобританії, що провела реструктуриза-
цію й приватизацію, Європейського союзу, що випустив
директиви, котрі закликали до великої лібералізації (але
залишалися стриманими до питання власності) і побудови
єдиного ринку, сильний рух приватизації почав охоплю-
вати економіки, що розвиваються та перехідні економіки.

Протягом 1990—2001 рр. 132 із цих країн зробили не-
залежні кроки, щоб увести приватну власність у їхні сек-
тори інфраструктури. Під час цього періоду ці країни от-
римали 750 млрд дол. приватних інвестицій в інфраструк-
туру через приватизацію, проекти зовсім нових підпри-

ємств й контракти, що залучають головні капіталовкладен-
ня (табл. 2).

Між 1990—2001 рр. більше ніж 750 млрд дол. були інве-
стовані у 2500 приватних проектів інфраструктури в еко-
номіках, що розвиваються. Ці інвестиції, різні за різними
регіонами. Наприклад, майже половина з них пішла до
інфраструктури Латинської Америки й Карибського ба-
сейну (головним чином через позбавлення прав) і більше
чим чверть, пішла до Східної Азії й Tихого океану (голов-
ним чином у проекти зовсім нових підприємств) (рис. 1).

Визнаючи проблеми в роботі державних, монолітних
мереж інфраструктурних послуг, керуючись технологіч-
ним прогресом і розвитком економічного мислення май-
же всі індустріальні та економіки розвитку й переходу
здійснили реформи інфраструктури. Ці інституціональні
реформи спричинили комбінацію конкурентоспроможно-
го реструктурування, приватизації, і регулюючих ме-
ханізмів. Через їхні фінансові, технічні, і організаторські
ресурси приватні організації представляються, як ті, що
володіють порівняльними переваги на швидко мінливих
ринках і технологіях мережі послуг інфраструктури. У
такий спосіб перебалансування ролей приватних і суспіль-
них секторів було невід'ємною частиною кожної програ-
ми реформи інфраструктури.

Ключова привабливість приватизації полягає в тому,
що вона поміщає перебудову цін з основними витратами в
центр порядку денного реформи. Інвестори вимагають
встановлення тарифів, що відображають собівартість
перш, ніж вони передадуть свій капітал і розширять ме-
режі. Крім того, мережі послуг більше не розглядаються
як монолітні природні монополії, а як окремі дії у відпо-
відності до різних економічних особливостей.

Відображаючи такі події, нова парадигма з'явилася для
організаційного реструктурування мережі послуг інфра-
структури. Згідно із цією моделлю [7]:

— Послуги мережі повинні бути роз'єднані й горизон-
тально й вертикально, з різними власниками для потенц-
ійно конкурентоспроможних компонентів і природних мо-
нополістичних компонентів.

— Для пом'якшення конкуренції або структурно кон-
куруючої діяльності уряд втручається в механізм ринку й
обмеження власності.

— Тільки компоненти, неминуче пов'язані із природ-
ною монополією або істотний амортизований капітал, по-
винні бути поміщені під регулювання й можливо навіть уп-
равління суспільним сектором.

Глобальна хвиля приватизації інфраструктури й лібе-
ралізація у 1990-их роках були істотним відхиленням від
попередніх економічних угод. Це відхилення брало під
сумнів потребу в державній власності на мережі послуг. У
результаті це стало широко визнаним, що монополістич-
на сервісна модель більше не застосовується — і, можли-
во, ніколи не повинна поширюватися на всю мережу ви-
роблення інфраструктурних послуг. Ще недавно індустр-
іальні країни розраховували на стару, вертикально інтег-
ровану модель, щоб розвивати гарну інфраструктуру.

Слід підкреслити, що нова модель представляє істотні
погрози якщо не супроводжується відповідними структур-
ними й регулюючими гарантіями.

В останні роки інфраструктура в економіках, що роз-
виваються була наповнена трьома пов'язаними проблема-
ми:

— Хронічне погіршення якості обслуговування й серй-
озний підрив здатності постачальників відповісти на но-
вий попит і розширити обслуговування, що було виклика-
но істотним недоліком інвестицій. У результаті великі ча-
стини сільських і віддалених слаборозвинених міських по-
селень випробовують недолік у доступі до основних по-
слуг.

— Призначення збиткової ціни. Це і її рівень і струк-
тура, що перебувають у суперечності з тим, щоб забезпе-
чити економічну ефективність і аргументацією соціальної
справедливості.

— Незвичайно низька діяльність і фінансове забезпе-
чення підприємств комунального господарства, що висна-
жують державні бюджети, що забирають ресурси від інших
важливих послуг (таких як здоров'я й освіта), й перешкод-
жають внутрішньому економічному зростанню й міжна-
родній конкурентоспроможності.

Країна 

Початок 

виключного 
права 

продажу 

Період 

продажу 
(роки) 

Аргентина 1990 10 

Болівія 1995 6 

Еквадор 1995 5 

Гондурас 1995 10 

Мехіко 1990 6 

Нікарагуа 1995 4 

Панама 1997 5 

Перу 1994 5 

Венесуела 1991 9 

Таблиця 1. Період виключного права продажу
в телекомунікаційному секторі Латинської Америки
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Робота кожного сектору інфраструктури бага-
тогранна й не піддається категоричним оцінкам. Але
враховуючи звичайні проблеми, що стоять перед цими
секторами в економіках, що розвиваються, оцінка ре-
форм, використовує три широкі критерії: рівні інвес-
тування (і в такий спосіб розширення обслуговуван-
ня), ефективність діяльності (технічна), і ефективний
розподіл (як позначено перебалансування тарифів).

Реструктурування послуг мережі за минулі два
десятиліття показало, що немає ніякої універсально
відповідної моделі для реформування [8]. Кожна про-
грама реструктурування й приватизації повинна вра-
хувати чітко виражені особливості кожного сектору
(його основні економічні ознаки й технологічні умо-
ви його виробництва) і економічні, інституціональні,
соціальні, і політичні особливості країни.

 Обмеження державної власності є численними й
широко прийнятими. Але це не має на увазі, що при-
ватні підприємства — це переважаюча організаційна
форма для всієї діяльності в інфраструктурі й у
кожній країні. Перш, ніж державна власність буде
замінена, власність і потреби запропонованої альтер-
нативи повинні бути ретельно оцінені — не тільки вза-
галі, але також і окремо, за кожним видом діяльності.

Пільги приватизації надходять від змінених стимулів
для приватизованих фірм. Але ті стимули також залежать
від конкуренції й регулювання, що стоять перед такими
фірмами [9]. У багатьох економіках, що розвиваються ма-
ленькі ринки обмежують можливості конкуренції серед
послуг.

Спроби встановити ефективне регулювання, особли-
во на таких природно монополістичних маленьких ринках,
буде ймовірно перешкоджати нестача технічної експерти-
зи, недостатньо встановлені попередні умови (такі як роз-
винені системи обліку), і стійка політична й адміністратив-
на культура. У такий спосіб відносини між приватизацією,
стимулами, і ефективністю складні — і відмінність між дер-
жавною власністю, і приватною власністю в економіках,
що розвиваються часто набагато менш відмінна чим в краї-
нах з більш сильними установами й краще розвиненими
приватними секторами.

У багатьох сегментах транспортного сектору: заліз-
ниці, автоперевезення, порти, авіалінії, міжміські переве-
зення — тиск між- та внутрішньо-модальної конкуренції
виправдовує істотна лібералізація й приватизація в
більшості країн. Це складно для регуляторів і постачаль-
ників послуг передбачити ефективність, чутливих до рин-
ку вертикальних відносини й комбінації логістичних ро-
лей серед залізничного транспорту, автоперевезень, пере-
везень на баржі, портової діяльності, авіаліній, складів, і
т.п.

Але досвід як розвинених індустріальних економік, так
і економік, що розвиваються підтверджує те, що проро-
кує теорія: децентралізоване, орієнтоване на ринок управ-
ління, викликані ринком стимули — це самий вірний спосіб
досягти ефективних, інноваційних рішень щодо потреб цих
транспортних засобів.

Важливо, однак, розрізнити транспортні
послуги — які є взагалі конкурентоспромож-
ними або конкуруючими — і транспорт — у
якого можуть бути природні монополістичні
особливості. Для залізничної платформи, ос-
новної й доступної інфраструктури порту, і
частини засобів аеропорту — монополія неми-
нуча бо залучений значний амортизований ка-
пітал, суспільне регулювання є істотним.

Реструктурування електромереж й прива-
тизація більш проблематичні в економічних
системах розвитку й переходу. У більшості з
них ціни на електромережі були низькі, і їхня
перебудова за основними витратами була
відвернена політичними діячами (спроби вла-
ди країн підняти тариф під час серйозних не-
стач привели до бунту.). Приватні учасники,
що зіткнулися з істотними капіталовкладен-
нями, природно намагалися б, щоб майбутні
ціни забезпечили відповідний дохід.

Нова модель, здійснена правильно, пропо-
нує занадто великі пільги, щоб їх проігнору-

вати як для держави, операторів, так і споживачів. Однак
це не повинно переслідуватися в певній країні або промис-
ловості, ретельно не оцінюючи її інституціональні й струк-
турні передумови, і без явної уваги до проблем, що їх вик-
ликали.

Крім того, забезпечення багатьох інноваційних, чуй-
них до ринку сервісних послуг вимагає інвестицій у фізич-
ну інфраструктуру. У незв'язаних системах постачальни-
кам конкурентоспроможних заключних послуг може бути
складно скоординуватися з монополістичними власника-
ми мереж інфраструктури, якщо їх стимули для інвестицій
не перебувають у гармонії. Все-таки обставини в більшості
економіках, що розвиваються абсолютно протилежні. Ці
країни вимагають істотних нових інвестицій в інфраструк-
туру, або тому що їхні мережі слаборозвинені або тому
що вони не були відповідно підтримані або модернізовані
(або те й інше).

Роз'єднання може зменшити потребу в регулю-
ванні, ізолюючи монополістичні сегменти, і заміняючи
регулювання конкуренцією. Але навіть при цьому, їхня
діяльність стає набагато більш чутливою до регулюю-
чої ефективності. Фактично, деякі неефективні мето-
ди (такі як внутрішні поперечні субсидії), які були тер-
пимі в монополістичному навколишньому середовищі,
можуть нанести набагато більше збитку в новім регу-
люванні.

Щоб одержати пільги роз'єднання, політика повинна
погодити регулюючий нагляд монополістичних дій з кон-
куренцією, що збільшується. У такий спосіб роз'єднання
робить регулююче завдання більш складним, що, імовір-
но, буде проблемою в навколишньому середовищі зі слаб-
кою встановленою здатністю у більшості економічних си-
стем розвитку й переходу.

Таблиця 2. Приватні інвестиції до секторів інфраструктури
в економічних системах розвитку у 1990—2001 рр.,

млрд дол. США

Рис. 1. Інвестиції до інфраструктури у 1990—2001 рр. у Латинській
Америці та Східній Азії, млрд дол. США
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Досліджуючи практику провідних
країн й країн, що розвиваються можна
сформувати заходи ефективної реалізації
програми реформування інфраструктури
регіону, котрі грунтувалися б на ураху-
ванні особливостей регіону, грунтовному
аналізі вибору форми передачі державної
власності, а також оцінки витрат та нас-
лідків проведення реформування регіо-
нальної інфраструктури країни (рис. 2).

Все це має забезпечити ефективні про-
цеси приватизації й запобігти втрати тих
пільг, котрі передбачають ці нові методи
управління інфраструктурою. Конкурен-
тоспроможна реструктуризація, привати-
зація та відповідні регулюючі механізми
допоможуть реалізувати програму рефор-
мування інфраструктури регіону та досяг-
ти йому головної мети — зростання доб-
робуту населення та зайняти сильні по-
зиції на ринку.

ВИСНОВКИ
Отже, ключовий аргумент за привати-

зацію — те, що приватні власники й опера-
тори, які виявляються перед конкурен-
цією, мають сильні стимули й більш при-
стосовані управляти витратами й реагувати на споживчий
попит, впроваджувати нові технології й методи управлін-
ня. Приватизація й скасування держконтролю значно пол-
іпшили фізичну роботу, якість обслуговування, і інші ас-
пекти ефективності в багатьох економічних системи. Ре-
гулювання, що дозволяє підвищити добробут, полегшити
інвестування, інновації повинне бути сумісним з особли-
востями країни — особливо її розміром, технічною екс-
пертизою, ревізією технологій, фінансовими умовами й
ефективністю системи оподатковування, і економічними
особливостями її промисловості.

Закордонна практика показує, що при управлінні
інфраструктурою, використовуючи методи приватизації,
насамперед слід зосередитися на:

— переслідування соціальної справедливості й розвит-
ку універсального обслуговування — через ціноутворен-
ня, яке врівноважує економічну ефективність і соціальну
справедливість;

— забезпеченні стимулів для інвестицій так, щоб ре-
форми залучили додаткові ресурси в сектор, щоб розши-
рити, модернізувати, і поліпшити засоби й послуги інфра-
структури;

— розвитку слушної конкуренції, знижуючи бар'єри
входу й надаючи доступ новим учасникам до інфраструк-
тури;

— полегшенні впровадження інновацій, зосереджую-
чись на цілях, які будуть досягнуті, завдяки роботі опера-
торів і інвесторів, щодо впровадженню ефективних тех-
нологій і інноваційних заходів обслуговування;

— захисті охорони здоров'я й безпеки, і догляді за заб-
рудненням навколишнього середовища.

У кожній програмі реформування інфраструктури є
три головні елементи: приватизація, конкурентоспромож-
не реструктурування й реформа, що регулює. На практиці
при проведенні приватизації слід звернути увагу на ці еле-
менти, однак у сферу уваги найчастіше попадає тільки при-
ватизація.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні умови діяльності суб'єктів господарювання

вимагають розроблення та прийняття оптимальних
управлінських рішень щодо визначення обсягів вироб-
ництва, формування ринків збуту продукції, що перед-
бачає ефективне використання власних потенційних
можливостей, підвищення продуктивності всіх видів ре-
сурсів, їх оптимальну структуру, від якої залежать
фінансові результати та фінансовий стан регіональних
комплексів. Забезпечення будь-якого виробничого про-
цесу здійснюється за допомогою використання наявних
ресурсів, сукупність яких складає ресурсний потенці-
ал. У сучасних умовах господарювання суб'єкти госпо-
дарювання змушені працювати та розвиватися в умовах
обмеженості ресурсів, спричинених дією внутрішніх та
зовнішніх чинників. Забезпечення стійкого розвитку
регіону з урахуванням цих чинників та дотриманням
умов ефективного використання ресурсного потенціа-
лу можливе завдяки ефективному стратегічному управ-
лінню. Тобто постає необхідність формування стратегії
управління ресурсним потенціалом регіону, спрямова-
ної на ефективне використання ресурсів, забезпечення
зростання ресурсного потенціалу в умовах мінливого
зовнішнього середовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання використання ресурсів та ресурсного по-

тенціалу висвітлювалися в ряді наукових розробок як
зарубіжних, так і вітчизняних учених. Серед них слід
відмітити праці Дж. Барні, Б. Вернерфельта, Р. Гранта,
Б. Бачевського, В. Гавви, В. Гончарова, Н. Краснокутсь-
кої, І. Рєпіної, О. Федоніна. Незважаючи на грунтовні
дослідження зазначених учених, окремі питання стосов-
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но систематизації структурно-елементного складу,
уточнення категорійної сутності ресурсів та ресурсно-
го потенціалу, визначення їх ролі у стратегічному уп-
равлінні заслуговують поглибленого вивчення.

В умовах ринку, що характеризується невизначені-
стю та мінливістю зовнішнього середовища, важливу
роль в діяльності регіональних комплексів відіграє ефек-
тивне використання його ресурсного потенціалу. Почи-
наючи з кінця 70-х років минулого століття опубліко-
вано чимало праць, присвячених різним аспектам понят-
тя "потенціал". Більшість із них вказує на існування знач-
них розходжень у визначенні та необхідність досліджен-
ня його сутності, структури, організаційно-економічно-
го механізму формування. Термін "потенціал" походить
від латинської "potential" і перекладається як "по-
тужність", "сила", "міць". Як економічну категорію Ве-
ликий економічний словник поняття "потенціал" трак-
тує в якості "наявних можливостей, ресурсів, запасів,
засобів, що можуть бути використані для досягнення,
здійснення будь-чого" [4].

В.М. Гончаров зазначає, що "потенціал" характери-
зується не тільки сукупністю ресурсів, здібностей та
можливостей, але і їх обмеженим поєднанням. На ос-
нові запропонованого підходу до розуміння сутності
категорії "потенціал" регіону легко пояснюється ситу-
ація, коли в роботах багатьох учених поняття потенціа-
лу по черзі розкривається через категорії ресурсів,
здібностей та можливостей" [6, с. 116].

На думку Л.Г.Окорокової, "потенціал" є однією з
об'єктивних характеристик суспільного виробництва, а
саме сукупність не тільки потенційних можливостей
ресурсів, але і здатність суб'єктів господарювання
здійснювати процеси виробництва, розподілу, відтво-
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рення товарів і послуг та приносити доходи. Дослідник
зазначає, що регіон використовує потенціал в якості
сукупності первинних ресурсів та способів їх поєднан-
ня з метою отримання нових видів ресурсів або
збільшення їх вартості [10].

Як зазначає Н. Краснокутська, найбільш поширеним
трактуванням сутності потенціалу є визначення його як
сукупності природних умов і ресурсів, можливостей, за-
пасів і цінностей, що можуть бути використані для до-
сягнення певних цілей [8, с. 7]. Із зазначених визначень
видно, що для досягнення поставлених цілей суб'єкт гос-
подарювання повинне використовувати ресурси. Проте
тільки володіючи ресурсами, суб'єкт господарювання не
завжди спроможний досягати певної мети. Лише за умов
вдалого використання компетенцій або здатності регіо-
нальних комплексів мобілізувати ресурси в ході здійснен-
ня виробничих операцій можливе досягнення заплано-
ваного результату. Порівнюючи визначення категорій
"потенціал" з поняттям "ресурси", зміст якого трактуєть-
ся як цінності, запаси, джерела засобів, прослідковуєть-
ся деяка спільність. Одні дослідники ототожнюють ці два
поняття, оскільки вони є одночасно результатом та умо-
вою діяльності суб'єкта господарювання. Інші автори
вбачають відмінність у цих поняттях. Так, С.В. Онишко
зазначає, що "методологічним ключем до розуміння по-
тенціалу, визначення його внутрішньої природи, безпе-
речно, є поняття "ресурси" [12, с. 67—74].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження поняття "ресурсний по-

тенціал", процесу формування та визначення складових
ресурсного потенціалу в контексті стратегічного управ-
ління регіону в ході розроблення стратегії регіону.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розглядаючи категорію "ресурси", потрібно зазна-

чити, що серед науковців не виявлено єдиного підходу
до сутності поняття. Більшість із них схиляються до
думки, що до складу ресурсів слід віднести запаси,
цінності, можливості та джерела [ 1, c. 894], [4 c. 381].
Такий підхід, на нашу думку, є більш повним.

Інші автори під ресурсами розуміють певну су-
купність різновидів ресурсів, скажімо матеріальні, енер-
гетичні, фінансові, робочу силу та технічні засоби.

Слід погодитися з думкою І.Р.Бузько про те, що
принципова відмінність між цими поняттями полягає в
такому: ресурси існують незалежно від суб'єктів еко-
номічної діяльності, а потенціал окремого суб'єкту гос-
подарювання, суспільства в цілому не може бути від-
окремленим від суб'єктів діяльності [5].

Однак потенціал є чимось більшим, ніж просто за-
даним набором певних можливостей системи для ефек-
тивного функціонування при різних цілях. Він є базо-
вим елементом суб'єкту господарювання, що об'єднує в
собі цілі, рушійні сили і джерела його розвитку. Зміст
його визначають такі характеристики:

— потенціал є динамічною характеристикою і вияв-
ляється тільки в процесі його використання;

— використання потенціалу повинне супроводжу-
ватися його зростанням;

— процес використання та нарощування потенціа-
лу є безперервним і доповнює один одного.

Аналіз економічної літератури вказує на те, що до-
сить часто вживається термін "природно-ресурсний" по-
тенціал під яким розуміють "сукупність усіх можливих
засобів, джерел, що є і можуть бути мобілізовані та ви-
користані для досягнення певної мети [3, с. 63]."

У своїй дисертаційній роботі "Методологія і прин-
ципи ефективного використання та формування ресур-
сного потенціалу промислових підприємств" Л.Г. Око-
рокова під ресурсним потенціалом розуміє

— сукупність первинних ресурсів і способів їх по-
єднання для отримання нових видів ресурсів або
збільшення їх вартості [10];

— ресурсний потенціал регіону є сукупністю всіх ре-
сурсів суб'єктів господарювання, які забезпечують мож-
ливість отримання максимального економічного ефек-
ту в заданий момент часу [11].

Дослідження економічної літератури, вивчення умов
господарської діяльності суб'єктів господарювання дає
можливість проаналізувати тлумачення економічної
сутності та структури ресурсного потенціалу, його ролі
в процесі виробництва матеріальних благ.

У науковому дослідженні А.Н. Ковальов розглядає
ресурсний потенціал регіону не тільки як сформовану
систему ресурсів, але й альтернативні ресурси і їх дже-
рела, тобто нові види ресурсів, що раніше не існували
(або не використовувалися), можливість використання
яких науково обгрунтована і отримання (або викорис-
тання) передбачено в розглянутому періоді [7].

С.Ю. Стексова відзначає, що ресурсний потенціал
— це сукупність накопичених ресурсів господарюючо-
го суб'єкта, що характеризують можливості системи по
здійсненню цілеспрямованої діяльності з урахуванням
впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середови-
ща [14, с. 83—86].

Як зазначає В.А. Свободін, ресурсний потенціал
складає сукупність наявних ресурсів регіону (земельні,
трудові, матеріальні) [13, с. 27—30].

К.М. Міско розглядає ресурсний потенціал як су-
купну величину реалізованих та нереалізованих мож-
ливостей використання ресурсів в процесі задоволення
суспільних потреб [9]. Робиться висновок про те, що на-
рощення ресурсного потенціалу лежить не в площині
збільшення його об'ємних характеристик, а в глибоко-
му структурно-компонентному аналізі ресурсів.

А.М. Бабашкіна та М.А. Комаров характеризують
"ресурсний потенціал" як взаємопов'язану сукупність
матеріально-речових, енергетичних, інформаційних за-
собів, а також самих працівників, які використовують
(або можуть використосувати) їх у процесі виробницт-
ва матеріальних благ і послуг [2].

А.Г. Фонотов визначає зазначену категорію як "су-
купність наявних ресурсів. До складу ресурсного потен-
ціалу включають запаси природних, матеріальних, фінан-
сових, інформаційних ресурсів, а також населення. Тому
говорячи про ресурсний потенціал регіону, можна виді-
лити наступні ресурси: фінансові, кадрові, інформаційні
та технічні ресурси (будівлі, обладнання, машини). При
цьому як окремий ресурс можна виділити сприятливе
політичне середовище, соціальну структуру та стабільну
економічну ситуацію в країні" [17, с. 14].

Основною метою дослідження та аналізу ресурсного
потенціалу регіону є виявлення тих ресурсів суб'єктів гос-
подарювання, які дозволяють йому конкурувати та вижи-
вати в конкурентному середовищі. Як зазначає Ф.Аналоуї
[15, с. 123], у відповідності з концепцією ланцюга витрат,
аналіз ресурсів повинен проводитися за двома паралель-
ними напрямами: добавленої вартості та конкурентної
переваги. В цілому до ресурсів регіону відносяться ті її
активи, котрі забезпечують створення добавленої вартості.

Р. Лінч поділяє ресурси суб'єктів господарювання
на три категорії:

— матеріальні ресурси, до яких відносять такі
фізичні ресурси регіону, як земля, обладнання, будівлі,
машини та інші активи;

— нематеріальні ресурси — нефізичні субстанції,
наявність яких забезпечує реальні вигоди компанії, на-
приклад, найменування бренду, технології, патенти;

— організаційні можливості, тобто ті можливості,
якими суб'єкт господарювання відрізняється від інших
компаній, наприклад людські ресурси, дисципліна, уп-
равлінський стиль [15, с. 123].

Ф. Аналоуї стверджує, що основна роль ресурсів у
будь-якій організації — забезпечувати додану вартість:
різницю між затратами на вихідні матеріали та ринковою
вартістю отриманого результату. З цієї точки зору
суб'єкт господарювання може додавати вартість або за
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рахунок підвищення вартості отриманих результатів
(ринкової ціни або послуги), або за рахунок зниження
матеріальних витрат. Зазвичай суб'єкти господарюван-
ня повинні забезпечити створення доданої вартості в дов-
гостроковій перспективі. Аналіз ресурсів дозволяє виз-
начити ту межу, в рамках якої ресурси регіону дозволя-
ють їй створювати додану вартість та прибуток [15, с. 124].

Ресурси регіональних комплексів використовують в
якості вихідних складових, які необхідні для розроблен-
ня стратегії. Для реалізації стратегії необхідно мати в
наявності важливі активи. На думку Л. Фаея [16, с. 335],
з метою встановлення взаємозв'язку між стратегією та
активами від суб'єктів господарювання вимагається ви-
конання ряду передумов:

— ідентифікувати запаси ресурсів, в першу чергу
ключових, тобто найбільш важливих для стратегії ре-
гіону;

— визначити запаси активів, необхідних для успіш-
ного розроблення та реалізації стратегій;

— ідентифікувати та оцінювати основні атрибути
поточного та необхідного запасу активів;

— управляти програмами розроблення необхідних
активів;

— визначати, яким чином найкраще використати
наявні активи.

Суб'єкт господарювання, який розглядає ресурси як
джерело конкурентоспроможності, може використову-
вати, такі ресурсні важелі:

— більш ефективну концентрацію ресурсів на клю-
чових стратегічних цілях;

— більш ефективне накопичення ре-
сурсів;

— доповнювати один тип ресурсів
іншим для створення цінностей більш
високого порядку;

— збереження ресурсів, де це мож-
ливо;

— швидке відшкодування ресурсів
шляхом мінімізації періоду між здійснен-
ням затрат та окупністю [18, с. 141].

Рівень використання ресурсного по-
тенціалу регіону є мірою управління ре-
сурсами з метою ефективної взаємодії
з зовнішнім середовищем. Рівень вико-
ристання ресурсного потенціалу може
приймати значення від 0 до 100%.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Прослідкувавши процес формуван-

ня та складові характеристики ресурсно-
го потенціалу, на підставі дослідження
та систематизації різних наукових по-
глядів, ми дійшли висновку, що під ресур-
сним потенціалом регіону розуміють су-
купність наявних видів ресурсів, що взає-
модіють між собою в процесі виробниц-
тва, обсяг та структура яких можуть
бути змінені в ході стратегічного управ-
ління ними шляхом прийняття та реалі-
зації стратегічних рішень.

В основі стратегічного планування
з урахуванням рівня використання ре-
сурсного потенціалу регіону лежать два
підходи до стратегії підвищення рівня
використання ресурсного потенціалу
регіону:

1. "Підхід знизу" — під яким розумі-
ють розроблення стратегії збільшення
використання окремих складових ресур-
сного потенціалу, що в результаті призве-
де до його зростання. Такий підхід носить
обмежений характер, оскільки не розгля-
дає впливу зміни рівня використання ре-
сурсного потенціалу на діяльність всього

регіону в цілому та не передбачає наявності взаємозв'яз-
ку між стратегією підвищення рівня використання ресур-
сного потенціалу та корпоративною стратегією.

2. "Підхід зверху" — передбачає кардинальну зміну
всієї стратегії регіону, наслідком якої стане зростання
ресурсного потенціалу. Тобто зростання ресурсного
потенціалу виникає тоді, коли суб'єкт господарювання
обирає для себе стратегію, яка веде до його збільшен-
ня. Зміна складових ресурсного потенціалу диктується
обраною стратегією.

Розроблення стратегії управління ресурсами з ура-
хуванням рівня використання ресурсного потенціалу
регіону базується на всеохоплюючій оцінці внутрішньої
діяльності суб'єктів господарювання. Прогноз ресурс-
ного потенціалу може здійснюватися з використанням
якісних методів прогнозування, таких як експертний
метод та метод побудови сценаріїв. Процес стратегіч-
ного планування на основі оцінки ресурсного потенціа-
лу складається з етапів, наведених на рисунку 1.

Стратегія підвищення ресурсного потенціалу роз-
глядається як результат розроблення стратегій підвищен-
ня потенціалу його складових. При цьому необхідно:

— оцінити поточний стан ресурсного потенціалу;
— проаналізувати, за рахунок чого його можливо

збільшити;
— побудувати стратегію покращення складових ре-

сурсного потенціалу.
Після завершення процесу стратегічного плануван-

ня та формування стратегії за основними напрямами
діяльності регіону необхідно для кожного варіанту
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Рис. 1. Процес формування стратегії регіону на основі оцінки ресурсного
потенціалу
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(комбінації стратегічних рішень) спрогнозувати величи-
ну ресурсного потенціалу. Найкращою буде та комбі-
нація стратегічних рішень, яка забезпечує максимальну
величину ресурсного потенціалу.

ВИСНОВКИ
Як бачимо, з наведених ознак та класифікаційних ха-

рактеристик, що описують сутність ресурсного потенціа-
лу, видно його дискусійний характер. Теоретичні дослід-
ження визначення сутності ресурсного потенціалу дають
підстави стверджувати, що серед науковців не існує єди-
ного підходу в трактуванні визначення цієї категорії. На-
ведені тлумачення "ресурсного потенціалу" не акцентують
увагу на стратегічних аспектах управління. Розроблення
стратегії управління ресурсами неможлива без урахуван-
ня оцінки внутрішньої діяльності суб'єктів господарюван-
ня та формується з урахуванням рівня використання ре-
сурсного потенціалу. Процес формування ресурсного по-
тенціалу повинен здійснюватися з дотриманням низки пе-
редумов на підставі розроблення ресурсної стратегії зав-
дяки ефективному стратегічному управлінню.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Необхідною умовою розвитку підприємств у дина-

мічному конкурентному ринковому середовищі є забез-
печення ефективності їх діяльності. На сучасному етапі
з урахуванням дії кризових явищ характерним є знижен-
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ANALYSIS OF THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION
OF TERNOPIL AREA

Необхідною умовою розвитку підприємств у ринковому середовищі є забезпечення ефективності їх
діяльності, яка значною мірою залежить від ступеня спроможності суб'єктів господарювання ефективно
і раціонально використовувати наявні ресурси та фактори виробництва.

У статті розглянуто сучасний стан аграрного виробництва Тернопільської області. Визначено основні
проблеми та тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств.

У ході дослідження встановлено, що аграрне виробництво в досліджуваному регіоні має багатогалу-
зевий характер. Кліматичні умови та земельні ресурси Тернопільської області сприятливі для розвитку
сільського господарства. Відповідно до природно-кліматичних умов регіону та собівартості виробницт-
ва продукції основною галуззю сільського господарства залишається рослинництво.

Проаналізовано ефективність діяльності досліджуваних суб'єктів господарювання на основі оціню-
вання факторів, що впливають на валове виробництво продукції. Визначено основні проблеми та тен-
денції розвитку сільськогосподарських підприємств.

The necessary condition of development of enterprises in a market environment is providing of efficiency of
their activity, that largely depends on the degree of possibility of subjects of mеnage effectively and rationally to
use present resources and factors of production.

The modern state of agrarian production of the Ternopol area is considered in the article. Basic problems and
progress of agricultural enterprises trends are certain.

It is set during research, that an agrarian production in the investigated region has the diversifyed character.
Climatic terms and landed resources of the Ternopol area are friendly to development of agriculture. In accordance
with the natural and climatic terms of region and production of goods cost basic industry of agriculture is remained
by a plant-grower.

Efficiency of activity of the investigated subjects of mеnage is analyses on the basis of evaluation of factors
that influence on the gross production of goods. Basic problems and progress of agricultural enterprises trends
are certain.

Ключові слова: ефективність виробництва, сільськогосподарські підприємства, урожайність, продук-
тивність, ресурсний потенціал, прибуток.

Key words: efficiency of production, agricultural enterprises, productivity, productivity, resource potential, profit.

ня ефективності функціонування підприємств, високий
рівень зносу обладнання, нестабільне забезпечення си-
ровиною, дефіцит інвестиційних ресурсів, недостатня
місткість внутрішнього ринку, а також інші причини
фінансового та організаційно-економічного характеру.
Особливої гостроти набувають проблемні питання для
вітчизняних сільськогосподарських підприємств з ура-
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хуванням економічного та соціального значення як для
окремих регіонів, так і для держави в цілому [1, с. 3].

Сільське господарство — одна з найважливіших га-
лузей матеріального виробництва, що забезпечує насе-
лення продуктами харчування рослинного і тваринно-
го походження, а багато галузей промисловості — си-
ровиною, тобто має вирішальне значення для гаранту-
вання продовольчої безпеки держави. Ефективність
сільськогосподарського виробництва значною мірою
залежить від ступеня спроможності суб'єктів господа-
рювання ефективно і раціонально використовувати фак-
тори виробництва [4,  с. 8].  Сільськогосподарське ви-
робництво має зростати, насамперед внаслідок підви-
щення продуктивності праці, раціонального викорис-
тання виробничих ресурсів, зростання врожайності
сільськогосподарських культур і продуктивності тварин
[2, с. 261].

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Питання, пов'язані з ефективним
функціонуванням аграрного сектора економіки розгля-
даються в працях багатьох вітчизняних вчених. Резуль-
тати цих досліджень висвітлено в роботах В.Г. Андрій-
чука, М.В. Гладія, А. Дьоміна, В. Карсекіна, М. Корець-
кого, В.Я. Месель-Веселяка, П.Т. Саблука, О.М. Шпи-
чака, В.В. Юрчишина та ін. Ними отримані вагові нау-
кові й практичні результати. Однак питання, пов'язані
з підвищенням ефективності аграрного виробництва,
залишаються і надалі важливими для більшості підпри-
ємств. Пов'язано це, насамперед, з недостатнім онов-
ленням матеріально-технічної бази, фізичним і мораль-
ним зносом більшості наявної у господарствах техніки,
виснаженням природно-ресурсного потенціалу, низь-
кою мотивацією працівників в кінцевих результатах гос-
подарювання. Тому аналіз ефективності господарської
діяльності ринкових структур, особливо в розрізі окре-
мо взятих регіонів, і надалі залишається актуальним.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даної статті є аналіз рівня ресурсного забез-

печення сільськогосподарських підприємств Терно-

пільської області та підвищення результативності їх гос-
подарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Тернопільська область займає західну частину По-

дільського плато, межує на півночі з Рівненською, на
півдні з Чернівецькою, на південному-заході з Івано-
Франківською, на заході зі Львівською, на сході з Хмель-
ницькою областями України.

Географічне положення Тернопільської області є
досить вигідним. Її розміщення в західній частині пра-
вобережного лісостепу — в зоні з родючими грунтами і
достатнім зволоженням — сприяє розвитку сільськогос-
подарського виробництва.

Земля — основний і незамінний ресурс сільськогос-
подарського виробництва, одна з найважливіших скла-
дових ресурсного потенціалу аграрних формувань,
який, крім землі, включає трудові ресурси, основні та
оборотні засоби. Наявний ресурсний потенціал, якісні
його параметри та раціональне поєднання в процесі гос-
подарської діяльності є вихідною передумовою вироб-
ництва конкурентоспроможної продукції.

Аграрне виробництво в досліджуваному регіоні має
багатогалузевий характер. Рослинництво представлено
виробництвом зернових культур, ріпаку, кормовироб-
ництвом, картоплярством та буряківництвом і в менших
обсягах — овочівництвом. Тваринництво представлене
в основному скотарством та свинарством і значно в мен-
шому обсязі птахівництвом. Відповідно до природно-
кліматичних умов регіону та собівартості виробництва
продукції основною галуззю сільського господарства
залишається рослинництво.

Загальновідомо, що головним засобом виробницт-
ва сільськогосподарської продукції є земля. Структура
сільськогосподарських угідь Тернопільської області
станом на 2012 р. проілюстрована на рисунку 1.

Зауважимо, що земельна площа є базовим ресурсом,
а саме він визначає формування інших ресурсів. Проте
оцінка динаміки виробництва сільськогосподарської
продукції (табл. 1 та рис. 2) вказують на суттєвий роз-
рив між потенціалом аграрної сфери та дійсністю.

Як свідчать дані таблиці 1 у 2012 році в підприєм-
ствах області збільшився обсяг виробництва всіх видів
сільськогосподарської продукції порівняно з 2010 ро-
ком. Зокрема, обсяг виробництва зернових культур
збільшився на 741,3 тис. т, цукрового буряка — на 353,1
тис. т, картоплі — на 66,3 тис. т, яєць — на 48,7 млн шт.

Слід відмітити, що дані таблиці 1, та рисунка 2 да-
ють змогу проаналізувати лише динаміку зміни обсягів
виробництва окремих видів сільськогосподарської про-
дукції і зовсім не відображають причини зміни цих об-
сягів.

Підвищення ефективності використання землі
сільськогосподарськими підприємствам потребує чима-
лих коштів для придбання мінеральних добрив та засобів
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Рис. 1. Структура сільськогосподарських угідь
Тернопільської області станом на 2012 р.

Джерело: побудовано автором за даними Головного управ-

ління статистики у Тернопільській області.

Вид продукції 1990 р. 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

Зернові культури 1256,7 517,3 704,9 948,7 1471,0 1690,0 

Цукрові буряки (фабричні) 3310,6 730,2 839,9 1352,0 1762,7 1705,1 

Ріпак 12,7 10,8 24,5 95,2 104,8 101,9 

Соняшник - 0,9 1,2 13,2 21,9 22,8 

Картопля 356,1 15,2 25,0 56,6 82,5 122,9 

Овочі 100,1 7,8 7,4 14,9 27,2 24,9 

Плоди та ягоди 8,1 3,9 1,8 1,4 4,3 3,6 

М’ясо (в забійній вазі) 85,7 11,9 4,4 7,9 10,6 11,3 

Молоко 493,1 72,9 35,5 34,5 37,7 44,2 

Яйця, млн шт. 145,1 21,1 73,2 118,4 132,8 167,1 

Мед, т 237,0 51,0 25,0 7,0 7,0 8,0 

 

Таблиця 1. Динаміка виробництва основних видів сільськогосподарської продукції підприємствами
Тернопільської області, тис. т

Джерело: розраховано автором за даними Головного управління статистики у Тернопільській області.
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захисту рослин. Застосування оптимальних норм міне-
ральних добрив забезпечить у землеробстві сталу висо-
ку врожайність сільськогосподарських культур, підви-
щить стійкість до несприятливих погодних умов і хво-
роб, а також забезпечить збереження та відтворення ро-
дючості грунтів, як національного багатства України.

Загальновідомо, що обсяг виробництва аграрної
продукції залежить від площ посіву культур (поголів'я
тварин) і урожайності сільськогосподарських культур
(продуктивності тварин), забезпеченості підприємств
добривами, кормами і тваринницькими приміщеннями,
раціонів годівлі, сортового складу насіння, породності
тварин, умов їх утримання. Посівні площі (поголів'я) і
урожайність (продуктивність тварин) здійснюють без-
посередній вплив на обсяг виробництва продукції і зна-
ходяться з ним у функціональній залежності. Всі інші
фактори опосередковано впливають на обсяги вироб-
ництва продукції (рис. 3).

Згідно з цією схемою при визначенні причин зміни
обсягів виробництва сільськогосподарської продукції,
основну увагу слід приділяти аналізу посівних площ (по-
голів'я тварин) і урожайності культур (продуктивності
тварин). Саме ці фактори знаходяться у функціональній
залежності з обсягами виробництва продукції.

Одержання передбачуваного обсягу виробництва
продукції залежить від розміру посівних площ окремих
сільськогосподарських культур (поголів'я тварин) та їх
урожайності (продуктивності).

Динаміку розміру посівних площ основних сільсько-
господарських культур в Тернопільській області та їх
структури, яка відображає специфіку регіональної си-
стеми землеробства розглянемо у таблиці 2.

Розрахунки, проведені в таблиці 2, свідчать, що у
2012 р. загальна посівна площа сільськогосподарських
культур в усіх категоріях господарств становила 797,5
тис. га, що на 19,2 тис. га (на 2,5%) більше, ніж у 2011 р.
Землеробство області сьогодні характеризується знач-
ними змінами в структурі посівних площ. На Терноп-
ільщині все більше сіють зернових та технічних культур.
Так, за останні 10 років частка посівів зернових у за-
гальній посівній площі зросла з 54,6% у 2002 р. до 63,3%
у 2012 р.; технічних культур — відповідно з 11,3% до
18,5%. Водночас, за цей період вагомо зменшилася пи-
тома вага посівів кормових культур (майже на 16 в.п.).

Слід також відмітити, що сільськогосподарські
підприємства у 2012 р. наростили поголів'я всіх основ-
них видів тварин та птиці (табл. 3). Чисельність великої
рогатої худоби у них зросла на 4,1% (у т.ч. корів — на
0,2%), свиней — на 25,3%, птиці — на 40,1%. Серед інших
факторів цьому сприяло покращення роботи щодо
відтворення стада свійських тварин. У 2012 р. проти 2011
р. в агроформуваннях надходження приплоду телят
зросло на 10,6%, поросят — на 42,5%. Змінилась на кра-
ще ситуація зі збереженням стада ВРХ, падіж якої в аг-
роформуваннях за рік скоротився на 0,1 в.п. і становив
у 2012 р. 0,5% (до обороту стада). Процент падежу сви-
ней у 2012 р. залишився на рівні 2011р. і склав 1,2%.

У порівнянні з 2011 р. у 2012 р. збільшилися обсяги
виробництва всіх видів продукції тваринництва як в
сільськогосподарських підприємствах, так і в селянсь-
ких господарствах (крім вовни). У 2012 р. загальне ви-
робництво м'яса (в забійній вазі) становило 40,5 тис. т

Джерело: власні розрахунки автора за даними Головного

управління статистики у Тернопільській області.
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Рис. 2. Динаміка урожайності основних
сільськогосподарських культур у всіх категоріях

господарств Тернопільської області

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції 

Посівні площі культур/  

Поголів'я тварин 

Спеціалізація підприємства 

Забезпеченість мінеральними та 
органічними добривами 

Забезпечення тварин кормами 

Сортовий склад насіння 

Структура кормового раціону 

Рівень годівлі тварин 

Норми внесення добрив 

Якість насіння (кормів) 

Урожайність культур/ 

Продуктивність тварин 

Наявність виробничих приміщень 

Відтворення стада тварин 

Породність тварин 

Частка ялових корів 

Умови зберігання продукції 

Умови утримання тварин і т.д. 

Рис. 3. Структурно-логічна модель факторного аналізу обсягу виробництва сільськогосподарської продукції

Джерело: розроблено автором.
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(на 5,7% більше проти 2011р.), молока — 459,6 тис. т (на
9,9% більше), яєць — 414,3 млн шт. (на 9,4% більше).
Основними виробниками продукції тваринництва в об-
ласті багато років поспіль залишаються господарства
населення, які в 2012 р. виробили 79,9% валової про-
дукції галузі, зокрема: 90,4% молока, 72,1% м'яса, 59,7%
яєць. Однак, у зв'язку з нарощуванням поголів'я худо-
би та птиці агроформуваннями, сьогодні спостерігається
стійка тенденція до поступового зниження частки до-
могосподарств у виробництві тваринницької продукції.
У 2012 р. в порівнянні з 2005 р. питома вага населення у
загальному обсязі її виробництва скоротилася на 11 в.п.

Збільшення обсягів виробництва продукції тварин-
ництва зумовлено не лише нарощуванням чисельності
худоби та птиці, а й покращенням її продуктивності
(табл. 4). Середньорічний надій молока від однієї коро-
ви, що була на початок 2012 р. у всіх категорій госпо-
дарств зріс на 363 кг і становив 4073 кг. Агроформуван-
ня отримали від корови по 4815 кг молока, що на 485 кг
більше, ніж у 2011 р. Від однієї курки-несучки підприє-
мства у 2012 р. одержали по 252 шт. яєць, що на 35 шт.
більше проти 2011 р.

Значним резервом збільшення виробництва
сільськогосподарської продукції, підвищення її конку-
рентоспроможності є якісні параметри. Це підвищення
урожайності сільськогосподарських культур, поліпшен-
ня породно-племінних характеристик тварин; внесення

в грунт оптимальних доз органічних і мінеральних
добрив, забезпечення збалансованої годівлі тва-
рин, зміцнення матеріально-технічної бази
підприємства, поліпшення санітарно-гігієнічних
умов утримання тварин і персоналу; впроваджен-
ня прогресивних систем матеріального стимулю-
вання, які б забезпечили заінтересованість у підви-
щенні якості продукції тощо.

Недопущення втрат продукції на всіх етапах
її проходження також можна вважати резервом
збільшення її виробництва. Для цього необхідно
забезпечити аграрну галузь відповідними ресурса-
ми, обладнанням, створити потужності для збері-
гання, транспортування і переробки продукції,
створити дійовий механізм відповідальності конк-
ретних осіб, які допускають втрати продукції. Ра-

зом з тим підвищення ефективності виробництва про-
дукції неможливе без систематичного і планомірного
зниження витрат на її виробництво та реалізацію.

Як відомо, для ефективного функціонування аграрних
підприємств не достатньо лише займатися виробництвом
сільськогосподарської продукції, необхідно ще й знайти
ринки для її реалізації (потенційних покупців вирощеної
продукції). Лише за умови вдалої реалізації продукції за
цінами, які б задовольняли товаровиробників, вони змо-
жуть продовжувати свою діяльність. Особливо актуаль-
ним це є в наш час, оскільки з переходом України на рин-
кові відносини підприємства практично повністю перейш-
ли на самофінансування. У цих умовах важливим є не
тільки виробництво продукції, а й вигідна її реалізація.

У зв'язку з цим сільське господарство області не
може ефективно функціонувати без аграрного ринку,
через який здійснюється купівля-продаж сільськогос-
подарської сировини та продуктів її переробки.

Розглянемо на основі даних таблиці 5 динаміку об-
сягів реалізації сільськогосподарської продукції підпри-
ємствами досліджуваного регіону.

На основі проведеного в таблиці 5 аналізу можна
зробити висновок, що у порівнянні з 2000 р. сільсько-
господарські підприємства Тернопільської області
збільшили реалізацію всіх видів рослинницької про-
дукції і зменшили реалізацію окремих видів тваринниць-
кої продукції.

Роки 

Загальна посівна 
площа 

в тому числі 

зернові та 
зернобобові 
культури 

технічні 
культури 

картопля і 
овоче-

баштанні 
культури 

кормові 
культури 

тис. 
га 

% 
тис.  
га 

% 
тис.  
га 

% 
тис. 
га 

% 
тис.  
га 

% 

1990 916,9 100,0 408,1 44,5 120,7 13,2 74,8 8,1 313,3 34,2 

2000 793,9 100,0 406,7 51,2 95,9 12,1 85,8 10,8 205,5 25,9 

2005 695,1 100,0 451,1 64,9 79,9 11,5 67,6 9,7 96,5 13,9 

2010 760,3 100,0 465,9 61,3 158,1 20,8 67,1 8,8 69,2 9,1 

2011 778,3 100,0 468,9 60,3 165,3 21,2 77,0 9,9 67,1 8,6 

2012 797,5 100,0 505,0 63,3 147,3 18,6 77,0 9,6 68,2 8,5 

 Джерело: розраховано автором за даними Головного управління статистики у Тернопільській області.

Таблиця 2. Динаміка складу і структури посівних площ сільськогосподарських культур
у Тернопільській області (господарства всіх категорій)

Показник 1990 р. 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

Велика рогата 
худоба 

644,1 132,4 41,0 26,6 29,4 30,6 

у т.ч. корови 165,4 37,9 12,6 9,0 9,4 9,5 

Свині 296,6 38,5 53,3 109,3 93,2 116,8 

Вівці та кози 143,7 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 

Коні 36,2 13,6 3,3 1,0 0,9 0,8 

Птиця 1324,8 108,6 712,2 760,5 744,4 1042,7 

Бджоли, тис. 
сімей 

37,6 11,2 4,2 1,1 0,7 0,8 

 

Таблиця 3. Динаміка поголів'я худоби і птиці
в сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області

(на кінець року; тис. голів)

Джерело: розраховано за даними Головного управління статисти-

ки у Тернопільській області.

Показник 1990 р. 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

Середньодобові прирости великої 
рогатої худоби на вирощуванні, 
відгодівлі та нагулі, г 

490 261 435 526 515 543 

Середньодобові прирости свиней на 
вирощуванні, відгодівлі та нагулі, г 

257 121 237 376 371 429 

Середній річний удій молока від 

однієї корови, кг 
2930 1493 3237 4279 4330 4815 

Середня річна несучість курей-

несучок, шт. 
223 202 261 236 217 252 

 

Таблиця 4. Динаміка продуктивності худоби та птиці в сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області

Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики у Тернопільській області.
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В умовах ринку стратегія розвитку підприємства
спрямовується на все повніше задоволення потреб спо-
живачів (клієнтів), на досягнення переваг над конкурен-
тами, розширення ринків продажу, збільшення обсягу
продажу, нарощування виробництва конкурентоспро-
можної продукції тощо, з тим, щоб збільшити доходи і
прибутки.

Проаналізуємо розмір прибутку від реалізації ок-
ремих видів аграрної продукції, як результат впливу
виручки від реалізації і собівартості (табл. 6).

Дані таблиці 6 свідчать, що підприємствами області
у 2012 році отримано 507,7 млн грн. прибутку від реалі-
зації сільськогосподарської продукції. У тому числі від
реалізації рослинницької продукції підприємствами
одержано 475,4 млн грн., а від реалізації тваринницької
продукції підприємства одержали 32,3 млн грн. прибут-
ку.

Рівень рентабельності виробництва продукції у 2012
р. складає 15,3%, в тому числі рентабельність виробниц-
тва продукції рослинництва склала 16,4%, а рента-
бельність тваринницької галузі — 7,7%.

Підвищення ефективності ведення господарювання
сільськогосподарськими підприємствами області знач-
ною мірою залежить від системи забезпечення під-
приємств необхідними фінансовими ресурсами. Основ-
ним джерелом надходжень таких ресурсів на підприєм-
ства є кредити комерційних банків, кредитних спілок та
компенсації Аграрного фонду. Не слід також забувати
про сезонний характер аграрного виробництва, а це в
свою чергу потребує значних витрат грошових засобів,
особливо в найнапруженіші періоди виробничої діяль-
ності.

Таблиця 5. Реалізація окремих видів продукції сільськогосподарськими підприємствами Тернопільської області, тис. т

Види продукції 1990 р. 2000 р. 2005 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

Реалізація продукції рослинництва 
Зернові культури 472,9 273,8 483,0 1171,2 763,4 965,4 1392,5 

Цукровий буряк 

(фабричний) 3301,2 674,8 820,8 1055,6 1321,7 1578,7 1564,6 

Олійні культури 8,9 6,3 18,9 161,2 119,7 137,6 173,0 

Картопля 123,9 1,4 19,4 48,3 46,1 60,1 88,7 

Овочі 83,5 4,1 4,2 5,2 6,6 9,8 9,1 

Плоди і ягоди 7,3 3,7 1,8 4,0 0,5 3,8 3,1 

Реалізація продукції тваринництва 
Худоба та птиця 
(у живій вазі) 139,1 26,3 7,5 10,0 12,3 16,0 16,7 

Молоко та 
молочні продукти 
(у перерахунку на 
молоко) 505,4 48,7 28,3 29,3 30,5 35,6 40,2 

Яйця, млн шт. 129,1 20,4 72,7 103,5 115,5 133,3 167,5 

 Джерело: розраховано автором за даними Головного управління статистики у Тернопільській області.

Таблиця 6. Динаміка прибутку та рівня рентабельності
від реалізації сільськогосподарської продукції

у підприємствах Тернопільської області

Показники 
Роки 

2000 2005 2010 2011 2012 

Прибуток, збиток (-), від 

реалізації 
сільськогосподарської 
продукції, млн грн. -13,6 23,2 322,5 734,7 507,7 

у тому числі      

продукція рослинництва 37,4 25,3 317,1 716,6 475,4 

продукція тваринництва -51,0 -2,1 5,4 18,1 32,3 

Рівень рентабельності 
виробництва 
сільськогосподарської 
продукції, % -4,7 6,0 16,1 27,5 15,3 

у тому числі      

продукції рослинництва 22,8 8,7 18,1 30,9 16,4 

продукції тваринництва -41,3 -2,2 2,1 5,1 7,7 

 Джерело: розраховано автором за даними Головного управ-

ління статистики у Тернопільській області.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Завдання збільшення обсягів виробництва сільсько-

господарської продукції, підвищення її якості та зни-
ження собівартості виробництва потребують здійснен-
ня послідовної інтенсифікації виробництва, впровад-
ження досягнень науково-технічного прогресу, що
сприятиме підвищенню ефективності роботи агропро-
мислового комплексу.

Розв'язання продовольчої проблеми потребує високих
темпів зростання сільськогосподарського виробництва. Для
цього необхідно удосконалити організаційні форми госпо-
дарств, підвищити культуру землеробства і тваринництва,
поліпшити використання землі, виробничих фондів, матер-
іальних, трудових і фінансових ресурсів, забезпечити зрос-
тання продуктивності праці та якості роботи, ощадливе
ставлення до виробничих засобів у сільськогосподарських
підприємствах. Вирішення цих питань зобов'язує керівників
і спеціалістів, фермерів та орендарів аналізувати діяльність
господарства і його підрозділів для прийняття ефективних
управлінських рішень.
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ВИЯВЛЕННЯ
ПРОБЛЕМИ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Таким чином, основною проблемою для можливості
успішного розвитку економіки України за інноваційним
механізмом є розробка ефективного механізму для моти-
вування всіх суб'єктів економічної діяльності. Це необхі-
дно із тієї причини, що під час сталого розвитку всі су-
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У статті розглянуто питання успішного розвитку економіки України за інноваційним механізмом, причо-
му розглянуто інновації у сфері високих технологій. Розроблено базову теоретико-ігрову модель ефективного
механізму інноваційного зростання економіки України. Доведено необхідність вмотивованого законодавчого
закріплення такого механізму за рахунок випуску високотехнологічної продукції.

За допомогою інструментарію теорії ігор досліджено та проаналізовано динамічну гру, що описує діяльність
на ринку високих технологій основних гравців: підприємств різного спрямування діяльності, ВНЗ та держав-
ної влади. Визначено та обгрунтовано сім стадій розгортання у часі для даної гри. Також наведено економічну
інтерпретацію розробленої моделі.

На основі проведених досліджень та розробленої теоретико-ігрової моделі сформовано та обгрунтовано
механізм дії закону про інноваційне зростання економіки країни. В його основу закладено вмотивованість:
1) підприємств, що займаються розробкою чи впровадженням інноваційної продукції, 2) держави як одного із
основних гравців на ринку інновації. Враховано повну відповідальність за результати своїй діяльності чи без-
діяльності усіх гравців, що приймають учать у грі. Також обгрунтовано необхідність використання потенціалу
ВНЗ та старт-апів із доведенням мотиваційного чинника їх участі на ринку інновацій.

In the paper there has been considered successful economic development of Ukraine for innovative mechanisms,
moreover there has been considered innovation in high technology. The basic game-theoretic model of an effective
mechanism for innovative economic growth in Ukraine has been developed. There has been proved the necessity of
motivated legislative fixing of such a mechanism through the output of high-tech products.

With the tools of game theory there has been investigated and analyzed a dynamic game that describes the activity
of basic players in the high-tech market: enterprises of different direction of activity, universities and state authority.
Seven stages of deployment in time have been defined and stipulated for this game. The economic interpretation of the
developed model has been shown.

The mechanism of the law operation about innovative economic growth of the country has been formed and
explained on the basis of the conducted researches and developed game-theoretic model. It is based on the motivation
of: 1) companies that are developing or implementing innovative products, 2) state as one of the basic players in the
market of innovation. There has been taken into account the full responsibility for the results of their actions or inactions
of all participants of the game. There also has been proved the necessity of using the potential of universities and start-
ups with bringing a motivational factor for their participation in the market of innovation.

Ключові слова: високі технології, держава, економіка, інновація, закон, механізм, модель, мотивація,
старт-ап.

Key words: high technology, government, economy, innovation, law, mechanism, model, motivation, start-up.

б'єкти економічної діяльності повинні самостійно слідку-
вати за ним, щоб вони приймали "правильні" рішення.

Інновації повинні належати до так званих "високих
технологій", бо тільки за такої умови економіки Украї-
ни зможе успішно бути інтегрована до світової еконо-
міки (як свідчать приклади, економічне зростання прак-
тично неможливо ендогенним шляхом).

GAME THEORY MODEL FOR MOTIVATION OF LEGISLATIVE MECHANISM FOR INNOVATION
ECONOMIC GROWTH IN COUNTRY VIA HIGH-TECH PRODUCTS
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Також дуже корисно, щоб у цьому механізмі
були задіяні елементи синергії, що дозволяє здійс-
нити як суттєве прискорення економічного зростан-
ня в часу, так і збільшити кількісні показники зрос-
тання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання законодавчого закріплення механізму
інноваційного зростання економіки країни в сучасній
літературі розглянуті не достатньо широко. Так, у [1]
побудовано теоретико-ігрову модель для впровад-
ження інновацій в умовах як розвинутої економіки,
так і економік, що розвиваються, зокрема економіки
України. Однак у даній роботі увага зосереджена вик-
лючно на порівнянні між собою двох інноваційних
інститутів. Проблема трансформації неефективних
інноваційних інститутів до розвинутого стану не роз-
глядалась.

У роботах [2; 3] механізм трансформації неефек-
тивних інститутів в Україні до розвинутого стану роз-
глянуло лише на рівні зміни функціонування вищих
навчальних закладів, без врахування діяльності
підприємств та без закріплення цих змін на законо-
давчому рівні.

У джерелі [4] розглядаються найбільш розповсюд-
женні методи підтримки інноваційної діяльності в та-
ких країнах як США, Японія, Китай та Індія, але пи-
тання мотивацій та узгодження інтересів сторін, що є
необхідним для використання механізмів самоорган-
ізації, не розглядаються.

Велика кількість економічних статей зосередже-
на навколо питань комерціалізації інноваційних роз-
робок вищих навчальних закладів, наприклад, у стат-
тях [5—8] йдеться про особливості трансферу техно-
логій та узагальнюючі способи комерціалізації ре-
зультатів наукових досліджень у вищій школі Украї-
ни. Зокрема, в роботі [8] відмічено, що університет
повинен вкладати свої інтелектуальні і фінансові ре-
сурси для сигналізування підприємствам про свою
здатність розробити інноваційний продукт. Також у
даній роботі визначено умови, за яких підприємство
буде вмотивовано до спільної роботи з ВНЗ по роз-
робці інноваційного продукту. Разом із тим в даних
роботах проблема мотивації випуску високотехноло-
гічної продукції з використанням існуючих на інно-
ваційному ринку higher-technologies не розглядаєть-
ся. Таким чином, дослідження в цій сфері залишають-
ся все ще відкритим.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка механізму інноваційно-

го зростання економіки України, його теоретико-
ігрове обгрунтування та підходи до його законодав-
чого закріплення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Базова теоретико-ігрова модель формується та-
ким чином. Визначимо основних гравців.

Основним гравцем є підприємство (гравець 1), яке
планує вибирати стратегію, яка полягає у його діяль-
ності на ринку високих технологій.

Це один гравець, який має силу влади — це дер-
жава, яка регулює правила гри на ринку високих тех-
нологій та в економіці країни в цілому (гравець 2).
Наступний гравець — це ВНЗ (його також будемо на-
зивати університетом), який здатний розробляти ви-
сокі технології (гравець 3). Нарешті, є ще інші
підприємства, аналогічні гравцю 1, які також праг-
нуть приймати участь в діяльності на ринку високих
технологій (гравець 4). Насамкінець, є підприємства,
які здатні виробляти високі технології — гравець 5.
Типове розгортання динамічної гри представлено на
рисунку 1.

Часове розгортання гри є таким.
Стадія 1. Гравець 1 (підприємств) вибирає одну із

стратегій: "купувати" (б) або "не купувати" (а) техно-
логічну лінію з випуску високотехнологічної про-
дукції за кордоном.

Стадія 2. Гравець 2 (держава) або "ігнорує" (в) ку-
півлю, або "примушує" (г) підприємство фінансувати
виробництво такої ж технологічної лінії із випуску ви-
сокотехнологічного товару, яка буде 1) розроблена в
Україні та" вироблена в Україні (це має бути здійсне-
не протягом певного часового проміжку).

Стадія 3. Гравець 1 (підприємство) вибирає дві
стратегії.

Стратегія "виділити кошти" (д) для гравця 3 (ВНЗ),
який, в свою чергу, або "відмовляється" (и) розроб-
ляти технологію-аналог, або "погоджується" її роз-
робити (е), і після її розробки та виробництва на грав-
цем 5 (виробником високих технологій з України) от-
римує в своє розпорядження ще одну технологію для
випуску інноваційного продукту.

Стратегія "не виділяти" власні кошти (з).
Стадія 4. Гравець 2 (держава) у випадку, коли гра-

вець 1 (підприємство) вибирає стратегію (з), приймає
рішення "штрафувати" (ш) підприємство рівними су-
мами (відсоток від вартості купленої технології), ви-
користовуючи спеціальний накопичувальний рахунок.

Стадія 5. Гравець 3 (ВНЗ) вибирає стратегії або
відмовляється" (и) розробляти технологію-аналог,
або "погоджується" її розробити (е).

Стадія 6. Гравець 2 (держава) "здійснює аукціон"
(н), на який виставляє розроблену у ВНЗ технологію
(разом із фіксованим переліком гравців 5 — тобто
українських підприємств, які здатні її виробляти).
Аукціон варто здійснювати або на умовах "аукціону
другої ціни", або на умовах механізму Вікрі-Гровса-
Кларка [9].

Рис. 1. Динамічна гра, що описує діяльність на ринку високий технологій



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

65www.economy.in.ua

Стадія 7. Коли гравець 1 (підприємство) та гравець
4 (підприємства-конкуренти) приймають участь в аук-
ціоні.

Якщо виграє аукціон (о) гравець 1 (підприємство),
то вино вибирає те підприємство 5, яке буде виробля-
ти технологічну лінію та оплачує іі виробництво і
купує її. Потім гравець 1 (підприємство) вибирає стра-
тегії або "не запускати" (п) цю лінію, або ж "викорис-
товувати" (р) її.

Коли гравець 4 (підприємство-конкурент) виграє
аукціон (с), то воно вибирає те підприємство 5, яке
буде виробляти технологічну лінію та оплачує її ви-
робництво і купує її. Потім гравець 5 (підприємство-
конкурент) вибирає стратегії або "не запускати" (у)
цю лінію, або ж "використовувати" (т) її.

Економічна інтерпретація моделі. Сьогодні в Ук-
раїні ряд фірм купую іноземні технологічні лінії для
виробництва високотехнологічної продукції, ряд
фірм та підприємств купують комплектуючі, із яких
збирають високотехнологічну продукцію. В резуль-
таті вони оплачують інтелектуальну власність розроб-
ників з інших, які отримані кошти витрачають на роз-
робку більш нових технологічних ліній та комплек-
туючих, розпочинаючи, тим самим, новий виток інно-
вацій. Для економіки України залишається тільки
підготовка робітників для роботи на цих лініях. Та-
ким чином, сьогодні Україна фінансує інноваційний
економічний розвиток інших держав.

Неважко бачити, що для умов сучасної України,
коли держава не регулює ринок купівлі технологіч-
них ліній та комплектуючих, рівновагою Неша для ди-
намічної гри [10], зображеної на рисунку 1, є вибір
підприємства стратегії (б) — тобто купувати високо-
технологічні виробничі лінії та комплектуючі. Тільки
за такої умови підприємства України зможуть прий-
мати участь у світовому ринку. Це повністю відпові-
дає описаній вище ситуацій.

Але існуючу в Україні ситуацію можна назвати
"інноваційною паскою", і для того, щоб вийти із неї,
потрібно зміни на інституційному рівні, тобто на рівні
правил гри на ринку закупівлі іноземних технологіч-
них ліній та комплектуючих, із яких в Україні вироб-
ляється високотехнологічна продукція.

При цьому в результаті зміни правил гри, розроб-
ка та виробництво інноваційної продукції (наприк-
лад, технологічних ліній та комплектуючих) повин-
но переміститися в Україну. В результаті в Україні
з'явиться додатково до вже існуючих досить велика
кількість фірм та підприємств, які працюють на світо-
вому ринку високих технологій. З'являться нові ро-
бочі місця, зросте ВВП та поступлення до Держбю-
джету.

Для цього держава повинна стати активним грав-
цем та заблокувати можливість підприємства закупи-
ти високотехнологічну виробничу лінію чи комплек-
туючі.

Це можна зробити лише за умови, коли держава в
законодавчому порядку буде примушувати підприє-
мство до фінансування розробки та випуску високо-
технологічних виробничих ліній та комплектуючих на
вітчизняних суб'єктах інноваційної діяльності. При
цьому розробка, у відповідності до результатів, от-
риманих в [1, 2], повинна бути зосереджена у ВНЗ, а
виробництво — у підприємствах та фірмах (причому
переважно приватної власності: саме вони створюю
додаткові робочі місця без навантаження Держбюд-
жету).

Обгрунтування механізму дії закону.
1. Підприємство купує іноземну технологічну

лінію чи використовує іноземні комплектуючі для ви-
робництва високотехнологічної продукції. При цьо-
му мається на увазі, що аналогів таких технологічних
ліній чи комплектуючих, які мають такі ж самі (або
вищі) характеристики в Україні не виробляється.

Держава зобов'язує підприємство прийняти
фінансову участь (як мінімум, як максимум — купи-
ти) у тому, щоб за 1—2 роки побудувати в Україні
потужності для випуску аналогів цих технологічних
ліній чи комплектуючих, причому повинну бути вико-
нані такі умови:

— Технологічні лінії чи комплектуючі повинні
бути розроблені вченими України в Українських ВНЗ.

— Розроблені технологічні лінії чи комплектуючі
повинні випускатися на Українських підприємства.

Аргументація такого механізму є досить простою:
підприємство за рахунок випуску високотехнологіч-
ної продукції отримує надприбуток, бо його со-
бівартість його товарів є меншою, аніж у конкурентів
як всередині країни, так і за її межами (в останньому
випадку, наприклад, за рахунок меншої зарплати).
Таким чином, держава примушує власників підприє-
мства поділитися частиною цього надприбутку із сус-
пільством. Це буде примушувати частину надприбут-
ку залишати в межах України, а не "перекачувати"
відразу ж у офшорні зони.

У результаті економіка України отримає:
— нові робочі високопрофесійні місця: на підприє-

мствах по випуску високотехнологічної продукції, на
підприємствах по виробництву технологічних ліній та
комплектуючих, у ВНЗ тощо;

— зростання ВВП та, відповідно, додаткові по-
ступлення у Держбюджет за рахунок зростання
кількості виробничих підприємств;

— зростання можливостей для експорту високо-
технологічної продукції як у розвинені країни, так і
у країни, що розвиваються.

2. У випадку, якщо підприємство, яке купило тех-
нологічну лінію чи закупляє комплектуючі, не здатне
саме профінансувати зазначений вище Проект із влас-
них коштів, то на нього державою накладається
штраф, який акумулюється на спеціальному рахунку
до тієї пори, допоки його не буде хватати для вико-
нання Проекту. При цьому і підприємство, і держава,
активно шукають ті структури, які здатні стати учас-
никами Проекту, вкладаючи як свої ресурси (наприк-
лад, ВНЗ — інтелектуальні), так і виробничі (підприє-
мства, які планують випускати технологічні лінії чи
комплектуючі) і фінансові (зацікавлені фінансові
структури (наприклад, банки, пенсійні чи страхові
фонди тощо).

У цьому випадку сторонами суб'єктів (учасників)
Проекту будуть:

— держава, яка частково фінансує Проект
(кількісні оцінки будуть наведені далі);

— підприємство, яку закупило за кордоном та
встановлює нову технологічну лінію чи закупає ком-
плектуючі для випуску високотехнологічної про-
дукції;

— ВНЗ та його викладачі, аспіранти та магістри
(які розробляються технологічну лінію чи проект ви-
робництва комплектуючих) та студенти (які прийма-
ють участь у розробці та після випуску будуть пра-
цювати на підприємства, що випускають ці техно-
логічні лінії чи комплектуючі) — деталі викладено в
[1—3]; відмітимо, що тут можуть бути залучені також
а також старт-апи чи інноваційні платформи при ВНЗ
(в подальшому будемо говорити про всіх цих учас-
ників тільки як про ВНЗ);

— підприємства, які планують випускати нові для
України технологічні лінії чи комплектуючі для випус-
ку високотехнологічної продукції;

— фінансові структури України та інших держав,
які будуть інвестувати кошти у розробку та/чи випуск
технологічних ліній чи комплектуючих для випуску
високотехнологічної продукції (а також і сам випуск
цієї продукції).

Основні фінансові витрати будуть на: розробку
Проекту в ВУЗ та підготовку до випуску на підприєм-
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ствах, які будуть випускати технологічні лінії чи ком-
плектуючі.

3. Держава обов'язково приймає фінансову участь
у Проекті. Загальне фінансування не повинно пере-
вищувати 1/3 — 1/4 потрібної суми.

4. Підприємство повинно виплачувати не менш ніж
1/3 — 1/4 потрібної для виконання Проекту суми. Ця
величина повинна залежати від величини суми за не-
лінійним законом: чим вища сума, тим менший відсо-
ток фінансування буде від підприємства.

У випадку, коли мова йде про комплектуючі —
підприємство повинно забезпечити заміну не менш
ніж 20—30% комплектуючих (по назвам, а не по кош-
там) щороку (в перший рік можна 20%, а наступні —
25—30%).

5. Розробка технологічної лінії у ВНЗ повинна
тривати не більш, ніж 1 рік. На початку застосування
цього закону, у перехідних положеннях, період часу
потрібно вказати так: "протягом перших 3-х років
після введення закону допускається термін розробки
встановлювати до 2-х років у перший рік та до 1,5
років в останні 2 роки".

Ці обмеження примусять ВНЗ до:
— підвищення кваліфікації як викладачів, так і ас-

пірантів та магістрів;
— навчати студентів саме тим вмінням та навич-

кам, які вимагають роботодавці;
— створення умов для розробки сучасних висо-

ких технологій, включаючи необхідну навчально-тех-
нологічну базу;

— постійно підтримувати активний діалог із
підприємствами, що випускають високотехнологічну
продукцію та обладнання для її виробництва (деталі
наведено в [4]);

— створити умови для розробки унікальних у світі
технологічних ліній та товарів, послуг та знань.

ВНЗ за описаного механізму стає центральним
елементом інноваційного зростання економіки.
Саме це характерно для країн розвинених, і тільки
за розробленого механізму це стає можливим в Ук-
раїні (та й взагалі у кожній країні, яка розвиваєть-
ся).

6. Для підприємств, які випускають нові для Ук-
раїни технологічні лінії чи комплектуючі для випуску
високотехнологічної продукції, повинні бути встанов-
лені податкові пільги на термін до 3-х років — з по-
чатку випуску (тільки для випуску Проектних техно-
логічних ліній чи комплектуючих, — на випуск інших
продукції підприємства ці пільга не розповсюджують-
ся).

7. Для підприємств, які закупили нові технологічні
лінії чи комплектуючі, які випускаються учасниками
Проекту (тобто які розроблені та випускаються в Ук-
раїні), повинні бути встановлені податкові пільги на
термін до 3-х років — з початку випуску (тільки для
випуску Проектних технологічних ліній чи комплек-
туючих, — на випуск інших продукції підприємства ці
пільга не розповсюджуються).

8. Для фінансових інститутів участь у Проекті
надає можливість вигідного вкладання коштів, —
власне, саме для цього вони й створюються.

Важливою обставиною є та, що за цього механіз-
му інвестування фінансові інститути не зможуть ство-
рити фінансової кризи внаслідок того, що кредити бе-
руться на виробництво. При цьому важливою особ-
ливістю кредитування є те, що кредитуються Проек-
ти, які вже довели свою працездатність та вже прой-
шли незалежну перевірку різними системами екс-
пертів: нагадаємо, що Проект розпочинається із того,
що підприємство закупляє технологічну лінію чи ком-
плектуючі для продукції, яка користується попитом,
а підприємства — виробники технологічних ліній чи
комплектуючих є також обов'язковими учасниками
цього Проекту.

Фінансовий інститут у результаті Проекту отри-
мує право на отримання частини прибутку від прода-
жу випущених: технологічних ліній, комплектуючих,
високотехнологічного товару. Звичайно, умови кон-
тракту — то є предмет переговорів.

Наприклад, якщо підприємство, яке закупило тех-
нологічну лінію чи комплектуючі, не має власних
коштів, воно може взяти кредит у фінансовій струк-
турі — під річну ставку Національного Банку Украї-
ни.

9. У Законі повинно бути зазначено також і пока-
рання за невиконання цього Закону.

Для підприємства, яке закупило технологічну
лінію чи комплектуючі для випуску високотехнологі-
чної продукції, яке не виконує Закону, покарання має
бути одне: повна націоналізація (з подальшим або дер-
жавним управлінням, або продажем на аукціоні).
Підкреслимо, що дія Закону розпочинається із цього
підприємства, і виконання ним його зобов'язань лег-
ко перевірити: і технологічні лінії, і комплектуючі пе-
ретинають кордон України та із них сплачується мито,
— тому отримувач товарів повинен вказуватися обо-
в'язково.

Таким чином, підприємство ще на початковому
етапі переговорів про закупівлю технологічних ліній
чи комплектуючих почне проводити переговори з дер-
жавою, ВНЗ та іншими описаними вище суб'єктами
щодо наступного виконання Проекту.

Для вищих навчальних закладів (а також старт-
апів чи інноваційних платформ при них), які не вико-
нали вимог Проекту, покарання повинне мати такі
елементи:

— викладачам, які приймали участь у Проекті (та
отримували додаткові до зарплати кошти) заборо-
няється приймати участь у виконанні всіх Грантів та
Проектів, в яких бере участь держава, терміном на 10
років;

— вищим навчальним закладам, які не виконали
своїх зобов'язань за Проектом, відмовляється у дер-
жавному фінансуванні наукових розробок терміном
на 1 рік;

— у випадку, якщо в Україні не знайшлося ВНЗ,
який став би учасником Проекту, замовлення пере-
дається закордонному ВНЗ, причому фінансування
здійснюється за рахунок коштів, які держава виділяє
на наукові розробки в Україні. Цю частину Закону до-
цільно ввести через 3—5 років, про що написати в пе-
рехідних положеннях.

Таким чином, ВНЗ буде змушене цим Законом
здійснити комплекс заходів, що забезпечать їх участь
в інноваційному розвитку економіки України.
Підкреслимо, що останній елемент покарання не сто-
сується наукового рівня ВНЗ: в Законі мова йде вик-
лючно про змогу ВНЗ здійснити наслідування вже
існуючих технологій. Якщо ВНЗ не здатний це
здійснити — це означає, що він не потрібен для Ук-
раїни, так як його випускники не здатні працювати із
сучасними технологіями. Це примусить ВНЗ України
пришвидшити свою інтеграцію у світову науку.

Для підприємств, які планують випускати нові для
України технологічні лінії чи комплектуючі для випус-
ку високотехнологічної продукції, але не виконали
своїх зобов'язань за Проектом, має бути одне пока-
рання: повна націоналізація (з подальшим або держав-
ним управлінням, або продажем на аукціоні).

Для фінансових структур, які приймають участь у
Проекті та не виконують своїх зобов'язань, має бути
одне покарання: повна націоналізація (з подальшим
або державним управлінням, або продажем на аукці-
оні).

10. У результаті виконання цього Закону всі су-
б'єкти мають досить серйозну мотивацію для іннова-
ційного зростання економіки за рахунок випуску ви-
сокотехнологічної продукції. Заходи з покарання цих
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суб'єктів примушують їх відслідковувати результати
діяльності інших суб'єктів.

Мотивація ж за рахунок кредитів від держави та
фінансових установ, від підприємств, податкові пільги
— все це є досить потужним мотивуючим фактором
для участі в даному Проекті для всіх суб'єктів.

11. Цим Законом закладаються умови для того,
щоб в Україні змогли створюватися та випускатися
технологічні лінії, комплектуючи та високотехноло-
гічна продукція світової новизни.

12. Цей Закон буде примушувати підприємства
шукати канали збуту спочатку у країнах, що розви-
ваються. Потім, коли в Україні будуть створені (за
ендогенним механізмом, тобто без іноземного інве-
стування) нові інституціональні умови для інновац-
ійного розвитку економіки, підприємства України
зможуть вийти на ринки розвинених країн та закрі-
питися там.

ВИСНОВКИ
У статті розроблено базову теоретико-ігрову мо-

дель ефективного механізму інноваційного зростан-
ня економіки України. На основі проведених дослід-
жень та розробленої теоретико-ігрової моделі сфор-
мовано та обгрунтовано механізм дії закону про інно-
ваційне зростання економіки країни, в основу якого
закладено:

1) вмотивованість підприємств, що займаються
розробкою чи впровадженням високотехнологічної
інноваційної продукції;

2) вмотивованість держави як одного із основних
гравців на ринку розробки та випуску високотехно-
логічної продукції, послуг та знань;

3) повну відповідальність за результати своїй
діяльності чи бездіяльності усіх гравців, що прийма-
ють учать у грі.

Також у статті обгрунтовано необхідність вико-
ристання потенціалу ВНЗ та старт-апів із доведенням
мотиваційного чинника їх участі на ринку інновацій.
Розроблений механізм може бути застосовано у тій
сфері higher-technologies, де держава хоче отримати
переваги на світовому ринку раці та у міжнародному
розподілі високих технологій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток української суспільно-економічної думки у

період кінця XIX — початку XX ст. відзначається різно-
манітністю течій і напрямів, багатством економічних ідей
та визначними здобутками, що не тільки піднесли її у ці
роки на рівень світової, передусім західноєвропейської,
економічної науки, а й вагомо збагатили останню. Але ра-
зом з тим розвиток економічної думки в Україні в цей пе-
ріод мав ряд своїх особливостей, зокрема, незавершеність
формування окремих шкіл та напрямів, необхідність по-
долання впливу народництва, триваліший період виходу
з кризи класичної політичної економії [1, с. 14]. Одно-
часно характерною ознакою української економічної
думки в цей період було врахування впливу на економіку
позаекономічних чинників — політичних, соціальних та
морально-етичних [2, с. 487]. Слід зазначити, що теоре-
тичне осмислення економічних реалій кінця XIX — по-
чатку XX ст. на основі певних методологічних підходів до
аналізу соціальних процесів обумовило становлення са-
мостійного напряму економічних досліджень — соціаль-
ного.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Повернення до національної економічної спадщини,

осмислення її останнім часом набуває все більшої акту-
альності. Розуміння необхідності висвітлення реальної
картини історії української економічної думки на заса-
дах неупередженого аналізу із застосуванням методоло-
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гічних досягнень сучасності не викликає сумніву. Серед
головних дослідників цієї тематики — відомі науковці
Л. Горкіна, В. Базилевич, П. Леоненко, Т. Дерев'янкін,
С. Злупко, В. Сікора, Л. Вернигора, Т. Гайдай, В. Грин-
чуцький, І. Коропецький, Л. Корнійчук, Н. Татаренко,
Ю. Ущаповський, В. Фещенко та ін. На наш погляд, у пра-
цях по економічній думці Україні кінця XIX — початку
XX ст. основні аспекти розвитку соціального напряму не
знайшли достатнього розвитку, а також відсутністю в су-
часних наукових джерелах цілісного аналізу становлен-
ня соціального напряму української економічної думки
в кінці ХІХ — на початку ХХ століть.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідити розвиток економічної думки в Україні на-

прикінці XIX — початку XX століття на основі аналізу
нового самостійного напряму економічних досліджень —
соціального, роль якого полягає у спробах отримання об-
'єктивного наукового знання щодо розвитку суспільства
у єдності всіх його складових.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток політичної економії в Україні, так само як і

в Росії, наприкінці XIX — початку XX ст.. мало багато
спільних рис із розвитком її в країнах Західної Європи.
Ця спільність, обумовлена однаковими соціально-еконо-
мічними процесами, пов'язаними з утвердженням пану-
вання монополій, знайшла своє вираження в характері й
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змісті еволюції політичної економії, у методах вивчення
економічної дійсності, у більш тісному взаємовпливі еко-
номічних ідей і теорій вчених різних країн.

Наприкінці XIX — початку XX ст. для більшості еко-
номістів стає характерним визнання "кризи" у політичній
економії. Так, професор Миклашевський О. писав, що да-
ний період "застає політичну економію в стані неуявного
хаосу" [3, с. 57].

Як і на Заході, політична економія України характе-
ризується відсутністю єдності, наявністю багатьох шкіл і
напрямків. Відомий вчений П. Лященко зазначає, що тео-
ретичні розбіжності у визначенні, трактуванні і методах
політичної економії поділяють усіх тогочасних представ-
ників цієї науки на дві непримиренні по змісту течії. З од-
ного боку, "індивідуалістично-психологічна, неісторична
за своєю сутністю, чисто абстрактна, іноді математична
за методами, з абстрактним характером законів і вис-
новків; вона (прим. ред. — течія ) подана різноманітними
розгалуженнями — психологічною, австрійською, мате-
матичною, англо-американською школами". З іншої сто-
рони, "протилежний йому економічний напрям, історич-
ний за своїм змістом і методом, що засновується на об'єк-
тивно-соціальній точці зору в розгляді економічних явищ.
Закінчену і безпосередньо наукову систему цей напрям
одержує у марксизмі" [4, с. 8].

При визначенні особливостей української економіч-
ної думки слід зауважити, що головною її відмінністю є
соціальна спрямованість дослідження. При розгляді еко-
номічного розвитку основна увага більшості представ-
ників вітчизняної економічної думки зосереджувалася на
еволюційній концепції економічного розвитку, на спад-
ковості економічних форм з урахуванням особливостей
розвитку українського господарського життя. При цьо-
му слід зауважити, що в цей час також мали місце певні
економічні погляди, що стосувалися революційних форм
перетворення суспільства. Але останні не отримали дос-
татнього розвитку в економічній думці України як са-
мостійні економічні концепції, оскільки існували більше
в межах суспільно-політичних поглядів, чи були пов'язані
з розповсюдженням та популяризацією марксизму в ук-
раїнській суспільно-економічній думці.

При самобутності та оригінальності досліджень
вітчизняних науковців кінця XIX — початку XX ст. ми мо-
жемо чітко дослідити вплив найпоширених у ті часи зах-
ідних економічних напрямків та течій. Так, на соціальну
спрямованість досліджень П. Струве, М.. Туган-Бара-
новського справив вплив соціальний напрям німецької
історичної школи, а також таких шкіл як маржиналізм та
марксизм. Вплив ідей маржиналізму ми можемо досліди-

ти у працях Є. Слуцького, В. Дмитрієва, Р.
Орженцького, внесок яких пов'язаний з
розвитком застосування математичних ме-
тодів при дослідженні економічних про-
цесів та явищ; у становленні та розвитку
організаційно-виробничого напрямку, по-
в'язаного з іменами О. Чаянова, О. Челін-
цева, О. Рибнікова та інших.

Отже, схематично можливо означити
основні напрями та їх зв'язок з надбання-
ми світової економічної думки, що сфор-
мувалися наприкінці XIX — початку XX ст.
в економічній думці України (рис. 1).

Розвиток української економічної дум-
ки наприкінці XIX — початку XX ст. ха-
рактеризується наявністю багатьох шкіл
у політичній економії, багатством ідей і те-
орій, значними досягненнями в області еко-
номічної науки.

У період, що аналізується, особливе
місце в українській економічній науці зай-
має соціальний, або як його ще називали —
соціально-історичний напрям, який пред-
ставлений в літературі працями таких знач-
них діячів як П. Струве, М. Туган-Бара-
новський, В. Железнов, Т. Осадчий, С. Бул-
гаков, М. Соболєв, О. Миклашевський, В.А.
Косинський і ін. На Заході найбільше знач-
ними представниками цього напрямку були
Г. Шмоллер, Р. Штольцман, Р. Штаммлер,
Ф. Петрі, А. Дитцель, А. Аммон.

Слід зазначити, що вплив німецької історичної шко-
ли на економічну думку України був дуже значним. П.
Струве у своїй роботі "Історичне введення в політичну
економію" пише про те, що головним напрямком економ-
ічної науки останньої чверті XIX — початку XX в. був "ка-
тедер-соціалізм", що зародився в Німеччині [5, с. 5—9].
На наш погляд, не випадково саме німецька історична
школа зробила настільки істотний вплив на розвиток еко-
номічної думки України і в остаточному підсумку під її
впливом складається соціальний напрям.

В Україні, як і в Росії, незважаючи на спізніле знищен-
ня кріпосного права, загальну відсталість і тривалість за-
лишків кріпосництва вже в капіталістичну епоху, розвиток
капіталістичних відносин у 1870—1890-ті роки, як і в Німеч-
чині, йде швидкими темпами. Розвиток машинної капітал-
істичної техніки в окремих галузях промисловості почи-
нається ще до 1861 р., в інших — у 1860—1870-х роках, але
до 90-х років відбувається остаточна перемога капіталістич-
ної фабрики. Так само як і в Германії, перехід до капіталі-
стичного виробництва після 1861 р. прискорив концентра-
цію і централізацію капіталу, сприяв перемозі найбільше
досконалих фабрик, що витиснули дрібні підприємства.
Відбувається процес формування промислового пролета-
ріату, основною базою для якого служить безземельне і
малоземельне селянство. Природно, що в такий складний
період з'являються представники вітчизняної інтелігенції,
які бачили вирішення найважливіших соціальних і політич-
них задач, розв'язання суспільних протиріч через рефор-
ми. Представники соціального напряму вважали, що в
сфері соціальної й економічної політики головна роль по-
винна належати державі. Для ідеології багатьох із них ха-
рактерний дуже своєрідний етатизм. Так, видатний пред-
ставник соціального напряму П. Струве був переконаний
у тому, що основна функція держави полягає у здійсненні
реформ, і тільки реформи дозволять зберегти і збагатити
досягнення культури і господарства. Тобто основний прин-
цип соціального напряму — це сильна держава, що
здійснює прогресивні реформи.

Особлива популярність соціального напряму в цей пе-
ріод пояснюється тим, що концепції його представників,
стверджували неминучість і прогресивність товарно-ка-
піталістичних відносин в економіці, які більше відповіда-
ли новій капіталістичній епосі, ніж теорії народників. Вод-
ночас цей напрям висунув на порядок денний актуальне
питання "про причини… багатства і бідності", зосередив-
ся на дослідженні суспільних процесів і явищ, звернув
увагу суспільства на необхідність вживання заходів про-
ти суперечностей існуючого економічного ладу, вказав-
ши відповідний реформістський шлях.
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Рис. 1. Основні напрями в економічній думці України наприкінці XIX —
початку XX ст. та їх зв'язок з надбаннями світової економічної думки
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Соціальний напрям відрізняє відмова від єдиного, мо-
ністичного методу, відкритий перехід на позицію об-
'єднання самих різних методів економічного аналізу. Його
представники погоджували окремі положення марксиз-
му з поглядами школи соціальних політиків і неоканти-
анців, але це не є свідченням їх теоретичної "всеядності".
Напроти, це дало можливість розширити і збагатити дос-
лідження своїх попередників.

Визначаючи політичну економію як науку, що вивчає
господарську діяльність у сфері виробництва, розподілу,
обміну і споживання матеріальних благ, представники
соціального напряму велику увагу приділяють суспільним
відносинам людей, що виникають у межах цієї діяльності
й "аналізують їх у процесі їхнього історичного розвит-
ку". Тобто соціально-історичний момент стає основним
аспектом досліджень.

Звертаючись до вивчення традиційних проблем еко-
номічної науки, соціальний напрям пропонує нове і не-
сподіване їхнє рішення. У розробці теорії цінності її пред-
ставник М. Туган-Барановський, стоїть на позиції синте-
зу трудової теорії вартості і психологічної теорії цінності,
вважаючи, що сфера "чисто" економічних явищ повинна
бути доповнена психологічними мотивами, без яких не-
можлива єдина теорія цінності.

Що стосується теорії грошей, то тут розробки П.
Струве і М. Туган-Барановського стали зразком номіна-
лістичної теорії грошей. Цінність їхніх досліджень поля-
гає в тому, що була підведена теоретична база під крити-
ку системи золотого монометалізму й обгрунтована не-
обхідність створення основ раціональної грошової пол-
ітики.

Особливої уваги заслуговує теорія розподілу при-
бутків, у якій знайшов свій відбиток соціальний метод
німецької школи. Представниками соціального напряму
проблема розподілу ставиться не як чисто технічна про-
блема, а як проблема соціальна. Вони врахували і глибо-
ко досліджували соціально-класовий аспект даної про-
блеми, спрямовуючи при цьому до розгляду її в контексті
аналізу динаміки соціально-економічного розвитку сус-
пільства.

Представники соціального напряму стали прямими
послідовниками німецької історичної школи (незважаю-
чи на те, що деякі з них, наприклад, В. Косинський, по
ряду питань були прихильниками класичної школи). По
багатьом питанням методологічного і теоретичного пла-
ну вони стояли на позиціях німецької школи. Це з одного
боку. З іншого, соціальний напрям виникає під впливом
марксизму.

Головні представники соціального напряму — "ле-
гальні марксисти" — П. Струве, М. Туган-Барановський,
С. Булгаков, С. Франк і ін. — внесли істотний внесок у
поширення економічної теорії марксизму й аналізу шляхів
економічного розвитку України і Росії. Правомірно ствер-
джувати, що "легальні марксисти" своїми працями спри-
яли розвитку марксизму в цілому ряді питань, починаю-
чи від теорії цінності та закінчуючи теорією економічної
кон'юнктури. Праці М. Туган-Барановського по історії
промислових криз в Англії (1894 р.) [6] і книга "Російська
фабрика у минулому і сучасному" (1898 р.) не мали ана-
логів у світовій економічній літературі і по праву можуть
вважатися гордістю вітчизняної науки.

Соціальна спрямованість праць П. Струве, зокрема,
пов'язана з аналізом мотивації господарської діяльності.
Він зібрав багатий матеріал для цього аналізу. Ще в 1900
р. П. Струве виступив за перегляд деяких традиційних
проблем і положень політичної економії, вказуючи на
важливість мотиваційного аспекту господарської пове-
дінки: "Для політичної економії як науки про об'єктивні
явища сучасного мінового господарства немає ніякої
іншої закономірності, крім тієї, що "базується на тотож-
них діях індивідів"... , що керуються господарськими
мотивами; немає ... (і не може бути) ніякої вихідної крап-
ки, крім "мотивації" господарських дій. Всі об'єктивні
явища так званого "народного господарства" суть
об'єктивації цих тотожних дій і їхньої вільної гри" [7, с.
94].

Ці ідеї П. Струве докладно розвинув у своїй роботі
"Господарство і ціна" (1913 р.), де він переглянув тради-
ційне трактування цінності й інших економічних кате-
горій, акцентуючи увагу на їхньому суб'єктивно-психо-

логічному характері: первинною категорією була суб'єк-
тивна господарська цінність, із якої він виводив цілу
низьку понять, що складають зміст політичної економії,
основою якої повинна стати ціна, що, за його словами, і
абстрактно є основною економічною (міжгосподарсь-
кою) категорією, із якого будується вся економічна
дійсність [7, с. 94].

"Психічні акти оцінки", за словами П. Струве, реа-
лізуються в цінах, в окремих мінових актах. Кожний ви-
падок ціни складає конкретне і цілком індивідуальне яви-
ще емпіричної дійсності, що і складається з множини та-
ких явищ. З індивідуальних цін складаються типові
цінності, тобто найбільш часті випадки ціни, що запам'я-
товується в розумі спостерігача як факт довіду; вона бу-
дується не з точки зору потреб, смаків, інтересів, думок
одного суб'єкта, а з точки зору загальної думки; така оц-
інка повинна виражати "загальну оцінку", а тому вона є
"не суб'єктивне судження, а об'єктивна експертиза" [7, с.
106] . Так об'єктивуються окремі мотиви, потреби й інте-
реси окремих покупців і продавців, так утворюється об-
'єктивна господарська цінність.

Природно, що з цього погляду цінність зовсім не уп-
равляє цінами, що поняття "цінність" як щось відмінне від
ціни, від неї незалежне, що її визначає, є лише "метафізич-
не подвоєння" категорії ціни. Цінність є лише нормо, що
регулює ідеальне співвідношення між благами в процесі
обміну, а тому не має відношення до реальних психолог-
ічних актів оцінки, що заходяться в основі ціни. "Ціна є
факт. Скажемо так: ціна є поняття реального мінового
відношення між благами, що обмінюються, є реалізоване
мінове відношення. Цінність є норма. Скажемо так:
цінність є поняття ідеального або належного співвідно-
шення між благами в процесі обміну" [7,  с. 111]. Це іде-
альне співвідношення реалізується в цінах, а тому реаль-
ним об'єктом політичної економії і повинна бути ціна як
результат перетину всіх індивідуальних мотивів госпо-
дарської діяльності. Психологічна теорія цінності тим
самим одержує об'єктивне тлумачення і стає основою
розуміння всіх господарських процесів, що відбуваються
в суспільстві, що "покояться" на мотивації господарських
дій і їхньої вільної гри.

Суб'єктивні цілі учасників господарського процесу
об'єктивуються при сукупних діях індивідів, спочатку
різноспрямованих, а потім тих, що набувають дедалі більш
визначеного напрямку, якій можна розглядати як загаль-
ну внутрішню ціль господарської діяльності. П. Стру-
ве розумів, що подібна об'єктивація досяжна лише при
злитті господарства і суспільства, а тому поряд з економ-
ікою вільної конкуренції він сформулював ідею "товари-
ство-господарство" або "держава-господарство" (держа-
ва як "організація порядку", на його думку, існувала і буде
існувати завжди). Проте він відносив таку організацію до
майбутнього, стверджуючи, що "держава-господарство"
і є проектована соціалістами модель "держави майбутнь-
ого.

Слід зазначити, що найбільш послідовним і відомим
дослідником серед представників соціального напрямку
був М.І. Туган-Барановський. Почавши наукову ді-
яльність із спроби примирення трудової теорії вартості і
теорії граничної корисності австрійської школи, він не-
ухильно розвивав свої висновки на основі як марксистсь-
кої економічної теорії, так і найбільше цінних досягнень
немарксистської теорії.

Ще в юнацькі роки, вивчаючи різноманітні політи-
ко-економічні доктрини і соціалістичні вчення, М.І. Ту-
ган-Барановський дійшов до думки, що протилежність
ряду цих доктрин уявна, що насправді вони взаємно до-
повнюють одна одну. Ця ідея вдалася йому настільки
привабливої, що він присвятив велику частину життя
саме "очищенню" різного роду доктрин від того, що їм
заважає бути цілісними. Вирішальну роль у формуванні
його світогляду зіграли роботи озасновників науково-
го соціалізму. Водночас ученого варто віднести скорі-
ше до лібералів, що пройшли еволюцію від марксизму
до лібералізму. Найбільш значним досягненням в його
політекономічному вченні є теорії цінності і розподі-
лу.

М. Туган-Барановський запропонував економістам
враховувати такий чинник, як загальнолюдська мо-
ральність, основний принцип якої — рівноцінність кож-
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ної людської особистості. Моральні та етичні начала да-
ють змогу будувати економічну науку не з погляду тієї чи
іншої соціальної групи, а з погляду інтересів людини вза-
галі. Вчений у праці "Основи політичної економії" [8, с.
54] поділив теоретичну політичну економію на абстракт-
ну і конкретну. Абстрактна політична економія дослід-
жує загальні причинно-наслідкові зв'язки народного гос-
подарства, його історію та напрями розвитку. Конкретна
політична економія описує, класифікує і пояснює конк-
ретні типи народногосподарських явищ, регулюючу роль
держави.

Аналізуючи кризу економічної теорії, він зазначав її
розгалуження на три основні напрями: перший — захи-
щає нерегульований товарно-господарський лад (класич-
на політична економія і маржиналізм австрійської та ма-
тематичної економічних шкіл); другий — пропагує соціа-
лістичну ідею як антипод першого (ортодоксальна марк-
систська політична економія); третій — намагається збе-
регти товарно-господарський лад, для чого пропонує по-
силити державне втручання в економічне життя (історич-
на і соціально-економічна школи). Ці основні напрями
розвитку економічної науки та відповідні їм школи, на
його думку, виникли як альтернативні й розвиваються у
конфронтації одна з одною.

За його думкою, раціональне ведення господарства
потребує об'єднання в єдиному синтезі трудової теорії
вартості і теорії граничної корисності: "Обидві теорії...,
що виключають взаємно одна одну, знаходяться в
дійсності в повній гармонії одна з одною. Обидві теорії
досліджують різноманітні сторони того самого госпо-
дарського процесу оцінки. Теорія граничної корисності
з'ясувала суб'єктивні, трудова теорія — об'єктивні чин-
ники господарської цінності" [8, с. 49]. Особливо цінним
представляється М. Туган-Барановському аналіз австр-
ійської школи, що характеризується монізмом прийнятою
точці зору: "Велика заслуга нової теорії полягає в тому,
що вона обіцяє назавжди покінчити суперечки про
цінність, давши повне і вичерпне пояснення всім явищам
процесу оцінки, виходячи з одного основного принципу"
[8, с. 40].

ВИСНОВКИ
Отже, можна зазначити, що розвиток української

економічної думки наприкінці XIX — початку XX ст. ха-
рактеризується наявністю багатьох шкіл у політичній еко-
номії, багатством ідей і теорій, значними досягненнями в
області економічної науки.

Це було обумовлено тим, що формування капіталі-
стичних відносин в Україні в наприкінці XIX — почат-
ку XX ст. було пов'язано з ускладненням соціальних пи-
тань в суспільстві, які загальноекономічні науки не мог-
ли розв'язати традиційними підходами. Тому теоретич-
не осмислення економічних реалій даного періоду на
основі певних методологічних підходів до аналізу со-
ціальних процесів обумовило становлення нового са-
мостійного напряму економічних досліджень — соці-
ального.

Саме соціальний, або як його ще називали — соці-
ально-історичний напрям займає особливе місце в еко-
номічній науці того часу, роль якого полягає у спробах
отримання об'єктивного наукового знання щодо розвит-
ку суспільства.

Представники соціального напряму зробили знач-
ний крок вперед у порівнянні з німецькою школою. І,
якщо розглядати соціальний напрям в Німеччині, ми
враховуємо умовність останнього в силу відсутності в
нього закінченої економічної концепції, то щодо украї-
нського напряму можна сказати, що ми маємо особли-
вий напрям, що дає нове бачення основних економіч-
них проблем.

Представники соціального напряму в економічній
думці України кінця ХІХ — початку ХХ ст. намагалися
об'єктивно проаналізувати розвиток суспільства у єдності
всіх його складових. Як приклад зазначеної тези, ми мо-
жемо навести узагальнюючий підхід, що базується на син-
тезу концепцій трудової теорії вартості і теорії гранич-
ної корисності.

Для представників соціального напряму було при-
таманним дослідження історичних та економічних про-
цесів, як об'єднаних загальною методологічною осно-

вою, використання цивілізаційного еволюційного
підходу (шлях реформ) суспільного розвитку, а також
дослідження впливу на економічний розвиток політич-
них, соціально-культурних, морально-етичних фак-
торів, що створило передумови для розвитку економі-
чної думки України у новому напряму, визначивши її
специфіку та своєрідність. Зазначені аспекти дослід-
ження розкривають перспективи нових напрямів у дос-
ліджені вітчизняної економічної думки, що дозволить
знайти їм гідне місце у скарбниці світової економічної
думки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізація та зовнішня міждержавна регіоналіза-

ція значною мірою зумовили інтенсифікацію процесів
міжнародної міграції. Відповідно, кількість осіб, котрі
проживають за межами своєї батьківщини щороку зро-
стає, і у 2013 році становила 232 млн осіб [4]. Тому на
сьогоднішній день перед багатьма державами світу особ-
ливо гостро постає проблема розробки та успішної ре-
алізації політики інтеграції мігрантів. Адже саме інтег-
рація мігрантів у приймаюче суспільство уможливить
повноцінне використання їх людського потенціалу та
дозволить запобігти соціальній напруженості й міжна-
ціональним конфліктам. Проведення ефективної інтег-
раційної політики необхідне для забезпечення соціаль-
но-економічного розвитку і стабільності держав — ре-
ципієнтів мігрантів. Це актуалізує необхідність дослід-
ження та аналізу наукових підходів до вирішення про-
блем інтеграції мігрантів.

УДК [331.556:316.44]325.14
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МОДЕЛІ ПОЛІТИКИ ІНТЕГРАЦІЇ МІГРАНТІВ У
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POLICY'S MODELS OF MIGRANTS' INTEGRATION IN HOST SOCIETY

У статті запропоновано типізацію моделей політики інтеграції іммігрантів за класифікаційною озна-
кою головних суспільних елементів. Так, виділено: ліберальну (основним елементом суспільства, а відпо-
відно, й суб'єктом інтеграції виступає індивід), комунітарну (спільнота, колектив) і реляційну (соціальні
зв'язки і відносини) моделі. У свою чергу, до комунітарних належать моделі асиміляції, сплаву та муль-
тикультуралізму. Здійснено аналітичний огляд змісту кожної з названих моделей та обгрунтовано, що
найбільш прийнятною на сьогоднішній день і перспективною щодо її імплементації в демократичних
суспільствах є реляційна модель інтеграції іммігрантів.

The grouping of policy's models for the integration of immigrants is proposed in the article. So, liberal (basic
element of society, and, therefore, subject of integration is individual), communitarian (community group) and
relational (social connections and relationships) models are separated. The communitarian model consists of:
assimilation, alloy and multiculturalism. The analytical review of these models is done and it is proved that the
most acceptable today is the relational model of integration of immigrants.

Ключові слова: мігранти, інтеграція, модель, лібералізм, мультикультуралізм, асиміляція, реляційна мо-
дель, політика.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико-методологічні основи дослідження
проблем міграції знаходимо в наукових доробках:
Дж. Борджаса, А. Вишневського, А. Волкова, Т. Зас-
лавської, Г. Кларка, Дж. Мінцера, В. Мойсеєнка, Л. Ри-
баковського, О. Старка, Д. Тернера, А. Ягельського.
Проблемам міжнародної міграції та інтеграції мігрантів,
теоретико-прикладним аспектам удосконалення дер-
жавної міграційної політики присвячено праці відомих
українських вчених: Власюка О.С., Гайдуцького П.І., Лі-
банової Е.М., Макогона Ю.В., Малиновської О.А., Пи-
рожкова С.І., Позняка О.В., Прибиткової І.М., Садової
У.Я. Оскільки Україна відносно недавно стала реципіє-
нтом великої кількості мігрантів, а її міграційне сальдо
набуло позитивного значення тільки у 2005 році, то про-
блеми інтеграції іммігрантів, формування ефективної
інтеграційної політики потребують глибшого вивчення
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та подальшого висвітлення у вітчизняній науковій літе-
ратурі.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є уточнення окремих теоретичних ас-

пектів інтеграції мігрантів та систематизований аналіз
основних моделей інтеграційної політики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На сучасному етапі немає єдності думок науковців
щодо трактування терміну "інтеграція". Це складне по-
няття, котре може набувати різного значення залеж-
но від контексту вживання. В цілому, інтеграція пока-
зує, на скільки всі елементи суспільства взаємопов'я-
зані між собою, і як воно функціонує як єдина систе-
ма.

Межі інтеграції не є чимось постійним і абсолютним,
а можуть визначатись, залежно від того, що є бажаним
в конкретній соціальній ситуації. В одному випадку на-
вчання і робота є достатніми мірилами інтегрованості
особи. В інших випадках: іммігрант вважається інтегро-
ваним, якщо він окрім праці, займається також актив-
ною соціальною чи культурною діяльністю. Тобто рівень
інтеграції може визначатись по-різному з декількох по-
зицій, залежно від того, яку шкалу покладено за осно-
ву.

На сьогодні Європейським Союзом задекларовано
трактування інтеграції як динамічного двосторонньо-
го процесу взаємного пристосування іммігрантів та
громадян країн-членів [2, с. 11]. Поряд з тим, у дер-
жавній політиці деяких скандинавських країн (напр.,
Норвегії) інтеграція етнічних меншин визначається
одночасно і як мета, і як процес [7, с. 39]. Тобто інтег-
рація виступає як ідеальна мета державної політики
(якість життя, рівні можливості). Водночас це є про-
цес, який повинні проводити владні структури всіх
рівнів шляхом вироблення і реалізації відповідних за-
ходів. Спільним для більшості країн Європи і Сканди-
навії є розуміння обв'язку і відповідальності прийма-
ючої країни, котра повинна забезпечити іммігрантам
можливість брати участь в усіх сферах суспільного
життя (економічній, соціальній, громадянській та ін.).
Водночас іммігранти повинні бути активними суб'єкта-
ми інтеграції, а також поважати фундаментальні нор-
ми і цінності приймаючого суспільства, не втрачаючи
власної ідентичності.

Під інтеграційною моделлю розуміємо низку взає-
мопов'язаних ідей та практик, котрі служать основою
для пристосування новоприбулих мігрантів до певного
суспільства. У науковій літературі в основному найбіль-
ше уваги приділяється висвітленню суті та порівняль-
ному аналізу лише двох моделей інтеграційної політи-

ки: асиміляції та мультикультурної. Причому часто
відбувається ототожнення асиміляційної та моделі
сплаву, особливо у працях російських науковців [3]. Та
між ними є принципова різниця, яку можна прослідку-
вати з класифікації відомого англійського соціолога
Ентоні Гіденса. Вчений виділяє три моделі інтеграцій-
ної політики [1, с. 285—286]:

1. Асиміляція, суть якої полягає в тому, що імміг-
ранти повинні відмовитись від своїх звичаїв, традицій,
натомість сприйняти норми і цінності приймаючого сус-
пільства. Першочергово новоприбулі мігранти повинні
вивчити мову і пристосуватись до стилю одягу і спосо-
бу життя більшості.

2. Модель сплаву (тигель, плавильний котел) озна-
чає, що іммігранти не повинні розчинитись в ціннос-
тях домінуючої більшості, а влитися в неї таким чином,
щоб сприяти процесу формування нових зразків куль-
тури.

3. Культурний плюралізм передбачає, що іммігран-
ти зберігають свою власну культуру в новій країні по-
ряд з культурою більшості. Попри те, вони беруть ак-
тивну участь в економічному і політичному житті прий-
маючого суспільства. Відповідно до цієї ідеології,
іммігранти мають право розвивати свою власну мову і
зберігати власні звичаї. Цю модель часто називають
культурною мозаїкою, щоб підкреслити, що різно-
манітні культури не змішуються між собою, а живуть
пліч-о-пліч.

Якщо взяти за основу погляди вчених на суть сусп-
ільства та його основних елементів, тобто що вони бе-
руть за основу — за вихідну одиницю аналізу, то можна
виділити три групи моделей інтеграції іммігрантів у
приймаюче суспільство: ліберальну, комунітарну (ко-
лективістську) і реляційну (табл. 1).

Представники ліберальної концепції вважають, що
найважливішою суспільною одиницею є індивід — ок-
рема людина, яка є вільною, незалежною і раціональ-
ною. Відповідно, суспільство є сумою таких автоном-
них індивідів, воно не має самостійного існування поза
окремими людьми. Основою існування такого суспіль-
ства виступає рівність індивідів, що передбачає рівні
права (голосування і свобода слова) і обов'язки (не-
обхідність дотримуватись закону і не порушувати пра-
ва інших громадян). З цього випливає нормативний уні-
версалізм, суть якого полягає в тому, що всі рівні перед
законом, потребують однакового до себе ставлення й
поводження через призму загальних стандартів і норм.

Виходячи з цих міркувань інтеграційна модель
містить такі постулати [6, с. 133]:

— Одиницею, що повинна інтегруватись, є окремий
індивід. Вважається, що інтеграція відбулась, коли но-
воприбулий іммігрант має ті самі права і обов'язки, що
й інші члени суспільства.

Класифіка-
ційні ознаки 

Ліберальна 

Комунітарна 

Реляційна 
Асиміляція 

Тигель 
(плавильний 

котел) 

Мульти-

культуралізм 

Основна 
суспільна 
одиниця 

Індивід Спільнота, колектив 

Соціальні 
зв’язки і 
відносини 

Засадничі 
принципи 

Універсалізм, 
незалежність і свобода 
індивіда, державне 
невтручання у приватну 

сферу громадян 

Домінування 
культури 

більшості, 
поглинання 
нею всіх інших 

культур  

Різноманітні 
етнічні 
групи 

вносять свою 

лепту у 

формування 
нової 
спільної 
культури 

Плюралізм, 
рівноправ’я 

та 
повноцінне 
існування 
різних 

етнічних 

груп 

Соціальна 
рівність, 
різноманіт
тя культур 

та 
політична 
єдність 

Країни 
імплементації 

Великобританія Франція  США Канада, 
ФРН, 

Швеція 

Норвегія 

 

Таблиця 1. Моделі політики інтеграції мігрантів

Складено автором.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 11/201474

— Вимога асиміляції відсутня. Необхідно тільки,
щоб індивід здобув ті знання і навички, котрі дають
йому можливість отримати необхідні права та вико-
нувати відповідні обов'язки у приймаючому
суспільстві.

— В цілому, країна походження, етнічна, культурна
і релігійна приналежність іммігранта не мають суттєво-
го значення для держави, оскільки стосуються лише
його приватної сфери. Те, що приїздять різноманітні
національні меншини сприймається суспільством пози-
тивно до тих пір, поки вони не ставлять певні вимоги як
меншини, або ж не прагнуть впливати на діяльність
більшості.

— З огляду на те, що індивід є і повинен бути вільним
і незалежним, ніяка суспільна одиниця (ні сім'я, родичі,
ні релігійні чи культурні об'єднання) не мають права
вимагати від нього робити більше, ніж це необхідно для
виконання ним взятих на себе зобов'язань.

— Виходячи з цієї ідеології, суспільство чи нація є
фіктивними величинами. Ніхто не може встановити обо-
в'язку щодо включення, участі чи взяття відповідаль-
ності за більшу одиницю, тобто необхідно дотримува-
тись лише своєї частини контракту.

Отже, в основі цієї моделі лежить принцип універ-
салізму — думка про те, що ми всі є люди і, таким чи-
ном, основні базові характеристики є спільними для всіх.
Це є основним аргументом проти расизму і дискримі-
нації: оскільки всі люди рівні, то й поводження з ними
має бути однаковим. Однак у повсякденному житті за-
декларована рівність прав може призвести до різних
результатів.

Позитивними рисами моделі є те, що незалежність
індивіда розглядається як абсолют, ніхто не може по-
рушити права людини; держава вимагає дотримуватись
офіційних законів, норм і не втручається в приватне
життя людей. Водночас незалежність індивіда не по-
винна сприйматись однозначно і не завжди є добром
для суспільства. Наприклад, суспільство очікує, що
батьки повинні піклуватись про своїх дітей і нести
відповідальність за їх вчинки до повноліття. Водночас
батьки не повинні допускати насильства над своїми
дітьми (наприклад, примушувати до шлюбу чи до всту-
пу в конкретний освітній заклад). Так само діти повинні
піклуватись про своїх перестарілих батьків, але це не
означає, що останні можуть вимагати від них цього.
Тобто в реальному житті існування незалежних
індивідів є практично неможливим, а якщо такі є, то
вони — асоціальні.

Альтернативою ліберальній моделі є ті теорії, котрі
базуються на групах, на тому, що надіндивідуальні ве-
личини реально існують. Їх називають колективістськи-
ми моделями. Представники цього напрямку вважають,
що індивід не може бути незалежним від колективу чи
мати рівні з ним права, він взагалі не бачить свого існу-
вання поза спільнотою. Добробут та ідентичність окре-
мої особи залежить від її приналежності до певної соці-
альної групи та участі в її життєдіяльності. Як член на-
ціональної спільноти, індивід має зобов'язання, які ви-
ходять за рамки особистих інтересів. У політології цю
точку зору називають комунітаризмом, як протилежну
до лібералізму. Як інтеграційний проект така концеп-
ція може призвести до вимоги повної асиміляції
іммігрантів у приймаючому суспільстві. Основна суть
асиміляційної моделі коротко викладена вище, крім того
добре висвітлена у науковій літературі. Тому вважаємо
за доцільне зробити лише декілька зауваг. Так, думка
про асиміляцію і однонаціональну державу не є життє-
здатною з кількох причин. По-перше, вимагати, щоб інші
люди були "такими як ми" є вияв неповаги до них. По-
друге, виникає питання: куди саме повинні асимілюва-
тись новоприбулі мігранти? Попри те, що в більшості
держав існує національна культура, та здебільшого вона
не є єдиною, цілісною, оскільки в титульної нації немає
одностайності поглядів наприклад у релігійній сфері чи

поглядах на сексуальну мораль. До того ж, культура не
є чимось назавжди даним і сталим, вона постійно роз-
вивається і змінюється. І насамкінець, історичний досвід
засвідчує, що тиск щодо асиміляції іммігрантів викли-
кає зворотну реакцію: об'єднання для захисту від зов-
нішнього світу.

Метою моделі сплаву, чи як її часто в науковій літе-
ратурі називають "плавильного котла", теж є формуван-
ня монолітної нації. Однак вона принципово відрізня-
ється від асиміляційної моделі тим, що мігранти не по-
винні відмовлятися від своїх звичаїв і культури, щоб
безслідно "розчинитись" в цінностях більшості. На-
томість, кожна етнічна спільнота робить свій вклад у
формування єдиної культури приймаючого суспільства.
Таким чином, іммігранти повинні сприяти оновленню
мови, виникненню нових страв і моди, а також до ви-
дозміни музичних форм у країні свого проживання.

Ще однією моделлю, постулати котрої вибудову-
ються на колективі, національній спільноті як основній
одиниці інтеграції, є мультикультуралізм. З наведеної
вище класифікації Гіденса зрозуміло, що у нього ця
модель носить назву "культурний плюралізм". Культур-
не різноманіття є перевагою суспільства, воно створює
певний ресурс, дозволяє забезпечити різні точки зору у
вирішенні певних проблем. Представники цього підхо-
ду вважають, що держава повинна забезпечувати
діяльність національних спільнот, чи принаймні своїми
діями не сприяти їх знищенню. Мультикультуралізм є
дещо більше, аніж проста констатація того, що багато
етнічних груп живе в одній країні, і що члени цих груп
повинні виявляти толерантність один до одного. Це іде-
ологія про те, що державна політика повинна проводи-
тись таким чином, щоб надати можливість зберегтися і
розвиватись культурам національних меншин. Поряд з
тим, один з найбільш відомих представників мультикуль-
туралізму Вілл Кимлика (Will Kymlicka) вважає, що ос-
кільки представники національних меншин не мають
таких самих можливостей, як представники більшості,
то в суспільстві повинні бути встановлені відповідні пра-
вила рівності [5, с. 261]. Прикладом може бути право
меншин розмовляти своєю мовою і використовувати
традиційні головні убори в різноманітних офіційних
місцях.

Вчені відмічають цілу низку спірних питань моделі
мультикультуралізму [6, с. 144, 146]: Які ж риси мають
стати основою для визнання тої чи іншої культурної
спільноти? Чи це має бути національність, релігія чи
щось інше? Щодо спільноти і оточення, хто має право її
представляти, виражати її інтереси? Щодо колективу і
його членів, чи має право колектив вирішувати за індив-
іда навіть якщо це суперечить нормам цілого суспіль-
ства? Чи має право індивід припинити членство у
спільноті? Чи може існувати суспільство, якщо воно є
лише набором різноманітних груп (кожна зі своєю іден-
тичністю і проектом) без певної об'єднуючої сили?

За останніх декілька років політика мультикульту-
ралізму зазнала значної критики. Так, у 2010 році канц-
лер Німеччини Ангела Меркель у одній зі своїх промов
зазначила, що така політика була помилкою у Німеч-
чині. Вона вважає, що від іммігрантів вимагалось надто
мало, їм слід було краще вчити німецьку мову, щоб мати
кращу успішність у школі і давати собі раду на ринку
праці. В свою чергу англійський прем'єр-міністр Девід
Камерон на Європейській конференції з питань безпе-
ки відмітив, що тридцять років такої політики у Вели-
кобританії сприяло розвитку певних ідеологій, що по-
служили підгрунтям для тероризму. Він вважає, що Ве-
ликобританія повинна дотримуватись таких лібераль-
них цінностей, як рівність, універсальні права людини і
свобода слова [5, с. 262—263].

Якщо в ліберальній концепції мова йде про інтег-
рацію індивіда, то у реляційній моделі перш за все
йдеться про інтегроване суспільство, як суспільство з
високим ступенем соціальної взаємодії та участі. Лю-
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дина може належати до різних спільнот, залежно від
того, в які відносини вступає і які зобов'язання отри-
мує. В межах цієї моделі метою державної інтеграцій-
ної політики є розробка і реалізація низки заходів
щодо включення іммігрантів у суспільство без вимоги
щодо їх асиміляції.

Суть реляційної моделі співіснування людей і різно-
манітних груп можна виразити у трьох основних прин-
ципах [6, с. 150]: соціальна рівність і включення, куль-
турна різноманітність та політична єдність. У цілому,
соціальна рівність і включення означає відсутність дис-
кримінації. Головним завданням державної політики є
забезпечення працею всіх, або принаймні стількох осіб,
скільки можливо. Крім того, важливе значення має ство-
рення шкіл, доступних і комфортних для усіх представ-
ників національних спільнот.

Різноманіття культур передбачає, що молитовні
доми, церкви, ритуально приготована їжа, елементи
одягу, які мають релігійне значення — все в суспільстві
повинно мати місце і сприйматись легітимно. Представ-
ники національної більшості чи меншини повинні навчи-
тись жити пліч-о-пліч з людьми, котрі мають думки і
звичаї, що є незрозумілими для інших. При реалізації
цієї моделі необхідно дотримуватись двох ключових
принципів: права національних меншин захищаються
державою; індивіди не повинні зазнавати насильства
всередині груп, до яких вони належать. Отже, завдан-
ням держави з одного боку є: захищати національні мен-
шини від зовнішнього насилля, стійкого тиску більшості,
а з іншого — захист від внутрішнього насилля чи обме-
ження прав. Таким чином, державні структури змушені
балансувати між двома принципами, котрі деякою мірою
суперечать один одному.

Принцип політичної єдності означає, що в
суспільстві має бути узгодженою не тільки мова для
спілкування, а й певний набір цінностей і норм. Крім
того, необхідно створити ліберальний ідеал демократії,
що передбачає свободу і права для меншин. Це означає,
що всі групи повинні бути представлені у владі, кожен
представник національних меншин має право вислови-
ти свою думку і бути почутим. Однак, у випадку, коли
групи не можуть дійти згоди, то слід звернутись до за-
конів, які свого часу розробила більшість. Тобто мова
йде про необхідність застосування у деяких випадках
державних примусових заходів.

Отже, реляційна модель певною мірою поєднує в
собі кращі риси розглянутих вище моделей, наприклад:
принцип різноманіття, рівності культур присутній у
мультикультурній моделі, а соціальна рівність — у лібе-
ральній. Водночас вона компенсує певні суперечності
деяких моделей. Наприклад, головним недоліком муль-
тикультурної моделі є відсутність об'єднуючої сили су-
спільства. Принцип політичної єдності реляційної мо-
делі нівелює цю проблему.

ВИСНОВКИ
Розглянуті у статті моделі інтеграції іммігрантів у

приймаючому суспільстві на сьогодні практично не
трапляються у чистому вигляді, а присутні окремі їх
елементи з яскраво вираженими ключовими принци-
пами якоїсь певної з них. Крім того, державна політи-
ка щодо іммігрантів у кожній країні не є чимось ста-
лим, а постійно розвивається, удосконалюється, видоз-
мінюється. Тому, зазначені в таблиці 1, країни імпле-
ментації є дещо умовними. На даний час можна сказа-
ти, що реляційна модель є найбільш бажаною в інтег-
раційній політиці розвинутих країн. Головні риси цієї
моделі проявляються в політиці інтеграції іммігрантів
у Норвегії.

Насамкінець варто зауважити, що за останніх двад-
цять років інтеграційна політика розвинутих країн
змінила свої акценти. Коли раніше йшлося про толе-
рантність і забезпечення прав національних меншин, то
тепер основна увага зосереджується на їх обов'язках,

соціально-економічній інтеграції на ринку праці. Відпо-
відно, змінилися й погляди на трактування самого по-
няття інтеграції. Коли в класичному розумінні його роз-
глядали в контексті того, як суспільство функціонує як
єдине ціле, то на сьогоднішній день постає питання, чи
беруть участь національні меншини у життєдіяльності
приймаючого суспільства і яким способом вони це роб-
лять. Тобто в такому контексті йдеться про різні фор-
ми взаємоіснування національних меншин та корінного
населення певної країни. Отже, в сучасному трактуванні
метою інтеграції є забезпечення рівності в можливос-
тях, правах і обов'язках щодо участі в суспільному житті
для всіх членів суспільства, не залежно від їх походжен-
ня.
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ВСТУП
Корупція як одне з суспільно-небезпечних явищ для

будь-якої держави стала для України в наші дні основ-
ною перешкодою для політичного, економічного і ду-
ховного відродження, перетворилася на реальну загро-
зу національній безпеці країни та розвитку інституцій-
ного статусу держави. Корупційний чинник став нор-
мою в політиці, економіці і суспільному житті України.
Це негативне соціальне явище вже не загрожує цим
сферам, а є їх складовою частиною. Таким чином, акти-
візація корупційних відносин зумовила необхідність
дослідження цього негативного і небезпечного для су-
спільства явища.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Оскільки корупція — явище соціальне, економічне,

політичне, правове — вона завжди була об'єктом ви-
вчення фахівців різних галузей науки.

Серед наукових розробок у сфері запобігання та
протидії корупції в різних сферах життєдіяльності сус-
пільства і держави слід назвати роботи Ф.В. Абрамова,
С.М. Баранова-Мохорта, М.Ю. Бездольного, М.Д. Дан-
чук, Д.І. Йосифовича, С.М. Клімової, Т.В. Ковальової,
М.І. Мельник, Е.С. Молдована, Є.В. Невмержицького,
І.С. Нуруллаєва, О.Я. Прохоренка, С.С. Серьогіна,
М.І. Флейчука, В.П. Чабан та ін.

Окремим аспектам з цієї проблематики присвячені
праці російських науковців, які розглядають корупцію
як елемент тіньової економіки, що впливає на стан еко-
номічної та національної безпеки. В першу чергу до них
відносяться роботи М.І. Абдурахманова, В.А. Бариш-
польца, Н.П. Гусакова, Н.А. Зотова, В.С. Пирумова,
А.А. Смирнова та інших учених.

УДК 342.2:328.185

Л. М. Жукова,
к. е. н., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЙНИМИ ПРАКТИКАМИ
ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІЙНОГО
СТАТУСУ ДЕРЖАВИ

L. Zhukova,
Ph.D. in Economics, V. N. Karazin Kharkiv National University

FIGHT AGAINST PRACTICES OF CORRUPTIONS AS A FACTOR OF DEVELOPMENT
ІNSTITUTІONAL STATUS OF THE STATE

Стаття присвячена особливостям боротьби з корупційними практиками в процесі розвитку інститу-
ційного статусу держави. В даній статті аналізується рівень корупції та її вплив на суспільно-політич-
ний, соціальний та економічний розвиток України. Проводиться короткий огляд прийнятих заходів і про-
понуються основні напрями боротьби з цим негативним явищем.

The article is devoted the features of fight against practices of corruptions in the process of development of
іnstitutіonal status of the state. In this article the level of corruption and its influence is analysed on social and
political, social and economic development of Ukraine. The short review of the accepted measures is conducted
and basic directions of fight are offered against this negative phenomenon.
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Наступна група джерел представлена авторами, що
досліджують проблеми впливу постіндустріальної
трансформації на соціально-економічні процеси. Із за-
рубіжних економістів-теоретиків найбільш відомими є
Д. Белл, Д.М. Бьюкенен, Т. Веблен, Е. Гідденс, Дж. Гел-
брейт, М. Кастельс, Р. Коуз, Д. Норт, Дж. Д. Сакс,
П.А. Самуельсон, Дж. Ю. Стігліц, Ф. Уебстер, Ф.А. Ха-
йєк, Г. Шиллер та ін.

Деякі закордонні автори розкривають сутність та
зміст економічної безпеки, загалом, і корупційних про-
цесів, зокрема, стосовно специфіки своїх країн і куль-
тур. До них слід віднести Ернандо де Сото, Н. Бехара,
Е. Гельнера, Дж. Генслера, Д. Кауфмана, П. Мауро,
С. Мелмана, Р. Маккина, Т. Морана, Р. Рейника, Я. Свен-
сона, Дж. Сакса, Д. Фішера, Ч. Хітча та інших авторів.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — визначити вплив корупції на соціаль-

но-економічний розвиток країни та виявити заходи за-
побігання та протидії корупції в процесі розвитку інсти-
туційного статусу держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні в нашій державі дуже гостро відчувається

проблема корупції і розв язати її можливо лише реалі-
зувавши цілий комплекс антикорупційних заходів, які
мають послідовно здійснюватися в кожній із сфер сус-
пільних відносин. Ці заходи повинні бути спрямовані не
лише на викорінення корупції як явища, а й запобігати
умовам, що можуть сприяти її виникненню, оскільки
корупція підриває авторитет демократичних інституцій,
дискредитує діяльність публічних службовців, негатив-
но впливає на правосвідомість громадян. Фактично вона
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набула рис, які визначають сьогодні долю влади, еко-
номіки, держави, суспільства загалом. Це зумовлює не-
обхідність глибокого вивчення даного явища з метою
всебічного утримання процесу в певних рамках, що за-
безпечує нормальне життя суспільства і в першу чергу
дієздатність органів державної влади та органів місце-
вого самоврядування.

На сьогодні немає чіткого й однозначного визначен-
ня поняття корупції. Проте з ясування її сутності та
дефініції має велике теоретичне й практичне значення.

Термін корупція має давню історію. У римському
праві існував термін corrumpere, під яким розумілося
псування, пошкодження, фальшування свідчень, а та-
кож підкуп судді.

У науковій літературі описується кілька варіантів
походження терміна корупція. Один із них розглядає
цю назву як похідну від сполучення латинських слів
correi (кілька учасників зобов язальних відносин з при-
воду одного предмета) і rumpere (ламати, пошкоджува-
ти, порушувати, скасовувати). У результаті утворився
самостійний термін corrumpere, що передбачає участь
у діяльності кількох осіб, метою яких є "гальмування"
нормального ходу судового процесу або процесу управ-
ління справами суспільства. Іноді цей термін також пов
язують з іншим латинським словом — corruptio, яке тлу-
мачиться як "підкуп, продажність громадських і по-
літичних діячів, посадових осіб".

Енциклопедичні словники тлумачать латинське сло-
во corruptio, крім як підкуп і продажність, ще і як псу-
вання та розбещування. Останнє підкреслює глибинний
аспект корупції як соціального явища, яке свідчить про
розбещення владою певних посадових осіб державних
органів і розкладання системи державної влади [1].

Слід зазначити, що серед як українських учених-
економістів, так і практиків не існує чіткого визначення
поняття корупції. В економічній теорії існують основні
підходи до розуміння корупції:

1) корупція розуміється як підкуп-продажність дер-
жавних службовців;

2) корупція розглядається як зловживання владою
або посадовим положенням, здійснене в будь-яких осо-
бистих інтересах;

3) під корупцією розуміється використання посадо-
вих повноважень, статусу посади, а також її авторите-
ту для задоволення особистого інтересу або інтересів
третіх осіб;

4) корупція розглядається як елемент (ознака) ор-
ганізованої злочинності.

Отже, корупція — це складне соціальне явище, яке
негативно впливає на всі аспекти політичного і соціаль-
но-економічного розвитку суспільства і держави. Це
явище виявляється як в протиправних діях (бездіяль-
ності), так і неетичних (аморальних) вчинках. Таким
чином, корупцію можна визначити як складне соціаль-
не (а за своєю суттю, асоціальне, аморальне і протип-
равне) явище, яке виникає в процесі реалізації владних
відносин уповноваженими на це особами, що викорис-
товують надану їм владу для задоволення особистих
інтересів (інтересів третіх осіб), а також для створення
умов для здійснення корупційних дій, їх приховування
або сприяння їм.

Корупцію можна класифікувати по багатьом крите-
ріям: за типами взаємодіючих суб'єктів (громадяни і
дрібні службовці, фірми і чиновники, нація і політичне
керівництво); за типом вигоди (отримання прибутку або
зменшення витрат); за спрямованістю (внутрішня і зов-
нішня); за способом взаємодії суб'єктів, ступенем цент-
ралізації, передбаченості і т.д.

В Україні історично корупція розрізнялася по тому,
чи відбувалося отримання неправомірних переваг за
здійснення законних дій ("хабарництво") або незакон-
них дій ("лихварство").

Різні прояви корупції мають різну етичну оцінку:
одні дії вважаються злочинними, інші — аморальними.

До останніх, як правило, відносяться кумовство і зас-
тупництво на основі політичної орієнтації, які порушу-
ють принцип мерітократії.

Найнебезпечніші форми корупції кваліфікуються як
кримінальні злочини. До них, перш за все, відносяться
розтрата (розкрадання) і хабарі. Розтрата полягає у
витраті ресурсів, довірених посадовій особі, з особис-
тою метою. Вона відрізняється від звичайної крадіжки
тим, що спочатку особа отримує право розпоряджати-
ся ресурсами легально: від начальника, клієнта і т.д.
Хабар є різновидом корупції, при якій дії посадової осо-
би полягають в наданні будь-яких послуг фізичній або
юридичній особі в обмін на надання останнім певної ви-
годи посадовця. В більшості випадків, якщо факт хаба-
ра не є наслідком вимагання, основну вигоду від опе-
рації отримує хабародавець [2]. До кримінальних зло-
чинів також відноситься купівля голосів виборців (хоча
іноді вважають її не формою корупції, а видом недо-
бросовісної виборчої кампанії).

Згідно з критеріями класифікаційної ознаки ко-
рупції розглянемо типи взаємодіючих суб'єктів.

Побутова корупція породжується взаємодією пере-
січних громадян і чиновників. Даний вид корупції охоп-
лює різні подарунки від громадян і послуги посадовій
особі та членам її сім'ї. До цієї категорії також відно-
ситься кумовство (непотизм).

Ділова корупція виникає при взаємодії влади і бізне-
су. Наприклад, у разі господарської суперечки, сторо-
ни можуть прагнути заручитися підтримкою судді з ме-
тою винесення ухвали на свою користь.

Корупція верховної влади відноситься до політич-
ного керівництва і верховних судів в демократичних си-
стемах. Вона стосується груп, що стоять при владі, не-
добросовісна поведінка яких полягає в здійсненні по-
літики в своїх інтересах і в збиток інтересам виборців.

Найбільш поширеною є децентралізована (зовніш-
ня) корупція, коли угоди укладаються індивідуально між
посадовою особою і приватною особою. Проте додаван-
ня внутрішньої корупції, тобто між членами однієї
організації, додає їй риси організованої злочинності.

Серед галузей, найбільш прибуткових у плані ко-
рупції, слід виділити: продаж сировинних товарів за
цінами нижче ринкових; видобуток природних ресурсів
та районування, оскільки воно впливає на вартість землі;
розпродаж державних активів, особливо приватизація
державних підприємств; надання монопольної влади до
певного виду комерційної (особливо експортно-імпор-
тної) діяльності; контроль над тіньовою економікою і
нелегальним бізнесом (вимагання, захист від пересліду-
вання, знищення конкурентів і т.д.); призначення на
відповідальні пости в органах влади та ін.

Також необхідно відмітити про наявність корупції
у судовій системі.

Приведені нижче форми корупції відносяться в пер-
шу чергу до суддів, але у випадках адміністративних
правопорушень можуть відноситися і до посадових осіб,
уповноваженим розглядати відповідні справи (органам
внутрішніх справ, органам пожежного нагляду, подат-
ковим, митним органам і т.д.).

Однією з форм прояву корупції є недоліки в зако-
нодавстві. Багато норм дозволяють судді вибирати між
м'якими і жорсткими заходами покарання, щоб він міг
максимально врахувати ступінь провини, тяжкість пра-
вопорушення та інші обставини.

Існують норми права з накладенням альтернативно-
го адміністративного стягнення, наприклад, штраф або
арешт. Від більшості попередніх норм їх відрізняє не
тільки ширший діапазон покарань (і як слідство, силь-
ніша мотивація у порушника до дачі хабара), але і те, що
правосуддя здійснюють представники виконавчої, а не
судової, влади. Більшість юристів вважає, що викорис-
тання санкцій подібного роду виправдане тільки в кри-
мінальному судовому процесі, але має мало підстав в
процесі адміністративному [3].
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Іншим різновидом недоліків в законодавстві, як
форми прояву корупції, є дублювання складу правопо-
рушення в різних кодексах. Це відкриває можливості
для перекваліфікації скоєного правопорушення в м'як-
шу категорію (наприклад, з кримінального в адмініст-
ративне або цивільне) або навпаки, у важчу категорію.

На сьогоднішній день корупція є складовою для всіх
соціальних сфер.

Емпіричні дані показують, що корупція викликає [4,
с.195]: неефективний розподіл і витрачання державних
коштів і ресурсів; неефективність корупційних фінан-
сових потоків з точки зору економіки країни; втрати
податків, коли податкові органи привласнюють собі ча-
стину податків; зниження ефективності роботи держав-
ного апарату в цілому; розорення приватних під-
приємців; зниження інвестицій у виробництво, уповіль-
нення економічного зростання; нецільове використан-
ня міжнародної допомоги, що різко знижує її ефек-
тивність; неефективне використання здібностей
індивідів: замість виробництва матеріальних благ люди
витрачають час на непродуктивний пошук ренти; зрос-
тання соціальної напруженості; посилення організова-
ної злочинності — банди перетворюються на мафію;
збиток політичної легітимності влади; зниження сусп-
ільної моралі.

Існує також точка зору, що до корупції допустиме
терпиме відношення. Згідно з одним аргументом, в іс-
торії розвитку багатьох країн (Індонезії, Таїланду,
Кореї) були періоди, коли економіка і корупція росли
одночасно. Згідно іншому аргументу, хабарництво є
лише реалізація ринкових принципів в діяльності дер-
жавних і муніципальних структур. Таким чином, терпи-
ме відношення до корупції допустиме в умовах еконо-
мічного буму або поки вона не зачіпає ефективність рин-
ку в цілому. Критики цієї точки зору заперечують, що
унаслідок перерахованих вище причин, країни з висо-
ким рівнем корупції після періоду зростання ризикують
втратити стабільність і впасти в низхідну спіраль [5].

У міру того, як держава викорінює корупцію, ви-
трати на це малоокупне заняття зростають так, що для
повної ліквідації корупції доведеться витратити не-
скінченні зусилля. Порівнюючи втрати від корупції і
витрати на викорінювання корупції для кожного її
рівня, можна знайти оптимальний рівень корупції (рис.
1), що відображає найменші сумарні втрати. Виявляєть-
ся, що для суспільства вигідно не знищувати корупцію
до кінця через високу витратність цього процесу.

Крім того, надмірне захоплення боротьбою з ко-
рупцією в збиток усуненню її причин здатне позбави-
ти адміністративну систему гнучкості, а населення ци-

вільних свобод. Правляча група може ви-
користовувати караюче законодавство
для посилення свого контролю над су-
спільством і переслідування політичних
супротивників.

Згідно з даними досліджень, у держа-
вах із стабільною економічною ситуацією
і ефективним законодавством негативні
наслідки від корупції можуть перевищува-
ти позитивні в 50—100 разів [6]. Проте в
тому випадку, якщо в країні немає ефек-
тивної системи управління і погано розви-
нене законодавство про захист власності,
корупція може дати позитивний ефект.

Негативне відношення до корупційної
діяльності обгрунтовується наступною
гіпотезою: вважається, що корупція,
підриваючи законність в країні, приводить
до збільшення економічних витрат при ве-
денні бізнесу, а значить, обмежує продук-
тивну діяльність і інвестиції, що оберта-
ються негативними наслідками з точки
зору економічного зростання і розвитку
суспільства.

Протилежна гіпотеза про те, що інколи корупція
грає позитивну роль в економіці також має право на
існування. Тому необхідно з ясувати чи може корупція
в деяких випадках сприяти економічному зростанню в
народному господарстві.

Основні результати дослідження полягають в тому,
що корупція має значні економічні ефекти, які обмежу-
ють і сприяють зростанню. Порівняльний масштаб цих
двох ефектів залежить від ступеня дотримання в країні
законодавства про захист власності. Коли цей захист
слабкий, корупція на загальнонаціональному рівні може
істотним чином сприяти розширенню економічної діяль-
ності. У тих країнах, де власність захищається ефектив-
но, головний економічний ефект корупції носить обме-
жувальний характер. У таких випадках масштабні кам-
панії по прямому викорінюванню корупції слід вважа-
ти корисними.

З іншого боку, в країнах з неефективною системою
управління виявляються найбільш значні позитивні
ефекти корупції: приблизно у 20% держав позитивні
економічні наслідки корупції за об ємом складають
більше 20% від обмежувальних, а у 12 країнах позитивні
економічні наслідки корупції навіть перевищують обме-
жувальні. Подібні результати дозволяють припустити:
коли корупція в масштабах країни сприяє зростанню,
прямі заходи проти неї можуть зустріти запеклий опір і
обернутися дорогим протиборством. У цьому випадку
доречним представляється завдання ефективної робо-
ти державних інститутів. У таблиці 1 показано відношен-
ня оцінюваємих вигід від корупції до оцінюваємих
збитків від неї для 112 країн світу [6].

Як видно з таблиці 1, для 11 країн (Гаїті, Бангладеш,
Конго, Чад, Венесуели, Кот-д Івуару, Пакистану, Бу-
рунді, Парагваю, Нігеру і Грузії) дане відношення пе-
ревищує одиницю, тобто сукупний ефект корупції но-
сить позитивний характер. Для інших країн, враховую-
чи і ті, що мають низький ступінь дотримання законо-
давства про захист власності, співвідношення не дося-
гає одиниці. Для розвинених країн воно як правило дуже
невелике, показуючи, що тут корупція не служить за-
мінником нееффективних законів і носить характер про-
типравного привласнення ренти.

У країнах із слабкими правовими інститутами бо-
ротьба з корупцією перетворюється і в боротьбу проти
ряду її аспектів, що позитивно впливають на економіку
таких держав. Більш того, відсутність зацікавленості в
перемозі над корупцією в подібній ситуації може бути
пов'язана не з прагненням зберегти привласнення рен-
ти, а з переконаністю в тому, що її викорінювання по-
шкодить розвитку економіки.
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Рис. 1. Оптимальний рівень корупції

Складено на основі матеріалів [5].
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Корупція в країнах з низькою якістю державного
управління може мати і позитивні ефекти, але це не
означає, що в цих обставинах її слід розглядати як по-
зитивне явище. Оскільки корупція за визначенням — фе-
номен підступний, мінливий і непрозорий: все, що не
можна здійснювати і контролювати відкрито, може бути
обернено на використання протиправних дій, тобто при-
власнення ренти.

Проте в країнах з неефективним державним управ-
лінням з корупцією не слід боротися без розбору. Час-
то вона є причиною слабкого правового захисту. В та-
ких обставинах політика боротьби з корупцією є анти-
тезою прагненням багатьох індивідів розвивати ринко-
ву економічну діяльність і інвестиції. Правильна політи-
ка полягає не в тому, щоб збільшувати витрати на ко-
рупційну діяльність, а необхідно зосередити увагу на
скороченні витрат легальної діяльності. Задача полягає
у вдосконаленні фундаментальних інститутів, що
підтримують ринок, з акцентом на законодавстві про
власність і контрактне право.

Через відсутність у будь-кого дискреційної влади,
корупція була б неможлива [5]. Проте персона або гру-
па, що володіє верховною владою, не в змозі само-
стійно забезпечувати реалізацію політики, яку вона
визначає. Для цієї мети вона призначає адміністраторів,
які наділяються необхідними повноваженнями, в роз-
порядження яких передаються необхідні ресурси, для
яких встановлюються правила поведінки і над якими
здійснюється нагляд. І тут виникає наступна пробле-
ма:

1. Консервативність закону. На практиці інструкції
змінюються значно повільніше, ніж зовнішні умови.
Тому вони залишають місце для дій на свій розсуд, оск-
ільки інакше система управління стає абсолютно негнуч-
кою, і невідповідність жорстких норм реаліям здатна
повністю зупинити роботу. Проте це означає, що в не-
передбаченій законом ситуації, адміністратор може
почати керуватися найбільш вигідною рентою.

2. Неможливість всеосяжного контролю. Нагляд
вимагає витрат, але крім того, надмірно жорсткий кон-
троль наносить удар на якість управлінського персона-
лу і приводить до відтоку творчо мислячих кадрів. Та-
ким чином, принцип управління сам по собі містить по-
тенційну можливість для корупції. Ця можливість пе-
реростає в об'єктивні умови, коли потенційна рента пе-
реважає над ризиками.

Більшість фахівців сходяться на тому, що основни-
ми причинами високої корупції є недосконалість по-
літичних інститутів, які забезпечують внутрішні і зовнішні
механізми стримання. Крім цього, є підстави вважати,
що деякі об'єктивні обставини вносять істотний вклад:
двозначні закони; незнання або нерозуміння законів
населенням, що дозволяє посадовим особам довільно
перешкоджати здійсненню бюрократичних процедур
або завищувати належні виплати; залежність стандартів
і принципів, які лежать в основі роботи бюрократично-
го апарату, від політики правлячої еліти; професійна
некомпетентність бюрократії; кумовство і політичне
заступництво, які приводять до формування таємних
угод, послаблюючих механізми контролю над коруп-
цією; відсутність єдності в системі виконавчої влади,
тобто, регулювання однієї і тієї ж діяльності різними
інстанціями; низький рівень участі громадян в контролі
над державою.

Проте існує безліч країн з низьким рівнем корупції.
Більш того, відомі історичні приклади, коли дії, направ-
лені на зниження корупції, привели до значних успіхів:
Сінгапур, Гонконг, Португалія, Швеція. Це однознач-
но говорить на користь того, що методи боротьби з ко-
рупцією існують.

З формальної точки зору, якщо не буде держави —
не буде і корупції. Здатність людей на даному етапі роз-
витку ефективно співробітничати без держави піддаєть-
ся дуже сильним сумнівам. Проте в умовах, коли коруп-

ція поширена практично скрізь, розпуск корумпованих
органів влади представляється одним з дієвих радикаль-
них способів від неї позбавитися.

Крім розпуску органів влади, існують три можливі
підходи до зменшення корупції [4, с. 195]. По-перше,
можна посилити дію законів та їх виконання, тим са-
мим підвищивши ризик покарання. По-друге, можна
створити економічні механізми, які дозволять посадо-
вим особам збільшити свої доходи, не порушуючи пра-

1 Гаїті 2,11 

2 Бангладеш 2,02 

3 Конго (Кіншаса), Чад 1,96 

4 Венесуела, Кот-д′Івуар 1,53 

5 Пакистан 1,47 

6 Бурунді 1,46 

7 Парагвай 1,43 

8 Конго (Браззавіль) 1,36 

9 Нігерія 1,32 

10 Грузія 1,13 

11 Непал 0,98 

12 Еквадор 0,93 

13 Руанда 0,92 

14 Гватемала 0,86 

15 Зімбабве 0,84 

16 Кенія, Болівія 0,83 

17 Папуа-Нова Гвінея, Нікарагуа 0,82 

18 Гондурас 0,77 

19 Нігер 0,75 

20 Алжир 0,74 

21 Того 0,71 

22 Індонезія 0,68 

23 Філіппіни 0,67 

24 Сьєрра-Леоне 0,66 

25 Мозамбік, Мадагаскар 0,64 

26 Аргентина 0,63 

27 В′єтнам 0,54 

28 Росія, Уганда 0,53 

29 Албанія 0,51 

30 Україна 0,49 

31 Габон 0,48 

32 Бенін 0,45 

33 Малі 0,39 

34 Шрі-Ланка, Гвінея-Бісау 0,37 

35 Сенегал 0,35 

36 Гайана 0,34 

37 Мексика, Замбія 0,33 

38 Перу, Колумбія 0,32 

39 Танзанія 0,29 

40 Румунія 0,28 

41 Панама, Малаві, Єгипет 0,27 

42 Китай 0,24 

43 Сирія 0,23 

44 Гана, Іран, Польща 0,22 

45 Індія, Бразилія 0,21 

46 Ямайка, Сальвадор, Туреччина 0,20 

47 Болгарія 0,19 

48 Тринідад 0,16 

49 Марокко 0,15 

50 Фіджі, Таїланд 0,14 

51 Латвія 0,12 

52 Литва, Беліз 0,10 

53 Греція, Маврикій 0,09 

54 Італія 0,08 

55 Чехія, Коста-Рика 0,07 

56 Уругвай, Південна Корея 0,06 

57 Бахрейн, Угорщина, Малайзія, Туніс 0,05 

58 Йорданія, Кувейт, Тайвань, Словенія 0,04 

59 Ботсвана, Кіпр, ОАЕ, Ізраїль, Іспанія, Чилі 0,03 

60 Естонія, Мальта, Намібія, Португалія, Оман 0,02 

61 Франція, Японія, Бельгія, США, Ірландія 0,01 

62 Канада, Швейцарія, Австрія, Німеччина, 
Швеція, Фінляндія, Великобританія, 
Австралія, Норвегія, Данія, Нідерланди 

0,00 

 

Таблиця 1. Рейтинг країн з точки зору відношення
стимулюючих та обмежувальних ефектів корупції
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вила і закони. По-третє, можна підсилити роль ринків і
конкуренції, тим самим зменшивши розмір потенційно-
го прибутку від корупції. До останнього також відно-
ситься конкуренція в наданні державних послуг за умо-
ви дублювання одними державними органами функцій
інших органів. Більшість позитивно зарекомендованих
методів відносяться до внутрішніх або зовнішніх ме-
ханізмів нагляду.

До внутрішнього контролю входять внутрішні ме-
ханізми і стимули, які існують в самому апараті управл-
іння: чіткі стандарти виконання посадовими особами
своїх обов'язків і суворий нагляд над кожним службов-
цем.

До зовнішнього контролю відносяться механізми,
які мають високий ступінь незалежності від виконав-
чої влади. Незалежна судова система, при якій бю-
рократ, що порушив закон, може бути легко і ефек-
тивно визнаний винним, різко знижує потенційну при-
вабливість корупції. Одними з найефективніших
інструментів контролю над корупцією бюрократично-
го апарату є свобода слова і засоби масової інфор-
мації.

Зовнішній контроль характерний для країн з рин-
ковою економікою і ліберальною демократією. Це по-
в'язано з тим, що для реалізації нормального функціо-
нування ринку необхідні чіткі правила, механізми забез-
печення виконання зобов'язань, зокрема, — ефективна
правова система, забезпечуюча здорове конкурентне
середовище. Ліберальна демократія для досягнення
своїх цілей також спирається на систему виборів, пра-
вову державу, незалежне правосуддя, розділ властей і
систему "заборон і противаг". Всі ці політичні інститути
служать одночасно механізмами зовнішнього контро-
лю над корупцією.

Ліквідація описаних вище супутніх причин корупції
відноситься до антикорупційних заходів. Також до ан-
тикорупційних заходів загального характеру необхід-
но віднести [4, с. 195]:

Неконституційність корупціогенних норм. Будь-які
норми, накладаючі на громадянина обмеження, можуть
викликати корупцію, за винятком норм, які описують
конституційні свободи і права людини. Останні накла-
дають обмеження не стільки на індивідів, скільки на
органи державної влади, будучи інституційними гаран-
тіями як проти завищених вимог закону, так і проти на-
ділу органів державної влади дискреційними повнова-
женнями. Корупціогенні ж норми неминуче порушують
права і свободи людини і громадянина, закріплені в Кон-
ституції.

Інформаційне забезпечення громадян. Даний метод
включає аналіз законодавчих актів з метою аналізу і
пояснення громадянам в чому полягають їх права і обо-
в'язки, за які порушення вони повинні нести відпові-
дальність, як проходить судова процедура і що вона
охоплює. Знаючи все це, громадяни будуть упевненіше
поводитися, опинившись наодинці з підштовхуючим їх
до дачі хабара чиновником.

Відкритість відомчих систем. Прозорість опе-
рацій, які відбуваються всередині відомств і належ-
ний цивільний небюрократичний контроль помітно
можуть похитнути фундамент корупції. Але такий
механізм неможливо реалізувати повною мірою не
тільки тому, що цивільна контролююча система сама
була б схильною до корупції, а тому, що таким чином
інформаційна безпека громадян і фірм порушувалася
б ще більше. Наприклад, державні служби часто збе-
рігають конфіденційні дані про громадян, а органи
безпеки і військові відомства здатні повноцінно вико-
нувати свої функції тільки при забезпеченні секрет-
ності.

Соціальне забезпечення чиновників. Першоклас-
не медичне обслуговування, безпроцентні кредити
для купівлі нерухомості, велика пенсія — все це
рівнозначно підвищенню заробітної платні в держав-

ному секторі, і тим самим, збільшує втрати чиновни-
ка у випадку, якщо його зловлять на корупційній ді-
яльності. Цей захід не надає негайного впливу на
корупцію, проте сприяє підвищенню якості бюрок-
ратії з часом.

ВИСНОВКИ
Таким чином, проведене дослідження дозволяє зро-

бити висновок про необхідність впровадження заходів
запобігання та протидії корупції в умовах соціально-
економічної та політичної нестабільності в Україні.
Ефективність протидії корупції може бути досягнута
шляхом наступних складових: 1) наявності належної
правової бази антикорупційного напряму; 2) ефектив-
ного і повного її застосування; 3) розвитку системи гро-
мадянського контролю і формування антикорупційної
складової свідомості суспільства; 4) ефективного орган-
ізаційно-управлінського забезпечення антикорупційної
діяльності.

Причому всі ці складові можуть спрацювати тільки
в спільній взаємодії. Такий комплексний підхід до бо-
ротьби з цим явищем бачиться найбільш доцільним і ви-
магає свого невідкладного втілення в життєдіяльність
українського суспільства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Відмітимо, що більшість відомих методичних

підходів оцінки майна орієнтовані здебільшого на прак-
тичне застосування в умовах стабільної ринкової еко-
номіки. Специфіка національного ринку, який постійно
знаходиться і умовах крайньої нестабільності (політич-
на криза 2004 р., вплив глобальної фінансової криз
2008—2010 рр., політична криза 2013—2014 рр., анексія
Росією частини України) не дозволяють в повній мірі
адаптувати відомі міжнародні підходи до оцінювання
майна в реаліях національної економіки. Причинами
також є обмеження і недоліки, властиві кожному з кла-
сичних підходів до вартісної оцінки майна. Всі класичні
підходи до оцінки майна розрізняються за своєю спря-
мованістю, що в загальних рисах враховують чинники
вартості та практичні аспектам фінансової діяльності,
які формуються на основі базової вихідної інформації.
Тому постає питання про узгодження результатів, от-
риманих в рамках різних підходів. Сформована ситуа-
ція змушує оцінювачів все частіше замислюватися про
розробку комплексного методу оцінки, який міг би вра-
ховувати різноманітні фактори вартості ще в процесі
розрахунків та поєднував би переваги кожного з кла-
сичних підходів до оцінки майна.

Л. П. Тимощик,
к. е. н.

УДК 330.1

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ
МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ МАЙНА

L. Tymoshchyk,
PhD economics

THEORETICAL APPROACHES TO IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF THE PROPERTY
EVALUATION

Визначено актуальні питання методології оцінки майна. Проаналізовано практику застосування ме-
тодів оцінки майно. Запропоновано шляхи вдосконалення методології оцінки майна. Розроблено теоре-
тичну базу інформаційного підходу в оцінці майна.

There are determined the actual question of the methodology of real estate appraisal. The practice of the
methods of real estate appraisal is analyzed. The ways of improvement of the methodology of real estate appraisal
are proposed. The theoretical basis of information approach to real estate appraisal is developed.

Ключові слова: оцінка майна, управління власністю, ефективність управління, об'єкт нерухомості.
Key words: property appraisal, property management, management effectiveness, real estate item.

ОСТАННІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ,
НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ

НЕВИРІШЕНИХ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

ДАНА СТАТТЯ
В основу написання даної статті покладено наукові

ідеї та розробки таких українських та зарубіжних вче-
них, як І. Валдайцева, Н. Синяка, Р. Костирка, З. Уру-
сова, Л. Соліняка, О. Чуба, Л. Лайфера, С. Вожика,
В. Паламарчука, Т. Коупленда. Проте варто підкрес-
лити, що комплексного наукового дослідження ак-
туальних проблем вдосконалення методології оцін-
ки майна у вітчизняній економічній науці не прово-
дилось за винятком фрагментарних наукових по-
шуків.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Зважаючи на те, що ефективність оцінки майна

абсолютно залежить від того інструментарію, яким
буде здійснюватись оцінка, пошук оптимальних на-
прямів вдосконалення оцінки майна набуває першо-
чергового значення. Відповідно, метою статті є: на
основі аналізу національної та міжнародної прак-
тики застосування методології оцінки майна роз-
робити напрями вдосконалення даного процесу в
Україні.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Теoретичним фундaментoм методології оцінки

майна є системний підхід до визначення основних її
елементів. Процес оцінки майна відбувається відпові-
дно до визначеної процедури та за допомогою загаль-
ноприйнятих методів оцінки. Таких методів існує дек-
ілька, і їх вибір обумовлений, в першу чергу, видом
об'єкту оцінки та метою, з якою проводиться така оц-
інка.

Відповідно до Національного стандарту № 1 "За-
гальні поняття оцінки майна й майнових прав" [7] для
проведення оцінки майна в Україні застосовуються такі
основні методичні підходи: дохідний; витратний; по-
рівняльний.

Так, дохідний підхід, на думку польських вчених,
ставить акцент на доходності, витратний — на активах і
зобов'язаннях, порівняльний — на оцінці об'єкта шля-
хом зіставлення угод по аналогічним об'єктам і т.д. [1,
с. 19; 5, с. 74].

На основі дохідного підходу оцінювач визначає
співвідношення майбутніх доходів від об'єкту оцінки та
його поточної вартості. До переваг даного підходу в
першу чергу слід віднести його системний підхід. Адже
в ході застосування даного підходу відбувається оцінка
всього операційного комплексу майна.

Основними методами даного підходу є:
1) метод капіталізації чистого доходу. На його ос-

нові визначається потік доходу з перетворенням його в
поточну вартість, на основі норм капіталізації (форму-
ла даного методу виглядає наступним чином: V = I/R,
де V — вартість бізнесу; I — чистий дохід; R — норма
доходу). Проте даний метод може дати об'єктивну оцін-
ку виключно в умовах стабільної економіки, за який
об'єкт оцінки, наприклад підприємство, протягом три-
валого періоду отримувало стабільний дохід. Відповід-
но, даний метод на практиці застосовується досить
рідко;

2) метод дисконтування грошового потоку (метод
не прямої капіталізації) дає змогу вирахувати поточну
вартість майбутніх доходів. Спосіб отримання доходу
при цьому значення не має, він може бути отриманий
як від володіння самим майном, так і від реалізації май-
на.

Окремі зарубіжні вчені вважають, що метод не пря-
мої капіталізації є найбільш універсальним та достовір-
ним методом оцінювання вартості підприємства. При
цьому вчені зазначають, що даний метод найкраще
відображає ринкову вартість підприємства, оскільки
вартість підприємства можна достовірно оцінити лише
тоді, коли сьогодні буде розраховано вартість доходу,
що буде генерований підприємством у майбутніх періо-
дах [12, с. 233; 13, с. 53].

Як зауважує В. Паламарчук, метод дисконтування
грошових потоків є ключовим методом оцінки бізнесу.
Це найбільш популярний метод, оскільки він найбіль-
шою мірою реалізує основну передумову оцінювання
бізнесу, володіє найбільшою теоретичною базою та
гнучкістю [6, с. 16].

У даному випадку такий підхід теж є спірним, з
огляду на динамічність ринкових відносин не тільки
в Україні, а й за її межами. Застосування даного ме-
тоду є доцільним щодо високоліквідного майна, на-
приклад дорого будинку в престижному районі, об-
'єкту промислової власності стратегічного значен-
ня для держави, субрегіону тощо. Що стосується до
більшості майна, відповідно даний метод не може
врахувати ряд об'єктивних чинників: інфляція, коли-
вання курсу валют, інші форс-мажорні обставини.
Крім того, джерельною базою для даного методу ви-
ступають фінансова та бухгалтерська звітність, дані
маркетингового дослідження, стратегія розвитку,
перспективні плани тощо, яка теж не може гаранту-
вати об'єктивності в проведені оцінки, адже важко в
сьогоднішніх умовах спрогнозувати майбутню

вартість готової продукції, устаткування, сировину
тощо.

У даному контексті ми погоджуємось із тверджен-
ням Т. Коупленда, Т. Коллера та Дж. Муріна, що дис-
контування грошового потоку на акції розкриває мен-
ше інформації про джерела вартості і є не настільки
корисним для виявлення нових можливостей створен-
ня вартості [3, с. 176].

До всього сказаного, слід додати, що в порівнянні з
попереднім методом, аналізований має більше переваг
з огляду можливості врахування на його основі несис-
темних змін потоку доходів. Проте, як і попередній ме-
тод, метод дисконтування грошового потоку буде ефек-
тивним для застосування щодо підприємств, майнових
комплексів, що розвиваються ефективно, характеризу-
ються стабільним доходом, мають довготривалу історію
свого функціонування. Також цей метод потребує знач-
ної кількості коригувань для доведення прогнозованої
структури фінансування до реального значення вартості
підприємства.

На думку Л.А. Лейфера та С.В. Вожика, практичне
застосування методів дисконтування вільних грошових
потоків для підприємства, для акціонерного капіталу та
активів повинно давати однаковий узагальнювальний
показник вартості підприємства. Дані методи дають од-
накові результати після виконання таких умов: 1) як
вартість акціонерного капіталу та боргів приймається
їх ринкова вартість; 2) темп зростання доходів дорів-
нює нулю; 3) співвідношення між складовими капіталу
компанії має бути постійним протягом всього періоду
оцінювання [4].

Український вчений О. Чуб, досліджуючи методи
визначення вартості банку слушно зауважує, що вико-
ристання дохідного підходу дозволяє найбільш повно
врахувати цільові установки діяльності банків, узгод-
жені з параметрами економічного і соціального розвит-
ку країни в цілому, та банківської системи зокрема [11,
с. 113]. Таке твердження може бути адаптоване й до
інших сфер господарської діяльності. Проте вчений не
знімає основної проблеми — точного розрахунку май-
бутніх доходів.

На основі витратного (майнового) підходу, в пере-
важній більшості, відбувається оцінка не рухомого май-
на, ринок обігу якого є обмеженим (заклади освіти,
культури, пам'ятки архітектури тощо). Для оцінки
об'єктів рухомого майна витратний підхід застосовуєть-
ся за умови необхідності заміщення такого майна чи
визначення їхньої економічної доцільності.

Зокрема застосування витратного доходу є доціль-
ним за необхідності:

— проведення оцінки державних об'єктів;
— встановлення вартості майна спеціального при-

значення (школи, лікарні, архітектурні та культурні
будівлі, вокзали, відділення зв'язку тощо);

— проведення бухгалтерського обліку;
— встановлення об'єкту оподаткування;
— виставлення майна на аукціон чи інших відкритих

торгах.
Особливістю даного підходу є проведення оцінки

майна базуючись виключно на аналізі наявних активів.
З однієї сторони це є перевагою даного методу, адже
його результати в значній мірі побудовані на об'єктивній
основі, з іншої сторони даний підхід не враховує перс-
пективи розвитку бізнесу на основі аналізу основних
фінансово-економічних показників, що робить даний
метод більш статичним.

В основі витратного підходу покладено два основ-
них метода:

— метод чистої балансової вартості (визначення
вартості власного капіталу). Суттєвим недоліком дано-
го методу є неврахування реальної ринкової вартості
майна, зокрема матеріальних та нематеріальних активів.
Проте простота його застосування є одночасно й пере-
вагою даного методу;
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— метод ліквідаційної вартості застосовується у ви-
падку закриття підприємства, продажу активів з метою
погашення фінансових зобов'язань. Ліквідаційна
вартість — це чиста грошова сума, що власник підприє-
мства може одержати при ліквідації підприємства, роз-
дільному розпродажу його активів і після розрахунків
з усіма кредиторами. Метод дає найнижчу цифру оцін-
ки й дозволяє визначити нижній рівень вартості підприє-
мства, майнового комплексу в цілому, чи окремої його
частини [9].

Порівняльний підхід в процесі оцінки майна дозво-
ляє зіставити вартість об'єкту оцінки з витратами на
придбання аналогічного чи схожого об'єкту. Проте оче-
видним є недолік даного методу — це складнощі пов'я-
зані з пошуком аналогічного об'єкту. Велика ймовір-
ність, що інформації щодо продажу такого об'єкту в да-
ний час не має. Це стосується оцінки майна великих про-
мислових комплексів, унікальних споруд, їх територі-
ального розміщення тощо.

 Порівняльний підхід реалізується на основі засто-
сування таких методів:

— метод галузевих коефіцієнтів. Застосування да-
ного методу буде ефективним у випадку системного
підходу до його використання. Так, потрібно вивчити
статистичні дані, а також аналітичні узагальнення
щодо основних виробничо-фінансових показників
підприємства. В ході даного методу слід до уваги бра-
ти також показники розвитку галузі, чи навпаки, її
спаду. Також слід враховувати й той факт, що порівню-
вати об'єкт оцінки слід також за такими показниками
як ступінь диверсифікації виробництва, види продукції
(наприклад підприємство є автором унікальної торго-
вої продукції, аналогу якої в даний час не має), життє-
вий цикл об'єкту оцінки тощо. Практичне застосуван-
ня даного методу в національній практиці поки що не
набуло розповсюдження, що пов'язано в переважній
мірі з відсутністю відповідної інформації в нашій дер-
жаві;

— метод компанії-аналога будується на основних
засадах бенчмаркінгу і дозволяє на основі вивчення дос-
віду діяльності аналогічної компанії, чи компанії, яка
досягла значних успіхів визначити скоректовану ціну
підприємства. Ефективність застосування даного мето-
ду залежить від ряду чинників, зокрема підприємство
аналог має належати до тієї ж галузі, наближено відпо-
відати за формою управління, географією розташуван-
ня та діяльності, правовою та організаційною структу-
рою, часом функціонування, обсягом виробництва,
кількістю працюючих тощо.

Міжнародній практиці відомі ряд методологічних
підходів до оцінки майна, які в адаптованому вигляді
можуть бути імплементовані в національну практику.
Ми маємо на увазі використання, в першу чергу, моде-
лей Едвардса-Белла-Ольсона, (ЕВО) та економічної до-
даної вартості (EVA). На нашу думку, модель Ольсона,
будучи однією з перспектвних розробок в теорії оцінки
майна, синтезує окремі переваги загальноприйнятих в
національній оціночній практиці переваги доходного і
витратного підходів, при цьому навіть мінімізує недо-
ліки кожного з них, так як оцінка майна відбувається
на основі комплексного застосування таких показників
як:

— балансової вартості в статистичному розрізі за
певний період на основі ринкових даних;

— ставки дисконтування;
— величини сплачених дивідендів;
— емпіричних параметрів, значення яких установ-

люються за даними всього ринку.
Проте, на наше переконання, застосування даної

моделі в українських реаліях буде спричинено рядом
проблем так як дані бухгалтерської звітності вітчиз-
няних компаній в переважній мірі не відповідає рин-
ковій вартості. На практиці національні оцінювачі в
своїй діяльності застосовують не скориговані дані

бухгалтерських показників, наслідком чого є нео-
б'єктивна оцінка майна. З. Урусова, досліджуючи су-
часні підходи до оцінки вартості нематеріальних ак-
тивів, приходить до висновку, що бухгалтерський облік
не може надати точної інформації про нематеріальні
складові інтелектуального капіталу. У зв'язку з цим
існує значна різниця між бухгалтерською оцінкою вар-
тості підприємства та її ринковою вартістю [10, с. 193].
До того ж, можна припустити, що в основі аналізова-
них методів оцінки, крім іншого, закладена постійність
волатильності, що на нашу думку теж ускладнює зас-
тосування даних методик в умовах нестабільності на-
ціональної економіки, що в результаті зумовлює існу-
вання різних періодів як високої так і низької волатиль-
ності.

Таким чином, можемо зробити припущення, що в
даний час не має відповідної методики оцінки майна,
апробованої зарубіжним досвідом, яка б забезпечила
об'єктивність проведення оцінки майна в національних
економічних реаліях. Ті методи, підходи, моделі, які є
ефективними в умовах міжнародних економічних сис-
тем, виявляються не пристосованими до економічних
умов в Україні.

ВИСНОВОК
З проведеного нами аналізу практичного застосу-

вання національних та зарубіжних підходів до оцінки
майна, може зробити висновок про необхідність допов-
нення національних методичних підходів до оцінки май-
на четвертим підходом, який ми називаємо — інформа-
ційний підхід в оцінці майна. Наша пропозиція грун-
тується на власних спостереженнях автора про від-
сутність на всіх етапах оцінки як нерухомого майна, так
і цілісних майнових комплексів, результатів інтелекту-
альності власності та інших об'єктів оцінки, об'єктив-
ної, достовірної, своєчасної, цінної, повної інформації
про об'єкт оцінки.

У даному контексті ми цілком підтримуємо думку
українського вченого Р. Костирка, що в умовах інно-
ваційної економіки і швидкого оновлення бізнес-про-
цесів виникає необхідність розкриття у фінансовій
звітності інформації щодо стратегії розвитку компанії,
яка спрямована на зростання вартості бізнесу і
зміцнення його конкурентної переваги. Надання заці-
кавленим сторонам ширшого спектру інформації по-
зитивно позначається на ринковій капіталізації ком-
паній [2, с. 51].

Безумовно, практичне втілення нашої ідеї потре-
бує значних зусиль, в першу чергу — це формування
інформаційних масивів відкритого доступу про об'єкт
оцінки. Проте за умови успішної реалізації та практич-
ного застосування даного підходу ми зможемо макси-
мально мінімізувати корупційну складову в процесі
оцінка майна та дати можливість застосуванню апро-
бованих міжнародною практикою методів оцінки май-
на.

Наша пропозиція виходить також із визначених
нами основних проблем, з якими стикаються на прак-
тиці українські оцінювачі. Зокрема це і віднесення
інформації перспективи розвитку населених пунктів до
категорії з обмеженим доступом, як правило службо-
вої інформації, по-друге, відсутність систематизова-
них даних про угоди (в першу чергу маємо на увазі уго-
ди купівлі-продажу), по-третє, відсутність аналогових
баз даних про ринкову вартість майна та ряд інших про-
блем.

 Інформаційний підхід в оцінці майна передбачає
сукупність певним чином організованих даних про ре-
зультати господарської діяльності, різні аспекти, що
характеризують функціонування виробничого об'єкта.
Джерельна база інформаційного підходу формується з
планових, нормативних, облікових, звітних даних та
аналітичної інформації. У структурі інформаційного
масиву виділяються відомості про фактичні результати
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господарської діяльності й про показники в якості бази
порівняння. На основі інформаційного підходу можуть
розроблятися матриці SWOT — аналізу, що дозволяє
спростити процедуру побудови оцінки й забезпечує на-
очність вироблених операцій.

Крім того, важливим джерелом інформації в кон-
тексті інформаційного підходу в оцінці майна можуть
слугувати геоінформаційні системи (ГІС). З давніх часів
люди використовували карти, щоб мати легкодоступну
інформацію про місце розташування об'єктів. Геоінфор-
маційні системи є свого роду сучасним аналогом карти.
На сьогоднішній день мало знайдеться компаній, які не
потребували б технологій ГІС. Адже тільки за допомо-
гою цієї системи можливо в найкоротші терміни обро-
бити значну кількість інформації.

Цікавим, в розрізі нашого дослідження, є досвід
Словенії, де в рамках кредиту Міжнародного банку ре-
конструкції та розвитку розроблено та впроваджено в
дію "Геоінформаційний план підтримки менеджменту
нерухомості". Глобальною метою даного проекту є за-
безпечення оперативною підтримкою менеджменту та
економіки нерухомості в контексті міжнародних
зв'язків та використання інформаційних баз даних (зе-
мельних реєстрів тощо) та інструментарію, що відно-
ситься до сучасних інформаційних технологій. Сама
методологія у всьому, що стосується збору даних, спро-
ектована на двох рівнях: дані збираються як на держав-
ному рівні, так і на місцевому.

Але в оцінці майна потрібні не тільки дані з вихідної
бази даних, надані геоінформаційним центром — не-
обхідні також і результати аналізу ринку нерухомості
[8].

Оцінка майна з використанням ГІС дозволяє отри-
мувати наочну інформацію по напрямках нового будів-
ництва, про щільність існуючої забудови міста, з'яв-
ляється можливість якісного та кількісного зонування
на ринку нерухомості, відображення ділянки на карті
міста і конкурентного середовища поблизу нього. Саме
геоінформаційні технології дають можливість об'єдна-
ти між собою різні види інформації, статистичної, еко-
номічної,та географічну основу, що для аналітичної
діяльності цифр таблиць буває недостатньо. Тільки по-
єднання можливостей ГІС і накопиченої оцінювачем
аналітичної інформації дає можливість мати повну кар-
тину щодо об'єкту оцінки.
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ВСТУП
Події останніх років у міжнародному фінансово-еко-

номічному просторі засвідчили високу вразливість бан-
ківських систем до різного роду ризиків, що притаманні
банківській діяльності. При цьому все більшої уваги з боку
як міжнаціональних і державних регуляторів, так і мене-
джерів окремих банків заслуговує, поряд з кредитним, ри-
зик незбалансованої ліквідності. Саме тому нагальною на
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LIQUIDITY RISK LIMITATION IN BANKS USING STRESS-TESTS

У статті встановлено фінансовий зміст поняття "чутливість до ризику" та сформульовано визначення
"чутливості банку до ризику ліквідності".

У результаті дослідження визначено дві групи показників, що характеризують чутливість банків до
ризику ліквідності: балансові та розрахунково-статистичні. Встановлено їх складові та проаналізовано
ключові недоліки. Обгрунтовано необхідність використання стрес-тестування з метою встановлення сту-
пеня чутливості банків до ризику ліквідності в умовах волатильності фінансових ринків. Визначено ме-
тоди проведення стрес-тестування та описано основні етапи проведення останнього.

У статті наведено три варіанти реалізації стрес-тесту ліквідності на прикладі банківської системи
України із використанням нормативів НБУ в якості результуючого показника, де почергово змінюється
кількість факторів від одного до трьох. Описаний процес встановлення лімітів на факторні показники за
результатами стрес-тестування.

Перспективами подальшого дослідження у даному напрямі є формалізація моделі оцінки вразливості
банку до ризику ліквідності з урахуванням валютної та процентної складової, в тому числі за допомогою
моделі стрес-VaR, а також використання системи трансфертного ціноутворення з метою оптимізації про-
цесу управління ліквідністю.

The financial concepts of "risk sensitivity" and "bank sensitivity to liquidity risk" are identified and formulated
in the article.

Two groups of indicators which characterize the sensitivity of banks to liquidity risk are identified in the
process of study, namely balance and statistically calculated. The constituents of such groups are identified and
the key drawbacks are analyzed. The necessity of stress tests usage to determine the sensitivity of banks to
liquidity risk in terms of financial markets volatility is justified. The methods of stress testing are defined and the
main stages of the latter are described.

The article presents three options for implementing stress test liquidity, using the banking system of Ukraine
as example, with NBU liquidity regulations as resulting index, where the number of factors changes from one to
three in turn. The process of setting limits on factor indicators based on the stress test results is described.

The prospects for further research in such direction are the formalization of the bank vulnerability assessment
to liquidity risk model based on currency and interest component, including the model of stress-VaR, as well as
usage of transfer pricing for optimizing liquidity management process.

Ключові слова: чутливість до ризику, стрес-тестування, лімітування, коефіцієнт еластичності, сце-
нарій.
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сьогодні є необхідність розробки та впровадження якіс-
ного механізму визначення чутливості банків до ризику
ліквідності в умовах високої волатильності фінансових
ринків. Це, у свою чергу, надасть можливість вдоскона-
лити процес встановлення внутрішньобанківських лімітів
з метою зменшення ризиків порушення нормативів
ліквідності та підтримання останньої на оптимальному
рівні.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню питань визначення чутливості банків до
ризику ліквідності присвячена увага низки вітчизняних та
зарубіжних авторів, а саме: І. Волошина, О. Антонюка, П.
Житного, І. Івасіва, А. Максимової, М. Квальярелло, М.
Діца, тощо [4; 5; 6; 7; 9; 10; 11]. Аналіз цих та інших наукових
джерел вказує на підвищення в останній час уваги науковців
та практиків до питання стрес-тестування як ефективного
механізму оцінки ступеня чутливості банків до ризику
ліквідності. Таким чином, подальша робота повинна вести-
ся у напрямку розробки чіткого механізму проведення
стрес-тестування та встановлення внутрішніх лімітів за його
результатами.

МЕТА СТАТТІ
Метою наукової статті є: аналіз існуючих підходів до

оцінки ступеня чутливості банків до ризику незбалансова-
ної ліквідності; аргументація необхідності використання
стрес-тестування як необхідного інструмента за умови не-
визначеності фінансових ринків; наведення алгоритмів про-
ведення стрес-тестування ризику ліквідності та встановлен-
ня лімітів за його результатами.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналіз вітчизняних літературних джерел дає змогу зро-

бити висновок про відсутність чіткого визначення поняття
чутливості до ризику у фінансовій площині цього поняття.
У американському фінансовому словнику зазначено, що
чутливість — це "величина реакції фінансового інструмен-
та на ключові фактори… і враховує всі чинники, які вплива-
ють на даний інструмент в негативному або позитивному
плані з метою визначення, яким чином певний фактор буде
впливати на вартість конкретного інструменту" [1]. Адап-
туючи наведене вище визначення, можемо надати наступне
тлумачення чутливості банку до ризику ліквідності: остан-
ня являє собою виражений в абсолютних чи відносних ве-
личинах потенційний ступінь впливу факторів на стан бан-
ківської ліквідності, що залежить як від внутрішніх харак-
теристик банку, так і від зміни зовнішніх умов його функ-
ціонування.

Існує щонайменше дві групи показників, які характери-
зують чутливість банків до ризику ліквідності (рис. 1).

Особливістю показників першої групи є те, що вони
одночасно можуть виступати і в якості факторів, що впли-
вають на ліквідність банку, і в якості індикаторів, які відоб-
ражають чутливість банку до ризику ліквідності. Це пов'я-
зано, передусім, з тим, що відповідні показники відобража-
ють баланс активних та пасивних статей у різних розрізах
— ключову характеристику ліквідності банку, — а тому мо-
жуть розглядатися як з точки зору внутрішнього фактора,
так і з точки зору відображення ступеня чутливості банку
до ризику ліквідності.

До таких показників, на нашу думку, варто віднести нор-
мативи ліквідності, встановлені для вітчизняних банків
внутрішнім регулятором. Так, згідно з Інструкцією про по-
рядок регулювання діяльності банків в Україні, Національ-
ний банк України встановлює три нормативи ліквідності, що
визначають чутливість банків до ризику ліквідності у різних
часових проміжках, а саме:

— Н4 — норматив миттєвої ліквідності,
що відображає співвідношення високолікв-
ідних активів до поточних зобов'язань бан-
ку, тобто визначає щоденну чутливість бан-
ку до ризику ліквідності;

— Н5 — норматив поточної ліквідності,
що відображає співвідношення активів з
кінцевим строком погашення до 31 дня до
зобов'язань банку з кінцевим строком по-
гашення до 31 дня, тобто визначає щомісяч-
ну чутливість банку до ризику ліквідності;

— Н6 — норматив короткострокової
ліквідності, що відображає співвідношення
активів до зобов'язань з кінцевим строком
погашення до 1 року, тобто визначає чут-
ливість банку до ризику ліквідності в корот-
костроковому періоді [2].

У нормативному документі Базельского
комітету щодо оцінки ризику ліквідності наво-
дяться ще два показники, які покликані забез-
печити більш якісний моніторинг ліквідності та
є офіційними стандартами для банків, що фун-
кціонують на міжнародних ринках.

Першим є показник ліквідності, дотримання якого по-
винно стимулювати банки підтримувати необхідний обсяг
високоліквідних активів, які можна легко конвертувати у
грошові кошти для забезпечення потреб банку у ліквідних
ресурсах протягом 30 днів. Таким чином, згідно даного стан-
дарту, обсяг високоліквідних активів повинен бути щонай-
менше рівним обсягу чистого відтоку ресурсів протягом
найближчих тридцяти днів.

Показник чистого стабільного фінансування, за-
пропонований банкам Базельським комітетом разом із по-
переднім, покликаний стимулювати середньо- та довгост-
рокове фінансування активів та встановлює мінімальний
рівень стабільного фінансування, виходячи із характерис-
тик ліквідності банківських активів з часовим горизонтом 1
рік. Таким чином, згідно даного стандарту, обсяг наявних
стабільних джерел фінансування (пасиви банку) повинен
бути щонайменше рівним необхідному обсягу стабільного
фінансування (активи банку) [3].

Варто зазначити, що розрахунок складових наведених
вище нормативів відбувається згідно розробленого Ба-
зельським комітетом стресового сценарію та коефіцієнтів
вагомості кожної із статей активів та пасивів, що, з одного
боку, наближує відповідні стандарти до реальних умов фун-
кціонування банків, а з іншого — звужує можливість ос-
танніх самостійно визначати певні характерні для установи
параметри розрахунку стандартів. Крім цього, під час роз-
рахунку показника чистого стабільного фінансування, Ба-
зельский комітет визначає капітал банку як одну зі складо-
вих обсягу наявних джерел фінансування активів. У цілому
погоджуючись із таким положенням, на нашу думку, необ-
хідно звернути увагу, що капітал банку забезпечує його пла-
тоспроможність, а не ліквідність. Саме тому, на наш погляд,
капітал банку недоцільно враховувати у показнику, що
відображає стан його ліквідності.

Також одним з ключових елементів оцінки чутливості
банків до ризику ліквідності, що відноситься до першої гру-
пи, є геп — різниця між активами та пасивами банку у різних
часових інтервалах. Розрахунок відповідного показника дає
змогу менеджерам банку встановити наявні проблеми із
ліквідністю у найближчій та віддаленій перспективах і роз-
робити комплекс заходів з метою акумулювання необхід-
ного обсягу ресурсів чи їх утилізації.

Ключовим недоліком показників першої групи, на нашу
думку, є їх статичність, тобто відображення певного рівня
чутливості банку до ризику ліквідності лише на конкретну
балансову дату, що значно ускладнює використання цих
індикаторів для цілей прогнозування.

В основу розрахунку показників другої групи покладе-
ний принцип використання широкого масиву ретроспектив-
них даних, за допомогою яких будується прогнозна функ-
ція, що визначає ступінь чутливості банку до ризику
ліквідності. До таких показників, в першу чергу, відносять-
ся "грошовий потік під ризиком" та "вартість під ризиком".

Грошовий потік під ризиком (Cash Flow at Risk, CFaR)
— це найбільше відхилення договірних грошових потоків від
прогнозних (поведінкових)…, що викликане ризиками та
розраховане станом на певний момент часу з обраним рівнем
довіри [4]. Як зазначає у своїй роботі І. Волошин, ризик
ліквідності складається із наступних компонентів: ризик

Рис. 1. Показники чутливості банку до ризику ліквідності

Розроблено автором.
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перевкладання, ризик дострокового погашення, ризик по-
забалансових зобов'язань та ризик відтоку з поточних ра-
хунків. Так, ризик перевкладання полягає у тому, що банк
буде неспроможним залучити нові зобов'язання в замін тим,
що погашаються у строк. Ризик дострокового погашення,
що більш характерний для фізичних осіб, відображає
схильність клієнтів банку до зняття коштів з депозитних
рахунків до закінчення їх договірного строку зберігання і
полягає для банку у відхиленні фактичного грошового по-
току від прогнозного. Ризик позабалансових зобов'язань
характеризує вірогідність збільшення клієнтами банку виб-
ірки за узгодженими кредитними лініями, а ризик відтоку з
поточних рахунків відображає максимальний відтік коштів
з рахунків до запитання у заданому часовому проміжку.
Розрахунок обсягу кожного виду грошового потоку під ри-
зиком ліквідності визначається за допомогою історичного
методу, що полягає у використанні значень логарифмічних
темпів приросту базових величин. Сумарне значення роз-
рахованих величин грошових потоків під різними видами
ризику ліквідності дає можливість менеджерам банку виз-
начити максимальний обсяг відхилення прогнозного обся-
гу грошового потоку від планового та сформувати адекват-
ну "подушку" ліквідності [5].

Окрім традиційного геп-аналізу, в останній час банки
все частіше починають розраховувати VaR ліквідності, який
дозволяє визначити потенційну величину збитків банківсь-
кої установи в результаті несприятливих, по відношенню до
характеру розриву ліквідності, коливань процентних ста-
вок (в основному до розрахунку беруться міжбанківські
ставки "овернайт"). Таким чином, ключовими факторами
ризику під час обчислення VaR ліквідності є обсяг та знак
гепу, а також динаміка відсоткових ставок.

Варто зазначити, що методологія розрахунку вищена-
ведених показників передбачає нормальний розподіл зна-
чень базової величини під час визначення її історичної во-
латильності, що є суттєвим недоліком, який може значно
ускладнити процес планування у випадку суттєвого відхи-
лення майбутнього сценарію розвитку подій від попереднь-
ого.

Недоліки визначення ступеня чутливості до ризику
ліквідності за допомогою показників вказаних вище груп
можна усунути завдяки використанню інструмента стрес-
тестування. Його дослідженню в останній час присвячуєть-
ся увага все більшої кількості вітчизняних та зарубіжних
науковців і практиків, що вказує на зростання ролі стрес-
тестування у механізмі управління банком загалом та його
ліквідністю зокрема [6; 7; 8; 9; 10; 11].

У вітчизняній законодавчій площині питання проведен-
ня стрес-тестування у банках регулюється Методичними
рекомендаціями щодо порядку проведення стрес-тестуван-
ня в банках України [12]. У відповідному нормативно-пра-
вовому акті визначено, що "стрес-тестування — це метод
кількісної оцінки ризику,  який полягає у визначенні вели-
чини неузгодженої позиції, яка наражає банк на ризик, та у
визначенні шокової величини зміни  зовнішнього фактора
— валютного курсу, процентної ставки тощо". Варто заз-
начити, що вказана у визначенні величина зміни зовнішньо-
го фактора повинна бути "винятковою, але можливою" та
мати значний вплив на досліджуваний результуючий показ-
ник.

Першим етапом проведення стрес-тестування чутли-
вості банку до ризику ліквідності є вибір шокових величин
зміни факторних показників, що впливають на стан його
ліквідності. Як зазначає у своїй науковій роботі М. Бездуд-
ний, у процесі стрес-тестування дослідника не цікавлять
причини виникнення змін факторних показників та
вірогідність таких змін — його цікавлять лише наслідки роз-
витку того чи іншого сценарію [8].

Наступним кроком на шляху визначення чутливості
ліквідності банків до стресів є вибір методу проведення
стрес-тестування. На макроекономічному рівні італійський
науковець та практик М. Квальярелло виділяє наступні
підходи до реалізації стрес-тестів у банках: аналіз чутли-
вості (підхід "знизу доверху" та "зверху донизу) та сценар-
ний аналіз (підхід "знизу доверху" та "зверху донизу) [9, с.
23].

Аналіз чутливості передбачає визначення впливу пев-
ного фактора на результуючий показник, тоді як сценар-
ний аналіз полягає у встановленні ступеня реакції останнь-
ого на сукупну зміну декількох факторів, що в кожному
сценарії має різну силу та напрямок. Використовуючи під
час проведення стрес-тестування банків підхід "зверху до-
низу" центральний регулюючий орган самостійно визначає

можливі сценарії розвитку подій та проводить кількісні роз-
рахунки виходячи із загальносистемних даних по усіх бан-
ках. Подібна практика, втім, має суттєвий недолік, що по-
лягає у нехтуванні особливостями портфелів конкретних
банків. Натомість підхід "знизу доверху" передбачає само-
стійне проведення банками стрес-тестування за сценарія-
ми, що розроблені регулюючим органом та подальшу агре-
гацію цих даних з метою визначення загального ступеня
вразливості системи до того чи іншого виду ризиків [9, с.
23—24].

Слід зазначити, що на мікрорівні, крім сценарного ме-
тоду та аналізу чутливості (що інколи називають аналізом
еластичності) науковці виділяють ще два методи проведен-
ня стрес-тестування, а саме: метод аналізу втрат та індекс-
ний метод [6; 7].

Стрес-тестування на основі методу оцінки втрат має на
меті визначення максимально можливих потенційних втрат,
яких може понести банк протягом встановленого періоду
при даній ймовірності. Таким чином, фактично цей метод
повністю відображає механізм розрахунку показника
"вартість під ризиком". Як уже зазначалось вище, такий
підхід передбачає посилання на нормальний розподіл фак-
тора ризику, що є суттєвим обмеженням під час визначення
ступеня чутливості банку до ризику ліквідності. Саме тому,
на нашу думку, зазначений метод не доречно використову-
вати під час визначення стійкості банків до різного роду
стресів.

Індексний метод стрес-тестування є подібним до анал-
ізу еластичності та передбачає розрахунок впливу факторів
на певний результуючий індекс (наприклад, норматив
ліквідності). На відміну від методу аналізу еластичності,
індексний метод полягає у встановленні впливу не одного,
а сукупності показників.

Третім етапом стрес-тестування чутливості банку до
ризику ліквідності є безпосереднє проведення розрахунків
за обраними сценаріями та встановлення певних граничних
значень, які свідчать про критичний стан ліквідності та по-
требують відповідних дій.

Останнім етапом стрес-тестування ліквідності, що, на
наш погляд, є найважливішим, є встановлення за його ре-
зультатами лімітів на внутрішні факторні показники та роз-
робка програми контролю зовнішніх факторів із одночас-
ним впровадженням механізму так званого комплексного
лімітування.

Для цілей проведення стрес-тестування чутливості
вітчизняних банків до ризику ліквідності, на нашу думку,
доречно використати у якості результуючих показників
встановлені Національним банком України нормативи
ліквідності. У якості факторних показників, що впливають
на стан банківської ліквідності, пропонуємо використати
наступні: співвідношення готівкових коштів до загальних
активах, частка коштів фізичних осіб у коштах клієнтів, ча-
стка поточних рахунків у коштах клієнтів та частка недію-
чих кредитів у загальному обсязі кредитного портфеля (до
недіючих НБУ рекомендує відносити сумнівні та безнадійні
кредити). У таблиці 1 наведені значення відповідних показ-
ників за 2010—2013 рр. [13]. При цьому варто зазначити, що
до 2010 року норматив ліквідності Н6 мав відмінні від тепе-
рішнього алгоритм розрахунку та ліміт, тому під час прове-
дення стрес-тестування значення цього показника у 2009
році не використовуються.

Механізм проведення стрес-тестування передбачає
встановлення за його результатами як окремих лімітів на
певні внутрішні показники, так і — комплексних. Для при-
кладу встановлення окремого не комплексного ліміту наве-
демо алгоритм розрахунку останнього за допомогою анал-
ізу еластичності для факторного показника частки недію-
чих кредитів у кредитному портфелі банку. На першому
етапі даного виду стрес-тестування необхідно розрахувати
коефіцієнти еластичності кожного нормативу ліквідності до
факторного показника за допомогою стандартної функції
Microsoft Excel "ЛІНЕЙН". Зазначені коефіцієнти склада-
ють:

— К= -0,87 для нормативу Н4;
— К= 0,47 для нормативу Н5;
— К= -0,15 для нормативу Н6.
Математична функція, що використовується у стрес-

тестуванні за методом аналізу еластичності, має лінійний
вигляд та формалізується наступним чином:

y = К *x (1),
де y — результуючий показник;
х — фактор впливу;
К — коефіцієнт еластичності.
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Нехай визначені експертним шляхом сценарії щодо зна-
чення показника частки недіючих кредитів у загальному
кредитному портфелі банку складають 25%, 40%, 50% та
75%. Тоді значення нормативу ліквідності як результуючо-
го показника за кожним із сценаріїв розраховується за фор-
мулою:

(2),
де у

0
 — значення результуючого показника на останню

звітну дату;
х

0
 — значення факторного показника на останню звітну

дату;
х

і
 — значення факторного показника за і-тим сценарієм.

Останнім етапом проведення даного виду стрес-тесту-
вання є власне встановлення ліміту факторного показника,
що визначається за допомогою проведення так званого зво-
ротного стрес-тесту за наступною формулою:

 (3),
де у

л
 — критичне значення результуючого показника,

перевищення якого є недопустимим.
Варто зазначити, що у якості  менеджери банку можуть

обирати як встановлені НБУ нормативні значення показ-
ників ліквідності, так і внутрішні ліміти, що можна викори-
стовувати у якості попереджувальних сигналів недопущен-
ня порушення зовнішніх вимог регулятора. При цьому, під
час встановлення ліміту необхідно дотримуватись наступ-
ного правила: якщо коефіцієнт еластичності факторного
показника та результуючого показника нормативу
ліквідності є додатним, то значення   є нижньою межею,
якщо — від'ємним, то — верхньою.

У наведеному прикладі факторний показник частки не-
діючих кредитів може мати критичні значення лише для нор-
мативу миттєвої ліквідності Н4. Так, відповідно до розра-

хунків за вищенаведеними формулами, якщо частка недію-
чих кредитів перевищить рівень 48,81 %, це може стати кри-
тичним для виконання нормативу Н4. На основі цих даних,
отриманих за результатами зворотного стрес-тесту, може
бути встановлений ліміт на відповідний факторний показ-
ник.

Варто зазначити, що якість встановлення ліміту на фак-
торний показник залежить в тому числі від кількості фак-
торів, які аналізують менеджери банку під час проведення
стрес-тестування. Для прикладу наведемо алгоритм вста-
новлення комплексного ліміту на два внутрішні факторні
показники частки поточних рахунків у коштах клієнтів та
співвідношення готівкових коштів до загальних активів, де
в якості сценарію використаємо варіацію значень показни-
ка частки коштів фізичних осіб у коштах клієнтів. В якості
інструмента реалізації такого лімітування знову викорис-
таємо індексний метод стрес-тестування.

Першим етапом даного виду стрес-тестування, як і в по-
передньому прикладі, є попарне визначення коефіцієнтів
еластичності кожного нормативу ліквідності до факторно-
го показника та факторних показників між собою за допо-
могою стандартної функції Microsoft Excel "ЛІНЕЙН".

Нехай визначені експертним шляхом сценарії щодо по-
казника частки коштів фізичних у коштах клієнтів склада-
ють 65%, 60%, 50%, 45% та 40%. Тоді значення нормативу
ліквідності як результуючого показника за кожним із сце-
наріїв розраховується за наступною формулою:
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де у
0
 — значення результуючого показника нормативу

ліквідності на останню звітну дату;
К

1
 — коефіцієнт еластичності показника нормативу

ліквідності до показника частки коштів фізичних у коштах
клієнтів;

Рік 
Квар-

тал 
Н4,% Н5,% Н6,% 

Частка 
готівкових 

коштів у 

активах, % 

Частка 
коштів 
фіз. осіб 

у коштах 

клієнтів,

% 

Частка 
коштів 
на 

поточних 

рахунках у 

коштах 

клієнтів,% 

Частка 
недіючих 

кредитів, 

% 

2009 

1 60,83 73,08 - 8,80 57,58 31,15 6,13 

2 67,91 79,29 - 9,90 58,98 34,94 8,92 

3 65,33 71,35 - 9,80 58,36 33,95 9,58 

4 65,74 70,3 - 11,10 61,08 35,22 13,70 

2010 

1 63,15 75,53 99,99 12,10 62,51 34,97 13,74 

2 65,78 77,76 98,85 13,60 63,36 36,47 14,72 

3 56,99 72,51 94,59 13,20 62,51 37,46 15,43 

4 55,64 81,11 91,73 14,00 62,60 36,09 15,27 

2011 

1 54,88 74,23 90,41 14,30 61,51 38,18 15,45 

2 55,69 75,52 89,6 13,10 60,46 37,55 15,41 

3 54,13 68,21 90,75 13,20 60,11 36,60 15,30 

4 58,43 73,33 93,97 13,40 59,16 35,68 14,73 

2012 

1 57,97 69,88 93,63 11,70 61,89 35,17 14,85 

2 53,39 73,54 94,05 12,10 63,21 34,59 14,07 

3 57,47 80,67 91,04 12,20 63,06 33,28 13,80 

4 57,38 84,3 90,37 14,60 61,90 32,36 16,54 

2013 

1 59,02 85,92 92,95 12,50 62,63 32,78 15,91 

2 55,48 88,69 90,34 12,30 63,77 32,82 15,20 

3 57,19 89,58 88,97 12,40 63,33 32,87 14,02 

4 50,85 85,81 86,96 11,70 62,87 31,28 12,89 

 

Таблиця 1. Значення показників факторів впливу на ліквідність банківської системи України та нормативів ліквідності
у 2009—2013 рр.
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х
1і
 — значення показника частки коштів фізичних у кош-

тах клієнтів за і-тим сценарієм;
х

10
 — значення показника частки коштів фізичних у кош-

тах клієнтів на останню звітну дату;
К

2
 — коефіцієнт еластичності показника нормативу

ліквідності до показника співвідношення готівкових коштів
до загальних активів;

К
21

 — коефіцієнт еластичності показника співвідношен-
ня готівкових коштів до загальних активів до показника ча-
стки коштів фізичних осіб у коштах клієнтів та;

К
3
 — коефіцієнт еластичності показника нормативу

ліквідності до показника частки поточних рахунків у кош-
тах клієнтів;

К
31

 — коефіцієнт еластичності показника частки поточ-
них рахунків у коштах клієнтів до показника частки коштів
фізичних осіб у коштах клієнтів;

К
32

 — коефіцієнт еластичності показника частки поточ-
них рахунків у коштах клієнтів до показника співвідношен-
ня готівкових коштів до загальних активів.

При цьому сценарне значення показника співвідношен-
ня готівкових коштів до загальних активів визначається за
формулою:

(5),
де х

20
 — значення показника співвідношення готівкових

коштів до загальних активів на останню звітну дату.
У даному прикладі факторний показник частки поточ-

них рахунків у коштах клієнтів може мати критичні значен-
ня як для нормативу поточної ліквідності Н5, так і для нор-
мативу короткострокової ліквідності Н6. За допомогою зво-
ротного стрес-тесту можна встановити комплексні ліміти
для зазначеного показника. Так, формула для проведення
зворотного стрес-тесту має наступний вигляд:

(6),
де х

30
 — значення показника частки поточних рахунків

у коштах клієнтів на останню звітну дату.
Виходячи з того, що коефіцієнт еластичності показни-

ка частки поточних рахунків у коштах клієнтів до нормати-
ву Н5 має від'ємне значення, а до нормативу Н6 — додатне,
розраховані відповідно до вищенаведеного алгоритму ком-
плексні ліміти для цього показника мають наступний виг-
ляд:

1) для сценарію частки коштів фізичних осіб у коштах
клієнтів 65%: не менше 2,43%, але не більше 61,07%;

2) для сценарію частки коштів фізичних осіб у коштах
клієнтів 60%: не менше 6,49%, але не більше 54,06%;

3) для сценарію частки коштів фізичних осіб у коштах
клієнтів 50%: не менше 14,62%, але не більше 40,06%;

4) для сценарію частки коштів фізичних осіб у коштах
клієнтів 45%: не менше 18,68%, але не більше 33,06%;

5) для сценарію частки коштів фізичних осіб у коштах
клієнтів 40%: не менше 22,74%, але не більше 26,06%.

Варто зазначити, що у процесі проведення стрес-тес-
тування кількість сценаріїв може бути збільшена, якщо у
формулі (6) замість значення х

2і
, розрахованого за форму-

лою (5), використовувати сценарні (обрані експертами) зна-
чення х

2с
.

ВИСНОВКИ
Отже, на нашу думку, описані вище алгоритми прове-

дення стрес-тестування є дієвим механізмом визначення
чутливості банку до ризику ліквідності як одного з ключо-
вих етапів управління ліквідністю. До того ж такий алгоритм
є досить гнучким та може застосовуватись не лише як еле-
мент прогнозування та лімітування, а й під час виникнення
конкретної стресової ситуації. В цьому випадку замість сце-
нарних значень х

1і
 або х

2с 
використовуються фактичні —

стресові — значення відповідних показників для визначен-
ня цільових рівнів інших показників, що дозволять компен-
сувати наслідки стресу та забезпечити необхідний для бан-
ку обсяг ліквідності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному світі особливо загострилася пробле-

ма мінливості і непередбачуваності середовища орган-
ізації. Середовище підприємства можна представити у
вигляді векторів загроз. Оскільки загрози підприєм-
ства можуть бути представлені як у кількісному, так і
якісному вимірі, то найбільш доцільним є використан-
ня експертних методів діагностування загроз. На сьо-
годні в системі контролінгу особливо актуальною є
побудова методики для своєчасного виявлення
найбільш ймовірних та небезпечних загроз підприєм-
ства, що ще не вступили у дію.

УДК 65:658
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ЕКСПЕРТНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ВЕКТОРІВ
ЗАГРОЗ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩ У КОНТРОЛІНГУ

L. Chesnakova,
PhD in Economics, Professor of Department of Management of the National Transport University
K. Sofiychuk,
graduate student, assistant lecturer of the National Transport University

THE EXPERT MODEL OF FORMATION VECTORS OF EXTERNAL AND INTERNAL THREATS
IN CONTROLLING

У даній статті запропоновано експертна функціональна модель формування векторів внутрішніх
та зовнішніх загроз підприємства, що впливають на контрольні точки реалізації стратегії. В резуль-
таті застосування системного підходу розроблено та запропоновано модель, що забезпечує інтег-
ровану оцінку та вибір найбільш небезпечних загроз зовнішнього та внутрішнього середовища. Мо-
дель є актуальною для використання на підприємствах у системі контролінгу.

The article proposes a functional model of the expert evaluation and forming vectors of internal and
external threats of the company, affecting the control points of the strategy. As a result of a systematic
approach developed and proposed model provides an integrated assessment and selection of the most
dangerous threats of external and internal environment. The model is relevant for use in enterprises in
controlling system.

Ключові слова: експертна модель, експертна оцінка, загрози внутрішнього та зовнішнього середовища,
контрольна точка, реалізація стратегії.

Key words: expert model, expert assessment, threats to internal and external environment, the reference point, the
implementation of the strategy.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питаннями експертної оцінки аналізом загроз

(ризиків) середовища займались такі видані вчені, як
Е.Е. Куликова, В.П., Новосад, Р.Г. Селіверстов, В.М. Пав-
люченко, В.Д. Шапиро, В.В. Рудень Т.Г. Гутор, В.В. Ше-
ремет, Э. Райхман та Г. Азгальдов. Із аналізу літерату-
ри можна зробити висновок, що методи експертної оц-
інки загроз середовища є достатньо висвітленими у літе-
ратурі, однак питання розробки єдиної моделі для ви-
бору експертів та відбору, оцінки та аналізу як
внутрішніх, так і зовнішніх загроз у контролінгу є не-
достатньо висвітленими у літературі.
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МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробка експертної моделі

формування векторів зовнішніх та внутрішніх загроз у
контролінгу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Формування векторів загроз зовнішнього та внутр-

ішнього середовища в ψ — тому періоді реалізації стра-
тегії здійснюється на основі методики індивідуального
експертного оцінювання та аналізу його результатів і
складається з наступних послідовних трьох етапів:
підготовчий етап, етап проведення експертних оцінок,
та заключний етап обробки, аналізу та інтерпретації
результатів експертизи.

На підготовчому етапі здійснюється:
1. Визначення методики експертного оцінювання.

Метод експертного оцінювання являє собою комплекс
логічних та математичних процедур, здійсненних з ме-
тою отримання висновку експерту з певного кола пи-
тань [1, с. 62]. Розрізняють індивідуальні та колективні
методи експертного оцінювання. Індивідуальний метод
"анкетування" грунтується на відокремленому опиту-
ванні кожного експерта на заздалегідь складений пе-
релік запитань анкети [2, с. 15]. Для того, щоб із загаль-
ного масиву внутрішніх та зовнішніх загроз, сформува-
ти вектори загроз внутрішнього та зовнішнього сере-
довища, тобто тих загроз, що є найбільш ймовірними та
можуть здійснити найбільший негативний вплив на кон-
трольні точки в періоді реалізації стратегії "А" — "ψ",
доцільно використати методику індивідуального екс-
пертного оцінювання загроз, яка описана В. В. Шере-
метом [5, с. 162, 163], та Е. Е. Куліковою [1, с. 62].

2. Встановлення періодичності проведення експер-
тизи. Враховуючи швидкість зміни внутрішнього та зов-
нішнього середовища, доцільно проводити перегляд век-
тору раз на місяць.

3. Для вибору експертів доцільно скористатися
підходами описаними у [4]. Оскільки необхідно здійсни-
ти вибір висококваліфікованих експертів, то доцільно
скористатися способом оцінки компетентності експер-
та, що наведений у [4, с. 1]. Для формування вектору
загроз внутрішнього та зовнішнього середовища про-
понується скористатися документальним способом ви-
бору експертів. Пропонується залучати чотирьох екс-
пертів найвищої кваліфікації, серед яких повинні бути
науковці та практики. Експерти повинні обов'язково
мати досвід роботи не менше 10 років за напрямом, що
відповідає обраній стратегії. В той же час, у разі неуз-
годженості думок експертів модель передбачає форму-
вання нової групи експертів. Показником узгодженості
думок експертів є — коефіцієнт конкордації. Обгрун-
тування мінімальної кількості експертів доцільно
здійснити за методикою запропонованою Э. Райхманом
та Г. Азгальдовим [ 3, с. 64—65], які пропонують визна-
чати кількість експертів на основі заданих дослідником
величин: довірчої ймовірності —  та похибки експерт-
ного дослідження — ε. Кількість експертів буде величи-
ною, що входить у довірчий інтервал — n. Вони пропо-
нують на основі таблиці "можливих варіантів експерт-
ної оцінки" визначити кількість експертів [3, с. 65 ] Після
вибору допустимих параметрів у межах заданих інтер-
валів ε = 0,1÷3 та  = 50÷99 із таблиці вибирається чис-
ло експертів. При показниках ε = 0.5 та  = 70% — кіль-
кість експертів у таблиці — 4 експерти.  Пропонується
залучати 4-х. експертів найвищої кваліфікації

4. Формування індивідуальної анкети експерта та
інструкції заповнення анкети. Кожному експерту необ-
хідно надати анкету та інструкцію для її заповнення. В
анкеті обов'язково повинен міститися загальний перелік
масивів загроз внутрішнього та зовнішнього середови-
ща, шкала небезпечності впливу та ймовірності настан-
ня загроз на контрольні точки реалізації стратегії. Для
діагностування загроз кожному експерту надається по-
точна кількісна та якісна інформація по кожній загрозі

Рис. 1. Блок-схема алгоритму експертного формування
векторів загроз
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внутрішнього та зовнішнього середовища загального
масиву загроз, обраному на попередньому етапі відпо-
відно до Блоку 4 концептуальної моделі, що описана у
[6] по факторах виникнення цих загроз.

Після закінчення підготовчого етапу, наступає етап
проведення експертної оцінки загроз середовища, який
відображений на блок-схемі на рисунку 1.

У ході побудови експертної моделі формування заг-
роз внутрішнього та зовнішнього середовищ були ви-
користані такі умовні позначення:

z — порядковий номер експерта, z =1, 2,3,4;
Z — кількість експертів;
i — порядковий номер контрольноъ точки, і = 1,…,

ω;
j — порядковий номер внутрішніх загроз, j = 1,..., m;

m — кількість внутрішніх загроз;
k — порядковий номер зовнішніх загроз, k = 1,…,w;

w — кількість зовнішніх загроз;
P

j,k
 — ймовірність настання j-ї та k-тої загрози в ψ-

тому періоді реалізації стратегії "А";
L

j,k
 — небезпечність j-ї та k-тої загрози в ψ-тому

періоді реалізації стратегії "А";
R

j,k
 — показник інтегрального рівня важливості j-ї

та k-тої загрози;
f

j
, f

k
 — ранги показника інтегрального рівня важли-

вості кожної j-ї та k-тої загрози по z-тому експерту;
µ — порядковий номер сукупного масиву внтурішніх

та зовнішніх загроз, µ = 1,2,3,…,Q, Q — сукупна кількість
внутрішніх та зовнішніх загроз, Q = w + m;

F
j
 -сума рангів інтегрального показника рівня важ-

ливості кожної внутрішньої загрози по кожному екс-
перту;

F
k
 — сума рангів інтегрального показника рівня важ-

ливості кожної зовнішньої загрози по кожному експер-
ту;

 
jk

F  — середньоарифметичне значення рангів всіх

загроз;
 

kj,
∆  — відхилення суми рангів кожної загрози від

середньоарифметичного значення всіх рангів;
K — коефіцієнт конкордації;
 

j
R  та  

k
R  — середні значення показника інтеграль-

ного рівня важливості по кожній загрозі по всіх експер-
тах;

R
gr

 — граничне значення показника інтегрального
рівня важливості;

 В — вектор найбільш небезпечних та ймовірних
внутрішніх загроз;

 С  — вектор найбільш небезпечних та ймовірних
зовнішніх загроз;

Етап проведення експертних оцінок. Проведення
експертного оцінювання включає кроки, які описані в
інструкції до заповнення анкети. Етап проведення екс-
пертних оцінок наведений у блоках 1—5.

Блок 1. Експертам надається анкета, інструкція до
її заповнення та доступ до кількісних показників управ-
лінського обліку та до бази даних показників зовнішнь-
ого середовища, що впливають на загрози у поточному
періоді. (Ця база даних формується відповідно до Бло-
ку 5 концептуальної моделі, що наведена у [5].

Блок 2. Організовується цикл проведення експерт-
ного оцінювання (блоки 2—7) Z-тим експертом.

Блок 3. Оцінюється ймовірність настання кожної j-
тої та k-тої загрози z-тим експертом — Pj,k,. Кожний
експерт, проаналізувавши перелік загальних масивів
загрозливих факторів {Вj}, {Сk}, поточний стан конт-
рольних точок, та надану оперативну інформацію бази
даних кількісних поточних значень показників внутрі-
шнього та зовнішнього середовищ, оцінює ймовірність
настання j-тої та k-тої загрози за шкалою, що наведена
у таблиці 1 [1, с. 4]:

Блок 4. Оцінюється рівень небезпечності кожної ок-
ремої j-тої та k-тої загрози для сукупності контрольних
точок {Аi} z — тим експертом — L

j,k
 за 5-ти бальною шка-

лою, де оцінка 5 — критична небезпека, 4 — висока не-
безпека, 3 — середня, 2 — низька, 1 — дуже низька.

Після закінчення етапу проведення експертних оц-
інок експертами наступає заключний етап обробки та
аналізу результатів експертного оцінювання, який
включає наступні кроки (Блоки 5—13):

Блок 5. Проводиться розрахунок показника інтег-
ральної важливості кожної j-тої та k-тої загрози — R

j,k
по z — тому експерту [1, с. 61]. Визначення сукупної
інтегральної важливості всіх загроз визначається за
формулою:

R
j,k

 =L
j,k

 *P
j,k

(1).
Блок 6. Ранжування інтегральних оцінок експертів

по показнику ірнтегрального рівня важливості R
j,k

. по
кожному z -тому експерту та для кожної j- тої та k- тої
загрози, та отримання — f

j
, f

k
.

Блок 7. Перевіряється завершеність циклу щодо
проведення експертної оцінки всіма експертами, розра-
хунку показника інтегрального рівня важливості кож-
ної j-тої та k-тої загрози — R

j,k
 по z — тому експерту та

розрахунку відповідних рангів експертних оцінок f
j
, f

k
.

Якщо розрахунки завершені, то управління передаєть-
ся на блок 8, якщо ні — то на блок 2.

Блок 8. Організовується цикл розрахунків показ-
ників суми рангів по кожній загрозі, середньоарифме-

тичного значення рангів  
jk

F , відхилення суми рангів від
середньоарифметичного значення, S та обчислення ко-
ефіцієнту конкордації, K (блоки 8—12).

Таблиця 1. Класифікація загроз за ймовірністю їх виникнення

Ступінь 

ймовірності 
загрози 

Ймовірність 

виникнення 

загрози (Pj,k ) 

Якісна характеристика 
загрози 

Майже 
неймовірна 

0 < P ≤ 0,1 ймовірність настання 

дуже низька, загроза 
може з’явитись у дуже 
рідкісних випадках 

Низька 
ймовірність 

0,1 < P ≤ 0,4 настання загрози мало 

ймовірне, однак такі 
випадки вже були на 
практиці 

Середня 

ймовірність 
0,4 < P ≤ 0,6 є вагомі підстави, що 

загроза може 
реалізуватись у 

половині випадків  

Висока 
ймовірність 

0,6 < P ≤ 0,9 загроза скоріше 
реалізується 

Дуже висока 
ймовірність 

0,9  < P ≤ 1  очікується, що загроза 
реалізується 
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Блок 9. Розрахунок сум рангів по оцінкам всіх екс-
пертів по внутрішнім та зовнішнім загрозам:

 

∑
=

=
4

1
z

z
j

fF ; 
 

∑
=

=
4

1z
zk

fF (2).

Блок 10. Обчислення середньоарифметичного значен-

ня рангів всіх загроз  jk
F , яке розраховується за формулою:

 

Q

FF

F

w

k
k

m

j
j

jk

∑∑
==

+

=
11 (3).

Блок 11. Визначення відхилення сум рангів кожної
загрози від середньоарифметичного значення всіх

рангів всіх загроз  
jk

F ,   j
∆ та   

k
∆  за формулами:

 
jkjj

FF −=∆
. ,  

kkjk
FF −=∆

.
(4).

Блок 12. Перевіряється завершеність циклу щодо
розрахунку суми рангів оцінок всіх експертів, середнь-

оарифметичного значення рангів  
jk

F відхилення сум

рангів від  jk
F . Якщо розрахунки завершені, то управлі-

ння передається на блок 13, якщо ні — то на блок 8.
Блок 13. Розрахунок коефіцієнта конкордації, K для

перевірки узгодженості думок експертів за параметром
показника інтегральної важливості R

j,k
 [2, с. 24]. Ко-

ефіцієнт конкордації розраховується за формулою:

 

)(

12

32

1 1

2

)(

QQZ

m

j

w

k
jk

K
−×

×

=
∑∑ ∆

= = (5),

де 
 

∑∑ ∆
= =

m

j

w

k
jk

1 1

2

)(  — сума квадратів відхилень суми

рангів кожного об'єкта експертизи від середнього ариф-
метичного всіх рангів;

Блок 14. Проводиться перевірка узгодженості екс-
пертних оцінок за правилами: якщо K > 50, то це озна-
чає, що суттєвих розбіжностей у думках експертів
немає, тому результати є прийнятними для подальшого
аналізу; якщо K ≤ 50, то ц е означає, що необхідно сфор-
мувати нову експертну групу, оскільки розбіжності у
думках експертів є суттєвими, у цьому випадку відбу-
вається перехід управління на Блок 15 та Блок 1.

Блок 15. Формування нової групи експертів.
Блок 16. Організовується цикл щодо розрахунку

середнього показника рівня інтегральної важливості

кожної j-ї та k-тої загрози —  j
R  та  

k
R  по всіх експертах

та визначення вектору найбільш ймовірних та небезпеч-
них загроз.

Блок 17. Розраховуються середні значення показ-
ників інтегрального рівня важливості визначеними всіма

експертами по кожній окремій загрозі —  j
R  та  

k
R  за

формулою:

 

Z

R
z

z∑
==

4

1

j
R , 

 

Z

R
z

z∑
==

4

1

k
R (6).

Сума всіх показників інтегрального рівня важли-
вості всіх загроз являє собою показник загального ста-
ну внутрішнього та зовнішнього середовищ. Результа-
ти розрахунків заносяться в результуючу таблицю.

Блок 18. Перевіряється умова: у разі, якщо  
j

R ,  
k

R   >
R

gr
, то управління передається на Блок 20. тобто відпо-

відну j-ту або k-ту загрозу треба включити до вектору
найбільш ймовірних та небезпечних внутрішніх або

зовнішніх загроз  В  та  С . Якщо   j
R ,  

k
R   ≤ R

gr
, то управ-

ління передається на Блок 19. Показник  j
R ,  

k
R  знахо-

диться у межах діапазону його можливих значень R
gr

 =
0÷5. У рамках цього діапазону доцільно встановити гра-
ничне значення показника, R

gr
, що характеризує межу,

при якій приймається рішення щодо того, чи допусти-
мий той чи інший рівень показника інтегральної важли-
вості.

Блок 19. Загроза відкидається.
Блок 20. Відповідну j-ту або k-ту загрозу треба

включити до вектору найбільш ймовірних та небезпеч-

них внутрішніх або зовнішніх загроз  В  та  С .
Блок 21. Перевіряється завершеність циклу щодо

розрахунку середньої інтегральної важливості кожної j-
ї та k — тої загрози   та  по всіх експертах та визначення
вектору найбільш ймовірних та небезпечних загроз. Якщо
цикл завершений, то відбувається завершення дії алго-
ритму, якщо ні, то управління передається на Блок 16.

ВИСНОВКИ
Розроблена експертна модель дає можливість отри-

мати два вектори внутрішніх і зовнішніх загроз  В  та  С
з обмеженою кількістю тільки найбільш суттєвих ваго-
мих загроз, що мають високу ймовірність виникнення,
та є небезпечними для досягнення встановлених значень
контрольних точок у процесі реалізації стратегії.

ПЕРСПЕКТИВА ПОДАЛЬШОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Наступним кроком є побудова моделі оцінки
кількісного впливу кожної зовнішньої та внутрішньої заг-
рози векторів  В та  С , отриманих за експертною моделлю
векторів загроз на контрольні точки реалізації стратегії.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний етап розвитку науки, розробка нових інно-

ваційних технологій, здійснення економічних реформ
зумовили зміну підходів до практичного застосування
внутрішнього маркетингу (далі — ВМ).

Систему ВМ підприємства складають інструменти
маркетингу та кваліфікований склад працівників. Основ-
не завдання ВМ — підвищити обсяги реалізації про-
дукції, сформувати прихильність до бренду, в першу
чергу, працівників підприємства, використовуючи їх як
рекламістів свого товару.

Отже, внутрішній маркетинг вимагає особливої ува-
ги та вивчення взаємозв'язку із зовнішнім маркетингом,
що і ми спробуємо дослідити у нашій роботі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні та практичні основи формування внут-

рішнього маркетингу визначально були сформовані та
отримали подальший розвиток у працях зарубіжних та
вітчизняних вчених-економістів: О. Азарян, П. Ахмеда,
Л. Балабанової, Л. Бері, Р. Вері, П. Войма, А. Войчака,
К. Грьонроса, Е. Гуммесона, М. Данмора, П. Друкера,
О. Зозульова Ф. Котлера, Н. Куденко, Р. Скриньковсь-
кого та ін. Проте питання взаємозв'язку зовнішнього та
внутрішнього маркетингу, до сьогодні, вивчались недо-
статньо і потребують подальших досліджень.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є обгрунтування етимології поняття

"внутрішній маркетинг" та його взаємозв'язок із
зовнішнім маркетингом.
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ТHE ETYMOLOGY OF THE TERM "INTERNAL MARKETING" AND THE RELATIONSHIP
WITH THE EXTERNAL MARKETING COMPANY

У статті розкрито суть та значення внутрішнього маркетингу підприємства. Проаналізовано підходи
вітчизняних та зарубіжних вчених до досліджуваного поняття. Доведено, що внутрішній маркетинг має
на меті залучення, розвиток та мотивацію кваліфікованого персоналу, який повинен задовольняти ви-
моги клієнтів. Розкрито взаємозв'язок внутрішнього та зовнішнього маркетингу, виявлено проблеми да-
ного взаємозв'язку в сучасних умовах.

The article deals with the nature and importance of internal marketing enterprise. The approaches of domestic
and foreign scholars to the test concept. Proved that internal marketing aims to attract, develop and motivate
qualified personnel must meet the requirements of customers. The interrelation of internal and external marketing
problems found this relationship in the modern world.

Ключові слова: внутрішній маркетинг, зовнішній маркетинг, персонал, підприємство, клієнти, продукція.
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Завдання статті полягає у досліджені походження
поняття "внутрішній маркетинг", його розвитку та виз-
наченні взаємозв'язку із зовнішнім маркетингом, вияв-
лення проблем цього взаємозв'язку в сучасних умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Прийнято вважати, що маркетинг полягає тільки в
тому, щоб вигідно продати продукт або послугу
зовнішнім споживачам. Фактично ж першочерговою
завданням маркетингу дуже часто стає "продаж" товарів
або послуг підприємства внутрішнім споживачам, тоб-
то персоналу організації. "Зовнішній" маркетинг може
досягти поставлених перед ним цілей тільки за умови,
що співробітники мають чітке представлення та емо-
ційну прихильність тому, що становить комерційну про-
позицію підприємства (фірми).

Чи не найпершим концепцію внутрішнього марке-
тингу запропонував К. Грьонрос — один з представників
Північної школи маркетингу ("Нордік скул"). Згідно з
його моделі ВМ націлений на персонал фірми, що кон-
тактує з клієнтами. ВМ, на думку Грьонроса, повинен
забезпечувати такі мотиваційні та організаційні умови
праці, які б активно сприяли досягненню необхідної
якості обслуговування. За його теорії, перед тим як на-
дати якісну послугу зовнішньому споживачеві, її по-
трібно "продати" (потрібним чином піднести) внутріш-
ньому споживачеві, тобто персоналу підприємства [2].

Доповненням вважаємо дослідження науковців [9],
які стверджують що внутрішній маркетинг — це залу-
чення, розвиток, мотивація і утримання кваліфіковано-
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го персоналу пропонованої роботою, яка задовольняє
їх потреби. Внутрішній маркетинг — це філософія став-
лення до працівника як клієнта і стратегія створення
роботи-продукту відповідно до потреб співробітника-
клієнта [9].

Найбільш повно поняття ВМ розкривають англійські
вчені М. Рафик та П. Ахмед, які доводять, що це пла-
номірні дії з подолання опору персоналу змін, мотива-
ція та інтеграція співробітників з метою ефективної ре-
алізації корпоративних і функціональних стратегій [10].

Д. Баллантайн обгрунтовує ідею внутрішнього мар-
кетингу, яка полягає у тому, що співробітники органі-
зації повинні бути мотивовані на підвищенні якості об-
слуговування клієнтів, основними принципами яких по-
винно бути клієнтоорієнтованість та зацікавленість [8].

Вітчизняні вчені-економісти доводять, що внут-
рішній маркетинг — це система маркетингових заходів
та методів організаційного впливу, яка покладена в ос-
нову взаємовигідних (ринкових) відносин із персоналом
в процесі реалізації маркетингової стратегії підпри-
ємствa [6].

Загалом, внутрішній маркетинг — це орієнтована на
персонал управлінська діяльність із забезпечення ефек-
тивного виконання співробітниками поставлених задач
для досягнення намічених маркетингових цілей органі-
зації. Досвід показує, що можна розробити як завгод-
но привабливу стратегію маркетингу, спрямовану на
зовнішніх споживачів. Однак кінцевий результат буде
істотно залежати від якості роботи персоналу щодо її
реалізації. Тому більш вузько внутрішній маркетинг виз-
начають як цілеспрямовану діяльність з подолання опо-
ру персоналу організаційним змінам, за його мотивації

та інтеграції в цілях ефективної реалізації стратегій ком-
панії [5].

Отже, внутрішній маркетинг — це особлива філо-
софія компанії. Внутрішній маркетинг має на меті сис-
тематичну оптимізацію процесів, що відбуваються все-
редині компанії, методами кадрового та маркетингово-
го менеджменту. Таким чином, внутрішній маркетинг
має на увазі, що взаємовідносини компанії та її співро-
бітників будуються за тим же типом, що і відносини ком-
панії та її клієнтів: компанія пропонує "продукт" — кон-
кретну посаду, а співробітник "набуває" цей товар, оп-
лачуючи його своєю трудовою діяльністю. В цьому ви-
падку традиційна основа маркетингу — орієнтація на
клієнта і його потреби — доповнюється орієнтацією на
співробітника як споживача "внутрішнього". Внутрішній
маркетинг служить для забезпечення високої якості
продукту на всіх стадіях виробництва і реалізації, тому
що мотивація співробітників підвищується, якщо їх за-
довольняють умови праці, оплата, атмосфера в колек-
тиві тощо [1].

За результатами теоретичних досліджень, які є взає-
модоповнюючими та уточнюючими вважаємо, що
внутрішній маркетинг доцільно розглядати:

— систему взаємовідносин організації з персоналом,
яка не може існувати роздільно одна від одної;

— внутрішню філософію ринкової орієнтації;
— складову формування внутрішньої стратегії під-

приємства;
— інструмент підвищення якості товару чи послуги.
Об'єктом внутрішнього маркетингу є співробітни-

ки фірми і внутрішня середу фірми, що розглядаються
через призму клієнта.
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Рис. 1. Взаємозв'язок внутрішнього та зовнішнього маркетингу

Джерело: на підставі [1—10].
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Основна мета внутрішнього маркетингу полягає у
формуванні кожного співробітника як "ходяча реклама"
підприємства, який зацікавлений у максимальному задо-
воленні потреб клієнтів. Інше завдання внутрішнього
маркетингу — створення усередині фірми середовища,
максимально орієнтованого на клієнта. Для цього фірма
повинна розглядати своїх співробітників як внутрішніх
клієнтів. Процес їх найбільш ефективної мотивації (за-
доволення) і є предмет внутрішнього маркетингу.

Проте внутрішній маркетинг нерозривно пов'язаний
зі зовнішнім маркетингом. Для уточнення зазначимо, що
зовнішній маркетинг — це діяльність, що стосується
аналізу і розробки концепції і програм залучення
зовнішніх чинників — виробництва товарів і надання
послуг, встановлення оптимальних цін, оптимізації схе-
ми транспортування товарів, вдосконалення договірної
практики тощо [3].

Система взаємозв'язку внутрішнього та зовнішньо-
го маркетингу подано на рисунку 1 (авторське дослід-
ження).

Система взаємозв'язку внутрішнього та зовнішньо-
го маркетингу є підпорядкованою досягненню загаль-
нокорпоративних цілей стратегічного рівня та виходить
за межі класичного маркетинг-менеджменту.

Вважаємо, що у взаємодії внутрішнього та зовніш-
нього маркетингу існує ряд проблем, які полягають у
виникненні суперечностей між:

1. Інтересами клієнта та інтересами підприємства.
Помилки практичного застосування зовнішнього мар-
кетингу та його взаємозв'язок із внутрішнім може бути
непереборним та призводить до безперервного стресу
працівників підприємства. Прикладом може бути неясні
умови договору, що вводять в оману клієнтів. Як резуль-
тат, перший удар незадоволеності клієнта паде на пра-
цівника, який з ним працює. Якщо обман клієнтів —
стратегія підприємства, тоді типовий розвиток подій має
наступні форми прояву:

1) співробітник намагається боротися "за правду";
2) співробітник перетворюється на байдужого вико-

навця, якого не хвилює якість обслуговування;
3) співробітник розчаровується в своєму підпри-

ємстві. Щоб цього не сталося, керівництво має дуже
серйозно і уважно прислухатися до інформації та про-
позиціям, правильно та чітко доносити інформацію до
своїх підопічних.

2. Інтересами різних клієнтів одного підприємства.
Яскравий приклад цього може бути якість та рівень об-
слуговування. Єдиний засіб уникати цих конфліктів або
зводити їх до мінімуму — мати непорушні стандарти
обслуговування, про які кожен клієнт повинен добре
знати.

3. Якістю і продуктивністю. Ще один типовий і прин-
ципово непереборний конфлікт. Якісне обслуговуван-
ня (інтерес клієнта) означає більшу увагу до клієнта і
великі витрати часу і ресурсів. Велика продуктивність
(інтерес власника бізнесу) означає менші витрати часу і
ресурсів. Гостроту конфлікту може зняти лише усвідом-
лення довготривалих маркетингових переваг якісного
обслуговування і відповідних вигод, які можуть бути
багато разів більше короткочасних переваг високої про-
дуктивності з шкодою для якості.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Підсумовуючи вищенаведені результати дослід-

жень, можемо констатувати, що функціонування внут-
рішнього маркетингу підприємства залежить від усві-
домлення кожним співробітником власних функцій, си-
стему їх практичного застосування.

Вважаємо, що внутрішній маркетинг тісно пов'яза-
ний із зовнішнім. При цьому виникає ряд проблем, які
потребують детального вивчення та практичного до-
слідження для досягнення компромісного варіанту.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Після підписання Україною угоди про Асоціацію
з ЄС та на тлі військової агресії сусідньої держави
європейський шлях розвитку України бачиться бе-
зальтернативним. Багаторічна наукова та політична
дискусія щодо інтеграційних перспектив України в
країнах Європейського Союзу та Митного Союзу і
ризиків реалізації того чи іншого вектору інтеграції
вочевидь має бути переведена в русло більш глибоко-
го дослідження закономірностей функціонування
європейського економіко-інституціонального про-
стору та аналізу можливих варіантів входження у цей
простір.

Загалом ризики і загрози поряд із перевагами та
вигодами євроінтеграції України у коротко- і серед-

УДК 339.923:061.1ЄС.

О. В. Вертелєва,
к. ф.-м. н., доцент, кафедра економічної теорії та конкурентної політики
Київського національного торговельно — економічного університету,
О. О. Вертелєва,
студентка 6 курсу Київського національний університету
імені Тараса Шевченка, спеціальність економічна кібернетика.

ЕКОНОМІЧНА КОНВЕРГЕНЦІЯ КРАЇН ЄС ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

O. Vertelyeva,
Ph.D., Associate Professor in the economic theory and competition policy department,
Kiev National Trade and Economics University,
O. Vertelieva,
6th year student, Kyiv National Taras Shevchenko University, Department of economic cybernetics.

ECONOMIC CONVERGENCE IN EU AND POSSIBILITIES OF EUROPEAN INTEGRATION
OF UKRAINE

Наведено основні підходи до визначення поняття конвергенції, зокрема концепції β-конвергенції та
σ-конвергенції, а також вимірювання її швидкості. Побудована модель σ-конвергенції для країн — членів
ЄС на основі окремих макроекономічних показників та встановлено, що дана економічна система пря-
мує до стану рівноваги. Обчислено показник розриву між "найбагатшою" та "найбіднішою" країнами ЄС
та зроблено прогноз щодо його значення у найближче десятиліття. Проаналізована динаміка розвитку
країн — нових членів ЄС, які мають багато спільних рис з Україною, у порівнянні з найбільш розвинени-
ми країнами та побудована відповідна графічна модель. На основі проведених досліджень окреслено
економічні перспективи євроінтеграції України.

The basic approaches to the definition of convergence, in particular the concept of β-convergence and σ-
convergence and measure its speed were considered. Was built the model of σ-convergence for the EU Member
States on the basis of some macroeconomic indicators and found that this economic system tends to equilibrium.
Was calculated rate gap between the "richest" and "poorest" countries of the EU and the forecast for its importance
in the next decade. The dynamics of development of the new EU member states, which have a lot in common with
Ukraine, compared to most developed countries and corresponding graphical model was built. Based on the
research outlined economic prospects of European integration of Ukraine.
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ньостроковій перспективі досліджуються як в еконо-
мічному, так і в інституційному та соціогуманітарно-
му контексті. При цьому висновки провідних фахівців
та науковців щодо тих чи інших аспектів досліджува-
ної проблеми суттєво різняться між собою, що
свідчить про наявність глибоких протиріч, виклика-
них конфліктом інтересів національних та наднаціо-
нальних економіко-інституційних утворень, від-
сутність єдиного концептуального та методологічно-
го підходу до оцінювання наслідків тих чи інших інтег-
раційних процесів та актуальність пошуку нових кри-
теріїв, інструментів та механізмів дослідження цих
складних явищ.

Одним з таких механізмів може слугувати дослід-
ження наявності чи відсутності конвергенції між краї-
нами з різним рівнем економічного розвитку після
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вступу до тих чи інших економіко-політичних об-
'єднань, проведене на основі аналізу основних мак-
роекономічних показників. Зокрема, перевіривши,
взявши до прикладу за основу розмір ВВП на душу
населення, чи притаманне динаміці розвитку Євро-
пейському Союзу явище конвергенції, можна окрес-
лити можливі наслідки та перспективи входження
України до ЄС.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Найбільший внесок у розвиток теоретичних засад
та емпіричних підходів до дослідження явища конвер-
генції зробили такі вчені як: Дж. Гелбрейт, У. Ростоу,
Р. Барро, М. Толмачов, І. Стеценко, С. Дробишевський.
Проблемам реалізації інтеграційних намагань України,
їх економічним, фінансовим та інституційним ефектам
присвячені праці В.М. Гейця, Ю.М. Пахомова, А.А. Гри-
ценка, В. Юхименка, Л.В. Шинкарука, О.В. Кузнєцова,
В.О. Корніловської. Міжнародна економічна конверген-
ція через призму корпоративного глобалізму розгляда-
лася в роботах Є. Фелпса, С. Джонсона, Т.В. Березянко
та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної роботи є встановлення наявності

явища економічної конвергенції між країнами Євро-
пейського Союзу на основі дослідження окремих
макроекономічних показників, зокрема розміру ВВП
на душу населення, оцінка розриву між "найбагат-
шою" та "найбіднішою" країнами ЄС, аналіз динамі-
ки розвитку країн — нових членів ЄС, які мають ба-
гато спільних рис з Україною, та виявлення можли-
вих наслідків та перспектив євроінтеграції нашої
держави.

РЕЗУЛЬТАТИ
Дослідження наявності конвергенції між країнами

з різним рівнем економічного розвитку почалися у 60-х
роках XX століття з появою моделі економічного зрос-
тання Роберта Солоу. Серед висновків з цієї моделі було
твердження про вищі темпи зростання тих країн, що зна-
ходяться далі від стану рівноваги. Тобто з часом розрив
між високорозвиненими країнами та країнами, що роз-
виваються, повинен скорочуватись, відповідно до даної
моделі.

Існують різні підходи до визначення поняття кон-
вергенції, а також вимірювання її швидкості. Найбіль-
шого поширення набули дві концепції: бета-конвер-
генції та сігма-конвергенції.

Концепція бета-конвергенції була запропонована
Р. Барро та Х. Сала-і-Мартіном [4, ст. 69]. Вони визна-
чили, що β-конвергенція — це обернена залежність
темпів зростання регіону від початкового рівня розвит-
ку, тобто бідніші регіони (або країни) мають більш
швидкі темпи економічного зростання, ніж багатші. З
часом розрив між регіонами з різним рівнем розвитку
скорочується, а економічна система, для якої притаман-
не явище конвергенції, у довгостроковому періоді тяжіє
до стану рівноваги.

Для того аби емпірично перевірити наявність β-кон-
вергенції будується регресійна модель залежності
темпів зростання досліджуваного показника (наприк-
лад рівня ВВП на душу населення, кількості підприємств
в регіоні на 1000 осіб тощо) від його початкового рівня,
що у загальному вигляді може бути представлена на-
ступною формулою:

,

де y
0
, y

t
— значення досліджуваного показника в по-

чатковий та кінцевий моменти часу відповідно;
a, b — коефіцієнти регресії;
ε— випадкова похибка.

Середній темп розвитку досліджуваного показника

дорівнює .

Якщо коефіцієнт регресії b є значимим та має
від'ємний знак, то можна стверджувати про наявність
конвергенції. Якщо b є додатнім, то можна зробити вис-
новок про наявність дивергенції та втечі такої економі-
чної системи від стану рівноваги.

Дана модель використовується для визначення наяв-
ності безумовної β-конвергенції. Для дослідження умов-
ної β-конвергенції у модель вводяться додаткові факторні
змінні (а не лише показник початкового рівня розвитку).

Щодо σ-конвергенції, то вона визначається як змен-
шення з часом показника варіації (нерівності, диферен-
ціації) рівнів розвитку регіонів (країн). Окрім показни-
ка варіації також можуть використовуватись дисперсія
або середньоквадратичне відхилення. Проте найбільш
інформативним вважається показник варіації, адже він
не залежить від розмірності та масштабу змінних.

Дисперсію та середньоквадратичне відхилення не-
доцільно застосовувати при наявності інфляції [5, с.
195].

Для підтвердження наявності σ-конвергенції необ-
хідно, щоб виконувалась нерівність:

,
де σ — коефіцієнт варіації;
t — тривалість досліджуваного періоду.
Коефіцієнт варіації обчислюється за наступною

формулою:

,

де  — середнє значення досліджуваного показни-
ка;

y
i
 — значення досліджуваного показника для і-го

об'єкту (регіону);
n — загальна кількість об'єктів (регіонів).
Гіпотези β та σ-конвергенції взаємопов'язані, про-

те не еквівалентні. Абсолютна β-конвергенція свідчить
про існування тенденції до скорочення розміру ВВП на
душу населення, але випадкові шоки, що впливають на
економіку країн (регіонів), можуть протидіяти цій тен-
денції і тимчасово збільшувати дисперсію розподілу
ВВП на душу населення [6, с. 34]. Із абсолютної β-кон-
вергенції напряму не випливає існуванняσ-конвергенції.
β-конвергенція є необхідною, але не достатньою умо-
вою існування σ-конвергенції.

Перевіримо чи притаманне динаміці розвитку Євро-
пейського Союзу явище конвергенції. За основу дослі-
дження візьмемо показник ВВП на душу населення та
проаналізуємо його динаміку за останні 10 років для 28
країн — членів ЄС. У таблиці 1 наведено результати роз-
рахунків коефіцієнтів варіації, максимального рівня
ВВП на душу населення (ЄС), мінімального рівня ВВП
на душу населення (ЄС), середнього рівня ВВП на душу
населення (ЄС) за період з 2003 по 2013 роки. Показник
розриву між "найбагатшою" та "найбіднішою" країна-
ми показує в скільки разів максимальне значення ВВП
на душу населення перевищує мінімальне.

Як бачимо, значення коефіцієнту варіації з 2003 по
2013 рік скоротилось більш як на 10 відсотків. Отже, ми
можемо стверджувати про наявність σ-конвергенції.

Якщо у 2003 році найвищий показник ВВП на душу
населення серед країн-членів ЄС перевищував найниж-
чий майже у 8 разів, то станом на 2013 рік аналогічний
показник вищий лише у 6 разів. Отже, дана економічна
система прямує до стану рівноваги. В середньому роз-
рив між країнами щороку скорочувався на 2,8%. Таким
чином, можна стверджувати, що за відсутності сильних
екзогенних впливів розрив між країнами ЄС до 2030
року скоротиться вдвічі.
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Зазначимо, що в країнах ЄС середнє значення ВВП
на душу населення за 10 років зросло у 1,5 рази та скла-
дає 33 330 доларів. Для порівняння, даний показник для
України за 2013 рік за даними Державного комітету ста-
тистики складає 7423 долари на особу, що у 4,5 разів
нижче середньоєвропейського рівня [2].

За оцінками деяких вітчизняних експертів, для
безболісного вступу до ЄС Україні бажано збільшити
ВВП до 300 млрд доларів США, а для подолання відчут-
ного розриву в обсягах ВВП на душу населення між Ук-
раїною та членами ЄС щорічні темпи зростання ВВП по-
винні бути на рівні не менше 6—7 відсотка. При цьому
приблизні розрахунки свідчать, що за збереження існу-
ючої тенденції необхідного щорічного рівня збільшен-
ня обсягу ВВП в Україні буде досягнуто лише у 2019—
2020 роках [7, с. 15—16].

У зв'язку з цим постає питання, чи здатна Украї-
на самостійно вийти на такі показники, чи, можли-
во, саме після, а не до вступу у ЄС, особливо врахо-
вуючи доведення нами існування явища конвергенції,
буде досягнуто бажаних темпів економічного зрос-
тання.

Дослідимо динаміку розвитку країн — нових членів
ЄС у порівнянні з найбільш розвиненими країнами, та-
кими як Німеччина та Люксембург. Обираємо для ана-
лізу такі країни як Польща, Литва, Латвія та Естонія,
адже вони за своїм історичним розвитком мають бага-
то спільних рис з Україною. Крім того усі 4 країни є но-
вими членами Європейського Союзу (з 2004 року) і на-
лежать до так званої п'ятої хвилі інтеграції, в той час

як Німеччина та Люксембург відносяться до першої
хвилі (1957 рік) [8, с. 7].

Для того аби виключити з моделі вплив інфляції, що
спотворює реальну картину, використовуватимемо нор-
моване значення ВВП на душу населення, що обчис-
люється шляхом ділення даного показника у році t на
його значення у базовому році.

Як видно з рисунку 1, країни з нижчим показни-
ком розвитку у початковому періоді зростали більш
швидкими темпами. Зокрема ВВП на душу населення в
Латвії та Литві за останні 10 років (час їх членства в
ЄС) зросло у 2 рази, в Польщі та Естонії — в 1,9 разів.
В той час як у країнах — засновниках ЄС та найрозви-
неніших країнах Європи Німеччині та Люксембурзі
досліджуваний показник за аналогічний період зріс
лише у 1,5 рази.

Крім того, у часи світової фінансово-економічної
кризи 2008 — 2010 років Польща розвивалась найбільш
стабільно. З графіку видно, що це єдина з 6 країн, у якій
не спостерігалось падіння ВВП на душу населення у 2009
році.

Отже, країнам-претендентам на членство в Євро-
пейському Союзі, зокрема Україні, не варто боятись за-
непадання економіки країни та поглиблення розриву
між ними та більш розвиненими країнами після вступу
до даного об'єднання. Більш того, саме вступ до ЄС
може стати тим локомотивом, який забезпечить нашій
державі сталий економічний розвиток, а окремим гро-
мадянам — підвищення рівня життя та зростання доб-
робуту.

Таблиця 1. Статистичні показники динаміки ВВП на душу населення країн-членів ЄС

Джерело: розраховано автором на основі [1; 3].

Джерело: розраховано автором на основі [1; 3].

Рис. 1. Динаміка нормованого значення ВВП на душу населення для країн ЄС
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ВИСНОВКИ
Україна розглядає підписану нещодавно Угоду про

асоціацію з Європейським Союзом як важливий крок на
шляху наближення в перспективі до наступного етапу
— підготовки до вступу в ЄС. Попри складну економіч-
ну та політичну ситуацію, в якій опинилась наша дер-
жава, попри існування цілої низки внутрішніх проблем,
які перешкоджатимуть обраному євроінтеграційному
курсу, важливо вже зараз оцінити як ризики та втрати
на цьому шляху, так і головне ті переваги та перспекти-
ви, які одержить Україна в коротко- та довготерміно-
вому періодах від членства в ЄС.

Щоб оцінити можливі наслідки євроінтеграції були
проведені дослідження з метою встановлення, чи при-
таманне динаміці розвитку Європейського Союзу яви-
ще конвергенції. За основу побудови моделі конвер-
генції було взято показник ВВП на душу населення за
останні 10 років для 28 країн — членів ЄС.

За результатами дослідження встановлено, що зна-
чення коефіцієнту варіації з 2003 по 2013 рік скороти-
лось більш як на 10 відсотків, що свідчить про наявність
σ-конвергенції. При цьому якщо у 2003 році найвищий
показник ВВП на душу населення серед країн-членів ЄС
перевищував найнижчий майже у 8 разів, то станом на
2013 рік аналогічний показник був вищим лише у 6 разів.
У середньому розрив між країнами щороку скорочував-
ся на 2,8%, що вказує на прямування даної економічної
системи до стану рівноваги. При збереженні такої ди-
наміки та за відсутності сильних екзогенних впливів
можна стверджувати, що розрив між країнами ЄС до
2030 року скоротиться вдвічі.

Дослідивши динаміку розвитку країн — нових членів
ЄС таких, як Польща, Литва, Латвія та Естонія, що за
своїм історичним розвитком мають багато спільних рис
з Україною, у порівнянні з найбільш розвиненими краї-
нами, такими як Німеччина та Люксембург, було встанов-
лено, що країни з нижчим у початковому періоді показ-
ником розвитку зростали більш швидкими темпами. Зок-
рема ВВП на душу населення в Латвії та Литві за останні
10 років (після вступу до ЄС) зросло у 2 рази, в Польщі
та Естонії — в 1,9 разів. У той час як у країнах-засновни-
ках ЄС, а саме: Німеччині та Люксембурзі, досліджува-
ний показник за аналогічний період зріс лише у 1,5 рази.

Таким чином, у перспективі саме після вступу до ЄС Ук-
раїна може сподіватись на стійке економічне зростання та
подолання відчутного розриву в обсягах ВВП на душу на-
селення між Україною та членами Європейського Союзу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Переход на рыночные отношения сделал актуальным

коренное изменение структуры и принципов обслуживания
внешнеэкономической деятельности (ВЭД), его ориентацию
как на современные тенденции в международных экономи-
ческих отношениях, так и на положительные сдвиги в эко-
номической жизни и внешней торговле республики. По мере
интеграции страны в мировое хозяйство ВЭД становится все
более важным и результирующим компонентом ее разви-
тия. Активный международный обмен дает дополнительные
импульсы экономическому и научно-техническому росту,
способствует повышению эффективности и конкурентос-
пособности национальной экономики.

Задача интеграция Азербайджана в мировую экономи-
ку требует учета многочисленных позитивных и негативных
геоэкономических и геополитических факторов, определя-
ющим образом влияющих на мировую экономику и между-
народную стабильность начала XXI века, разработки цело-
стной концепции международ-ных связей, органически со-
четающей особенности их развития на государственном и
региональном уровне. Такое сочетание должно способство-
вать как повышению эффективности этих связей, так и при-
данию азербайджанской экономике нового качества, ее ди-
версификации и ослаблению экспортной сырьевой ориен-
тации. С точки зрения вклада в решение этих задач предме-
том изучения может служить модель сотрудничества меж-
ду Азербайджаном и Германией. Сегодня эти отношения
находятся на пути всестороннего развития как в двусторон-
нем порядке, так и в рамках программы Европейского Со-
юза "Восточное партнерство".

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

В экономической литературе имеется целый ряд пуб-
ликаций, в которых освещаются различные аспекты ВЭД и
ее важного сегмента — торгово-экономического сотрудни-
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чества с зарубежными странами. В процессе анализа этих
проблем автором были использованы научные труды оте-
чественных ученых. В этой связи следует особо отметить
труды А. Алекперова, А. Байрамова, Ш. Гаджиева, Р. Гаса-
нова, С. Зейналова, Р. Касумова, М. Мамедова, А. Мурадо-
ва, И. Фейзуллабейли, Э. Эмир-Ильясовой и др. Полезны-
ми для написания статьи были теоретические и прикладные
труды Д. Аакер, Р. Виттингтон, Р. Барро, Ч. Линдблом, П. Лин-
дерт, Д. Мерфи, Д. Норт, Н. Ререйра, С. Франк, М. Фуко,
Ч. Хилл, В. Чарлс и др. В последние годы различные аспек-
ты данной проблематики в современных условиях достаточ-
но активно разрабатывают ученые постсоветских стран
— И. Алексеев, О. Абдурахманов, В. Авдонин, А. Быков,
С. Борисов, И. Барыгин, В. Джахадзе, Н. Дроздов, Н. Кам-
зин, Э. Кузнецов, В. Крамаренко, В. Липатов, А. Мельни-
ков, Т. Мансуров, , Л. Стровский, Е. Семак, А. Титов,
Б. Улин, И. Хмелев, А. Чашин, Г. Черкисов, П. Шимко,
В. Шмелева, Р. Фатхутдинов.и др. Вместе с тем следует при-
знать, что в условиях рыночной экономики Азербайджана
проблемы его внешнеэкономических связей с развитыми
странами не получили должного освещения. В настоящее
время возникает большая потребность в более глубоких
научных исследованиях в сфере двусторонних торгово-эко-
номических отношений, в частности, с Германией, которая
по рейтингу своего экономического развития занимает одно
из ведущих мест в Европе.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью статьи является определение предпосылок и

факторов торгово-экономического сотрудничества Азер-
байджана и Германии.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования являются торгово-экономичес-

кие связи Азербайджана и Германии в современных усло-
виях.
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ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение проблем торгово-экономического сотрудни-
чества обуславливается рядом объективных факторов и
предпосылок, которые неоднозначно определяются в эко-
номической литературе.

Первая группа ученых считает, что основными предпо-
сылками и факторами торгово-экономического сотрудни-
чества являются углубление международного разделения
труда, возрастающие интеграционные процессы экономи-
ческой деятельности, ускорение инновационного и новатор-
ского движения, расширение национальных рынков. Все
перечисленное обуславливает необходимость выхода наци-
ональных экономик на внешний рынок [1].

Вторая группа ученых основной упор делает на внешний
фактор, где в качестве основного звена выступают процес-
сы двустороннего взаимодействия участников торгово-эко-
номического сотрудничества, совместное решение общих
проблем усилиями двух стран [2; 3].

Третья группа ученых выделяют наиболее общие под-
ходы, к числу которых относят: единые транспортно-ком-
муникационные каналы и связи; равная степень развития
экономик отдельных стран; равномерность социально-эко-
номической интеграции; учет внутренних и внешних фак-
торов развития национальных экономик не только двух
стран и всего экономического пространства; примерно оди-
наковое соотношение в получении прибыли и потерь меж-
ду участниками интеграционных процессов [4].

И, наконец, четвертая группа ученых к числу основных
факторов и предпосылок относит ликвидацию всех ограни-
чений в передвижении товаров и услуг; четко выраженную
систему соглашений торгово-экономического сотрудниче-
ства между странами; создание условий для взаимодействия
сферы технического и производственного процесса; выра-
ботку единого финансового механизма; регулирование пра-
вовых международных норм; создание межгосударствен-
ных органов управления и др. [5; 6; 7].

Таким образом, вышеприведенная группировка в целом
отражает основные предпосылки и факторы торгово-эко-
номического сотрудничества между странами. В связи с тем,
что азербайджанская сторона больше заинтересована в бо-
лее глубоком изучении германского внешнего рынка, по
нашему мнению, для конкретного случая, в частности, в
сфере двустороннего сотрудничества Азербайджана и Гер-
мании, предлагается исследование следующих факторов и
предпосылок:

— изучение специфических особенностей макроэконо-
мической модели развития Федеративной Республики Гер-
мании (ФРГ);

— выявление особенностей банковской системы Герма-
нии;

— исследование предпринимательского климата и форм
предпринимательской деятельности Германии;

— раскрытие специфических черт инвестиционной де-
ятельности и инвестиционного климата Германии.

Основными составляющими макроэкономической мо-
дели развития ФРГ являются принципы свободной рыноч-
ной экономики и социальной справедливости. Данное го-
сударственное устройство Германии было создано в про-
тивовес системе государственного регулирования, которая
существовала на протяжении длительного времени, вклю-
чая период второй мировой войны.

Концепция новой системы государственного устройства
Германии, прежде всего, связаны с именами Л. Эрхарда и
А. Мюллер-Армака. Модель социальной рыночной эконо-
мики предполагает в определенных границах свободные
действия рыночных сил, однако при этом недопустимы ан-
тисоциальные извращения рынка. Ее важнейшие элементы
— многоукладная собственность и развитость рыночной
экономики; действие антимонопольных законов и совершен-
ная система конкуренции; выработка политики экономичес-
кого роста страны; полная свобода ВЭД; открытая система
валютных операций; социальная защита.

Следует отметить, что германская макроэкономическая
модель развития создает необходимые условия и предпо-
сылки для сбалансирования резкого роста экономики и
справедливого решения социальных вопросов. В этой сфе-
ре на первый план выдвигается предпринимательская дея-
тельность, действующая по принципу "государство — част-
ное партнерство". Реализация плана государственно-част-
ного предпринимательства весьма успешно влияет на соци-
ально-экономическое развитие Германии.

Однако, согласно данным Федерального статистичес-
кого управления Германии, в последнее время страна ис-
пытывает определенные трудности в реализации модели
социально-рыночного хозяйствования. Высокий уровень
социальных гарантий привел к тому, что 40% чистой при-
были немецких компаний идет на оплату труда и на отчис-
ления в социальны фонды. Из 100 евро чистой заработной
платы в среднем на отчисления работодателей в социальные
фонды приходится 81 евро. Для поддержания социальных
пособий на должном уровне используется мощный фискаль-
ный пресс на население и компании [8].

Одной из характерных черт концепции германской мо-
дели является активное участие в предпринимательской
деятельности и процессе принятия бизнес-решений банков-
ской системы. Двухступенчатая банковская система Герма-
нии включает около 3,5 тыс. различных коммерческих бан-
ков и Центральный Банк. Коммерческие банки Германии
функционируют на принципах универсальности и специа-
лизации и классифицируются по смежным формам соб-
ственности, включая частные, кооперативные, земельные,
ипотечные, строительные, гарантийные и др. Центральный
Банк Германии в основном обеспечивает стабильность цен
внутри страны и осуществляет банковские операции с за-
рубежными партнерами. При этом он выделяется своей не-
зависимой политикой и не подчиняется указаниям органов
Европейского Союза.

Отличительной особенностью предпринимательской
деятельности является то, что в Германии в налоговом ко-
дексе имеется статья, которая регулирует систему налого-
обложения. Следует отметить, что ставка налога на прибыль
весьма высока, но она действует в том случаи, если пред-
приниматель тратит полученную прибыль на недвижимость
или на другие личные потребности. Если же предпринима-
тель тратит полученную прибыль на развитие бизнеса (обо-
рудование, транспорт, дороги и т.д.), то они освобождают-
ся от налогового бремени. В Германии активно развивается
малое предпринимательство, которое существенно поддер-
живается со стороны государства как финансами, так и со-
временными технологиями.

Государственная поддержка осуществляется в следую-
щих направлениях: предпринимателей малого и среднего
бизнеса, занятых в сфере научных разработок; предприя-
тий, разрабатывающих проекты для сохранения и улучше-
ния условий окружающей среды и заботящихся об эколо-
гической ситуации в стране; малых предприятий, которые
участвуют в улучшении развития слаборазвитых с эконо-
мической точки зрения районов страны; предпринимателей,
которые заняты в области строительства и решения жилищ-
ных условий; малых предприятий, разрабатывающие про-
екты в области улучшения условий производства.

В настоящее время Германия является привлекательной
страной для иностран-ных инвестиций, поскольку немец-
кий внутренний рынок облегчает доступ к рынкам Европей-
ского Союза. Кроме того, Германия, будучи современным
государством обеспечивает необходимую защиту инвесто-
ра: заключенные договоры имеют обязательную силу, а ин-
теллектуальная собственность строго охраняется.

Германия занимает ведущее положение в сфере внедре-
ния инновационно-инвестиционных проектов, на которые
выделяют миллиарды евро для научных исследований и раз-
вития, а также представляет программы поддержки для
инвесторов. Особенно активна инвестиционная деятель-
ность Германии, к важнейшим факторам которых можно
отнести:

— создание благоприятной среды для оптимального
соотношения между потребителем и сбережением, которая
выражается четкого регулирования нижнего и верхнего
уровней инвестиций;

— достаточная защищенность иностранных инвестиций,
разумное регулирование капитальных вложений;

— создание правильной системы использования сбере-
жений населения в инвестиции, формирования условий для
безрисковых вложений инвестиций; на уровень и интенсив-
ность инвестиций оказывает влияние и степень развития
инфраструктуры финансового рынка. На развитом рынке
инвестициями становятся практически все свободные де-
нежные средства, что выгодно вкладчикам и государству [9,
с. 17].

Одной из важнейших предпосылок двустороннего тор-
гово-экономического сотрудничества, в том числе между
Азербайджаном и Германией, является проблема привле-
чения иностранных инвестиций. Именно иностранные ин-
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вестиции выступают как важнейшей формой международ-
ной интеграции, которая способствует странам безболез-
ненно войти в систему мировой торговли. Благодаря инос-
транным инвестициям, многим странам (большим и малым)
удается разрешить многие проблемы в сфере товаропроиз-
водства, выработать четкую экспортно-импортную полити-
ку, избежать кризисные ситуации и др. Привлечение инос-
транных инвестиций способствует укреплению конкурен-
тоспособности страны, расширяет новые сферы конкурен-
тных преимуществ. Все это создает объективные предпо-
сылки для осуществления структурных преобразований в
промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, торгов-
ле и других отраслях экономики страны.

Иностранные инвестиции также содействуют решению
многих стратегических задач, к числу которых можно от-
нести разработку гибкой и сбалансированной стра-тегии
привлечения иностранных инвестиций в приоритетные от-
расли экономики, и особенно в те отрасли, которые в боль-
шей степени нуждается экономика Азербайджана и Герма-
нии.

Для более глубокого исследования преимуществ инос-
транных инвестиций, рассмотрим рыночные правовые ус-
ловия для приобретения предприятий и фирм в Германии.
В их числе можно выделить следующие:

— Приобретая уже присутствующие на рынке немец-
кие предприятия, инвестор с одной стороны, становится
обладателем сети сбыта товаров, что позволяет ему значи-
тельно сэкономить расходы на длительное и трудоемкое
построение собственной системы, а с другой — получает
доступ к новым технологиям и ноу-хау, принадлежащим
приобретаемому предприятию. Это в особенности касает-
ся немецких предприятий среднего звена, которые, как пра-
вило, обладают значительным запасом знаний и новых тех-
нологий.

— Другое преимущество немецкой модели инвестиций
— подбор современных, высококвалифицированных специ-
алистов. Для немецкого рынка труда характерно наличие
большого количества квалифицированных работников.
Интеграция таких сотрудников протекает значительно про-
ще, повышается общий уровень взаимопонимания в компа-
нии, становятся излишними дорогие тренинги и другие ме-
роприятия по повышению квалификации.

В тоже время, немецкая модель инвестиций имеет ряд
ограничений для иност-ранных инвесторов [9, c. 62—63]:

— Угроза интересам национальной безопасности, ис-
ключение составляют огра-ничения на совершения сделок
по приобретению немецких предприятий или долей в них,
предусмотренные Законом о внешнеэкономической дея-
тельности и Законом о защите данных, передаваемых через
спутники.

— Защита общественного порядка и безопасности:
24 апреля 2009 г. вступили в силу изменения к Закону о внеш-
неэкономической деятельности. Согласно новой редакции
закона, Федеральное министерство экономики и техноло-
гий получает право в отдельных случаях проверять сделки

по приобретению долей участия в немецких, не входящих в
ЕС, и, по согласованию с федеральным правительством, зап-
рещать такие сделки, если это необходимо для обеспече-
ния общественного порядка и государственной безопасно-
сти.

— Антимонопольный контроль. Приобретение пред-
приятий в Германии является предметом контроля анти-
монопольных органов. Необходимо различать контроль,
осуществляемый немецкими антимонопольными органами
и антимонопольным ведомством ЕС. Для покупателя и про-
давца важно учитывать два момента. Во-первых, подлежит
ли планируемая сделка по приобретению предприятия ан-
тимонопольному контролю вообще и, во-вторых, допуска-
ется ли такая сделка с точки зрения антимонопольного за-
конодательства.

В настоящее время Германия проводит открытую по-
литику в сфере прямых иностранных инвестиций (ПИИ), ко-
торая дает возможность всем заинтересованным сторонам
активно привлекать их во все сферы экономической дея-
тельности. Этому способствует законодательная база Гер-
мании, которая базируется на принципах международных
торговых сделок и свободной самостоятельной деятельно-
сти в сфере международной торговли и не ограниичивает
деятельность как местных, так и иностранных инвесторов.

Полное отсутствие ограничений в сфере денежно-кре-
дитных операций привлекают иностранных инвесторов и
дают возможность без всяких препятствий осущест-влять
свои операции с капиталом. Другой положительной чертой
в области ПИИ является то, что в Германии субсидии, в ос-
новном, предоставляются нуждающимся инвесторам. Все
это дает возможность инвесторам участвовать в разработ-
ке новых инвестиционных проектов. Корме того, инвесто-
рам предлагают целые программы, которые разрабатыва-
ют специальными научно-исследовательскими институтами.

В настоящее время около 60000 зарубежных фирм осу-
ществляют свою деятельность в Германии. Ими открыты
около 3 млн новых рабочих мест, что свидетельствует о на-
дежности и привлекательности данной страны. В результа-
те Германия занимает пятое место в мировых рейтинговых
показателях по количеству привлечения ПИИ. Основными
источниками инвестиции в Германию являются такие стра-
ны, как США (22%), Швейцария (10%), Великобритания
(8%). Характерной чертой Германии в сфере прямых инос-
транных инвестиций является то, что за последние годы
ПИИ в Германии превышают прямые зарубежные инвести-
ции данной страны.

Что касается Азербайджана, то за последние годы пред-
принимательская среда здесь значительно улучшилось. В таб-
лице 1 представлены данные об условиях для ведения бизне-
са в Азербайджане за 2012 г. Так, Азербайджан за период с
2007 по 2012 гг. по показателю качества среды для развития
бизнеса в целом переместился с 99 на 66 место, а по показа-
телю создания новой компании — соответственно перемес-
тился с 96 на 18 место. По другим показателям рост рей-
тинга составил следующим образом: защита инвесторов — с
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 (104) 

69 

 (129) 

47  
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Создание новой компании 18  

(96) 

111  

(33) 

151 

 (128) 

146 

 (106) 

103  

(97) 
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 (148) 

57  
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Получение разрешения на 
строительство 

172 

 (162) 
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 (163) 

179 

 (153) 

169 

 (125) 

67 

 (25) 

44 

 (84) 

147 

( 119) 

Защита инвесторов 24  

(118) 

111 

 (60) 

97 

 (83) 

111 

 (99) 

166 

 (170) 

79  

(142) 

10  

(46) 

Простота уплаты налогов 81 

 (136) 
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(98) 

122  
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144 

 (161) 
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 (120) 

156 

 (175) 

13 
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Доступность кредитов 48  
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98 
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67 
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78 
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Условия экспорта и импорта 170 

 (158) 

160  

(143) 

60 

 (38) 

102  

(71) 

68 

 (75) 

152  

(113) 

176 

(172) 

Таблица 1. Рейтинговые оценки предпринимательской деятельности
в 2012 г. в сравнении с рядом стран мира

Джерело: [10].
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118 на 24; простота уплаты налогов — с 136 на 81. Однако по
ряду показателей наблюдается рейтинговый спад.

Анализ состояния инвестиций, вложенных в экономи-
ку Азербайджана (таблица 2) показал, что в Азербайджанс-
кой Республике за период с 2005 по 2013 гг. общий объем
инвестиций увеличился с 6733,4 млн манат (7118,5 млн долл.
США) до 21974,2 млн манат (28010,5 млн долл. США) или в
3,3 раза. В том числе, за исследуемый период иностранные
инвестиции возросли с 4628,5 млн манат (4893,2 млн долл.
США) до 8269,3 млн манат (10540,9 млн долл. США) или в
1,8 раза, а внутренние инвестиции соответственно — с 2104,9
млн манат (2225,3 млн долл. США) или в 6,5 раза.

ВЫВОДЫ
Таким образом, можно сделать вывод, что основными

предпосылками и факторами торгово-экономического со-
трудничества Азербайджана и Германии является:

— государственное устройство Германии основано на
принципах социальной рыночной экономики, включающую
систему свободного экономического развития и социаль-
ной справедливости. Все это открывает широкие горизон-
ты в осуществлении свободной внешнеторговой политики
и безграничного доступа на внутренний рынок Германии.
Азербайджанская Республика имеет все необходимые пред-
посылки для тесного торгово-экономического сотрудниче-
ства с Германией;

— особенности банковской системы Германии, которое
заключается в свободном передвижении капитала, дает воз-
можность многим странам, включая и Азербайджан, бес-
препятственно осуществлять финансово-банковские опера-
ции в сфере торгово-экономического сотрудничества;

— предпринимательская деятельность в Германии зани-
мает самые высокие рейтинговые показатели в мире, где бла-
гоприятный предпринимательский климат дает возможность
зарубежным партнерам устанавливать тесные торгово-эко-
номические контакты, как на макроэкономическом уровне,
так и на уровне отдельных компаний и фирм. Следует отме-
тить, что и в Азербайджане улучшается предпринимательс-
кий климат, рейтинг которого ежегодно повышается;

— в сфере инвестиционной политики между Германией
и Азербайджаном предстоит проделать большую работу,
активнее участвовать в инвестиционных проектах. Такой
вывод вытекает из того, что за последние годы (2005—2013
гг.) прямые иностранные инвестиции Германии в Азербайд-
жан снизились на 29,6% (с 21,5 млн долл. до 15,15 млн долл.).
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Удельный 

вес в 

2013, % 

2013 г. 

в % 

2005 г. 

Все инвестиции, включая иностранные 
Млн 

ман. 

6733,4 7415,6 10353,9 13328,0 10475,0 14118,9 17048,8 20251,1 21974,2 100 326,6 

Млн 

долл. 
США 

7118,5 8300,4 12066,1 16222,0 13033,50 17591,4 21588,9 25777,8 28010,5 100 326,6 

Иностранные инвестиции 

Млн  

ман. 

4628,5 4514,2 5727,2 5625,8 4395,1 6619,7 6849,8 8102,7 8269,3 37,6 178,7 

Млн  

долл. 
США 

4893,2 5052,8 6674,3 6847,4 5468,6 8247,8 8673,9 10314,0 10540,9 37,6 178,7 

Внутренние инвестиции 

Млн 

ман. 

2104,9 2901,4 4626,7 7702,2 6079,90 7499,2 10199,0 12148,4 13704,9 62,4 651,3 

Млн 

долл. 
США 

2225,3 3247,6 5391,8 9374,6 7564,9 9343,6 12915,0 15463,8 17469,6 62,4 651,3 

Таблица 2. Инвестиции вложенные в экономику Азербайджана

Джерело: [11].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку економіки України

договірне фінансове посередництво не виконує повною
мірою ті функції, які обумовлюються його природою.
Одним з важливих факторів, під впливом якого виник-
ла така ситуація є особливості історичних та економі-
чних умов становлення і розвитку фінансового посе-
редництва в Україні. На відмінну від капіталістичних
країн, де фінансові посередники ефективно функціо-
нують вже не одне сторіччя, пройшовши еволюційний
шлях розвитку, формування сектору фінансового по-
середництва в Україні відбувалося в специфічних умо-
вах трансформації економічних відносин шляхом ре-
волюційних змін, що вплинуло на подальший його роз-
виток. Необхідність визначення причинно-наслідкових
зв'язків між сучасним станом договірного фінансово-
го посередництва та історичними особливостями його
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еволюції на теренах українських земель зумовлює ак-
туальність дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні аспекти розвитку фінансового посеред-
ництва знайшли своє відображення у працях Н. Власен-
ко [1], В. Зимовець [2], С. Зубик [2], В. Корнєєв [3],
Ф. Мишкін [4], П. Рубанов [5], І. Школьник [6] та ін. Вод-
ночас аналіз комплексного впливу особливостей ево-
люції договірного фінансового посередництва на їх роль
в економіці України потребує поглиблених досліджень
у цій сфері.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є виявлення причинно-наслідкових

зв'язків між сучасним станом договірного фінансового
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посередництва та умовами його становлення і розвитку
на теренах українських земель з середини ХІХ ст. і до
сучасності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розвиток договірного фінансового посередництва
на теренах українських земель активно розпочався після
реалізації ряду соціально-економічних реформ у сере-
дині ХІХ ст., внаслідок чого відбулася поступова лібе-
ралізація економічного та суспільного життя. До цього
періоду фінансові посередники існували на території
України, однак, їх діяльність не мала великого значен-
ня для економіки. Тоді як в інших європейських краї-
нах ці установи на той час вже мали багаторічний досвід
розвитку.

Становлення договірного фінансового посередниц-
тва, як органічної складової економічної системи,
відбувалося в складних історико-економічних умовах.
Щодо економічних факторів, то внаслідок ліквідації
феодально-кріпосних відносин з середини ХІХ і до по-
чатку ХХ ст. відбувалося поступове формування рин-
кової системи, перебіг якого був нелогічно перерваний
під час приєднання українських земель до складу СРСР
та відновився лише з отриманням Україною незалеж-
ності. Таким чином, спроба перейти на ринкові механ-
ізми господарювання, яка була перервана і не дійшла
до свого логічного завершення, а саме — створення по-
вноцінної ринкової системи, мала місце в історії ук-
раїнських земель ще в ХІХ столітті. Незважаючи на всі
спроби, еволюційного переходу до ринкових відносин
так і не відбулося, а після розпаду СРСР ця транс-
формація була вже вимушеною і мала швидше револю-
ційний характер. Внаслідок чого в економіці України,
яка виявилася неготовою до докорінних змін, відбули-
ся системні зрушення негативного характеру. Як заз-
начає Н. Власенко: "Суть трансформації економічних

відносин полягає в переході системи економічних
відносин із одного стану в інший через утворення
трансформ. Під "трансформами" розуміються такі
особливі економічні форми, через які явища, властиві
одній економічній системі, перетворюються у явища,
властиві іншій економічній системі. Це "буфери", які
пом'якшують народження нових якостей, роблять його
менш болісним. Якщо формальні перетворення випе-
реджають і не підкріплені реальними (економічними),
то трансформа деформується і набуває вид деформи.
"Трансформа" має внутрішню логіку розвитку, яка че-
рез взаємодію протилежних явищ приводить до утво-
рення нової якості. "Деформа" зовні нагадує "транс-
форму", але по суті відрізняється від неї: у "деформі"
актуалізується вже "зняте" виробниче відношення.
"Деформа" являє собою таку особливу економічну
форму, яка спотворює та руйнує сутність економічно-
го явища" [1, с. 4]. А, отже, українська економіка заз-
нала не трансформації, а деформації, в процесі якої
відбувалися не реальні, а формальні перетворення.
Особливо негативного впливу зазнало саме договірне
фінансове посередництво, яке на певному етапі пере-
стало виконувати функції передбачені його природою.

Причинами деформації вітчизняної економічної си-
стеми, а, як наслідок, і договірного фінансового посе-
редництва, стали, в першу чергу, специфічні історичні
умови формування української державності, коли про-
тягом тривалого часу українські землі перебували у
складі кількох держав, які мали різні політико-еко-
номічні системи, рівень та стратегію розвитку, історич-
ний досвід і т.д. Незважаючи на такі неоднозначні істо-
ричні умови, до набуття Україною незалежності у 1991 р.,
більшість фінансових посередників уже мали історичне
коріння на теренах українських земель, а деякі струк-
тури для України є порівняно новими.

Таким чином, в історичному аспекті за часом виник-
нення на українських землях, фінансових посередників

Таблиця 1. Етапи розвитку договірного фінансового посередництва
на українських землях у сер. XІХ—XXI ст.

Складено автором.

Період 
Політико-економічні 

умови 
Характеристика Наслідки 

сер. 

ХІХ ст. –  
1916 р. 

Відхід від феодально-

кріпосницького ладу. 
Початок формування 
вітчизняної ринкової 
економіки.  

Активізація акціонерно-

підприємницької 
діяльності 

Виникнення 
різноманітних форм 
державних та 
приватних 

фінансових 

посередників 

Закладено основу для 

подальшого еволюційного 
розвитку розгалуженої 
системи договірного 

фінансового посередництва 

1917 – 

1990 рр. 

Входження українських 

земель до СРСР.  

Перехід права власності 
до держави 

Націоналізація 
державою 

розгалуженої системи 

договірного 
фінансового 

посередництв  

Втрачено попередній 

історичний досвід 

функціонування приватних 

фінансових посередників. 
Через відсутність 

альтернативи державним 

фінансовим посередникам, у 

населення сформувався 
стереотип, що виключно 

державні установи є 
найкращим варіантом 

інвестування власних коштів, 

а також є більш надійними в 
порівнянні з недержавними 

1991 р. –  

по 

теперішній 

час 

Створення незалежної 
держави. 

Повернення до 

побудови ринкових 

економічних відносин 

Децентралізація 

управління 

фінансовими 

посередниками. 

Виникнення нових 

фінансових 

посередників. На 
початку періоду 

відсутнє 
законодавство та 
чіткий контроль з 
боку держави 

Втрачено остаточно довіру 

населення. Відсутність 

регулюючих органів та 
законодавства на перших 

етапах призвело до масових 

шахрайств. Відсутність 

фондового ринку та досвіду у 
фінансових посередників, 

щодо інвестування коштів, в 

результаті чого часті 
банкрутства 
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можна поділити на дві загальні групи. Перша група —
фінансові посередники та їх аналоги, які виникли та
функціонували на українських землях до початку фор-
мування державності у 90-х роках ХХ ст. Такими уста-
новами є: банки, страхові компанії, недержавні пенсійні
фонди, кредитні спілки, ломбарди. Друга група — фінан-
сові посередники, які почали виникати в Україні з мо-
менту проголошення незалежності, тобто фактично не
мають історичного коріння в Україні. Сюди належать:
лізингові та факторингові компанії, інститути спільно-
го інвестування.

Враховуючи історико-економічні умови, в яких ево-
люціонувало договірне фінансове посередництво, по-
чинаючи з середини ХІХ століття, можна узагальнити
основні етапи його розвитку. Це допоможе побачити за-
гальний історичний та економічний контекст розвитку
договірного фінансового посередництва на теренах
українських земель з середини ХІХ ст. і до сучасності
(табл. 1).

Як видно з таблиці 1, зародження договірного
фінансового посередництва розпочалося в умовах пер-
шої хвилі формування ринкової економіки, коли відбу-
вався активний пошук нових механізмів забезпечення
та збалансування економічних та соціальних потреб
населення і держави. В цей час широкого розповсюд-
ження набула приватна власність, а тому почала фор-
муватися розгалужена система договірного фінансо-
вого посередництва. Проте надалі для таких установ,
як банки, страхові компанії, кредитні спілки, ломбар-
ди внаслідок політичного фактору відбулися різкі
зміни напрямку розвитку, з поступової децентралізації
починаючи з середини ХІХ століття до жорсткої на-
ціоналізації та монополізації державою їх діяльності
за часів СРСР, а згодом — з набуттям незалежності —
повернення на шлях відокремленого від держави фун-
кціонування. Тоді як, становлення недержавних пенс-
ійних фондів в Україні було обірване ще на етапі за-
родження. Пенсійні каси, які цілком справедливо, зва-
жаючи на основні принципи їх функціонування, мож-
на вважати праобразами сучасних недержавних пенс-
ійних фондів, було ліквідовано після революційних
подій 1917 року, і відновлено лише на етапі становлен-
ня незалежності. Вже на другому етапі бере початок
нівеляція основних принципів договірного фінансово-
го посередництва, яка притаманна також багатьом су-
часним структурам. Зокрема в результаті націоналі-
зації державою системи договірного фінансового по-
середництва, фінансові посередники стали обслугову-
вати мілітаризовану державну систему СРСР і переста-
ли задовольняти реальні потреби населення та еконо-
міки. Така монополізація призвела до того, що фінан-
сові посередники залучаючи кошти фактично не мали
реальної можливості їх інвестувати і самостійно регу-
лювати потоки капіталів, тобто ці ресурси знову ж
йшли в державну казну. Фінансові посередники мали
лише відповідну форму, але не були такими за своїм
змістом.

Найбільш виразним прикладом такої ситуації у пе-
ріод УРСР є банківська та страхова системи, які незва-
жаючи на деяке поліпшення ситуації в роки НЕПу, ста-
ли фінансовими агентами державної системи. Держбанк
СРСР та Держстрах СРСР, а пізніше й Індержстрах
СРСР, фактично були установами, які обслуговували
державний апарат.

А такі фінансові посередник, як лізингові та факто-
рингові компанії, інститути спільного інвестування, вза-
галі почали створюватися тільки з моменту отримання
Україною незалежності і не набули такого поширення,
як класичні посередники.

Після 1991 року фінансові посередники не маючи
досвіду самостійного управління власними активами та
за відсутності ефективно функціонуючого фондового
ринку часто банкрутували. А функціонування довгий час
без спеціалізованого законодавства та відповідних кон-

тролюючи органів в умовах перманентної економічної
кризи, призвело до виникнення різноманітних схем шах-
райства. Внаслідок чого відбулося формування негатив-
ного іміджу цих установ у населення, яке є основним
потенційним інвестором.

ВИСНОВКИ
Отже, дослідження еволюційного шляху розвитку

договірного фінансового посередництва дозволило ви-
явити наявність тісних причинно-наслідкових зв'язків
між сучасним станом договірного фінансового посеред-
ництва та особливими історико-економічними умовами
його становлення і розвитку на теренах українських
земель з середини ХІХ ст. і до сучасності.

Визначено, що договірне фінансове посередництво
довгий час розвивалося в складних умовах формування
української державності та незавершеного процесу роз-
витку ринкових відносин. Такі умови історичної та еко-
номічної невизначеності призвели до того, що на сучас-
ному етапі між фінансовими посередниками, державою
та клієнтами не відбувається взаємовигідного обміну,
який би приносив еквівалентну користь всім сторонам
угоди. Це призводить до нерівномірного обігу капіталу
в країні та системних економічних криз, які своїм корі-
нням сягають в історію становлення договірного фінан-
сового посередництва.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Європейський напрямок розвитку, який обрала для

себе Україна, вимагає не лишень наявності розвиненої
економіки та високих соціальних стандартів, але й існу-
вання високорозвиненого громадянського суспільства. В
доказ цієї тези на найвищому державному рівні ще у 2012
р. була затверджена Стратегія державної політики спри-
яння розвитку громадянського суспільства в Україні [14].
Однак на практиці така політика носить радше деклара-
тивний характер, про що свідчать дані про фінансування
діяльності громадських організацій з Державного бюд-
жету України (як найчисельніших інституційних одиниць
громадянського суспільства). Так, не зважаючи на зрос-
тання частки державного фінансування у бюджеті гро-
мадських організацій України з 5,43% у 2006 р. [4] до
10,71% у 2013 р. [5], вона залишається незначною в по-
рівнянні з іншими посткомуністичними країнами світу
(наприклад, у Чехії вона складає 39%, в Угорщині — 27%,
у Польщі — 24% [10, c.11]). В той же час мізерною є і ча-
стка видатків на підтримку діяльності та розвитку гро-
мадських організацій у загальних видатках Державного
бюджету України (0,096%) [5; 13].

Зрозуміло, що в такій економічно та політично
складній ситуації, в якій опинилась сьогодні наша дер-
жава, громадським організаціям не слід сподіватись на
нарощення державного фінансування в подальшому, а
орієнтуватись на інші джерела фінансового забезпечен-
ня своєї діяльності, особливе місце серед яких посідають
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благодійники як найчисельніші донори громадських
організацій.

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

Проблемам фінансування громадських органі-
зацій як елементу державних фінансів приділялося
багато уваги вітчизняними науковцями. Так, аналіз їх
окремих елементів знаходимо у працях О. Віннікова,
В. Гайця, А. Колодія, С. Кириченка, В. Коваленка, С. Мос-
квіна, С. Обушного, В. Примуша, О. Солонтая, В. Со-
сєдової, А. Ткачука та інших. Проводились і дослід-
ження можливості реформування національного за-
конодавства, яке регулює діяльність громадських
організацій в напрямі кращих європейських традицій,
Українським незалежним центром політичних дослі-
джень (УНЦПД), Європейським центром некомерцій-
ного права (ЄЦНК), координатором проектів ОБСЄ в
Україні, а також вітчизняними соціологами та політо-
логами. Однак, не зважаючи на внесок вище згаданих
науковців та організацій у дослідження фінансового
забезпечення діяльності організацій громадянського
суспільства, питанню фінансування громадських
організацій благодійниками різних видів та пробле-
мам, з якими вони стикаються у процесі благодійності,
не приділялося належної уваги.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою роботи є дослідження благодійнос-
ті як важливого джерела фінансування діяль-
ності та розвитку громадських організацій в
Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У той час, як роль інститутів громадянсь-
кого суспільства в суспільно-економічному
розвитку є недооцінена державою, різні гру-
пи благодійників спрямовують величезні кош-
ти на їх діяльність. Так, за період 2006—2013
рр. громадськими організаціями України від
благодійності було отримано 8910,48 млн грн.,
що склало 42,29% від всього обсягу фінансо-
вого забезпечення (від 21067,83 млн грн.). При
чому, не зважаючи на значну зміну загальних
обсягів фінансового забезпечення громадсь-
ких організацій (зростання за період із 1449,34
млн грн. до 3754,22 млн грн.) у періоді, ця час-
тка залишалася приблизно стабільною і коливалась в
межах [40,87:45,42]% (за винятком 2008 р., коли вона
склала 33,76%) [4; 5]. Динаміка частки фінансування, що
надійшло від благодійників у загальних обсягах фінан-
сування в період 2006—2013рр. зображена на рисунку 1.

В Україні всі благодійники поділяються на 3 групи:
підприємства та організації України; громадяни України;
нерезиденти. Динаміку надходжень кожної з вказаних
груп у досліджуваному періоді зображено на рисунку 2.

Як бачимо з рисунка 2, активність різних груп благо-
дійників не є однаковою. Так, у досліджуваному періоді
найменша частка фінансування надійшла від благо-
дійників-громадян України. Однак спостерігалася тен-
денція до зростання обсягів фінансування від них, що
свідчить про те, що благодійність фізичних осіб в Україні
починає поступово розвиватись, однак, варто зазначи-
ти, що вона не носить усвідомленого характеру, а скоріш
є наслідком активної діяльності організацій громадянсь-
кого суспільства по залученню коштів. Причиною актив-
ізації населення є і бурхливе політичне життя в Україні.
Так, існує велика кількість діючих проектів, організова-
них неурядовими організаціями, зорієнтованих на
підтримку українського війська, переселенців із анексо-
ваного Криму та зони військових дій тощо.

Пасивність населення до усвідомленого благодійниц-
тва пояснюється низьким рівнем його доходів, баналь-
ною нестачею коштів на першочергові потреби, відсутн-
істю "заможного свідомого громадянина як явища" [1, с.
35], сприйняття населенням громадських організацій як
таких, що "утворюються для задоволення власних потреб
або амбіцій засновників, або ж навіть для обдурювання
держави і ухиляння від сплати податків" [7, с. 9]. Заможні
громадяни часто здійснюють благодійність з метою
підтримки власного іміджу, в межах кампаній з по-
пуляризації власного бізнесу чи заробляння пол-
ітичних дивідендів, часто вони засновують власні
фонди, які носять їх ім'я [17; 18; 19].

Технічно процедура надання допомоги на ко-
ристь громадських організацій є досить незручною
для фізичних осіб, оскільки може здійснюватись
двома способами: перерахунок допомоги на розра-
хунковий рахунок організації або ж особистий вне-
сок до каси. Обидва із згаданих способів вимагають
від донорів додаткових зусиль.

На законодавчому рівні благодійність від до-
норів-фізичних осіб підтримується: ПКУ передба-
чено включення до податкової знижки у зменшен-
ня оподатковуваного доходу платника за наслідка-
ми звітного податкового року суму коштів або
вартість майна, які передаються ним у вигляді по-
жертвувань або благодійних внесків неприбутковим
організаціям [9, ст. 166.3.2]. Однак така бла-
годійність повинна здійснюватись лишень на ко-

ристь тих неурядових організацій, які внесені до Реєст-
ру неприбуткових організацій та установ. Окрім цього
розмір такої знижки обмежується розміром, що не пе-
ревищує 4% від суми загально оподатковуваного доходу
платника у звітному році [9, ст. 166.3.2]. З однієї сторони
позитивним є зняття обмеження щодо мінімального роз-
міру внесків, що можуть бути віднесені до податкової
знижки (2% від оподатковуваного доходу), яке існувало
до прийняття ПКУ. Однак негативним моментом є існу-
вання максимального граничного розміру таких внесків,
а також їх зменшення ПКУ з 5% до 4%. Ця частка є на-
стільки мізерною, що, за соціологічними дослідження-
ми, більшість платників податків, які здійснюють бла-
годійність, просто не користуються правом на отриман-
ня податкової знижки [8].

Фізичні особи можуть здійснювати підтримку гро-
мадських організацій і у інших формах, а саме: у формі
надання послуг та виконання робіт на користь громадсь-
ких організацій [2, c. 16]. Однак віднесення до податко-
вої знижки такої підтримки не передбачено чинним за-
конодавством. Така волонтерська праця не враховуєть-
ся і у офіційній статистиці, тому благодійність, яка
здійснюється у такій формі, залишається "непоміченою".

Громадська організація, відповідно до ЦКУ, якщо
вона зареєстрована як юридична особа, може отримува-
ти від фізичних осіб фінансування у рамках спадкового
права [20, ст. 1222]. Однак передання майна та коштів за
заповітом неурядовим організаціям в Україні не корис-
тується підтримкою, причинами чого є і відсутність дов-
іри до громадського сектору, і складність процедури, і
перш за все відсутність культури філантропії, підгрун-
тям до якої має бути багаторічний досвід ефективного
функціонування громадського сектору.

Рис. 1. Частки окремих джерел фінансового забезпечення діяльності
громадських організацій України у 2006—2013 рр.

Рис. 2. Фінансування громадських організацій благодійниками в
період 2006—2013 рр.
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Фінансовою допомогою від юридичних осіб корис-
тується майже половина всіх громадських організацій Ук-
раїни, про що свідчать соціологічні дослідження [8]. Од-
нак, як зазначають вітчизняні науковці, сьогодні ще рано
говорити про існування добре розвиненого "ринку спон-
сорів", такого які існують у розвинених економіках світу
[1, с. 34]. Юридичні особи готові до надання одноразо-
вої допомоги громадським організаціям, уникаючи дов-
готривалої співпраці з ними.

Вітчизняна практика свідчить про те, що спонсорсь-
ка допомога рідко є складовою компаній і майже ніколи
не втілюється як складова ринкових технологій [1, с. 35].
Разом з тим наукові доробки представників Міжрегіо-
нальної академії управління персоналом (МАУП) виді-
ляють як мінімум 3 переваги на користь такого виду
співпраці між бізнесом та громадськими організаціями,
відомі у світі [6, с. 108—109]:

1. Пожертвування як суспільний обов'язок корпо-
рацій. Корпоративна філантропія на свідомому рівні є
важливим обов'язком фірми і свідченням її якісного і про-
фесійного керівництва.

2. Підтримка громадськості є надійною довгостроко-
вою інвестицією. В умовах жорсткої конкуренції для
підприємств та організацій перш за все важливо вижити
і заробити прибуток, щоб сплатити обов'язкові платежі
своїм контрагентам. Однак у подальшому буде недостат-
ньо продукувати хороші товари та надавати якісні послу-
ги, оскільки успіх залежатиме не лишень від діяльності
підприємств, організацій, але і від якості соціального ото-
чення (існуючі програми соціальної підтримки, рівень
охорони здоров'я, захисту суспільного порядку, культур-
ного і екологічного середовища, освіченість населення
тощо), в якому вони функціонують.

3. Підтримка суспільства дає негайні і короткотерм-
інові вигоди. Вигоди такого типу (суспільно-корисні інве-
стування) надходять від працівників підприємства чи
організації, які відчувають гордість за свою компанію,
якщо вона є соціально-відповідальною.

Ті юридичні особи, керівники яких усвідомлюють зга-
дані переваги, намагаються здійснювати підтримку гро-
мадських організацій. Однак зазвичай пожертви бізнесу
є наслідком особистих домовленостей між керівниками
підприємств та організацій громадянського суспільства,
або ж заслугою менеджерів громадських організацій.
Варто зазначити, що такі пожертви не характеризують-
ся постійністю і спрямовуються на фінансування тих про-
ектів, які здатні прорекламувати благодійника. Також
існує чітка тенденція до зростання загального рівня
фінансування у періодах, на які припадають передвиборні
кампанії, та до його скорочення у міжвиборний період.

Зазначимо, що існуюче податкове законодавство не
стимулює благодійної діяльності серед підприємств та
організацій України належним чином.

Пожертви на користь організацій громадянського
суспільства в Україні здійснюються у формі безповорот-
ної фінансової допомоги [9, ст. 14.1.257, 157] або у ви-
гляді безоплатного надання товарів, робіт і послуг [9, ст.
14.1.13, 157]. Доходи, отримані громадськими організац-
іями у формі безповоротної фінансової допомоги та бе-
зоплатного надання товарів, робіт і послуг, відповідно
до ПКУ, звільняються від оподаткування податком на
прибуток [9, ст. 157]. У той же час юридичні особи-рези-
денти мають право включати до своїх валових витрат вит-
рати, понесені у вигляді благодійних та інших внесків,
сплачених на користь неприбуткових організацій. Вклю-
чаються до валових витрат і вартість переданих товарів,
наданих послуг, виконаних робіт [9, ст. 138.5.3]. Однак,
якщо підприємство декларує нульовий прибуток чи зби-
ток (а таких підприємств Україні щороку приблизно тре-
тина [3]), а внески на користь ОГС не можна включати до
сум збитків або валових витрат за відсутності прибутку,
то воно позбавлене можливості легального фінансуван-
ня ОГС у формі благодійних внесків.

Що ж стосується ПДВ, то тут теж існують певні сти-
мули для підприємств та організацій здійснювати благо-
дійну діяльність. Так, Податковим кодексом України
звільнено від оподаткування ПДВ операції з надання бла-

годійної допомоги, в тому числі і постачання товарів,
робіт і послуг благодійним організаціям [9, ст. 197.1.15].
Але при цьому існує вимога відсутності будь-якої гро-
шової, матеріальної чи інших видів компенсації. Інакше
такі операції оподатковуються на загальних підставах [9,
ст. 197.1.15]. У зв'язку з цією вимогою існує неточність
стосовно вимоги донора розміщувати оголошення (чи в
іншій формі рекламувати) про його благодійність під час
проведення громадськими організаціями певних масових
заходів. Адже така діяльність громадської організації
може бути розцінена податковими органами як надання
послуг з рекламування, а отже, компенсація наданої
благодійної допомоги. Крім цього, на всіх товарах, які
надаються як благодійна допомога, благодійник зобов'-
язаний розмістити надпис "Благодійна допомога. Про-
даж заборонена", який має бути читабельним, добре і
повністю видним при розгляді такого товару [9, ст.
197.1.15]

Існування можливості зменшення оподатковувано-
го доходу та не оподаткування ПДВ операцій з надання
благодійної допомоги є позитивними моментами для до-
норів-юридичних осіб, але, як вказують на те досліджен-
ня у сфері, недостатнім для стимулювання повноцінного
розвитку громадянського сектору [8]. Адже осторонь
практично залишається все підприємництво, яке оподат-
ковується за спрощеною системою і стимулювання бла-
годійності від якого не передбачене законодавством.

Значною є частка фінансування громадських орга-
нізацій за рахунок коштів міжнародних донорів. Більша
частина такого фінансування спрямовується на реаліза-
цію проектів, пов'язаних із розвитком демократії та гро-
мадянського суспільства в Україні [15, с. 18]. Так, 2013 р.
лиш фондом Відродження на програму розвитку грома-
дянського суспільства та належного управління було ви-
ділено $1,25млн, Програма підтримки ЗМІ в Україні пе-
редбачала фінансування $470 тис. (ГРОМАДСЬКЕ ТВ), а
Європейська програма Про переваги євроінтеграції —
$805 тис. [15, с. 18]. Однак визначити скільки насправді
коштів було потрачено іноземними донорами на фінан-
сування різноманітних програм в Україні майже нереаль-
но. Причини криються і у величезній кількості зарубіж-
них фондів, і у переплетеності їх дій, коли один і той же
ж проект фінансується з декількох фондів.

Отримати грант від іноземного донора є надзвичай-
но важко, через значну кількість вимог, яку повинні ви-
конати учасники конкурсів. Однак на такі вимоги є ряд
причини, адже всім відоме явище "грантоїдства", яке є
типовим для української практики. Саме тому отримати
фінансування для громадської організації, яка є новою
чи не має практики використання міжнародних фондів є
справою надзвичайно важкою, однак, як зазначає дирек-
тор соціологічного фонду Демократична ініціатива І. Бе-
кешкіна, цілком можливо [15, c. 18]. Для цього, як
мінімум, необхідно подати справді яскраву і практичну
пропозицію. Гарним прикладом є проект "Громадське
ТВ", який функціонує як громадська організація і був в
основному реалізований на кошти міжнародних донорів
[16].

Наявність іноземного фінансування є позитивним
фактором для громадських організацій України, адже
іноземні донори, прагнучи розвитку демократії та гро-
мадянського суспільства, ставлять ті вимоги, які опосе-
редковано підвищують якість соціального оточення. В той
же час, вони заповнюють недостачу фінансування для
громадського сектору України.

Однак варто зазначити, що існують і певні недоліки,
пов'язані з іноземним фінансуванням. Перш за все це за-
лежність стану громадського сектору від таких зовнішніх
чинників як міжнародна економічна кон'юнктура, особ-
ливості міжнародної політичної ситуації, а також стану
соціально-економічного та політичного розвитку у дер-
жаві, де базуються донори, тощо [1, с. 36]. Важливо і те,
яку політичну орієнтацію обрала держава-донора, оскіль-
ки від цього залежатимуть цінності, які ним переслідува-
тимуться. До прикладу, у січні 2014 р., коли міжнародна
спільнота всіляко підтримувала демократичний рух в Ук-
раїні, ВРУ (більшість якої була провладною) був прийня-
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Таблиця 1. Індекс Громадянських свободи України

тий закон, який ідентифіковував іноземними агентами ті
організації громадянського суспільства, що отримували
фінансування з іноземних джерел. Відповідно до цього
закону, вони змушені були зазначати це у своїй назві і пе-
рераховувати частину отриманих коштів до Державного
бюджету у якості сплати податку на прибуток [12]. Але
під тиском громадськості цей закон був скасовано вже за
2 тижні [11], тому сьогодні пільги з оподаткування є од-
наковими як для резидентів так і для нерезидентів.

Так, для коштів, отриманих громадськими організа-
ціями від благодійності, не зважаючи на наявність стату-
су резидента чи його відсутність у донора, а також того
є він фізичною чи юридичною особою, відповідно до ПКУ,
існують однакові правила звільнення від оподаткування
податком на прибуток. Звільняються від оподаткування
податком на прибуток доходи, отримані у вигляді без-
поворотної фінансової допомоги чи добровільних по-
жертвувань для таких видів громадських організація як
[9, ст. 157.3, 157.9]:

— громадськими організаціями, створеними з метою
надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для
інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової
допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорсь-
кої спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та нау-
кової діяльності, громадськими організаціями інвалідів,
спілками громадських організацій інвалідів та їх місцевими
осередками, створеними згідно із відповідним законом;

— професійними спілками та їх об'єднаннями;
— організаціями роботодавців та їх об'єднаннями.
Звільняються від оподаткування податком на прибуток

також відрахування коштів підприємствами, установами та
організаціями на культурно-масову, фізкультурну та оздо-
ровчу роботу на користь профспілок [9, ст. 157.9].

Якщо ж організації не відносяться до згаданих вище
або отримують інші види допомоги від благодійників, то
вони зобов'язані сплатити з такої допомоги податок на
прибуток [9, ст. 157].

Як і у випадку надання допомоги від юридичних та
фізичних осіб резидентів, фінансування отримане від іно-
земних донорів, надане у формі благодійної допомоги,
звільняється від оподаткування ПДВ [9, ст. 197.1.15].

Основною вимогою, яка ставиться перед громадсь-
кою організацією, для користування правом на отриман-
ня пільги з оподаткування зазначеними податками є вне-
сення такої організації до Реєстру неприбуткових орган-
ізацій та установ [9, ст. 157.12].

Що ж стосується обсягів фінансування, які надходи-
ли у період 2006—2013 рр., що надійшло від підприємств
і організацій України та благодійників-нерезидентів, то
значний вплив на них мала не так економічна, як політич-
на ситуація в Україні та світі. За допомогою графіка, зоб-
раженого на рисунку 2, можна виділити 2 періоди у
фінансуванні громадських організацій України: 2006—
2009 рр. та 2010—2013 рр. Період 2006—2009 рр. харак-
теризуються нижчою активністю благодійників-нерези-
дентів у порівнянні із благодійниками-підприємствами та
організаціями України, а також поступовою зміною об-
сягів фінансових ресурсів, які надходили від обох груп
донорів. Однак, починаючи із 2010 р. нерезидентами
спрямовувалось більше коштів на користь громадських
організацій, ніж підприємствами та організаціями Украї-
ни. Така ситуація пояснюється не лише економічними
чинниками, але і політичними. Таблиця 1 демонструє
зміну зведеного індексу свободи, сформованого міжна-
родною неурядовою організацією Freedom House. Цей
індекс формується на основі двох окремих індексів: індек-
су громадянських свобод та індексу політичних прав. Зна-

чення індексу коливається від 1 до 7, де 1 абсолютно вільні
держави, 7 — невільні [21].

Як бачимо, вільною Україна була лишень за "пома-
ранчевої" влади у період 2006—2010 рр. У цей період не-
резидентами спрямувалось на діяльність громадських
організацій України значно менше коштів, однак зміна
політичного режиму, привела до погіршення показника
до "частково вільних держав" (серед країн Європи гірша
ситуація із свободою лишень у Росії та Білорусії) [21], на
що одразу відреагували міжнародні донори, для яких пи-
тання свободи в Україні та розвиненості громадянсько-
го суспільства є дуже важливим. Таким чином, ними було
профінансовано ряд проектів з поширення свободи сло-
ва (наприклад, за кошти міжнародних донорів було реа-
лізовано проект Громадське.ТВ) та розвитку громадянсь-
ких свобод та політичних свобод. Що ж стосується 2013
р., то тут спостерігаємо різке зростання фінансування зі
сторони українських підприємств та організацій (більш,
ніж на 30%), що спричинено нестабільною політичною
ситуацією, початком Революції Гідності та активізацією
патріотичних мотивів серед власників великого та серед-
нього бізнесу.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Обсяги та структура коштів, які отримують гро-

мадські організації України у своє розпорядження від
благодійників всіх видів, значно залежать від соціально-
економічних та політичних чинників. В умовах обмеже-
ності державного фінансування вкрай важливим є
ліквідація негативного впливу цих чинників та ще більше
посилення діяльності всіх видів донорів на користь гро-
мадських організацій України.

Перш за все реформування вимагає дійсна система
податкового законодавства, яка не лишень не стимулює,
а подекуди і стримує благодійну діяльність на користь
громадських організацій. Для фізичних осіб-донорів це
стосується, перш за все, необхідності збільшення (чи
навіть ліквідації) максимального розміру суми, що може
бути включеною до податкової знижки у зменшення до-
ходу платника, та формування механізму вартісної оц-
інки підтримки ними громадських організацій у формах
надання послуг, виконання робіт та віднесення їх до по-
даткової знижки; для донорів-юридичних осіб — роз-
роблення механізму стимулювання до благодійності на
користь громадських організацій підприємництва, яке
оподатковується за спрощеною системою та надання
офіційного дозволу податковими органами зазначати
ім'я благодійника (чи рекламування в інших формах) при
проведенні масових заходів, а також розширення пере-
ліку видів громадських організацій, які звільняються від
оподаткування податком на прибуток при отриманні до-
ходів у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи
добровільних пожертвувань. Дослідженню особливос-
тей реформування законодавства у зазначеному на-
прямі будуть присвячені подальші наукові досліджен-
ня.
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ВСТУП
Динамізм розвитку світових фінансових ринків, не-

обхідність пошуку оптимальних умов для розвитку вітчиз-
няного фінансового ринку та його інфраструктури, потре-
ба у реалізації потенціалу розвитку ринку цінних паперів
ставлять перед фінансовою наукою завдання поглибленого
дослідження процесів, які сприяють розвитку (спричиняють
прогресивний рух) як фінансової системи в цілому, так і її
складових. Це обумовлює неабиякий науковий інтерес до
терміну "механізм" та його використання в різних інтерп-
ретаціях у дослідженнях фінансової проблематики.

Зростання ролі ринку цінних паперів у фінансових сис-
темах провідних держав світу обумовили інтерес до реалі-
зації його потенціалу не тільки у сфері фінансового забез-
печення розвитку економіки, але і у сфері оподаткування.
Розвиток сучасного способу виробництва обумовлює не-
обхідність перекладання податкового навантаження з кап-
італу та праці на інші об'єкти, у тому числі і на фінансові
операції. Зважаючи на динамічність розвитку фінансового
сектору, підвищення місткості ринку цінних паперів, особ-
ливої актуальності набуває проблематика розробки механ-
ізму реалізації податкового потенціалу ринку цінних па-
перів.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Теоретичним засадам функціонування економічного,

фінансового та податкового механізмів присвячена вже ве-
лика кількість праць. Зокрема це праці М. Артуса, О. Де-
рев'янко, І. Зятковського, В. Москаленко, В. Сенчагова,
Т. Юткіної та ін. Однак поза увагою науковців залишається
сутність та особливості функціонування механізму реалі-
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зації податкового потенціалу ринку цінних паперів. Мета
статті — сформулювати авторське бачення сутності понят-
тя "механізм реалізації податкового потенціалу ринку
цінних паперів" на основі критичного аналізу підходів до
тлумачення сутності понять економічний та фінансовий
механізм.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Перш ніж перейти до визначення особливостей та

структури механізму реалізації податкового потенціалу
ринку цінних паперів, звернемося до етимологічних коренів
поняття "механізм", а також його трансформації в еконо-
мічних дослідженнях. Термін "механізм" запозичений з тех-
нічної сфери і означає пристрій, що передає чи перетворює
рух [21]. Поширення використання цього терміну у дослід-
женнях систем не механістичної природи зберігає закладе-
ну у ньому сутність перетворення будь-якого об'єкту за до-
помогою певних передавальних ланок. В економічному слов-
нику, поняття "механізм" визначається як "послідовність
станів, процесів, що визначають собою яку-небудь дію, яви-
ще", або ж як "систему, устрій, що визначає порядок якого-
небудь виду діяльності" [4, с. 476].

Трансформація цього поняття у економіко-фінансо-
вих дослідженнях обумовила виникнення і поширення по-
нять "ринковий механізм", "господарський механізм",
"економічний механізм", "фінансовий механізм", "ме-
ханізм забезпечення" тощо. Однією з головних проблем,
яка виникає при застосуванні наведених понять у процесі
досліджень є відсутність чіткого розуміння яким чином
співвідносяться ці поняття та які взаємозв'язки існують
між ними.
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Ринковий механізм у найбільш широкому розумінні —
це механізм регулювання цін на основі збалансування по-
питу і пропозиції, темпів і пропорцій суспільного виробниц-
тва. Він направлений на вирішення таких проблем як, що і
для кого виробляти та у яких обсягах. Однак забезпечення
сталого економічного розвитку, антициклічне регулюван-
ня економіки, стримування інфляційних процесів та ін. не-
можливе без втручання держави. Процес втручання держа-
ви у регулювання економічних процесів реалізується через
господарський механізм.

Господарський механізм вчені розглядають як систему
взаємопов'язаних, взаємообумовлених форм і методів пла-
нового управління суспільним виробництвом і його струк-
турними складовими [5]. За визначенням Я. Кронрода,
господарський механізм — це механізм дії економічних за-
конів, що становить собою сукупність об'єктивних економ-
ічних форм, які виражають взаємозв'язок економічних по-
треб, стимулів, інтересів, централізованих і децентралізо-
ваних форм управління і господарювання [30, c. 247]. Ав-
тор підкреслює, що господарський механізм покликаний
підтримувати єдність між економічними потребами та інте-
ресами незалежно від форм управління і господарювання.
Це означає, що господарський механізм є не окремим утво-
ренням, а має узгоджуватися із ринковим механізмом.

Сучасні дослідники розглядають господарський ме-
ханізм як спосіб існування господарської системи, взаємоз-
в'язки між елементами системи господарювання, рушійну
силу економічного розвитку тощо. Зважаючи на те, що гос-
подарська система у сучасних умовах господарювання має
складний та розгалужений характер, виникає потреба у
деталізації механізмів управління кожною із таких складо-
вих.

Кожен механізм формується, виходячи із сутності
відповідної економічної категорії. Так, фінансовий механізм
втілює сутність фінансів, грошовий — сутність грошей, кре-
дитний — сутність кредиту, податковий — сутність податків.
За своєю природою механізм реалізації податкового потен-
ціалу ринку цінних паперів співвідноситься із поняттям
"фінансовий механізм" як частина до цілого, саме тому не-
обхідно докладніше розглянути сутність і значення фінан-
сового механізму (табл. 1, 2). Зважаючи на те, що поняття
"фінансовий механізм" вживають при дослідженні проблем
фінансів на мікрорівні (фінансовий механізм підприємств)
та макрорівні (фінансовий механізм держави) розглянемо
ці два поняття окремо.

Як видно з таблиці 1, головна відмінність між традицій-
ним та інноваційним підходом тлумачення сутності фінан-
сового механізму на мікрорівні є визначення його або як су-
купності форм, методів і важелів або як системи управлін-
ня (фінансового менеджменту). Зважаючи на те, що фінан-
совий механізм є частиною господарського, більш обгрун-
тованими є підходи, які досліджують фінансовий механізм
як систему управління.

Якщо наявна система управління, то постає питання
відносно того, що є об'єктом управління. Більшість підходів
до тлумачення сутності фінансового механізму зводять його

роль до формування і використання фінансових
ресурсів. На наш погляд, такий підхід лише част-
ково відображає сутність і значення фінансово-
го механізму, оскільки управління фінансами
навіть на мікрорівні не коректно звужувати тільки
до акумулювання і використання фінансових ре-
сурсів. Фінансовий механізм задіяний у форму-
ванні капіталу підприємства, формуванні фінан-
сового забезпечення, його диверсифікації, управ-
ління фінансовими ризиками тощо. Саме тому, на
наш погляд, більш повним є підхід, який розглядає
у якості об'єкта управління фінансові відносини.

Не менш важливим аспектом є визначення
ролі фінансового механізму як управляючої сис-
теми. У якості варіантів дослідниками визнача-
ються соціально-економічний розвиток підприє-
мства, максимізація прибутку, забезпечення
фінансової діяльності тощо. Визначення у якості
призначення фінансового механізму соціально-
економічного розвитку підприємства є сумнів-
ним, оскільки сумнівним є сам підхід застосуван-
ня до характеристики підприємства критерію
"соціально-економічний розвиток". Підприєм-
ству властивий економічний розвиток, який ха-
рактеризується через велику кількість критеріїв
і параметрів, не тільки фінансового характеру.

Звуження ролі фінансового механізму на рівні підприємства
тільки до фінансового забезпечення або максимізації при-
бутку також є некоректним, оскільки фінансовий механізм
сучасного підприємства має забезпечувати зростання його
ринкової вартості.

На відміну від підходів, які застосовуються до тлума-
чення фінансового механізму на мікрорівні, фінансовий ме-
ханізм на макрорівні більшість дослідників розглядає як
сукупність форм, методів, важелів, індикаторів (керуюча си-
стема — складова господарського механізму) за допомогою
яких здійснюється регулювання певних процесів. Розбіж-
ності спостерігаються у тому, на який об'єкт направлена дія
фінансового механізму: суспільний розвиток, фінансово-
економічні процеси, перерозподільчі відносини, ефективне
функціонування фінансів, утворення грошових коштів, за-
безпечення фінансування видатків тощо. Варто зазначити,
що кожен із згаданих об'єктів має сенс і підпадає під вплив
фінансового механізму. За такого розгалуженого підходу
виникає потреба у більш докладному дослідженні складо-
вих фінансового механізму. Спроби декомпозиції фінансо-
вого механізму вже неодноразово здійснювалися дослідни-
ками. Так, В. Іваницький і О. Мельникова, залежно від суб-
'єкта господарювання, виокремлюють фінансовий механізм
домогосподарств, фінансовий механізм підприємств, фінан-
совий механізм держави [7, с. 91]. Більш грунтовний підхід
пропонує О. Романенко, яка деталізує фінансовий механізм
за сферами та ланками фінансових відносин, виділяючи
фінансовий механізм комерційних підприємств, фінансовий
механізм некомерційних організацій і установ, страховий
механізм, механізм функціонування державних фінансів
тощо [25, c. 48]. У контексті цього підходу доречно вести
мову про існування такої складової фінансового механіз-
му, як податковий механізм та механізм реалізації подат-
кового потенціалу ринку цінних паперів.

Зазначимо, що науковці, які досліджують теоретичні
та практичні основи податкового механізму, акцентують
увагу на різних аспектах цієї категорії. Так, В. Онищенко
розглядає податковий механізм як сукупність організац-
ійно-правових форм і методів управління оподаткуванням.
С. О. Масліченко доповнює це визначення переліком та-
ких форм і методів як податкові ставки, способи оподат-
кування, податкові пільги та ін [15]. З поглядами вітчизня-
них дослідників збігається й бачення азербайджан-ського
вченого Т. Г. Аджарова, який податковий механізм розг-
лядає як "сукупність організаційно-правових норм і ме-
тодів одержання податків з урахуванням взаємодії всіх
суб'єктів відповідної частини процесу опо-даткування" [1].
Більш загальне поняття податкового механізму дає Т. Таш-
мурадов: "Налоговый механизм — государственная сила,
определяющая экономические и правовые методы регу-
лирования роста экономики стран, позволяющая населе-
нию творчески работать в бизнесе и предпринимательстве,
предупреждающая нарушения в процессе перераспределе-
ния национального дохода, устанавливающая принципы
справедливости и гуманизма на государственном и соци-
альном уровнях" [23].

Таблиця 1. Співвідношення традиційного та інноваційного розуміння
фінансового механізму на мікрорівні

Складено автором.

Традиційний підхід Інноваційний підхід 

Сукупність форм і методів формування та 
використання фінансових ресурсів для 

забезпечення фінансової діяльності підприємства 
[6] 

Система управління фінансами 

підприємства з метою 

досягнення максимально 

прибутку [11, c. 16] 

Система дії фінансових важелів, які виражаються 
в плануванні, організації, стимулюванні 
використання фінансових ресурсів. Включає 
фінансові методи, фінансові важелі, нормативне, 
законодавче, інформаційне забезпечення [3] 

Система управління 
фінансовими відносинами 

підприємства за допомогою 

фінансових методів [12] 

Система організації, планування та використання 
фінансових ресурсів. У склад фінансового 

механізму входять: фінансові інструменти, 

фінансові прийоми та методи, системи, які 
забезпечують реалізацію механізму (кадрове, 
правове, нормативне, інформаційне, технічне, 
програмне забезпечення) [9, c. 50] 

Фінансовий менеджмент, тобто 

схема управління фінансами, яка 
включає механізм управління 
фінансовими відносинами та 
грошовими фондами [2, c. 25] 

Сукупність методів реалізації економічних 

інтересів шляхом фінансового впливу на 
соціально-економічний розвиток підприємства 
[27, c. 19] 
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Т. Юткіна зазначає, що поняття "податковий механізм"
має двоїстий характер. В своїх дослідженнях вона визначає
його як [28]:

— категоріальне утворення, в певній мірі узагальнене,
яке дає уявлення про цілі і задачі податкових дій з орієнта-
цією на принципи наперед продуктивного функціонування;

— збірку загальних правових норм і спеціальних подат-
кових законодавчих правил, які регламентують процес опо-
даткування конкретної держави в певний період.

Однак концептуальним трактуванням поняття "подат-
ковий механізм", на її думку, є наступне: "налоговый меха-
низм задается как процесс реализации продуктивного по-
тенциала системы налогообложения через ее функции" [28].
На наш погляд, саме акцент на функціях податкової систе-
ми підкреслює сутність податкового механізму, не зводячи
її до простої мобілізації податкових надходжень до бюд-
жету.

Таким чином, можна припустити, що механізм реалі-
зації податкового потенціалу ринку цінних паперів втілює
сутність потенціалу ринку цінних паперів у частині оподат-
кування операцій, що здійснюються на ньому. Виходячи з
цього, механізм реалізації податкового потенціалу ринку
цінних паперів визначимо як сукупність підходів, принципів,
заходів, методів, направлених на збалансування регулюю-
чої і фіскальної функції податків стосовно операцій на рин-
ку цінних паперів. Механізм реалізації податкового потен-
ціалу ринку цінних паперів направлений не тільки на забез-

печення мобілізації податкових надходжень до бюджету,
але і на регулювання розвитку ринку цінних паперів відпо-
відно до цілей фінансової політики держави.

ВИСНОВКИ
На основі узагальнення підходів до тлумачення сутності і

ролі господарського, фінансового та податкового механізмів,
можна зробити висновки, що економічний та фінансовий ме-
ханізм співвідносяться із господарським механізмом як час-
тини до цілого. Фінансовий механізм на сучасному етапі роз-
витку економіки відіграє значну роль, оскільки сфера його
впливу охоплює всі фінансові відносини як на мікро-, так і мак-
рорівні. Багатогранність фінансового механізму обумовлює
його декомпозицію за сферами впливу, що дає підстави виок-
ремити податковий механізм (у системі фінансового механіз-
му) та механізм реалізації податкового потенціалу ринку
цінних паперів. Перспективами подальших досліджень є виз-
начення структури механізму реалізації податкового потенці-
алу ринку цінних паперів та розробка принципів її організації.

Література:
1. Аджаров Т.Г. Формирование и совершенствование

налогового механизма / Т.Г. Аджаров. — М.: Из-во РАГС,
1997. — 112 с.

2. Артус М.М. Фінансовий механізм в умовах ринкової
економіки / М.М. Артус// Фінанси України. — 2005. — №5.
— С. 54—59.

Традиційний підхід Інноваційний підхід 

Сукупність фінансових методів і форм, інструментів та 
важелів впливу на соціально-економічний розвиток 

суспільства [18, с. 55] 

Сукупність видів, форм і методів організації фінансових 

відносин  

Найважливіша складова господарського механізму, що 

відображає сукупність фінансових та економічних 
методів, способів, форм, інструментів і важелів, за 
допомогою яких здійснюється регулювання 

фінансово-економічних процесів та відносин [16, с. 35] 

Складова частина господарського механізму, сукупність 
стимулів, важелів, інструментів, форм і способів 
регулювання економічних процесів і відношень. Фінансовий 

механізм включає ціни, податки, мита, штрафи, санкції, 
дотації, субсидії, банківський кредит і депозитний відсоток, 

дисконтну ставку, тарифи [19] 

Сукупність методів та форм, інструментів і важелів 

впливу на економічний і соціальний розвиток 

суспільства в процесі здійснення розподільчих і 
перерозподільних фінансових відносин [24] 

Взаємопов’язана система методів фінансово-кредитного 

планування, фінансово-кредитних важелів і форм організації 
управління фінансами і кредитом. Схема фінансово-

кредитного включає три підсистеми (фінансово-кредитне 
планування, фінансово-кредитні важелі та організаційна 
структура і правовий режим фінансово-кредитної системи), 
сім блоків (плани і баланси, показники, норми і нормативи, 

нормативи утворення і розподілу фінансових ресурсів і 
позичкового фонду, фонду фінансового забезпечення 

відтворення і стимулювання економічного росту, органи 

управління, основні нормативні акти, які регулюють 

фінансові відносини) і понад 80 елементів (зведений 

фінансовий план держави, державний бюджет, кредитний 
план, баланс грошових доходів і витрат населення, валютний 

план та інші) [20] 

Сукупність фінансових методів і форм, інструментів і 
важелів впливу на соціально-економічний розвиток 

[25] 

Сукупність форм організації фінансових відносин, методів 

(способів) формування і використання фінансових ресурсів, 

які застосовуються суспільством у цілях створення 
сприятливих умов для економічного та соціального розвитку 

суспільства [13] 

Сукупність фінансових методів, важелів і інструментів 

та відповідної нормативно-правової бази, які у 

взаємодії забезпечують ефективне функціонування 

фінансів [22] 

Сукупність методів фінансового впливу на соціально-

економічний розвиток і система фінансових індикаторів та 
фінансових інструментів, які дають змогу оцінити цей вплив 

[14, с. 32] 

Система фінансових форм, методів, важелів та 
інструментів, які використовують у фінансовій 

діяльності держави та підприємств за відповідного 
нормативного, правового та інформаційного їхнього 

забезпечення, а також за відповідної фінансової 
політики на мікро- і макрорівні [10, с. 22] 

Сукупність форм організації фінансових стосунків, методів і 
способів (мобілізація фінансових ресурсів, фінансування, 
стимулювання), вживаних суспільством в цілях створення 
сприятливих умов для економічного й соціального розвитку 

суспільства [29, с. 163]  

Сукупність форм, методів і важелів планового 

управління фінансовими відносинами, пов’язаними з 
плануванням фінансів, утворенням, розподілом і 
використанням грошових доходів, нагромадження 

фондів, із системою фінансування видатків [17, с. 60] 

Складова частина господарського механізму, сукупність 
форм і методів, за допомогою яких забезпечується реалізація 

широкої системи розподільчих відносин, формування 
доходів і нагромаджень, формування і використання 
централізованих і децентралізованих фондів грошових 

ресурсів [4] 

Сукупність конкретних форм і методів забезпечення 
розподільчих і перерозподільчих відносин, утворення 
доходів, фондів грошових коштів [8, с. 34] 

Система встановлених державою форм, видів і методів 

організації фінансових відносин [26] 

Таблиця 2. Співвідношення традиційного та інноваційного розуміння фінансового
механізму на макрорівні

Складено автором.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Найуразливішим місцем у вітчизняного сільськогоспо-

дарського виробника, в умовах ринкової економіки, є реалі-
зація продукції. Цей процес можна розглядати і звести до
простої контактної операції товарно-грошових відносин між
виробниками сільськогосподарської продукції та спожива-
чами за умови збуту продукції напряму, а можна розглядати
як явище на ринку сільськогосподарської продукції, в якому
відбуваються розподіл і збут продукції через багатоканаль-
ну систему, адаптовану до оптового ринку. В будь-якому ви-
падку основними критеріями, що визначають дії виробників,
мають стати оптимальне співвідношення між якістю про-
дукції й рівнем ціни та надійність партнерів і зручний вид
оплати за продукцію. А основна функція інфраструктури —
це сприяння товаровиробникам у доведенні їхньої продукції
до споживачів і забезпечення ефективної її реалізації, яка
започатковується у виробників з моменту виготовлення, шля-
хом визначення певної кількості як товарної й передачі че-
рез різні формування споживачам.

Наявні канали реалізації продукції в аграрному секторі
країни ще не формують пропорційну структуру узгоджен-
ня попиту і пропозиції та встановлення репрезентативних
ринкових цін, які стали б надійним засобом забезпечення
руху продукції. Діяльність же комерційних структур-посе-
редників переважно зорієнтована на одержання максималь-
ної вигоди, що спричиняє загострення цінового диспарите-
ту і "вимивання" фінансових ресурсів у сільськогосподарсь-
ких товаровиробників.
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РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО РИНКУ ЯК
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DEVELOPMENT OF AGRARIAN MARKET INFRASTRUCTURE AS THE WAY OF INCREASING
COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті здійснено історичний генезис створення та функціонування оптових ринків сільськогосподарської
продукції в розвинутих країнах. Вказано на необхідність створення та проблемні аспекти, що стримують фор-
мування і функціонування інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції в Україні та області. Дано
оцінку сучасного стану ринку сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні. Визначено стратегічні
цілі та запропоновано організаційну модель створення оптового ринку сільськогосподарської продукції в Жи-
томирській області, перевагами якої є вищі (на 10—30 %) реалізаційні ціни, нижчі витрати на реалізацію по-
рівняно з іншими каналами продажу, отримання оперативної інформації про кон'юнктуру ринку, контроль про-
цесу торгівлі, можливість передпродажного зберігання у пристосованих для цього умовах. Враховуючи досвід
функціонування оптових ринків в Україні, запропоновано оптимальну структуру управління та підпорядку-
вання персоналу ринку.

The article dwells upon historical genesis of creation and functioning of the wholesale market of the agricultural
products in the economically developed countries. The article points out the necessity of creation of such markets, problem
aspects that restrain creation and functioning of the infrastructure of agricultural products market in Ukraine and the
region. The current state of the agricultural products market and food supplies is evaluated. Strategic targets are defined
and organization model is suggested for the creation of the wholesale market of the agricultural products in Zhitomir
region. The advantages of such products include higher selling prices (10—30%), lower costs for sales in comparison
with other channels of distribution, receipt of operational information about the business environment, sales process
control, possibility of pre-sales storage in special conditions. Optimal structure of management and subordination of the
market personnel is suggested considering the experience of functioning of the wholesale markets in Ukraine.
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Недоліки, що мають місце в системі збуту, призводять до
зниження заслуженої винагороди сільськогосподарським то-
варовиробникам, а їхня продукція несвоєчасно потрапляє до
споживача. За таких обставин нині в Україні рух продукції від
виробника до споживача мала б забезпечувати розгалужена
мережа елементів інфраструктури ринку, яка покликана ство-
рити стабільну партнерську взаємодію всіх його учасників,
вільне просування продукції, упереджувати цінові ризики та
виявляти реальні ціни і цим самим сприяти збільшенню доходів
сільськогосподарських товаровиробників.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розвиток інфраструктури й ефективність діяльності
окремих її елементів досліджувалися і широко висвітлені у
працях таких вчених, як В. Апопій, П. Березівський, В. Ва-
лентинов, Ю. Губені, Т. Дудар, С. Дусановський, О. Крисаль-
ний, М. Малік, Г. Підлісецький, П. Саблук, М. Сахацька,
В. Топіха, Г. Черевко, В. Юрчишин та ін. Проте результати
дослідження з даної проблеми ще не дають повного уявлен-
ня про оцінку стану, розвитку і можливості використання
елементів інфраструктури. Відкритими й актуальними для
дискусій залишаються проблеми взаємозв'язку економічних
і соціальних аспектів функціонування елементів інфраструк-
тури на ринках різних рівнів. Не досліджено механізми, що
формують узгоджені взаємовідносини між окремими лан-
ками інфраструктури ринку та не визначено суттєвих кри-
теріїв диференціації інституцій інфраструктури.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження тенденцій формування і

функціонування інфраструктури ринку сільськогосподарсь-
кої продукції та її окремих елементів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розвиток інфраструктури аграрного ринку є однією

з передумов якісних змін у сільському господарстві краї-
ни. Адже саме сучасні багатофункціональні об'єкти, яки-
ми є оптові ринки сільськогосподарської продукції, ста-
ють основними логістичними вузлами, що забезпечують
необхідні умови зберігання та збуту виробленої аграрія-
ми продукції.

Створення оптових ринків сільськогосподарської
продукції — це лише перший і необхідний етап перебудо-
ви каналів товарообігу. Подальший їх розвиток, як еле-
менту цілісної системи аграрної логістики, має бути ске-
рований в інноваційному напрямі. Логістика — це в пер-
шу чергу комплекс процесів з організації раціонального
просування товарів від виробника до споживача, які вклю-
чають в себе і функціонування сфери обігу товарів, фор-
мування запасів продукції, створення інфраструктури
ринку тощо. Тому оптові ринки повинні перерости в рег-
іональні аграрні центри, де покупці й продавці зможуть
не тільки продати чи купити продукцію, а й отримати по-
вний спектр послуг: підготувати товар для продажу, про-
вести розрахунки, отримати кредит, транспортні послу-
ги, дізнатися про ціни на товари, отримати інформацію
від дорадчих служб про нові технології [1].

У Резолюції Організації Об'єднаних Націй (ООН) виз-
нана необхідність створення гуртових продуктових ринків
по всьому світі в якості засобу запобігання наслідків гло-
бальної економічної кризи.

Гуртові ринки почали з'являтися на початку XX сто-
ліття в великих містах, де традиційно відбувалася торгів-
ля овочами, фруктами, квітами, тваринами та іншими
сільськогосподарськими продуктами. Наприклад, на гур-
товому ринку "Ковент-Гарден" в Лондоні продаж свіжих
продуктів почався ще в середньовіччі.

Досвід Японії показує, що тут ще в 1923 році була
розроблена та прийнята Національна політика відносно
гуртових продовольчих ринків. Закон зобов'язує місцеві
органи влади створювати такі ринки за рахунок власних
коштів в усіх містах, численністю більше 200 тис. чоловік.
Частина продукції, яка реалізується на цих ринках, ста-
новить 75 %, а морепродуктів — 85 %.

Польща — єдина з постсоціалістичних країн досягла
найбільшого успіху в розвитку гуртових ринків. В 1993—
1995 рр. Створення гуртових ринків в Польщі призвело
до появи цивілізованих і сучасних механізмів сільськогос-
подарського маркетингу. Польські регіональні гуртові
ринки являються одним з елементів організаційної струк-
тури розподілу сільськогосподарської продукції. Сьо-
годні в Польщі створено шість регіональних гуртових
ринків: "Познань", "Броніше" (Варшава), "Гданськ",
"Люблін", "Лодзь", "Вроцлав". Акціонерами ринку є:
Агентство сільськогосподарського маркетингу, Агент-
ство по реконструкції і модернізації в сільському госпо-
дарстві, Державне агентство казначейської сільськогос-
подарської власності (59,6 %), виробничі та маркетингові
кооперативи (31,8 %), місцева влада (0,4 %) і польські бан-
ки (8,2 %). Вартість будівництва ринка становить — 57 млн
дол. США.

У Франції, незважаючи на популярність супермар-
кетів, доля гуртових ринків у загальному збуті овочів
сягає 50 %. Прикладом ефективної роботи гуртових
ринків є "Рюнжі", доля ринку якого становить 60 % всьо-
го продовольчого обороту міста з річним обсягом біля 9
млрд дол. США. Він забезпечує свіжими продовольчими
товарами Париж, його область та сусідні країни. Найб-
ільший гуртовий ринок в Європі обслуговує більш як 18
млн європейців. Процвітання гуртового ринку "Рюнжі"
можна пояснити чіткою державною політикою, що на-
правлена на захист діяльності малих, середніх гуртових
на роздрібних торгівців.

Характерним прикладом, що показує роль гуртових
ринків в загальній економічній політиці держави, є Іспа-
нія. Перед вступом Іспанії в Європейський Союз був
розпочатий процес гуртового розподілу продуктів хар-
чування. Була розроблена державна програма розвитку
гуртових ринків в найбільших містах та мегаполісах.
За 3—4 роки, при підтримці місцевої влади, було ство-

рено 22 гуртових ринки, які продають свіжі продукти.
Деякі з цих ринків торгують рибою, м'ясом та квітами. Ці
ринки займають загальну площу близько 700 га. Через
гуртові ринки реалізують 65 % фруктів та овочів, та 55 %
риби і морепродуктів.

У Росії рішення про створення гуртових ринків було
прийнято в 1994 р. Вони вже працюють у Волгограді, Ас-
трахані, Тулі, Тольяті, Кемерові, Новокузнецьку, Воло-
димирі, Москві. За даними Мінсільгосппроду РФ в Росії
діяло 25 гуртових ринків. Найбільшим часом їх кількість
може бути збільшена в два рази [2].

В Україні створення гуртових ринків сільськогос-
подарської продукції пов'язано з рядом проблем. Ство-
рена інфраструктура аграрного ринку не забезпечує
просування безпосередньо товаровиробників до орган-
ізованих оптових ринків, що не дає можливості пол-
іпшити фінансово-економічний стан сільськогоспо-
дарських виробників. Головна фінансова проблема у
сільського господарства сконцентрована не тільки у
виробництві, а й у сфері збуту. Спрямування основних
товаропотоків сільськогосподарської продукції до не-
організованих комерційних каналів з непрозорими умо-
вами купівлі-продажу є головною причиною значних
фінансових втрат. Реалізуючи власну продукцію через
посередників, сільськогосподарські виробники щоріч-
но зазнають збитків. Особливо критичний стан у галузі
тваринництва. Аналіз структури роздрібних цін на яло-
вичину, свинину в торговельній мережі свідчить, що
собівартість вирощування м'яса в ціні досягає 73 %,
націнка посередників коливається від 59 до 42 %, заку-
півельна ціна — від 58 до 41 %. Отже, реалізуючи м'ясо
свинини та яловичини через посередників, виробники
щорічно зазнають збитків. Рівень збитковості по виро-
щуванню ВРХ і свиней сягає від -7 до -44,3 % в різні
роки.

Отже, говорячи про необхідність підтримки гуртових
ринків сільськогосподарської продукції, ми маємо на
увазі, в першу чергу, не підтримку "торгашів", а підтрим-
ку сільськогосподарського товаровиробника.

Сучасний стан ринку сільськогосподарської про-
дукції та продовольства в Україні характеризується:

— наявністю великої кількості дрібних товаровироб-
ників, які виробляють абсолютну більшість овочів,
фруктів, м'яса тощо;

— слабкою зорієнтованістю таких товаровиробників
на потреби ринку (споживача);

— засиллям неорганізованих посередницьких струк-
тур, які диктують закупівельні ціни товаровиробнику,
водночас, багаторазовий перепродаж товарів якими при-
зводять до завищення роздрібних цін, від чого втрати несе
споживач;

— відсутністю тривалих стабільних зв'язків у ланцю-
гу "виробник — оптовик — роздрібний продавець — спо-
живач", які не пов'язані контрактними механізмами, а
торгівля сільськогосподарською продукцією в основно-
му грунтується на особистих контактах учасників ринку
та має стихійний характер;

— значними ціновими коливаннями на сільськогоспо-
дарську продукції — річними, сезонними, регіональними;

— неконтрольованим зростання стихійної торгівлі,
посиленням тінізації обігу товарів та послуг [3].

Для більшості дрібних та середніх товаровиробників
постала проблема не тільки виростити продукцію, а й ви-
гідно її продати, отримати прибуток, щоб забезпечити
матеріальними благами свої родини, зберегти та розши-
рити виробництво. На жаль, й до цього часу зусилля вла-
ди спрямовані переважно на підтримку сільськогоспо-
дарського виробництва, а не на розвиток ринкової інфра-
структури, яка б здатна була забезпечити учасникам рин-
ку на конкурентній основі збут продукції за вигідною
ціною, швидке просування продукції до споживача, ско-
рочення втрат сільськогосподарської продукції, підви-
щення її якості, формування та стабілізацію ринкових цін
і т.д.

Таку функцію можуть і повинні виконувати оптові
ринки сільськогосподарської продукції (ОРСП). Не-
обхідність розвитку ОРСП обумовлюється також зрос-
танням масштабів товарно-грошового обігу, необхідністю
забезпечення соціальної підтримки значної частини
сільського населення, розширення сфер діяльності та
збільшення торгового обороту суб'єктів підприємницької
діяльності.
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Основними проблемними питаннями, що стримують
створення оптових ринків в Україні та області є:

— відсутність земельних ділянок, які відповідали б ви-
могам реалізації проекту;

— складність пошуку інвестиційних ресурсів (коштів)
для будівництва оптових ринків;

— відсутність компанії, яка інвестиційно спроможна
створити оптовий ринок сільськогосподарської про-
дукції.

У 2009 році уряд затвердив державну цільову програ-
му зі створення оптових сільськогосподарських ринків.
Очікувалося, що поблизу кожного обласного центру по-
будують оптовий ринок — загалом 25. Оптовий ринок
сільськогосподарської продукції покликаний скоротити
шлях від виробника до споживача, витісняючи посеред-
ників, які штучно завищували ціни на продовольство. Та
через рік Кабмін призупинив виконання програми, бо вона
передбачає фінансову допомогу з держбюджету, а голов-
ний кошторис, як відомо, страждає на хронічний дефіцит.
Водночас робота зі зведення ринків не припинилася. По-
перше, вони належать приватникам, які, бачачи прибут-
ки, знайдуть гроші для інвестицій. По-друге, всі ринки,
які отримали статус оптових, торгують оптом і вроздріб,
а відповідно, формується дві ціни.

У Мінагропроді запевняють, що в середньому ціна на
плодово-овочеву продукцію, яка продається через ОРСП,
на 40% нижча, ніж в інших мережах постачання продукції.
Наразі оптові ринки вже працюють або будуються у
містах-мільйонниках. У законі ж обгрунтована не-
обхідність появи оптових ринків у всіх містах із населен-
ням не менше 200 тисяч [4].

Україна уже зробила важливі кроки на шляху ство-
рення мережі оптових ринків сільськогосподарської про-
дукції. Статус оптового ринку сільськогосподарської
продукції надано одинадцятьом юридичним особам, зок-
рема у Львівській області — "Шувар", Київській — "Сто-
личний", Запорізькій — "Січовий", Одеській — "Гектар",
Донецькій — "Господар", Харківській — "Лелека",
Рівненській — "Шелен", Херсонській, Луганській, Мико-
лаївській областях та в Маріуполі — "Азовський",
діяльність яких уже продемонструвала свою ефек-
тивність. Передбачається, що мережа ОРСП охопить всю
територію України [5].

Необхідність розбудови оптового ринку сільськогос-
подарської продукції має на меті вирішення проблеми
збуту сільськогосподарської продукції виробниками та
професійними посередниками, з одного боку, та надання
споживачеві якісного безпечного продукту за справедли-
вою ціною, з іншої сторони.

Розбудова оптового ринку сільськогосподарської
продукції в Житомирській області передбачає:

1. Створення на регіональному рівні сучасних місць
продажу та розподілу свіжої сільськогосподарської про-
дукції за світовими стандартами та з врахуванням спе-
цифіки українського сільського господарства.

2. Об'єднання ринків на державному рівні
у мережу та налагодження каналів переміщен-
ня сільськогосподарської продукції в межах
країни для швидкого та якісного реагування
на потреби споживача в різних регіонах.

3. Впровадження нових схем експорту
вітчизняної продукції, спрощення юридич-
них процедур та створення доступних для
виробника каналів збуту продукції на закор-
доні ринки.

4. Налагодження простих та доступних
каналів імпорту сільськогосподарської про-
дукції. Спрощення та пришвидшення про-
цесів розмитнення та ввезення товару, пере-
вірка якості та сертифікація прямо на місті
продажу (розподілу), оформлення необхід-
них документів.

5. Підняття рівня обслуговування спо-
живача до світових стандартів: якість, без-
пека, асортимент, товарність продукції, об-
'єктивна ринкова ціна та сучасні умови про-
дажу продукції.

6. Створення дієвої системи контролю
якості та безпеки товару, впровадження ме-
ханізмів стимулювання виробників, які дот-
римуються норм та правил вирощування
продукції.

7. Створення центрів накопичення та передачі знань,
досвіду, інновацій, нових тенденцій у сільському госпо-
дарстві, оцінки аграрного ринку, прогнозування та ста-
тистики, ознайомлення із закордонним досвідом. Орган-
ізація та проведення навчальних та дорадчих програм,
курсів, семінарів, конференцій та обговорень на постійній
основі для всіх представників АПК.

8. Запровадження постійно діючих виставок техно-
логій, обладнання, насіння, добрив, ліній переробки та пе-
редпродажної підготовки продукції, тощо. Надання мож-
ливості виробнику отримати інформацію та побачити на
практиці, а за потреби і пройти навчання та купити необх-
ідне обладнання чи технологію.

9. Організація виставкової діяльності аграрного та
суміжних напрямів.

10. Створення осередку державних та громадських
організацій (дорадча служба, фонд підтримки фермер-
ства, тощо) з метою підтримки національного виробника.

11. Надання комплексної послуги по обслуговуван-
ню клієнта: юридичний супровід, фінансова підтримка
(кредитування, інкасація коштів, тощо), видача необхід-
них документів на продукцію, перевірка якості та надан-
ня відповідних висновків, надання інформації про тен-
денції на ринку, тощо.

12. Запровадження нових механізмів збуту сільсько-
господарської продукції: біржові та аукціонні торги, ди-
станційне визначення ціни, віртуальний торговий майдан-
чик в Інтернеті тощо.

Стратегічними цілями оптового ринку сільськогоспо-
дарської продукції є:

— розвиток наступних товарних груп: "Фрукти та
овочі", "М'ясо та м'ясопродукти", "Молоко та молокопро-
дукти", "Квіти та супутні товари";

— отримання лідируючих позицій за обсягами реалі-
зації продукції у Північно-Західному регіоні України.

Реалізація цілей має здійснюватись шляхом:
— розбудови сучасної інфраструктури ринку та зас-

тосування новітніх технологій;
— впровадження та постійного підвищення ефектив-

ності системи менеджменту якістю за вимогами міжна-
родного стандарту ISO 9001:2008;

— підвищення задоволеності клієнтів шляхом визна-
чення і виконання потреб учасників ринку;

— постійного покращення якості надання послуг, за-
побігання виникненню проблемних ситуацій та претензій
від споживачів послуг;

— вдосконалення співпраці з клієнтами та партнера-
ми;

— запозичення і використання успішного досвіду
європейських оптових продовольчих ринків для вдос-
коналення системи менеджменту якості та підвищен-
ня результативності її  функціонування.

Враховуючи світовий та вітчизняний досвід пропонує-
мо наступну організаційну модель створення оптового
ринку сільськогосподарської продукції (рис. 1).

Власні дослідження.

Транспортування 

продукції 

Збір врожаю Витрати на реалізацію 

продукції, 5 % 

Прийом товару 

Виробник 

продукції 
Веб-камера, 
телефон 

Торгівля 

Виручка від 

реалізації 

 

Покупці 

Нагляд та контроль 

Рис. 1. Організаційна модель створення оптового ринку
сільськогосподарської продукції
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Рис. 2. Організаційна структура та підпорядкування персоналу
ринку

Власні дослідження.

За домовленістю сторін та при підписані договору про
співпрацю виробник відвантажує продукцію, а ринок
приймає її на місці реалізації. Доставка продукції на ри-
нок здійснюється транспортом виробника або орендова-
ним транспортом. Прийом-передача товару здійснюєть-
ся згідно з актом після зважування та перевірки якості
продукції. З моменту підписання акту адміністрація рин-
ку приймає на себе матеріальну відповідальність за збе-
реження продукції та її продаж.

Продаж продукції здійснюється професійними про-
давцями ринку у цілодобовому режимі. Ціну встановлює
виробник дистанційно — через Інтернет або телефон. Він
контролює процес торгівлі та спостерігає за ситуацією на
ринку за допомогою веб-камери, яка встановлена у тор-
говому ряді. Облік кількості реалізованої продукції, ви-
ручки за неї та залишків здійснюється у реальному часі
за допомогою спеціалізованого програмного забезпечен-
ня. Виробник щоденно отримує добовий фінансовий звіт,
інформацію про ціни на продукцію та обсяги реалізації
на ринку за добу, асортимент, інші особливості торгівлі.
Виручка за добу перераховується на особистий рахунок
виробника того ж дня. Комісія за послугу перераховуєть-
ся виробником після закінчення реалізації товарної партії
та отримання коштів за реалізовану продукцію у повно-
му обсязі.

Організаційну структуру та підпорядкування персо-
налу ринку зображено на рисунку 2.

Перевагами запропонованої організаційної моделі
створення оптового ринку сільськогосподарської про-
дукції є:

1. Ціна на ринку вища, ніж при продажах з поля або
сховища (на 10—30 %).

2. Додатковий канал збуту продукції з можливістю
реалізації 10—40 тонн продукції за добу.

3. Витрати на реалізацію продукції не перевищують
5 % її вартості, що значно нижче від інших каналів про-
дажу.

4. Пряма зацікавленість посередника (ринку) у швид-
кому продажі продукції за вигідною ціною.

5. Відчуття ситуації на ринках регіонів через отриман-
ня щоденної інформації про: ціну, пропозицію, якість, по-
пит на продукцію, альтернативні позиції, конкурентів.

6. Зручність роботи через Інтернет та телефон. Кон-
троль процесу торгівлі у режимі On-line.

7. Повна матеріальна відповідальність
ринків за продукцію, яка прийнята на ре-
алізацію.

8. Можливість передпродажного збе-
рігання у пристосованого для цього умо-
вах.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Створення ринку дозволить зменши-
ти втрати часу і коштів товаровиробників
при збуті їх продукції, а також за раху-
нок збалансованості попиту і пропозиції
вирівняти цінові коливання та зменшити
ризики ведення бізнесу. Скорочення
кількості посередницьких операцій при
реалізації сільськогосподарської про-
дукції і продовольства, дозволить змен-
шити їх роздрібну ціну для кінцевих спо-
живачів, сприятиме покращенню безпе-
ки продуктів харчування. Соціальна
спроможність проекту передбачає ство-
рення близько 2000 робочих місць з
підвищеною оплатою праці (значно більш
високою, ніж середня заробітна плата в
регіоні).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Значна частина промисловості України є досить енер-

гоємною, в період постійного дефіциту та зростання ціни
енергоресурсів, виникає необхідність у розвитку та ви-
користанні енергії, отриманої від альтернативних джерел.
Для вирішення даної проблеми необхідно мати підготов-
лене, усталене та уніфіковане законодавство у сфері пе-
реробки відходів виробництва як одного із головних дже-
рел виробництва альтернативної енергії. Сучасний стан
технології виробництва та використання в Україні енергії
мають значний негативний вплив на довкілля. Відмова від
застарілих методів виробництва енергії на даний момент
не є можливою, однак, зараз цілком доступно та реально
знайти інші варіанти, основою яких стануть екологічно
чисті способи виробництва достатньої кількості енергії.
Все це можливо при належному законодавстві. Саме тому
актуальним стає дослідження законодавства, виявлення
правових колізій та виокремлення у нормативних актах
стимулювання даного сектору в економіці. Юридичний
аспект в альтернативній енергетиці має суттєвий вплив на
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THE IMPROVEMENT OF EXISTING RECYCLING LEGISLATION IN THE CONTEXT
OF THE ALTERNATIVE ENERGY DEVELOPMENT OF UKRAINE

Проведено аналіз діючого законодавства у сфері переробки відходів як одного із джерел виробницт-
ва та використання альтернативних джерел енергії. Досліджено соціально-політичні аспекти стимулю-
вання використання нових технологій у сфері переробки відходів виробництва як джерела альтернатив-
ної енергетики. Зроблено оцінку державної тарифної політики у сфері виробництва та використання
підприємствами альтернативних джерел енергії. Проаналізовано нормативні акти, в результаті чого ви-
явлено відсутність гнучкості та стимулювання переробки відходів та виробництва альтернативних дже-
рел енергії з боку держави. Проаналізовано стан та перспективи оподаткування підприємств, що прямо
або опосередковано задіяні в сфері альтернативної енергетики. У статті зазначаються виявлені основні
недоліки української правової бази. Наведено можливі шляхи уніфікації та імплементації європейського
законодавства.

The article analyses current legislation on recycling as one of the sources of production and use of alternative
energy sources. In addition, it investigates the socio-political aspects of promoting the use of new technologies
in the field of production waste recycling as a source of alternative energy. An estimation of the state tariff policy
in the sphere of production and use of alternative energy sources by the companies is made. As a result of the
regulatory acts analysis, a lack of flexibility and stimulation of recycling and production of the alternative energy
sources by the state is found. The current state and prospects of taxation of the companies that are directly or
indirectly involved in the field of alternative energy are investigated. The article indicates the major revealed
shortcomings of the Ukrainian legal framework. The possible ways of harmonization and implementation of the
European legislation are given.

Ключові слова: переробка відходів виробництва, законодавство, альтернативні джерела енергії, віднов-
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переробку відходів виробництва та стимулювання альтер-
нативної енергетики, сировинною базою якої є відходи
промисловості, сільського господарства, сонячна та вітро-
ва енергія тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дана проблема, незважаючи на всю свою ак-

туальність, залишається відкритою та недостатньо розк-
ритою вітчизняною наукою. Це значною мірою зумовле-
но тим, що переробка відходів виробництва як одного з
важливих альтернативних джерел енергоресурсів, є но-
вим напрямом в сучасній економіці України. Дослідження
у сфері переробки відходів в контексті розвитку альтер-
нативних джерел енергії сьогодні проводяться зазвичай
в економічному та технічному аспектах такими науковця-
ми, як Г. Гелетуха, Т. Желєзна, П. Капустенко, Л. Товаж-
нянській та ін. Юридичні аспекти питання альтернатив-
них джерел енергії, зокрема переробки виробничих
відходів, розглядають С. Свірков, А. Вершинін, С. Білоць-
кий та ін.
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Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Не дивлячись на актуальність проблеми та її все-
бічний розгляд, недостатнім являється дослідження прак-
тичного впровадження та імплементація норм законодав-
ства на конкретні об'єкти переробки відходів виробницт-
ва як на початковому етапі виробництва енергії з альтер-
нативних джерел. Недостатньо розкриті для суб'єктів гос-
подарювання питання використання дотацій та розумін-
ня державних програм стимулювання повного життєво-
го циклу альтернативної енергетики: від збору сировини
для переробки (відходів) до самого виробництва енергії.
Законодавство має певні колізії та проблемні питання, які
можуть трактуватися двояко. Відсутність державного
контролю за дотриманням законодавства у сфері альтер-
нативної енергетики та відсутність якісного контролю
ставить нові проблемні питання для науковців, вирішен-
ня яких і призведе до позитивного зрушення у сфері пе-
реробки відходів виробництва як головного постачальни-
ка сировини для альтернативної енергетики України.

МЕТА СТАТТІ
Головною метою статті є дослідження основних нор-

мативних положень законодавства України та система
державного стимулювання у сфері переробки відходів ви-
робництва як одного з напрямів розвитку альтернатив-
ної енергії, а також аналіз та виявлення основних юри-
дичних проблем, що перешкоджають реалізації потен-
ціалу еколого-економічних програм в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Чинним законодавством альтернативні джерела

енергії визначені як відновлювані джерела енергії, до яких
належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енер-
гія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу
з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних стан-
цій, біогазів та вторинні енергетичні ресурси, до яких
відносяться доменний та коксівний гази, газ метан дега-
зації вугільних родовищ, перетворення скидного енерго-
потенціалу технологічних процесів. Проблемною части-
ною є виокремлення та трактування сировини для цілей
альтернативної енергетики. Саме тому, на наш погляд, ви-
користання вторинних ресурсів (відходів основного ви-
робництва) повинно бути предметом регулювання окре-
мого закону, оскільки з них можна не лише виробляти
енергію, але й нові матеріали.

Законодавчу базу відновлюваної енергетики України,
в тому числі сектору біоенергетики, описано у Законі Ук-
раїни "Про альтернативні джерела енергії", що визначає
правові, економічні, екологічні та організаційні засади ви-
користання альтернативних джерел енергії (далі — АДЕ),
державне управління та регулювання у сфері АДЕ, особ-
ливості використання АДЕ. Закон дає визначення основ-
них термінів, таких, як альтернативні джерела енергії, аль-
тернативна енергетика, енергія, вироблена з альтернатив-
них джерел, об'єкти альтернативної енергетики, сфера
АДЕ.

На думку автора, в законі досить детально надані виз-
начення та трактування категорій в сфері АДЕ. Згідно за-
кону, альтернативні джерела енергії — це відновлювані
джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, вітро-
ва, геотермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенер-
гія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу ка-
налізаційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні енер-
гетичні ресурси, до яких належать доменний та коксів-
ний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетво-
рення скидного енергопотенціалу технологічних процесів
[2].

Наступним для аналізу є Закон України "Про альтер-
нативні види палива" [1]. На сьогодні даний нормативний
документ є найважливішим законом в сфері виробництва
та використання біомаси і біопалив. У ньому чітко визна-
чені правові, соціальні, економічні, екологічні та органі-
заційні засади виробництва (видобутку) і використання
альтернативних видів палива, а також стимулювання
збільшення частки їх використання до 20% від загаль-
ного обсягу споживання палива в Україні до 2020 року.
У Європейському союзі дана програма закріплена зако-
нодавчо та має обов'язковий характер для виконання, на
жаль, в Україні дані питання регулюються програмами

розвитку, які носять, здебільшого, рекомендаційний ха-
рактер і можуть виконуватися або не виконуватися на
розсуд суб'єктів господарювання. В Законі "Про альтер-
нативні види палива" дається визначення основних понять
в секторі біоенергетики: біомаса, біопаливо, біогаз, вироб-
ник біопалива, тверде біопаливо та ін. Наведемо основні
із визначень згідно з законом:

1) біомаса — біологічно відновлювальна речовина
органічного походження, що зазнає біологічного роз-
кладу (відходи сільського господарства (рослинництва і
тваринництва), лісового господарства та технологічно по-
в'язаних з ним галузей промисловості, а також органічна
частина промислових та побутових відходів;

2) біологічні види палива (біопаливо) — тверде, рідке
та газове паливо, виготовлене з біологічно відновлюваль-
ної сировини (біомаси), яке може використовуватися як
паливо або компонент інших видів палива;

3) альтернативні види палива — тверде, рідке та газо-
ве паливо, яке є альтернативою відповідним традиційним
видам палива і яке виробляється (видобувається) з нетра-
диційних джерел та видів енергетичної сировини.

Проблемним залишається як регулююча так і стиму-
лююча функція даного закону, дані питання винесені на
розгляд, саме тому і залишається простір для невизначе-
ності, яку потім намагаються закрити великою кількістю
інших підзаконних нормативних актів. Прикладом є те,
що згідно з Закоом України "Про електроенергетику",
який на думку автора розкриваються важливі питання пе-
реробки відходів та подальшого виробництва енергії, ос-
кільки в ньому містяться основні положення "зеленого"
тарифу на електроенергію, вироблену з відновлюваних
джерел енергії (далі — ВДЕ).

Розкриваючи сутність значення терміну "Зелений" та-
риф, автор погоджується з тим, що це є спеціальний та-
риф, за яким закуповується електрична енергія, вироб-
лена на об'єктах електроенергетики, що використовують
альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксі-
вного газів, а з використанням гідроенергії — вироблена
лише малими гідроелектростанціями [2]. В законі та по-
дальших його змінах було розділено альтернативне ви-
робництво енергії на види та для кожного виду було вста-
новлено, що величина "зеленого" тарифу розраховуєть-
ся через коефіцієнт "зеленого" тарифу [2], який є індиві-
дуальним для наступних видів виробленої енергії:

— з енергії вітру;
— з біомаси (відходів побутових, технічних сільсько-

господарських);
— з енергії сонячного випромінювання;
— малими ГЕС та іншим суб'єктами господарювання.
Необхідно зазначати, що коефіцієнт "зеленого" тари-

фу для енергії виробленої із біомаси, до якої входять і
рештки сількогосподарської продукції, промислового ви-
робництва та інші види біомаси становить 2,3.

Проводячи аналіз законодавчого підгрунтя для сти-
мулювання та пожвавлення сектора АДЕ в економіці Ук-
раїни, можна сказати, що прописаний законодавчо ме-
ханізм досить складний та може бути правильно викори-
станий у господарській діяльності підприємствами. На-
разі механізми стимулювання та розвитку сектору ВДЕ
України загалом і біоенергетики зокрема, можна розді-
лити на такі категорії:

— податкові пільги;
— "зелений" тариф на електроенергію, вироблену з

ВДЕ;
— стратегії розвитку, програми.
Розглядаючи питання податкових пільг, можна за-

значити, що даний механізм хоч і прописаний у законо-
давстві, його ефективність досить мінлива та залежна від
політичних чинників. Податкові пільги, пов'язані з вико-
ристанням ВДЕ, зафіксовано у Податковому кодексі Ук-
раїни (Закон від 02.12.2010 №2755-VI). Податковий ко-
декс України передбачає пільги на ввезення енергоефек-
тивного обладнання.

До прямих податкових пільг можна віднести те, що
від оподаткування звільняються операції із ввезення на
митну територію України:

1) устаткування, яке працює на ВДЕ, та обладнання,
матеріалів для виробництва альтернативних видів палива
або для виробництва енергії з ВДЕ;
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2) матеріалів, устаткування, комплектуючих, що ви-
користовуються для виробництва устаткування, яке пра-
цює на ВДЕ, матеріалів, сировини, устаткування та комп-
лектуючих, які будуть використовуватися у виробництві
альтернативних видів палива або виробництві енергії з
ВДЕ.

Проблемою є факт доведення та відповідності функ-
ціональних характеристик матеріалів та обладнання, які
будуть використовуватися безпосередньо для ВДЕ, мають
місце порушення та маніпулювання як з боку митних
органів, так і з боку представників бізнесу.

Розглядаючи непрямі методи податкових пільг, до
яких автором відносяться більш конкретні законодавчі по-
ложення у сфері ВДЕ, Податковий кодекс визначає особ-
ливості оподаткування прибутку підприємств, отримано-
го в зв'язку з використанням ВДЕ. Від оподаткування
звільняється 80% прибутку підприємств, отриманого від
продажу в Україні наступних товарів власного виробниц-
тва:

— устаткування, що працює на ВДЕ;
— матеріалів, сировини, устаткування та комплекту-

ючих, які будуть використовуватись у виробництві енергії
з ВДЕ;

— устаткування для виробництва альтернативних
видів палива.

Тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняються від опо-
даткування:

— прибуток виробників біопалива, отриманий від про-
дажу біопалива;

— прибуток підприємств, отриманий ними від діяль-
ності з одночасного виробництва електричної і теплової
енергії та/або виробництва теплової енергії з викорис-
танням біопалива;

— прибуток виробників техніки, обладнання, устат-
кування, визначених статтею 7 Закону України "Про аль-
тернативні види палива", для виготовлення та реконст-
рукції технічних і транспортних засобів, у тому числі са-
мохідних сільськогосподарських машин та енергетичних
установок, які споживають біопалива, одержаний від про-
дажу зазначеної техніки, обладнання та устаткування, що
були вироблені на території України.

Автором розглянуті питання оподаткування непря-
мими податками діяльності у сфері ВДЕ. Згідно з Подат-
ковим кодексом, тимчасово, до 1 січня 2019 року, звільня-
ються від сплати податку на додану вартість операції з:

1) постачання техніки, обладнання, устаткування,
визначених статтею 7 Закону України "Про альтернативні
види палива", на території України;

2) імпорту за кодами УКТ ЗЕД, визначеними статтею
7 Закону України "Про альтернативні види палива", тех-
ніки, обладнання, устаткування, що використовуються
для реконструкції існуючих і будівництва нових
підприємств з виробництва біопалива, якщо такі товари
не виробляються в Україні.

Тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня
2011 року, звільняється від оподаткування прибуток
підприємств в галузі електроенергетики від продажу елек-
тричної енергії, виробленої з ВДЕ. Електроенергія, вироб-
лена з відновлюваних джерел, звільняється від сплати збо-
ру у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на елек-
тричну і теплову енергію. Податок за земельні ділянки,
надані для розміщення об'єктів, які виробляють електрич-
ну енергію з ВДЕ, справляється у розмірі 25% від вста-
новленої величини податку.

"Зелений" тариф на електроенергію, вироблену з ВДЕ,
має значний вплив на реалізацію державної політики в
сфері альтернативної енергетики. Поняття "зеленого" та-
рифу на електроенергію, вироблену з відновлюваних дже-
рел енергії (ВДЕ), законодавчо уведено в Україні в 2008
році [4], а чинний зараз порядок його розрахунку — у
2009 році [5]. Основні положення щодо "зеленого" тари-
фу викладені в Законі України "Про електроенергетику"
(№ 575/97-ВР від 16.10.1997 р.)

Згідно з цим Законом, величина "зеленого" тарифу
для суб'єктів господарювання, які виробляють електрич-
ну енергію з біомаси, встановлюється на рівні роздрібно-
го тарифу для споживачів другого класу напруги на січень
2009 року (58,46 коп./кВт-год, без ПДВ), помноженого на
коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, вироб-

леної з біомаси. У цьому законі біомасою є продукти, що
складаються повністю або частково з речовин рослинно-
го походження, які можуть бути використані як паливо з
метою перетворення енергії, що міститься в них. Ко-
ефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробле-
ної з біомаси, встановлено на рівні 2,3. "Зелений" тариф
затверджується Національною комісією регулювання
електроенергетики України. Мінімальний "зелений" та-
риф для електроенергії, виробленої з біомаси, є фіксова-
ним і становить (без ПДВ) 134,46 коп./кВт-год (12,39 євро-
центів/кВт-год). Він не може зменшитися, але може
збільшитися у випадку, якщо курс євро до гривні
збільшиться у порівнянні з курсом, який був станом на
01.01.2009 (1085,5460 гривень за 100 євро).

Порівняння величини "зеленого" тарифу для біомаси
в Україні з європейськими показує, що він є достатньо
великим. Так, наприклад, він є більшим майже у всіх ви-
падках, ніж "зелений" тариф в Німеччині. Але треба усв-
ідомлювати, що це порівняння є умовним, бо в Україні
"зелений" тариф є однаковим для всіх видів і потужнос-
тей установок на біомасі, тоді як в Німеччині існує дуже
детальна градація по видах біомаси, потужностях уста-
новок та видах технологій. Практика диференційовано-
го "зеленого" тарифу є загальноприйнятою в Європі,
тому можна очікувати, що в майбутньому Україна та-
кож прийде до даної системи.

Якщо порівнювати діапазон "зеленого" тарифу для
всіх ВДЕ в Україні з європейськими показниками, то вид-
но, що український "зелений" тариф займає приблизно
середню позицію. Аналіз динаміки змін роздрібних та-
рифів на електроенергію для споживачів та "зеленого"
тарифу на електроенергію з біомаси показує, що роздрібні
тарифи ростуть майже щомісячно, а "зелений" тариф ко-
ливається в залежності від курсу євро. Загальною тенден-
цією є поступове зближення величин роздрібних тарифів
та "зеленого" тарифу. З цього можна зробити висновок,
що чим раніше об'єкт відновлюваної електроенергетики
буде збудований і уведений в експлуатацію, тим більше
вигоди він отримає від застосування "зеленого" тарифу.

Проводячи аналіз сучасних програм для стимулюван-
ня даного сектору економіки, можна сказати, що програ-
ми є більше декларативними документами, ніж практич-
ними. Зараз в Україні розроблено ряд програм та стра-
тегій стосовно підтримки перспективного розвитку сек-
тору ВДЕ. Деякі з них є діючими, інші знаходяться в ста-
тусі проекту. Серед чинних треба зазначити такі докумен-
ти:

— Концепція цільової науково-технічної програми
розвитку виробництва та використання біологічних видів
палива (2009);

— Державна цільова економічна програма енергое-
фективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв
з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів
палива на 2010—2015 рр.

Згідно з Концепцією цільової науково-технічної про-
грами розвитку виробництва та використання біологіч-
них видів палива (2009), виконання Програми дасть змо-
гу:

1) встановити понад 70 тис. одиниць сучасних енер-
гоефективних котлів загальною тепловою потужністю
9180 МВт, замістити до 5 млрд м3/рік природного газу;

2) збільшити обсяги використання біогазу, отримано-
го з гною, до 130 млн м3;

3) зменшити обсяги викидів діоксиду вуглецю на 9
млн т/рік; викидів метану — на 3 млн т/рік.

Строк виконання Програми — 2010—2014 роки. Фі-
нансування Програми передбачається здійснювати за ра-
хунок коштів державного, місцевих бюджетів, інвестицій
та інших джерел. Орієнтовний обсяг коштів, необхідних
для виконання Програми, становить 7 478,19 млн грн.

Метою Державної цільової економічної програми
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енер-
гоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернатив-
них видів палива на 2010—2015 рр [8] є оптимізація струк-
тури енергетичного балансу держави, у якому частка
енергоносіїв, отриманих з ВДЕ та альтернативних видів
палива, становитиме у 2015 році не менш як 10%, шляхом
зменшення частки імпортованих викопних органічних
видів енергоресурсів, зокрема природного газу, та замі-
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щення їх альтернативними видами енергоресурсів, у тому
числі вторинними, за умови належного фінансування
Програми.

Серед іншого, програма передбачає реалізацію про-
ектів з будівництва установок, що працюють на твердому
біопаливі (791 МВт), на біогазі (111 МВт), будівництво ус-
тановок для генерації електроенергії з використанням
енергії біомаси (461,5 МВт).

У статусі проекту знаходиться Концепція Державної
цільової науково-технічної програми розвитку та вико-
ристання відновлюваних джерел енергії в Україні на пер-
іод до 2030 року, яка розроблена Державним агентством
з енергоефективності та енергозбереження України. По-
зитивним можна назвати те що, ведуться роботи по онов-
ленню Енергетичної стратегії України на період до 2030
року.

Національна комісія регулювання електроенергети-
ки України встановлює тарифи на електричну та теплову
енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та когене-
раційних установках і установках з використанням нетра-
диційних або відновлюваних джерел енергії. Тарифи на
теплову енергію, що виробляється з використанням тра-
диційних джерел енергії, встановлюються Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг [12].

Розглянемо більш детально порядок розрахунку та-
рифів на електричну та теплову енергію, що виробляєть-
ся ТЕЦ/установкою з використанням ВДЕ, який визна-
чено в "Порядку розрахунку тарифів на електричну та
теплову енергію, що виробляється ТЕЦ, ТЕС АЕС та на
установках з використанням нетрадиційних або понов-
люваних джерел енергії" [11] (далі — Порядок розрахун-
ку тарифів). Ця процедура застосовується НКРЕ при зат-
вердженні або перегляді тарифів та поширюється на
суб'єктів господарювання, які здійснюють або мають
намір здійснювати підприємницьку діяльність з виробниц-
тва електричної та теплової енергії.

Для отримання тарифу на виробництво електрое-
нергії на ТЕЦ/з ВДЕ власник установки подає до НКРЕ
матеріали, повний перелік яких наведено у Порядку роз-
рахунку тарифів. Зокрема ці матеріали включають:

1. Розрахунок тарифів на виробництво електричної
та теплової енергії.

2. Розрахунок витрат на виробництво одиниці про-
дукції.

3. Пояснювальну записку з детальною інформацією
про ліцензіата та обгрунтуванням тарифів на електричну
та теплову енергію.

4. Розрахунки тарифу на кожний місяць розрахун-
кового періоду згідно з Додатком 3 до Порядку розра-
хунку тарифів.

5. Розрахунки питомих витрат умовного палива на ви-
робництво електричної та теплової енергії (для ТЕЦ, ТЕС
та установок з використанням нетрадиційних або понов-
люваних джерел енергії) у відповідності до діючих нор-
мативно-технічних документів (ГКД 34.09.108-98 "Мето-
дика розподілу витрат палива на теплових електростанц-
іях на відпущену електричну і теплову енергію при їх ком-
бінованому виробництві", СОУ-Н МПЕ 40.1.09.151:2005
"Складання енергетичних характеристик устаткування,
порядок визначення нормативних питомих витрат та за-
ощадження палива на енергопідприємствах. Методичні
вказівки" та інші).

6. Розрахунок палива на плановий період (у фізич-
них та грошових одиницях виміру).

Тарифи на електричну та теплову енергію ліцензіату
затверджуються, як правило, на термін не менший 1 року.
В Україні виробництво електроенергії з біомаси стиму-
люється "зеленим" тарифом. "Зелений" тариф — спеціаль-
ний підвищений тариф, за яким виробник може продава-
ти електроенергію, вироблену з біомаси. "Зелений" тариф
встановлюється НКРЕ згідно з "Порядком установлення,
перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для
суб'єктів господарської діяльності" [9]. "Зелений" тариф
діє в Україні з 2009 року і встановлюється до 1 січня 2030
року.

Величина "зеленого" тарифу в залежності від поточ-
ного курсу євро переглядається НКРЕ щомісячно для
кожного суб'єкта господарювання. Якщо курс євро на

дату перегляду менше такого на 01.01.2009, то "зелений"
тариф залишається на рівні мінімального. Якщо курс євро
більше такого на 01.01.2009, то "зелений" тариф пропор-
ційно збільшується. Він розраховується шляхом множен-
ня мінімального значення (тобто величини "зеленого" та-
рифу на 01.01.2009) на поправочний коефіцієнт, який є
відношенням поточного курсу євро до такого на 01.01.2009
р.

Наразі "зелений" тариф на електроенергію з біомаси
в Україні отримують дві компанії: ВАТ "Кіровоградолія"
і ТОВ "Смілаенергопромтранс". На березень 2012 року
"зелений" тариф на електроенергію з біомаси встановле-
но на рівні 34,46 коп./кВт-год. Коефіцієнт "зеленого" та-
рифу, через який розраховується величина тарифу, не є
постійним і поступово зменшується.

Державою законодавчо гарантовано на весь термін за-
стосування "зеленого" тарифу закупку всієї електрое-
нергії, виробленої на об'єктах відновлюваної електрое-
нергетики, і не проданої споживачам за прямими догово-
рами. Також гарантується розрахунок за таку електрое-
нергію у повному обсязі у встановлені строки. На тепло-
ву енергію, вироблену з біомаси, в Україні не існує спец-
іальних ("зелених") тарифів.

Однією з головних проблем реалізації будь-якого біо-
енергетичного проекту є питання залучення інвестицій.
Тут необхідно використовувати спеціальні інструменти
фінансування. Такими інструментами можуть бути спец-
іалізовані програми, що фінансуються Європейським Бан-
ком Реконструкції та Розвитку (ЄБРР), Міжнародною
фінансовою корпорацією та іншими фінансовими орган-
ізаціями, а також реалізація проекту в рамках механізмів
Кіотського Протоколу.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Результати проведеного дослідження дають автору
можливість зробити наступні висновки: досягнення ви-
сокого рівня еколого-економічної ефективності об-
'єктами альтернативної енергетики майже неможливо че-
рез існуючі проблеми в законодавстві та низку політич-
них перепон у механізмі правового регулювання цієї га-
лузі. Усунення помилок та чітка імплементація чинних за-
конодавчих актів та прийняття нових, що в кінцевому ра-
хунку дасть змогу уникнути низки практичних проблем.

У першу чергу, удосконалення потребує порядок от-
римання "зеленого тарифу". Наразі він є занадто трива-
лим та забюрократизованим. Крім того, останні зміни у
спеціальному законодавстві стосовно української скла-
дової перешкоджатимуть залученню іноземних інвес-
тицій, що негативно позначиться на розвитку галузі. На-
дання такого тарифу передбачено лише щодо збудованих
та прийнятих в експлуатацію об'єктів. Вважаємо, що га-
рантія надання такого тарифу повинна бути вже на по-
чатковому етапі будівництва і виступати додатковим сти-
мулом для інвесторів.

Удосконалити порядок підключення об'єктів альтер-
нативної енергетики можна за рахунок прийняття нор-
мативно-правових актів, які б визначали єдиний порядок
та пріоритет об'єктів альтернативної енергетики віднос-
но інших об'єктів енергетики на підключення до електрич-
них мереж. Також при експлуатації об'єктів альтернатив-
ної енергетики має враховуватись значна залежність від
природних умов. Для забезпечення збалансованої подачі
електроенергії в електричну мережу повинні бути
відповідні системи акумулювання виробленої енергії.
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ВСТУП
Ринкові умови господарювання, запровадження комер-

ційних засад у діяльність підприємства потребують нових
підходів до формування фінансових ресурсів на відтворен-
ня основних засобів сільськогосподарських підприємств.
Так, нині збільшується значення прибутку, амортизаційних
відрахувань та позичкових коштів у формуванні фінансо-
вих ресурсів підприємств. Раціональна організація обліко-
вої політики на підприємстві, в частині відтворення основ-
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У статті узагальнено теоретико-методологічні підходи до визначення ролі облікової політики у фор-
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управління господарською діяльністю підприємства та стратегія його розвитку на тривалу перспективу.
Управління наявністю та використанням основних засобів вимагають від сільськогосподарських
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них засобів, є важливою ланкою його фінансового управлі-
ння і дає можливість керівництву підприємства розширити
виробництво.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Впровадження науково-технічних досягнень у вироб-

ництво, вирішення соціально-економічних проблем стає
можливим за умови здійснення ефективної інноваційної
політики, складовою якої є амортизаційна політика, що ви-
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ступає важливим інструментом активізації інноваційної
діяльності підприємств в умовах ринкової економіки. Об-
грунтована амортизаційна політика дає змогу стимулюва-
ти зростання інвестицій, запроваджувати інноваційні тех-
нології і позитивно впливати на ефективність виробницт-
ва.

На сьогоднішній день відбувається становлення ринко-
вих відносин в Україні і дедалі виразнішими стають основні
риси притаманні ринку — організація виробництва, конку-
рентоспроможність продукції, оперативність і ризик в прий-
нятті рішень. Важливою складовою загального механізму
управління виробничо-господарською діяльністю сільсько-
господарських підриємств, виходячи з досвіду країн з роз-
виненими ринковими відносинами, є уміло сформована об-
лікова політика.

Правильна побудова облікової політики має важливе
значення для кожного суб'єкта господарювання, а особли-
во тих підприємств і організацій, що працюють на комерц-
ійних засадах і визначають рівень розвитку економіки краї-
ни.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є узагальнення теоретичних засад

ролі облікової політики у формуванні амортизаційних відра-
хувань як джерела відтворення основних засобів.

Загальною основою дослідження є діалектичний метод
і системний підхід до вивчення економічних і управлінсь-
ких процесів у системі організації облікової політики
сільськогосподарських підприємств в процесі відтворення
основних засобів, методи індукції, дедукції та моделюван-
ня.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню проблем формування та реалізації обліко-

вої політики підприємств присвячені роботи багатьох
вітчизняних науковців: М. Білухи, Ф. Бутинця, Г. Кірейце-
ва, Ю. Кузьмінського, М. Кужельного, В. Лінника, М. Пуш-
кара, В. Сопка, В. Швеця. Водночас, глибокі структурні зміни
в економічному механізмі вимагають постійного вдоскона-
лення методології організації облікової політики на
сільськогосподарських підприємствах.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Відтворення основних засобів — це процес їх безперер-

вного відновлення. Відтворення основних засобів буває двох
видів: просте й розширене. При простому відтворенні
здійснюється заміна окремих частин основних засобів або
заміна старого устаткування на аналогічне, тобто віднов-
люється колишня виробнича потужність сільськогоспо-
дарського підприємства. Кругообіг основних засобів в про-
цесі простого відтворення представлено на рисунку 1.

При розширеному відтворенні відбувається кількісне і
якісне відновлення основних засобів, форми якого пред-
ставлено на рисунку 2.

Необхідність розшире-
ного відтворення диктуєть-
ся умовами роботи на рин-
ку та інтенсивністю конку-
ренції.

Основними джерелами
самофінансування з метою
розширення і розвитку ви-
робництва є нерозподіле-
ний (реінвестований) при-
буток та амортизаційні
відрахування.

Розуміння сутності та
необхідності відтворення
основних засобів сільсько-
господарського підприєм-
ства неможливе без розк-

риття бухгалтерського аспекту організації обліково-аналі-
тичної роботи підприємства в частині відтворення основ-
них засобів. Одним із основних внутрішніх документів будь-
якого підприємства, який визначає порядок ведення бухгал-
терського обліку є облікова політика, яка розробляється
виключно на основі положень (стандартів) бугалтерського
обліку та інших нормативно-правових актів у сфері бухгал-
терського обліку та фінансової звітності.

Формування облікової політики — це важливий етап у
процесі виробничо-господарської діяльності підприємства,
оскільки від прийнятих облікових оцінок залежить фінан-
совий результат діяльності підприємства.

Поняття "облікова політика" (accounting policy) у
міжнародну практику обліку офіційно введено в 1975 р. із
запровадженням Міжнародного стандарту бухгалтерсько-
го обліку 1 "Розкриття облікової політики" [8].

Згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV
та Національним положенням (стандартом) бухгалтерсько-
го обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" об-
лікова політика підприємства — це сукупність принципів,
методів і процедур, що використовуються підприємством
для складання та подання фінансової звітності [13].

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо обліко-
вої політики підприємства затверджених наказом Міністер-
ства фінансів України від 27 червня 2013 р. № 635 підприє-
мство самостійно на основі національних положень (стан-
дартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-пра-
вових актів з бухгалтерського обліку визначає за погоджен-
ням з власником або уповноваженим ним органом відповід-
но до установчих документів облікову політику підприєм-
ства, а також зміни до неї. Облікова політика може врахо-
вувати організаційно-правову форму підприємства, галузеві
особливості економічної діяльності, обсяги виробництва
тощо [7].

Проблеми облікової політики досліджувалися у
працях вітчизняних і зарубіжних вчених. Так, Білуха М.Т.
тлумачить облікову політику як спосіб ведення облікового
процесу [1, с. 251].

Бутинець Ф.Ф. відмічає, що облікова політика — це не
просто сукупність способів ведення обліку, обраних відпо-
відно до умов господарювання, а й вибір методики обліку,
яка дає змогу використовувати різні варіанти відображен-
ня фактів господарського життя. В широкому розумінні її
можна визначити як управління обліком, а у вузькому — як
сукупність способів ведення обліку (вибір підприємством
конкретних методик ведення обліку) [9, с. 51].

Безруких П.С. стверджує, що облікова політика являє
собою вибір підприємством конкретних методик, форм, тех-
ніки ведення і організації бухгалтерського обліку, виходя-
чи з встановлених правил і особливостей діяльності (органі-
заційних, технологічних, чисельності і кваліфікації обліко-
вих кадрів, рівня технічного оснащення бухгалтерії) [2, с.
438].
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Методичні елементи облікової політики в частині відтво-
рення основних засобів визначають способи ведення бух-
галтерського обліку, які суттєво впливають на формування
основного капіталу сільськогосподарського підприємства.
Вибір оптимального сполучення елементів облікової пол-
ітики для цілей відновлення виробничої потужності підприє-
мства грунтується на використанні критеріїв, які дозволя-
ють моделювати вплив цих елементів на відновлення основ-
них засобів. Таким чином, процес формування облікової
політики має включати ряд послідовних етапів (рис. 3), по-
чинаючи з вирішення організаційних питань відтворення
основних засобів за рахунок амортизацйійних відрахувань
та закінчуючи висвітеленням питань зміни облікової пол-
ітики.

Особливо важливе значення в механізмі відтворення
основних засобів має амортизація, оскільки вона, з одного
боку, є елементом виробничих витрат, що включається в
собівартість продукції, а з іншого — є джерелом коштів для
реновації основного капіталу нерідко на якісно новій основі.
Водночас вона відображає специфіку руху його вартості і
розглядається як важлива складова управління процесом
відтворення, що розширює можливості держави в напрям-
ку регулювання амортизаційної, а відповідно і податкової
політики підприємства.

Амортизаційна політика, що сьогодні проводиться в
Україні є недосконалою, про що свідчить наявність тенденції
збільшення ступеня зносу основних засобів, який є загаль-
ним показником стану основних засобів або, як його нази-
вають, коефіцієнт зношеності. Аналіз свідчить, що в
сільському господарстві спостерігається тенденція зростан-
ня цього показника. Так, ступінь зносу основних засобів
2012 р. становив 34,6 %, проти 32,6 % у 2011 р.

Як відомо, просте відтворення основних засобів на
підприємстві має здійснюватися лише в сумі нарахованої
амортизації на об'єкти основних засобів. Водночас в сучас-
них умовах господарювання сума нарахованої амортизації
знецінюється під впливом інфляційних процесів, тому для
простого відтворення доводиться підприємству купувати
все менше основних засобів, оскільки їх вартість стрімко
зростає з року в рік. Тому суб'єктам господарювання необ-
хідно спрямувати свої зусилля на створення такої системи
управління, щоб здійснювати відтворення основних засобів
в такій сумі, яка дозволила б купити за неї аналогічний
об'єкт основних заосбів у майбутньому.

Для обліку зносу основних засобів, накопичення необ-
хідних амортизаційних сум та розрахунку собівартості ви-
готовленої продукції існують норми амортизації. Норма
амортизації — це розмір щорічних амортизаційних відра-
хувань від вартості основних засобів. Норми амортизації,
які використовуються на підприємстві, мають бути економ-
ічно обгрунтованими і спрямованими на своєчасне відтво-
рення основних засобів.

Аналіз відтворювальних процесів у сільському госпо-
дарстві, свідчить, що амортизаційні відрахування, відносно

вартості основних засобів
знаходяться на рівні 4,6—5,6
%, що не дає можливості
простого відтворення основ-
них засобів, оскільки даний
показник повинен бути на
рівні 20—25 %.

Ефективне просте від-
творення основних засобів
потребує великих зусиль з
боку підприємства. Необхід-
но зуміти повернути кошти
таким чином, щоб мати мож-
ливість відновити втрачені
внаслідок спрацювання ак-
тиви та продовжити ефек-
тивно працювати з метою
отримання позитивного
фінансового результату,
максимізації прибутку та
суспільної користі. Цю роль
на підприємстві покликана
виконувати амортизація,
один із основних елементів
облікової політики.

Елементи облікової по-
літики підприємства стосу-
ються практично усіх скла-

дових активів, забезпечення, доходів і витрат, інших об'єктів
обліку. Можна сказати, що всі елементи облікової політи-
ки підприємства впливають так чи інакше на фінансові ре-
зультати.

Одним із найвпливовіших елементів облікової політики
на фінансовий результат діяльності підприємства є вибір
методу нарахування амортизації. Відповідно до Положен-
ня (Стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби",
встановлені такі методи нарахування амортизації: прямол-
інійний, зменшення залишкової вартості, прискореного
зменшення залишкової вартості, кумулятивний та виробни-
чий [12]. Прийняття Податкового кодексу України макси-
мально наблизило податковий облік до бухгалтерського, і
тому був відмінений податковий метод нарахування амор-
тизації. Тепер відповідно до Податкового кодексу України
в податковому обліку методи нарахування амортизації по-
вністю відповідають бухгалтерським методам, що перелічені
в П(С)БО 7 "Основні засоби" [11]. Податковий кодекс Ук-
раїни заклав перехід від групового до пооб'єктного обліку
основних засобів, тому і нарахування амортизації буде
здійснюватись щомісячно (сума амортизації за розрахун-
ковий квартал відповідає добутку місячної суми амортиза-
ційних відрахувань на три місяці) та пооб'єктно.

Основним нормативним документом, що регламентує
облік основних засобів та їх відображення у міжнародній
фінансовій звітності, є МСБУ (IAS) 16 "Основні засоби", а в
українському — П(С)БО 7 "Основні засоби" та Податковий
кодекс України. Між МСФЗ та П(С)БО в частині відобра-
ження основних засобів дуже багато спільного, водночас є
й відмінності.

Так, у П(С)БО чітко визначені класи основних засобів,
а ще більш деталізована на їх основі класифікація у Подат-
ковому кодексі, тоді як у МСФЗ наведені лише приклади
можливих класів основних засобів.

Також, у П(С)БО 7, як і у МСФЗ 16, строки корисного
терміну експлуатації та нарахування амортизації залишені
на розсуд підприємства, водночас, варто при їх визначенні
зважати на вимоги податкового законодавства.

В українському законодавстві нарахування амортизації
починається з місяця, що настає за місяцем, в якому об'єкт
основних засобів став придатним для корисного викорис-
тання, крім виробничого методу, амортизація якого почи-
нається одразу. Проте в МСФЗ такої чіткої норми початку
нарахування та періодичності нарахування зносу немає.

Метод амортизації на підприємстві визначається нака-
зом про облікову політику і може переглядатися в разі зміни
очікуваного способу отримання економічних вигод. Нара-
хування амортизації за новим методом починається з міся-
ця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну
методу амортизації.

Щодо найкориснішого або найдоцільнішого з методів
нарахування амортизації, то не існує єдиної думки. Так,
наприклад, на думку С. Єленчук, найбільш прийнятним
для української економіки є прямолінійний метод [6, с. 206].

Рис. 3. Порядок формування облікової політики для цілей відтворення виробничої
потужності сільськогосподарського підприємства
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Н. Горицька стверджує, що найкориснішим для підприємств
кумулятивний метод [4, с. 10]. С. Євтушенко вважає, що
найбільш придатним до практичного застосування (в
сільськогосподарських підприємствах) є метод прискорено-
го зменшення залишкової вартості [5, с. 12].

Н. Виговська дотримується думки, що якщо основні за-
соби приносять більші доходи на початку строку їх корис-
ної служби, то найдоцільніше застосовувати методи при-
скореної амортизації [3, c. 12].

Водночас кожен метод нарахування амортизації має
свої переваги та недоліки. Так, перевагою прямолінійного
методу є простота розрахунку амортизації, а також мож-
ливий рівномірний розподіл амортизації для кожного
звітного періоду, що дає можливість зіставляти собівартість
продукції, що виготовляється, з доходами від її реалізації.
При цьому показники фінансових результатів не будуть
коливатися в різних періодах за більш-менш аналогічних
умов виробничого процесу. При застосуванні цього методу
не береться до уваги моральний знос основних засобів і, з
огляду на їх експлуатацію, фактор збільшення витрат на
ремонти, найбільший в останні роки експлуатації.

Основною перевагою прискореного методу нарахуван-
ня амортизації є накопичення значної суми коштів, які
потрібні для відтворення основних засобів протягом пер-
ших років їх використання, коли виконується значна
кількість ремонтів і відповідно збільшуються витрати на їх
здійснення.

Виробничий метод амортизації базується на передба-
ченні, що функціональна корисність основних засобів за-
лежить не від часу, а від результатів їх використання. Ра-
зом з тим, на термін корисної служби впливає кількість про-
дукції, які підприємство планує виготовити, використову-
ючи наявні засоби праці. Недолік цього методу полягає у
тому, що в умовах нестабільності ринкової економіки дуже
важко передбачити обсяги продукції на майбутні періоди.

На нашу думку, найдоцільнішими методами нарахуван-
ня амортизації є застосування прискорених методів аморти-
зації. Це дає змогу підприємствам акумулювати в своєму роз-
порядженні більше грошових ресурсів, що покращує їх фінан-
сове становище, і посилити виробничо-технічний потенціал.

Отже, стимулююча функція амортизації проявляється
у створенні умов для прискореного оновлення основних
засобів. Тому нова амортизаційна політика повинна стиму-
лювати суб'єктів господарювання до використання приско-
реної амортизації та її інвестійного спрямування.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Відтворення основних засобів є системним процесом,
ефективне управління яким дає можливість забезпечувати
стабільне функціонування суб'єкта господарювання, успі-
шну реалізацію виробничої політики підприємства.

Ефективність діючої облікової політики сільськогоспо-
дарського підприємства з точки зору виконання нею
функцій оптимізації джерел відтворення основних засобів
повинна визначатися на основі вибору оптимального мето-
ду нарахування амортизації, щодо якого підприємство має
можливість вибору.

Таким чином, формальний підхід до складання обліко-
вої політики негативно позначається насамперед на фінан-
сових результатах та неефективному використанні аморти-
заційних відрахувань з метою відновлення виробничої по-
тужності підприємства. Отже, ефективна фінансова
діяльність будь-якого підприємства неможлива без доско-
нало продуманої облікової політики в цілому та її не-
від'ємної складової — амортизаційної облікової політики.

Перспективою подальших досліджень у напрямі вико-
ристання облікової політики є розробка методики оцінки її
ефективності та впливу інноваційних процесів на зміну ха-
рактеру відтворення основних засобів сільськогосподарсь-
ких підприємтсв.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних складних економічних, політичних та со-

ціальних умовах в Україні, коли стрімко змінилася влада,
коли відбулися зміни в географічному складі території дер-
жави, а також в умовах збройного конфлікту на Сході краї-
ни питання конкурентної політики для нашої країни стоїть
досить гостро з одного боку. Трансформаційні зміни в еко-
номіці України висувають нові вимоги до поведінки учас-
ників ринкових відносин у зовнішньому й внутрішньому се-
редовищі з іншого боку. Ці зміни стосуються широкого спек-
тру видів діяльності та галузей усіх сфер економіки Украї-
ни. В умовах монополізації ринків, яка зараз притаманна
нашій державі, конкурентна поведінка суб'єктів господарю-
вання залежить від сформованого в країні конкурентного
середовища, стан якого визначається якістю антимонополь-
ного регулювання. А також набирає актуальності питання
розвитку міжнародних зв'язків України, бо на сучасному
етапі наша країна самостійно з накопиченими проблемами
справитися не може.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні аспекти категорій "конкурентна політика",
"конкурентне середовище" знайшли відображення у працях
таких провідних учених-економістів, як А. Сміт, Д. Рікардо,
М. Портер, Б. Беквіт, Е. Чемберлін, І. Бланк, А. Волченко
та Т. Бень, В. Лагутін, Б. Марков, Г. Филюк, З. Борисенко,
Н., Станько, Н. Тарнавська та ін. Тим не менше, незважаю-
чи на значний науковий доробок у галузі конкурентної полі-
тики, це питання потребує постійного вдосконалення й ре-
гулювання, що викликано безперервними новаціями ринків,
видозміною форм власності та іншими впливовими чинни-
ками.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є дослідження теоретичних ос-

нов формування конкурентної політики та особливостей
антимонопольного регулювання в сучасних умовах еконо-
мічного розвитку в Україні, а також обгрунтування основ-
них проблем взаємодії та взаємоузгодження двох видів дер-
жавної економічної політики на сучасному етапі інтеграції
української економіки у світовий економічний простір.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні, коли наша держава намагається стати повноп-

равним членом світового співтовариства, вийти на світовий
торговий простір як конкурентоспроможний учасник, пи-
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тання конкурентної політики є актуальним і потребує не-
гайного вирішення. Темпи розвитку світових ринків дуже
динамічні, і тому Україна повинна намагатися іти бік о бік з
найрозвиненішими країнами світу.

 Для досягнення поставлених цілей, щодо підтримки кон-
курентної політики держави, на законодавчому рівні було
прийнято програму економічних реформ на 2010—2014 роки
"Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава", а також загальнодержавної програми
розвитку конкуренції в Україні на 2014—2024 рр. [1].

Під час вирішення питання щодо створення ефективної
конкурентної політики буде з'являтися багато проблем, які
потребують негайного вирішення. Так, треба на законодав-
чому рівні чітко і правильно сформулювати цілі, принципи та
завдання конкурентної політики держави. Аналіз законодав-
чих актів показав, що в нашому законодавстві відсутній термін
"конкурентна політика держави". Нижче приведено прикла-
ди трактування конкурентної політики в різних законодав-
чих актах, але ми побачили, що чіткого поняття не існує.

У нормативно-правовому акті, а саме в Законі Ук-
раїни "Про захист економічної конкуренції" конкурентну
політику називають "політикою в сфері захисту економіч-
ної конкуренції" [2, c. 64]. У своїх роботах професор Киї-
вського національного університету імені Тараса Шевчен-
ка Г. М. Филюк конкурентну політику трактує як частину
економічної політики, як комплекс методів, принципів, спо-
собів та інструментів держави, спрямованих на попереджен-
ня та безпосереднє припинення порушень антимонополь-
ного законодавства, створення і захист ефективного кон-
курентного середовища, розвиток добросовісної конку-
ренції між господарюючими суб'єктами [3, c. 100].

Ст.10 Господарського кодексу України конкурентну
політику держави також трактує, як економічну політику
держави. Дана стаття також відображає основні напрями
економічної політики держави (рис. 2) [4, c. 144].

У господарському кодексі чітко і точно відображені на-
прями економічної політики, реалізація яких робить еко-
номіку нашої країни конкурентоспроможною на світовому
ринку. Але, на жаль, сьогодні перед державою постала низ-
ка питань у зв'язку зі скрутним економічним, політичним та
соціальним становищем. Військовий конфлікт, який почав-
ся та продовжується на Сході України, став причиною ба-
гатьох змін в економіці країни. З перерахованих вище на-
прямів економічної політики зараз найбільш актуальними є
валютна політика та зовнішньоекономічна політика.

Державне регулювання валюти має стати одним з най-
важливіших етапів при формуванні економічної політики дер-



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

131www.economy.in.ua

жави. Здешевлення гривні ми спостерігаємо з початку року.
Національний банк України намагається підтримати націо-
нальну валюту введенням відповідних правил та порядків.

Так, ми знаємо, що ще з 1993 року на державному рівні
було визначено державне регулювання валютної політики
декретом Міністерства фінансів України "Про систему ва-
лютного регулювання і валютного контролю". Зараз ситуа-
ція, коли НБУ взяло на себе повністю регулювати валютну
політику, першим кроком стало прийняття постанови прав-
ління НБУ "Про заходи щодо діяльності банків та прове-
дення валютних операцій" в лютому 2014 року. Було взято
під контроль та обмежено кількість валютних операцій. Вве-
лись обмеження на покупку валюти фізичним та юридич-
ним особам [5].

Окрім проведення валютної політики для врегулюван-
ня економічної ситуації, значну увагу треба приділити і зов-
нішньоекономічній політиці.

З огляду на це, вирішального значення на сучасному
етапі розвитку української економіки набуває активна
діяльність уряду щодо узгодження цілей конкурентної та
зовнішньоекономічної політик з метою розвитку ефектив-
ної конкуренції на внутрішньому ринку, підвищення кон-
курентоспроможності вітчизняних товаровиробників і еко-
номічної системи загалом. Реалізація цієї стратегічної мети
передбачає зміну пріоритетів у зовнішньоекономічній пол-
ітиці та здійснення таких заходів:

1. Відмова від істотного обмеження іноземної конку-
ренції на внутрішньому ринку (що в умовах приєднання
України до СОТ є практично неможливим) і перехід до ство-
рення умов для послідовного нарощування конкурентосп-
роможності вітчизняних підприємств, а також запровад-

ження інноваційної моделі їх розвитку через механізм екс-
портно-імпортного регулювання. З цією метою необхідно:

— провести коригування імпортного тарифу на готові
вироби з урахуванням імпортозаміщення;

— знизити імпортне мито на сировинні товари та комп-
лектуючі вироби, що не виробляються в Україні, але є важ-
ливими для підвищення конкурентоспроможності вітчизня-
них виробників;

— припинити практику надання урядом пільг у сплаті
імпортного мита на ті товари, що виробляються в Україні;

— стимулювати експорт товарів з високою часткою дода-
ної вартості, у тому числі за рахунок значного розширення
практики надання державних гарантій під експортні кредити.

2. Забезпечення цивілізованого конкурентного середо-
вища всередині країни, у тому числі й засобами зовнішньо-
економічної політики. З огляду на це необхідно забезпечи-
ти надійний захист внутрішнього ринку України від недо-
бросовісної конкуренції з боку іноземних фірм через меха-
нізми нетарифних заходів, передбачених нормами українсь-
кого законодавства та правилами СОТ.

3. Недопущення монопольних ефектів і зловживань
монопольним становищем на внутрішньому ринку моно-
польними об'єднаннями, у тому числі іноземними компані-
ями і філіями ТНК, але застосування політики стимулюван-
ня або доброзичливого нейтралітету щодо тих компаній, які
прагнуть підвищити власну конкурентоспроможність на
зовнішніх ринках.

4. Перехід від концепції "вільної торгівлі" (fair trade) до
концепції "керованої торгівлі" (manage trade), в якій значне
місце займає державне втручання, з огляду на необхідність
розумного використання експортних та імпортних обмежень

для сприяння нарощуванню конку-
рентоспроможності вітчизняних ком-
паній. Концепція "керованої торгівлі"
передбачає гнучке поєднання заходів
ліберального і протекціоністського
характеру відповідно до конкретних
умов і цілей економічного розвитку
країни. Зокрема важливо встановити
обмеження на імпорт послуг, які пору-
шують інтереси вітчизняних товарови-
робників, посилити контроль над які-
стю та екологічністю імпортних то-
варів тощо [3, c. 103].

Успішна реалізація окреслених
вище заходів сприятиме дотриманню
основних принципів конкурентної
політики на внутрішньому ринку і вра-
хуванню національних інтересів Ук-
раїни у зовнішньоекономічній діяль-
ності в умовах відкритості економіч-
ної системи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

політика захисту економічної конкуренції у підприємницькій діяльності є державною 

політикою 

політика захисту економічної конкуренції є обов'язковою для всіх гілок влади (законодавчої, 
виконавчої, судової) 

вимоги конкурентної політики мають дотримувати і виконувати всі без винятку суб'єкти 

господарювання 

законодавча влада приймає відповідні закони щодо реалізації конкурентної політики 

виконавча влада здійснює заходи для виконання прийнятих рішень, розробки та реалізації 
державних програм 

виконавча влада здійснює заходи для виконання прийнятих рішень, розробки  
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Рис. 1. Значення конкурентної політики держави

Рис. 2. Основними напрямами економічної політики,
що визначаються державою
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Ні для кого не є секретом, що в Україні зараз нова кри-
за. Через суперечки щодо газових питань з Росією, а також
погіршення економічних відносин з Росією для України
стоїть нагальне питання побудови виваженої зовнішньое-
кономічної політики. Для держави стало важливим кроком
підписання договору про асоціацію з Європейським Со-
юзом, та подальша його ратифікація.

За період 2012—2013 років в Україні дуже помітною була
тенденція до підвищення ролі Антимонопольного комітету
України в наданні державного захисту конкуренції у бізнесі
та державних закупівлях, а також державного контролю за
дотриманням законодавства про захист економічної конку-
ренції та просування добросовісної конкуренції. За даними
АМКУ, у 2012 році регулятором було припинено 5 820 пору-
шень законодавства про захист економічної конкуренції, що
майже на 30 відсотків більше, ніж за попередній рік. З них 44
відсотки (2 540) стосувалися порушень у вигляді зловживань
монопольним (домінуючим) становищем, 9 відсотків (521) —
антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарюван-
ня, 22 відсотки (1 281) — антиконкурентних дій державних
органів, 13 відсотків (776) — недобросовісної конкуренції.

Схожа динаміка спостерігається також у 2013 році. У
2013 році до Антимонопольного комітету України надійшли
7902 заяви та звернення з приводу порушень законодавства
про захист економічної конкуренції, що на 23,6 відсотка
більше, ніж у 2012 році. Це підтверджується штрафними
санкціями, накладеними Комітетом у деяких випадках на-
ведених у таблиці 1.

Протягом 2013 року органами Комітету проведено 893
виїзні перевірки дотримання вимог законодавства про захист
економічної конкуренції, що майже на 14 відсотків менше
показника попереднього року (у 2012 році — 1035). Скоро-
чення кількості проведених перевірок було обумовлено
міркуваннями зменшення адміністративного тиску на бізнес.

Із загальної кількості перевірок у 669 перевірялися суб-
'єкти господарювання та у 224 — державні органи. За ре-
зультатами проведених перевірок розпочато розгляд 598
справ про порушення законодавства про захист економіч-
ної конкуренції та надано 364 рекомендації щодо припинен-
ня дій (бездіяльності), які містили ознаки таких правопору-
шень. У звітному році показник результативності перевірок
зріс у порівнянні з 2012 роком на 14 відсотків.

За результатами вжитих Комітетом заходів всього при-
пинено 7 704 порушення законодавства про захист економ-
ічної конкуренції, що майже на 32 відсотки більше, ніж у
2012 році. З них 3 228 порушень — у вигляді зловживань
монопольним (домінуючим) становищем, 684 — антиконку-
рентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, 1 940 —
антиконкурентних дій державних органів, 1 259 — недобро-
совісної конкуренції [6].

Робота антимонопольного комітету щодо підтримки
економічної безпеки є активною, та ефективною, тобто ми
бачимо, що незважаючи на досить скрутне економічне по-
ложення, яке існує в Україні протягом декількох років,
підтримка конкурентної політики держави з боку виконав-
чих гілок влади існує і чітко здійснюється.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

З метою підвищення конкурентоспроможності націо-
нальної економіки в умовах економічної, політичної та соц-
іальної кризи стратегічним пріоритетом Української дер-
жави має стати гармонізація валютної, зовнішньоекономі-
чної та конкурентної політики.

 Проте замість постановки питання про переваги про-
текціоністської закритості економіки або про вигоди її гра-
ничної відкритості ставку слід робити на активну інтегра-
цію України в конкурентну інтеграційну систему при одно-
часному використанні блокових інструментів захисту націо-
нальних товаровиробників від недобросовісної конкуренції
з боку іноземних учасників, а також вітчизняних виробників.

Також при розробленні методологічних засад функці-
онування конкурентної політики треба мати на увазі уточ-
нення базових понять, що використовуються при реалізації
конкурентної політики держави, а саме "монопольне ста-
новище", "домінуюче становище"; узгодження на законодав-
чо-нормативному рівні використання термінів "конкурент-
на політика" та "антимонопольна політика"; удосконален-
ня методичної бази роботи Антимонопольного комітету
України; оптимізацію функцій та повно важень державних
органів, які беруть участь у формуванні та реалізації кон-
курентної політики; удосконалення статистичного вивчен-

ня проблем монополізації та моніторингу стану конкуренції
на товарних ринках. Реалізація конкурентної політики по-
винна здійснюватись з врахуванням моделі "структура —
поведінка — результати діяльності" [7, с. 128].

Варто також пам'ятати, що в сучасних умовах будь-які
економічні рішення детермінуються політичною ситуацією,
яка склалася на момент їх прийняття. Особливо цей зв'я-
зок відчутно проявляється у країнах з перехідною економ-
ікою.

Перспективи подальших досліджень у даній сфері по-
в'язані із дослідженням проблем гармонізації конкурентної
політики з іншими видами економічної політики.
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Загальна кількість розглянутих заяв, 

скарг, інших звернень з приводу 

порушень законодавства про захист 
економічної конкуренції  

6391 7902 

Загальна кількість проведених 
перевірок  

1035 893 

Таблиця 1. Кількість заяв та звернень,
отриманих Антимонопольним комітетом України,

та проведених перевірок
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Неудачи рыночной трансформации в Украине при реа-

лизации курса на евроинтеграцию в 2014 г. потребовали глу-
бинного осмысления вопросов теории и практики создания
конкурентной среды государством. Это предполагает по-
нимание глубинных причинно-следственных связей в тех
формах законодательной базы, которые в разных странах
мира складывались в течение длительного исторического пе-
риода. Это повысило актуальность исследования эволюции
нормативно-правовой базы в Украине на фоне отдельных
стран мира.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Проблема соотношения рыночной свободы в глобаль-
ном экономическом мире и участие государства в защите
своих национальных экономических интересов является
уже давно ведущей темой всемирно известных ученых-эко-
номистов: М. Алле, Ф. Хайека, Дж. Стиглица, Ф. Котлера,
М. Портера и многих других [8; 10; 11]. Отдельные вопросы
выбора форм защиты национальных интересов в рамках
Всемирной торговой организации представлены в работах
следующих украинских и зарубежных ученых: О. Амосова,
З. Борисенко, А Бутыркина, М. Кныш, А. Цыганова [1; 3; 4,
8; 10].
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Современный этап развития глобальной экономики характеризуется углублением и расширением межго-
сударственных связей. Самостоятельный выход на мировые рынки Украины и мировые экономические отно-
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ной поддержки отечественных товаропроизводителей в условиях глобализации ХХІ в.

The present stage of the global economy development is characterized by the establishment of more profound and
expanded international relations. Independent access of Ukraine to the global markets and international economic
relations create the major challenge for the future of the economy which is selection of the main ways to maintain its
long-term competitiveness, as well as of the instruments for its development with current openness of the domestic
market. However, there is no clear concept of providing the country's competitiveness, its development and evaluation
in Ukraine up to now. This paper tries to explore the evolution of approaches to the government influence on the
development of a competitive environment in the world leading countries within the period from the end of the nineteenth
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НЕРЕШЕННЫЕ ЧАСТИ ПРОБЛЕМЫ
Большое количество публикаций, посвященных созда-

нию нормативно-правовой базы конкурентной среды в стра-
нах с различными моделями рыночной экономики, харак-
теризует тот исторический период, когда в Украине не было
начальных основ рыночного хозяйства. Формирование кон-
курентной среды на основе сложившегося централизовано-
планового регулирования макроэкономических процессов
показало невозможность механического заимствования за-
рубежного опыта. Это предполагает исследование основ-
ных этапов эволюции различных моделей участия государ-
ства в создании конкурентной среды.

Реализация стратегического курса Украины после вы-
боров Президента страны в мае 2014 г. обострила интерес к
различным аспектам сближения конкурентной среды, сфор-
мировавшейся за годы рыночных преобразований, с норма-
тивно-правовой базой Европейского союза. После вступ-
ления нашей страны во Всемирную торговую организацию
расширился круг научных публикаций, в которых с разных
подходов анализируются причины не оправдавшихся на-
дежд, так как в Украине сохраняется конкурентная среда,
по многим аспектам далекая от стран ЕС.

Целью авторского исследования является выявление
нового характера причинно-следственных связей между
организационно-правовыми аспектами государственного
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регулирования конкурентоспособности в Украине на фоне
разнообразного опыта зарубежных стран после вступления
нашей страны во Всемирную торговую организацию.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обратимся к истокам формирования конкурентной сре-

ды в ведущих странах мира, чтобы осмыслить магистраль-
ные направления совершенствования нормативно-правовой
базы Украины в настоящее время. Зарубежный опыт, как
показывает изучение работ ведущих специалистов в облас-
ти конкуренции, формировался очень долго, причем в каж-
дой стране под влиянием общих рыночных и специфичес-
ких национальных факторов.

Как известно, центральным понятием, которое выража-
ет сущность рыночных отношений, является понятие кон-
куренции, и которое является самым важным звеном всей
системы рыночного хозяйства. Понятие "конкуренция" из
лат. concurrentia означает — соревнование, соперничество1.

В условиях глобализации ХХІ в. каждая страна по-раз-
ному подходит к теории и практике осуществления конку-
рентной политики (антимонопольного регулирования), что
отображает те или иные преимущества стран в стимулиро-
вании конкуренции и создании конкурентной среды.

В целом, на современном этапе экономического разви-
тия сформировалось три системы государственного анти-
монопольного регулирования [4]:

1. Американская система, которая действует в США,
Чили и некоторых других странах, выходит из принципа зап-
рещения, то есть формального юридического запрещения
монополистической практики как таковой. Это наиболее
форматизированная и жесткая парадигма системы антимо-
нопольной защиты общества, которая существует уже бо-
лее 110 лет, согласно которой интересы поддержки конку-
ренции на национальном рынке имеют явный приоритет по
сравнению с другими заданиями экономического развития
страны, в частности с сохранением неконкурентоспособных
производств и компаний (исключение составляет только
защита внутреннего рынка от демпинга).

Антимонопольное законодательство в США, Великобри-
тании и Японии в ХІХ в. при формировании основ системы
государственного регулирования конкурентной среды исхо-
дило из различных методологических посылок, обусловлен-
ных историей, менталитетом и стратегических целей нацио-
нального хозяйства. Так, в США антимонопольное законо-
дательство жестко, через судебную систему преследовало
стремление в любых формах избежать проявления крупных
товаропроизводителей к монополизму. При этом выходцы
из Шотландии, Ирландии, Англии и других стран Европы,
составившие основу предпринимательской среды США, име-
ли историческую память об отрицательном влиянии на их
родине действий монополистов, которые поддерживались го-
сударственной (королевской, парламентской) властью.

На новой родине, формируя гражданское общество на
рыночной экономической основе, американские бизнесме-
ны стремились к созданию такой нормативно-правовой
базы, в которой реальная конкуренция позволяла бы доби-
ваться лучших финансовых конечных результатов наибо-
лее талантливым, трудолюбивым, бережливым. А не разви-
вать среду для новых нуворишей, быстро богатеющих тор-
гово-финансовых посредников при поддержке власти.

2. Европейская система, принятая в странах ЕС и ряде
других стран, в основу которой положен принцип контро-
ля и регулирования, сложилась намного позже чем в США
— после Второй мировой войны. Монополистическая дея-
тельность в принципе не исключается, не запрещается, и до-
пускается, пока не нарушает установленных в законе усло-
вий. Система является по существу протекционистской по
отношению к сколько-нибудь серьезной внешней конкурен-
ции. По сравнению с американской системой, поддержка
конкуренции имеет меньший приоритет, чем сохранение на-

циональных производителей, допускаются способы меж-
фирменного взаимодействия, которые признаются антикон-
курентными в США.

В Великобритании указанных особенностей нового по-
нимания конкуренции в США не наблюдалось. Эта страна по-
прежнему ориентировалась на стремление крупного капита-
ла получать прямую и косвенную поддержку во всех сферах
государственного управления. Причем, начиная с парламен-
тского лоббирования собственных стратегических экономи-
ческих интересов, бизнес в этой стране больше стремился к
колонизации Индии, ряда африканских государств, стран
Ближнего Востока и других заморских территорий. Именно
этот путь развития страны позволил сохранить лидирующие
позиции в судостроении, машиностроении, а позже в авиа-
ции и других высокотехнологичных отраслях.

3. Японская система, которая в настоящее время рас-
пространилась также и на Южную Корею и другие новые
"азиатские тигры", состоит в том, что поддержка конкурен-
ции между национальными компаниями на внутреннем рын-
ке не только уступает в приоритетности общей экспортной
экспансии, но и полностью подчинена этой цели. Для обес-
печения завоевания и удержания позиций на международ-
ных рынках допускаются формы межфирменного взаимо-
действия, что явно противоречит интересам конкуренции
между национальными компаниями, в том числе и на внут-
реннем рынке.

Особенностью системы японского государственного ре-
гулирования конкурентоспособности выступают специфи-
ческие, мягкие, долговременные государственные програм-
мы, направленные на одновременное решение пяти взаимо-
связанных особенностей развития:

— минимизации затрат всех видов материальных, преж-
де всего, энергетических ресурсов из-за островного распо-
ложения Японии и крайне ограниченных по сравнению с
Россией, США и Европой природных ресурсов;

— сохранения особой формы доверительных, нефор-
мальных надежных отношений между работодателями и на-
емными работниками, что получило со временем статус "по-
жизненного найма";

— формирования японскими университетами при пря-
мой поддержке государства долговременных профессио-
нальных связей по всей цепочке НИОКР с ведущими про-
мышленными предприятими в сфере телекоммуникаций,
электроники, оптики и других высокотехнологичных про-
изводствах с ориентацией на мировой рынок, включая вы-
теснение американских товаров на ее территории2.

При этом японское государство всегда во всех прояв-
лениях заботилось о наполнении государственного бюджета
через устойчивый рост экспорта, прежде всего, в страны с
устойчивым, платежеспособным спросом: США, страны ЕС,
Россию, Китай и др.

В контексте нынешних проблем Украины по адаптации
нормативно-правовой базы конкурентной среды выделим
основные различия методологического характера в анали-
зируемых нами странах. Основное отличие между система-
ми — в соотношении приоритетности антимонопольной и
индустриальной политики.

Основу первичного права ЕС составляет Римский дого-
вор (1957 г.) и с поправками Маастрихтский (1992 г.) и Амстер-
дамский (1997 г.) договоры. Основные требования относитель-
но конкурентной политики в рамках ЕС базируются на ста-
тьях 81 — 89 Римского (Амстердамского) договора. Так, РАЗ-
ДЕЛ VI "Общие положения относительно конкуренции, на-
логообложение и сближения законодательства" содержит гла-
ву 1 "Правила конкуренции", которая включает две секции:
Секцию 1 — Положения, которые применяются к предприя-
тиям и Секцию 2 — Государственная помощь [1].

Вторичное законодательство содержит детальные пра-
вила применения статей Римского (Амстердамского) догово-
ра и отдельные процедурные вопросы. Именно нормы вто-

______________________________________
1 Исследование проблемы конкуренции и конкурентоспособности до 90-х годов прошлого века в Украине не было необходи-

мым, так как понятие "конкуренция" не использовалось в советской экономике. Так в словаре политической экономии конкурен-

ция определялась как "антагоничная борьба между частными товаропроизводителями за наиболее выгодные условия производства

и сбыта товаров" [12].
2 Японские государственные институты, косвенно сориентированные на мировое лидерство основных японских отраслей,

поддерживаются всем спектром "мягкой силы": частными и государственными телеканалами, средствами массовой информации,

ориентацией дипломатической службы на сбор информации во всем мире по инновационной продукции, включая сообщения в

провинциальных газетах. Определении дифференцированной финансовой поддержки товаропроизводителей через систему кво-

тирования импорта  льготного кредитования и других форм стимулирования ускоренного обновления основного капитала в науко-

емких отраслях конечной целью, не афишируемой официально.
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ричного права обеспечивают реальное функционирова-
ние ЕС и его институций. По объему принятых докумен-
тов оно значительно больше первичного права, а по ста-
тусу — выше национального законодательства. Актами
вторичного законодательства являются регламенты, ди-
рективы, решения, рекомендации, принятые Советом
Министров ЕС или общим Советом Министров и Евро-
пейским Парламентом3.

Третичное законодательство включает правовые
нормы, источником которых являются другие акты, кро-
ме документов, выданных институциями ЕС. Это в пер-
вую очередь соглашения и конвенции, заключенные го-
сударствами-членами ЕС. Они имеют международно-
правовой характер и не подпадают автоматически под
юрисдикцию Суда ЕС.

В Европейском Союзе международные нормы име-
ют преимущество над нормами национального права.
Целью конкурентной политики ЕС является предотвра-
щение создания препятствий для свободной торговли в
пределах Содружества.

Следует отметить, что антимонопольное законода-
тельство, как комплекс законов и правительственных ак-
тов, направленных на развитие конкуренции, ограничение
и запрещение монополий, которые препятствуют созда-
нию монопольных структур и объединений, монополис-
тических действий, на сегодняшний день имеют более 60
стран (в США — это антитрестовое законодательство, в
Японии — антимонопольное, в большинстве стран-членов
ЕС — борьба с ограниченной деловой практикой, в Гер-
мании, Австрии, Швейцарии — картельное законодатель-
ство), в том числе, в начале 90-х гг. оно принято практи-
чески во всех странах СНГ и Балтии (табл. 1).

Обобщая опыт формирования и реализации антимо-
нопольной политики в разных странах, следует отметить,
что, проводя конкурентную политику, государство пресле-
дует цель создания конкурентных отношений на внутренних
и международных рынках, усовершенствование правил кон-
куренции, ее институционального обеспечения. При этом в
государственной политике, которая регулирует конкурен-
цию, можно выделить такие основные элементы [3; 9; 10]:

1. Антимонопольная политика, которая определяет
средства, методы контроля и ограничения существующих
природных, государственных монополий; условия квалифи-
кации доминирующего положения на рынке и соответству-
ющие санкции государства (вплоть до принудительного ра-
зукрупнения предприятий-монополистов); порядок контро-
ля за слиянием и поглощением предприятий4.

2.  Финансовая политика стимулирования конкуренции,
которая состоит в регулировании объемов и условий предос-
тавления кредитов, депозитные ставки, систему налогообло-
жения, динамику и размеры доходов субъектов рынка, нормы
рентабельности производства и реализации продукции.

3. Регулирование экспорта и импорта продукции на ос-
нове лицензирования и квотирования, изменения таможен-
ной политики.

4. Участие государства в производстве и реализации про-
дукции за счет поддержки предприятий государственной соб-
ственности в отраслевых предприятиях, государственных ка-
питальных вложений, государственных заказов и т.д.

5. Государственная стандартизация продукции, техно-
логий, условий безопасности и экологичности производ-
ства, охрана окружающей среды.

6. Регулирование добычи полезных ископаемых, цен на
сырье, материалы, энергию, воду, землю.

7. Патентно-лицензионная политика, которая законо-
дательно закрепляет исключительные права на открытия,
изобретения, ноу-хау и т.д.

8. Социальная защита потребителей с помощью зако-
нодательно закрепленных прав потребителей.

На наш взгляд, на нынешнем этапе совершенствования
нормативно-правовой базы Украины, регулирующей фун-
кционирование в базовых отраслях национального хозяй-
ства конкурентной среды, существенное значение имеет
уяснение базовых методологических принципов показанно-
го зарубежного опыта.

Одним из основных нормативно-правовых актов за-
конодательства о защите экономической конкуренции яв-
ляется Закон Украины "О защите экономической конку-
ренции" [7]. Закон определяет правовые принципы под-
держки и защиты экономической конкуренции, ограни-
чение монополизма в хозяйственной деятельности и на-
правлен на обеспечение эффективного функционирова-
ния экономики на основе развития конкурентных отно-
шений5.

______________________________________
3 Наиболее весомыми источниками конкурентного законодательства ЕС являются: нормы, которые находятся в распоряжени-

ях Совета ЕС, среди них — Регламент № 17 от 6 февраля 1962 г.; Регламент № 19/65 от 2 марта 1965 г.; Регламент № 4064/89 от 21
декабря 1989 г.; нормы, которые содержатся в распоряжениях и директивах Комиссии ЕС и в ее решениях по конкретным делам,
которые стали административными прецедентами; судебная практика — решение Суда первой инстанции и Суда правосудия ЕС по
конкретным делам, которые стали прецедентами для принятия ими решений по аналогичным делам.

4 Границы государственного вмешательства во внешнюю торговлю; условия прямого контроля по ценам и заработной плате (в
экстренных случаях); системы поощрения создания и функционирования конкурирующих производств и предприятий; квотиро-
вание и лицензирование определенных видов деятельности; мероприятия по стимулированию малого бизнеса путем предоставле-
ния налоговых льгот, дотаций и льготных кредитов; упрощение условий организации бизнеса в данной отрасли.

5 Другие законы и законодательные акты Украины [2; 5; 6; 7]: Закон Украины "О защите экономической конкуренции" от 11
января 2001 г. № 2210; Закон Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" от 7 июня 1996 г. №236/96; Закон Украины "Об
Антимонопольном комитете Украины" от 26 ноября 1993 г. №3659; Закон Украины "О ценах и ценообразованиях" от 3 декабря 1990
г. N 507; Закон Украины "О защите национального товаропроизводителя от демпингового импорта" от 22 декабря 1998 г. N330;
Закон Украины "О защите национального товаропроизводителя от субсидирующего импорта" от 22 декабря 1998 г. N331; Закон
Украины "О применении специальных мероприятий по импорту в Украину" от 22 декабря 1998 г. N 332; Закон Украины "О природ-
ных монополиях" от 20 апреля 2000 г. N 1682; Закон Украины "О хозяйственных обществах" от 19 сентября 1991 г. N 1576; Хозяй-
ственный Кодекс Украины от 16 января 2003 г. № 436; Распоряжение Антимонопольного комитета Украины, "Об утверждении Ме-
тодики определения монопольного (доминирующего) положения субъектов ведения хозяйства на рынке" от 5 марта 2002 г. N 49-р;
Распоряжение Антимонопольного комитета Украины "Об утверждении Типичных требований к согласованным действиям субъек-
тов хозяйствования для общего освобождения от предыдущего получения разрешения органов Антимонопольного комитета
Украины на согласованные действия субъектов ведения" хозяйства от 12 февраля 2002 г. N 27-р.

Таблица 1. Основные законодательные акты по развитию
конкуренции в отдельных странах мира

Джерело: составлена автором по источнику [1].

Страна Название закона 
Год 

принятия 

Австрия Закон о картелях  1998 

Болгария Закон о защите конкуренции 1998 

Армения  Закон о защите экономической конкуренции  2000 

Германия Закон о борьбе с ограничением конкуренции  1957 

Европейский 

союз 

Правила конкуренции, которые следуют из 
Договора об образовании Европейского 

Союза  
1957 

Литва Закон о конкуренции  1999 

Польша Закон о противодействии монополистической 

практики 
1990 

Российская 

Федерация 
Закон "О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на 
товарных рынках"  

1991 

Украина Закон о защите экономической конкуренции  2001 

Венгрия 
Закон о запрещении недобросовестной и 

ограничительной рыночной практики  
1996 

Финляндия Закон об ограничении в конкуренции  1992 

Япония Закон о запрещении частной монополизации и 

поддержки добросовестной конкуренции  
1947 
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Согласно этому закону, основными нарушениями зако-
нодательства о защите экономической конкуренции явля-
ется: антиконкурентные согласованные действия; злоупот-
ребление монопольным (доминирующим) положением; ан-
тиконкурентные действия органов власти, органов местно-
го самоуправления, органов административно-хозяйствен-
ного управления и контроля; невыполнение решения, пре-
дыдущего решения органов Антимонопольного комитета
Украины или их выполнения не в полном объеме; ограничи-
тельная и дискриминационная деятельность; нарушение
положений согласованных с органами Антимонопольного
комитета Украины учредительных документов субъекта
хозяйствования, созданного в результате концентрации,
если это приводит к ограничению конкуренции; концент-
рация без получения соответствующего разрешения орга-
нов Антимонопольного комитета Украины в случае, если на-
личие такого разрешения необходимо; неподача информа-
ции (или предоставление информации в неполном объеме,
представление недостоверной информации) Антимонополь-
ному комитету Украины, его территориальному отделению
в сроки, установленные органами Антимонопольного коми-
тета Украины, председателем его территориального отде-
ления или нормативно-правовыми актами; создание препят-
ствий работникам Антимонопольного комитета Украины,
его территориального отделения в проведении проверок,
обзора, изъятии или наложения ареста на имущество, до-
кументы, предметы или другие носители информации; ог-
раничительная деятельность объединений и др. [7].

Все вышеизложенное позволяет сформулировать сле-
дующие обобщения и предложения.

ВЫВОДЫ
Для Украины, на наш взгляд, было бы целесообразным

ориентироваться на принципы и механизмы государственной
поддержки отечественных товаропроизводителей базовых
отраслей национального хозяйства, прежде всего, на Восточ-
но-Европейские страны, имеющие собственные транснаци-
ональные компании при ограниченных интеллектуальных и
материальных ресурсах. Это относится и к положительному
опыту стран Балтии, Финляндии, Турции и других, которые
за последние десять лет (2003—2013 гг.) смогли по многим
ключевым позициям существенно расширить свои экспорт-
ные поставки благодаря целевой государственной поддерж-
ке отечественных товаропроизводителей. Причем, в действи-
ях органов исполнительной государственной власти этих
стран, также как и у стран, составляющих устойчивую груп-
пу мировых лидеров (США, Япония, Германия и др.), явно
доминируют долговременные интересы о наполнении госу-
дарственного бюджета при росте экспорта своей продукции,
а не создание государством условий для ускоренного обога-
щения очень узкого круга сверхбогатых бизнесменов при
прямой государственной поддержке монополизации их биз-
неса, при явном сдерживании развития среднего класса в
условиях стабильной конкурентной среды.

Субъекта хозяйствования нельзя привлечь к ответствен-
ности за нарушение законодательства о защите экономи-
ческой конкуренции, если миновал срок давности привле-
чения к ответственности (пять лет со дня совершения нару-
шения, а в случае продолжающегося нарушения — со дня
окончания совершения нарушения). Ход срока давности ос-
танавливается на время рассмотрения органами Антимоно-
польного комитета Украины дела о нарушении законода-
тельства о защите экономической конкуренции.

Следует отметить, что в современных условиях основ-
ными проблемами развития конкуренции на рынках с кон-
курентной структурой в Украине, на наш взгляд, являются:
неравенство условий конкуренции в результате влияния ад-
министративных факторов; искажение конкуренции в ре-
зультате "тенизации" ведения хозяйства; недобросовестная
конкуренция; институциональные ограничения конкуренции.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует
о необходимости проведения в Украине дифференцирован-
ной, в зависимости от отраслей и сфер экономической дея-
тельности, государственной политики развития и защиты
конкуренции. Предметом первоочередного внимания госу-
дарственных органов должны быть те отрасли, в которых
конкуренция является ограниченной или наблюдаются
тенденции к ослаблению ее интенсивности. При этом раз-
витие и защита конкуренции должны реализовываться как
через обеспечение соблюдения запретительных требований
законодательства о защите экономической конкуренции,
так и путем стимулирования экономического развития от-

раслей и регионов. Это длительный, сложный процесс, в
котором интересы государства, крупного, среднего и мел-
кого бизнеса не должны противоречить решению основной
задачи — созданию предпосылок для устойчивого разви-
тия на основе перехода к новым технологическим укладам,
где будет доминировать наукоемкая продукция вместо ны-
нешней сырьевой ориентации.
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У сучасних умовах прогресуючих процесів глобалі-
зації, участі України у міжнародних торговельних со-
юзах при одночасному загостренні конкуренції та по-
в'язаному з цим зростанні ролі споживача, питання за-
безпечення конкурентоспроможності є нагальним для
багатьох галузей господарства. Використання іннова-
ційних логістичних підходів для розв'язання важливих
економічних завдань та розкриття конкурентного по-
тенціалу українських підприємств здатне забезпечити
не тільки стійку конкурентну позицію підприємств, але
і гарантувати подальший розвиток окремих галузей гос-
подарства.

У той же час визначення природи ланцюгів поста-
чання і сумісних з ними понять є довготривалим і не

УДК 334.012.42

В. С. Шванський,
аспірант кафедри торговельного підприємництва,
Київський національній торговельно-економічний університет, м. Київ

ПОНЯТТЯ СКЛАДНОСТІ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
В ЛАНЦЮГАХ ПОСТАВОК ПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРІВ

V. Shvanskiy,
Doctoral student of Department of Trade Entrepreneurship of Kyiv National University of Trade and Economics

THE CONCEPT OF COMPLEXITY AND UNCERTAINTY IN FOOD SUPPLY CHAINS

Метою статті є дослідження таких ключових факторів ланцюгів поставок, як складність та невизна-
ченість, та їх особливий вплив на ланцюги поставок продовольчих товарів. Систематизовано та проана-
лізовано основні джерела складності ланцюгів поставок. Проведено комплексний аналіз ланцюгів по-
ставок з позиції складних детермінованих динамічних систем, приведено основні джерела невизначе-
ності у розрізі окремих факторів і характеристик. Проведений і доведений зв'язок поняття варіативності
з невизначеністю у ланцюгах поставок, проаналізовані наслідки варіативності характеристик ланцюга
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ційну діяльність підприємства, виділено п'ять основних джерел їх походження. Обгрунтовано акту-
альність подальшого дослідження фактору невизначеності в ланцюгах поставок продовольчих товарів,
як найбільш схильних до його виявлення.

The aim of the article is to investigate the key factors of the supply chain complexity and uncertainty, their
special impact on food supply chains. The main sources of the complexity of the supply chain have been
systematized and analyzed. Comprehensive analysis of the supply chain from the perspective of complex
deterministic dynamical systems are the main sources of uncertainty in the context of individual factors and
characteristics have been produced. Link concepts of variability and uncertainty in the supply chain, examined
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прийнятим багатьма дослідниками, незважаючи на силь-
ний тренд у процесному визначенні цього поняття.
Складність об'єкту дослідження, що знаходить свого
прояву в конфлікті поглядів на фундаментальну приро-
ду ланцюгів поставок та погляд крізь призму різних кри-
теріїв призводять до практичної неповноцінності кон-
цепцій, що пропонуються практикам. Як показує світо-
ва практика, поняття складності ланцюгів поставок а
саме аспект невизначеності, що лежить в її основі, є
найбільш недооціненими складовими класичних логі-
стичних концепцій [1].

Неоднорідність галузей економіки, характеристики
товарів та підприємств, що представлені на ринках, фор-
мують унікальні умови, що потребують індивідуально-
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го підходу до формування ланцюгів поставок товарів.
Загалом можна провести класифікацію факторів, що
впливають на формування ланцюгів поставок на основі
рівня складності, що привносять її складові частини в
загальну структуру мережі. Можна виділити 8 видів
складності:

1. Мережева складність. Чим більша кількість вузлів
і зв'язків існує у мережі тим складнішою вона є. Вна-
слідок делегування на аутсорсинг допоміжних бізнес
процесів компанії стають більш залежними від своїх
зовнішніх постачальників товарів та послуг, які в свою
чергу залежать від мережі постачальників другого рівня.
Вірогідність зриву руху матеріального потоку в ланцюзі
поставок в великій мірі пов'язано саме з комплексною
структурою цих ланцюгів [2].

2. Складність процесу. Основою кожного ланцюга
поставок є мережа процесів, як внутрішніх по відно-
шенню до компанії, так і зовнішніх, що протікають у
ланках, розміщених вище або нижче по потоку. Часто
ці процеси формуються навмання, задовольняючі ло-
кальні нагальні потреби і у результаті ускладнюють
структуру компанії та архітектуру бізнес процесів, що
у ній протікають. Великі процеси, що задіюють різні
види активності, найбільш схильні до таких проблем,
помилки і неефективність кожної з ланок накладають-
ся призводячи до складно прогнозованого результату
на виході з процесу. Потреба в постійному аналізі про-
цесів, що протікають у компанії, реінжиніринг та спро-
щення є невід'ємними факторами ефективного ланцю-
га поставок. Проводячи декомпозицію ланцюга додан-
ня вартості можна визначити, що більшість циклу за-
мовлення у сучасних ланцюгах поставок не додають
цінності продукції що виробляється. Найчастіше час
такої роботи, що не додає цінності, є простоєм, часом,
що продукція проводить у стані запасів. Джерелом
простоїв є процеси, що складають основу ланцюга по-
ставок.

3. Складність, що створена асортиментом. Розви-
ток споживчих ринків, посилення конкуренції та зву-
ження цільових груп споживачів продукції, рух до рин-
ку одного споживача призводить до того, що асорти-
ментний ряд компаній у сучасних умовах має тенден-
цію до розширення. Швидкість розробки та впровад-
ження у виробництво нових форматів пакування, но-
вих брендів та підвидів існуючої продукції давно пере-
вищила норму вибуття існуючих товарів з продажу.
Введення в асортимент нової продукції негативним
чином впливає на якість прогнозу, так як різнонаправ-
лене середньоквадратичне відхилення окремих товарів
або груп товарів гасять один одну, що призводить до
менших похибок прогнозу при використанні агрегова-
них груп товарів.

4. Складність продукту. Структура продукту може
мати суттєвий впив на складність ланцюга поставок.
Можна стверджувати, що ланцюги поставок починають-
ся на креслярської дошці і виражаються в тому, що
рішення щодо вибору матеріалів і компонентів майбут-
нього продукту, прямо чи опосередковано, впливає на
життєвій цикл товару, структуру, гнучкість та чут-
ливість усього ланцюга поставок.

Складність продукту може зростати з-за великої
кількості матеріалів та компонентів, що використову-
ються у товарі, або унікальністю цих складових, що ро-
бить неможливим взаємне їх використання для вироб-
ництва іншої продукції. Чим менше спільності у специ-
фікаціях товару, тим менш гнучко можливо варіювати
асортимент продукції або об'єм. Іншим непередбачува-
ним наслідком широкої номенклатури матеріалів чи
компонентів є неможливість гнучко реагувати на зміни
попиту. Розробка товару з урахуванням цієї специфіки
дозволяє оптимізувати матеріальній потік, скорочуючи
витрати на рух продукції вздовж усього ланцюга поста-
вок. Компанія Motorola впровадила свій "індекс склад-
ності", що визначає у інтегральному кількісному виразі

такі показники, як кількість компонентів, їх універ-
сальність відносно інших пристроїв продуктової групи,
повного циклу виробництва. Нова продукція проходить
обов'язків аналіз, в тому числі через цей індекс.

5. Складність, що обумовлена споживачами. Цей
тип складності обумовлений великою кількість нестан-
дартних форм товару та супутніх ним послуг. Витрати
на обслуговування різних клієнтів можуть відрізняти-
ся, в залежності від частоти замовлень, розміру партій,
вимог щодо супутніх послуг по продажному та після
продажному обслуговуванню. Зростання кількості
можливих комбінацій товарів та супутніх ним послуг
позбавляють підприємство ефекту масштабу, вимага-
ючи індивідуального підходу що виражається у дрібно-
серійному або штучному виробництві в промисловості
та до суттєвого збільшення часу, що витрачається на
клієнта у сфері послуг. Саме сегментація споживачів,
розробка універсальних, модальних рішень дозволяє
оптимізувати ланцюг поставок, виробити стандарти та
нормативи як до продукції, так і до супутніх послуг.
Використання калькуляції витрат по кожному клієнту
дозволить керувати відносинами зі споживачами з точ-
ки зору фінансів, пропонуючи оптимальні з точки зору
довгострокової перспективи формати співробітницт-
ва.

6. Складність, пов'язана з постачальниками. Розви-
нена мережа постачальників також може служити дже-
релом складності і непередбачуваності в ланцюзі поста-
вок. Ріст транзакційних витрат, пов'язаний з контролем
великої кількості контрагентів, неможливість тісної
інтеграції, ризики інвестиції у некритичних для компанії
постачальників безумовно негативно впливають на
ефективність ланцюга поставок. У той же час дублю-
вання постачальників окремих груп товарів є розпов-
сюдженою практикою що використовується як задля
мінімізації усіх видів ризиків, так і для здійснення тис-
ку на постачальників з метою покращення умов співро-
бітництва. Сучасні тенденції розвитку відношень у лан-
цюгах поставок, що проявляються у розвитку таких
концепцій співробітництва як "швидкий відклик" ("quick
response") та "запаси, що управляються постачальни-
ком" ("vendor managed inventory") [3].

7. Організаційна складність. Загалом структура
організації будується навколо функціональних зобо-
в'язань, формуючи структуру департаментів та
відділів. Організаційна структура сучасного підприє-
мства є багаторівневою та ієрархічною. Така верти-
кальна ієрархія, безумовно, є зручною с точки зору
адміністрування, в той же час це створює функціо-
нальну відокремленість співробітників, відділів і де-
партаментів, перешкоджаючи ефективній алокації
ресурсів для досягнення поставленої мети. З плином
часу функції відходять від свого призначення, розши-
рюючись, перехоплюючи обов'язки інших функцій та
створюючи дублюючі функціональні  елементи.
Складність організаційної структури стає причиною
і в той же час наслідком зростаючої неефективності,
втрачання фокусування на потребах споживачів. Ріст
компаній супроводжується розширенням функціо-
нальних обов'язків персоналу, найчастіше шляхом
масштабування організаційних структур, що були ак-
туальні раніше. Неможливість створити компактну,
ефективну, націлену на результат структуру в сере-
дині компанії унеможливлює побудову ефективної
структури (у нашому випадку ланцюга поставок, або
мережі розподілу) за її рамками.

8. Інформаційна складність. Сучасні ланцюги поста-
вок генерують великий об'єм інформації, що відобра-
жає рух матеріального, інформаційного та фінансово-
го потоків між елементами ланцюга. Обсяг даних, що
генерується ланцюгами поставок давно перевищив мож-
ливості компанії правильно їх інтерпретувати. Зростан-
ня розмірності даних, використовуючи термінологію
OLAP-систем, тобто розширення асортименту, з одно-
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часним збільшенням кількості категорій, елементів ме-
режі, подрібненістю партій постачання, призводить до
того, що кожна окрема одиниця товару може представ-
ляти собою унікальний масив даних. Загалом складність
інформаційної структури обумовлена великою мірою
вказаними вище видами складності, кожна з яких ство-
рює додаткову перешкоду для ефективного руху даних
від джерела до споживача, та подальшу її обробку та
інтерпретацію.

Згідно з теорією системного аналізу ланцюги по-
ставок є динамічними, складними детермінованими си-
стемами, що поєднують у собі два типи систем: систе-
ми-процеси та системи-об'єкти. Складність таких сис-
тем викликана не стільки зовнішнім подразнюючим
впливом, але й великою кількістю другорядних по
відношенню до цілей управління процесів. Нестаціо-
нарність структури і характеристик ланцюгів, як і ха-
рактер систем в цілому, породжують невизначеність
системи — стан відсутності інформації відносно розу-
міння або усвідомлення події, його наслідків або віро-
гідності.

Очевидно, що поняття ризику і невизначеності
тісно пов'язані, і в деяких випадках навіть ототож-
нюються. В.В. Черкасов розглядає невизначеність як
повне або неточне уявлення про значення окремих
параметрів в майбутньому, що породжуються різно-
манітними причинами і в першу чергу неповнотою
або неточністю інформації про умови реалізації
рішень, у тому числі витратах та результатах їх прий-
няття [4].

У контексті ланцюгів поставок Дж. Г. Ворст і А. Дж. Бе-
ленз надають таке трактування невизначеності: "ситуа-
ція прийняття рішень в ланцюзі поставок, коли особа
що приймає рішення, не впевнена у альтернативі, що
обирається, так як не володіє інформацією щодо
наслідків здійснення такого вибору; не володіє інфор-
мацією або не має розуміння ланцюга поставок і його
оточення; не має можливостей обробки доступної
інформації; не в змозі передбачити наслідки своїх дій
чи не володіє ефективними важелями впливу на цей лан-
цюг" [5, c. 412].

В якості джерела невизначеності в ланцюзі, як пра-
вило, розглядаються постачальники, внутрішні проце-
си та споживачі, до яких іноді додають і керуючу систе-
му. Первинність такого джерела невизначеність не є
сталою для різних ланцюгів постачання і може варію-
ватися, хоча часто в якості основної вказують саме не-
визначеність попиту. Дж. Г. Ворст і А. Дж. Беленз виді-
ляють три основних види невизначеності.

1.  Характеристики, що успадковуються, що ство-
рюють прогнозовані відхилення. Невизначеність пов'я-
зана з ними виражається у високій волатильності попи-
ту, пропозиції або показників процесу, створюючи
складнощі для планування і контролю діяльності в лан-
цюгах поставок, суттєво впливаючи на операційну і еко-
номічну ефективність ланцюгів поставок.

2. Характеристики системи, що виражаються у
внутрішній структурі ланцюга і залежать від таких по-
казників, як архітектура системи, інформаційної та кон-
тролюючої системи.

3. Зовнішній вплив — ринкові, технологічні, пол-
ітичні, погодні явища, що впливають на діяльність фірми.

Російські дослідники, наприклад С.А. Березін, при-
водять схожу класифікацію факторів невизначеності:

1. Фактор складності, пов'язаний з неможливістю
формального опису систем з непостійною структурою,
нетривіальною ієрархією, що використовують нечіткі
критерії управління.

2. Людський фактор — наявність людини як елемен-
та системи, що впливає на різні аспекти його функціо-
нування.

3. Фактори зовнішнього середовища — вплив на
поводження системи інших систем, зовнішніх по відно-
шенню до даної [6].

Варіативність має в своїй основі невизначеність. З
точки зору системного аналізу варіативність в ланцю-
гах поставок обумовлена такими причинами:

1. Наявністью стохастичності (випадковості), що
викликана не ідеальністю, анізотропністю і гетероген-
ністю середовища.

2. Недосконалість інструментарію управління і кон-
тролю, що використовуються.

3. Неповнотою інформації щодо природи процесів,
що протікають.

4. Низькою якістю моделей, що використовуються
для опису системи

5. Неможливість виконання розрахунків, обумовле-
на відсутністю даних або можливостей.

Декомпозиція ланцюга поставок на технологічні та
організаційні підсистеми дозволяє формалізувати зав-
дання з метою його подальшого вирішення за допомо-
гою поліхроматичних графів і мереж Петрі.

Практика успішного використання мереж Петрі
для вирішення складних оптимізаційних логістичних
задач підтверджує правильність висновків щодо си-
стемної природи ланцюгів поставок. З точки зору
концепції управління ланцюгами поставок, варіа-
тивність може бути визначена як рівень мінливості
вхідних і вихідних матеріальних потоків компанії, а
також мінливістю показників продуктивності і вит-
рат.

Невизначеність у поведінці і характеристиках ла-
нок ланцюга поставок характеризує їх як випадкові
величини, що мають дисперсії та середні величини. Та-
ким чином, найбільш розповсюдженим підходом до
оцінки невизначеності є ймовірносно-статистичний.
Згідно з частотністною інтерпретацією вірогідності,
вона є границею відносної частоти події при велико-
му числі випробувань. Однак у разі вирішення прак-
тичних задач, в умовах обмеженого експерименту,
спостерігач отримує тільки вибіркові оцінки пара-
метрів щільності розподілу або її моментів. Таким
чином, при статистичному описі фактору моделі,
замість дійсних моментів — математичного сподіван-
ня і дисперсії — отримуємо лише їх оцінки що не доз-
воляє побудувати адекватну і точну модель такої си-
стеми.

Існуючі класифікації варіативності по різноманіт-
ним ознаками включають поділ на контрольовану (ви-
кликану безпосередньо прийнятими рішеннями) і випад-
кову (викликану неконтрольованими обставинами).
Однією з найбільш повних є типологія Р.Д. Классена і
Л. Дж. Менора [7]. У ній варіативність у подіях аналізу-
ються в двох площинах: джерела (внутрішній або
зовнішній) і безпосередньо форми (випадкова або про-
гнозована).

У практичному плані варіативність показників еле-
ментів ланцюгів поставок є однією з ключових категорій
управління. Розглянемо на прикладі показнику "ідеаль-
ного замовлення", що входить в склад референтної мо-
делі ланцюга поставок (SCOR). Виконання ідеального
замовлення означає своєчасну доставку замовлення в
належній кількості, якості і точно в термін. У межах
функціональної моделі SIPOC виділяють такі блоки як
постачальник, вхід, процес, вихід, замовник. Системи
"постачальник" та "замовник" також декомпозуються
по такому ж принципу. Розглянемо блоки вхід, процес
та вихід.

Проводячи аналогії з актуальною теорією черг
можна окреслити основні проблеми, пов'язані з варі-
ативністю такої системи. В випадку виробництва на
замовлення (make-to-order, MTO) існує два джерела
невизначеності. В першу чергу це варіативність попи-
ту, виражена в невизначеності інтервалів замовлень
що приходять та їх характері. Іншим джерелом невиз-
наченості є варіативність факторів виробничого про-
цесу і, як наслідок, час очікування замовлення. Таким
чином, декларований показник ідеального замовлен-



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 11/2014140

ня являє собою комплексну величину, що дозволяє
здійснювати інтегральну оцінку якості бізнес процесів
організації.

Наслідком варіативності елементів для ланцюгів
поставок можуть бути:

1. Високі рівні запасів сировини, незавершеного ви-
робництва і готової продукції, що утворилися внаслі-
док високої варіативності показників попиту і пропо-
зиції.

2. Високі витрати на забезпечення належної якості
обслуговування.

3. Неможливість раціонального планування робіт.
4. Наявність пікових моментів зросту попиту і ви-

трати на забезпечення можливості їх виконання.
5. Проблеми координації з іншими учасниками лан-

цюга поставок.
Класичними прикладами проблем, викликаних вар-

іативністю показників в ланцюгах поставок є ефекти
Форрестера і ефект снігового клубка [8].

Ефект Форрестера — феномен в ланцюгах поставок,
що полягає в посиленні амплітуди коливань попиту по
мірі віддалення від реального джерела попиту в ланцюзі
поставок. Рухаючись у ланцюзі поставок від споживача
до постачальника коливання показників замовлень по-
силюються. Чим більше ланок в ланцюзі поставок і чим
довший час потрібен для виконання замовлення, тим
більша амплітуда коливань.

Ефект снігового клубка, стосовно ланцюгів поста-
вок, незважаючи на те, що має у своїй основі схожі ме-
ханізми, має суттєві відмінності. Розглядаючи ланцюг
поставок як потік створення вартості, стає очевидним,
що помилки на початку цього потоку здатні привести
до наслідків в кожній наступній ланці, призводячи та-
ким чином до суттєвих втрат. Таким чином, варіа-
тивність показників, як і невизначеність оточення у ціло-
му, є вкрай гострою проблемою сучасної теорії ланцюгів
поставок, особливо ланцюгів поставок продовольчих
товарів.

Для того, щоб визначити основні ризики, що впли-
вають на операційну діяльність підприємства, необхід-
но провести аудит основних джерел ризику у ланцюзі
поставок. Необхідно визначити ступінь ризику, що по-
ходить з п'яти основних джерел:

1. Ризик постачання. Наскільки вразливою є опера-
ційна діяльність до перебоїв у постачанні, яка
вірогідність реалізації цих ризиків по окремих сегмен-
тах діяльності та які їх можливі наслідки.

2. Ризик попиту. Наскільки волатильний попит як
зміни у об'сязі попиту на продукцію вплинуть на ді-
яльність ланцюга поставок. Наскільки точні прогнози
попиту і як помилки у прогнозуванні впливають на по-
казники операційної діяльності членів ланцюгу поста-
вок.

3. Ризик процесу. Наскільки формалізованими є
процеси, що протікають у ланцюгу поставок, наскільки
стійким є ланцюг поставок до зовнішніх коливань.

4. Ризик контролю. Яка частина неефективності
ланцюга пов'язана з помилками в управлінні та контролі.

5. Ризик середовища. Яка частина ланцюга поставок
найбільш вразлива до зовнішніх коливань, чи є методи
зниження цієї залежності.

ВИСНОВОК
Поняття невизначеності та ризику є ключовими

для таких динамічних детермінованих систем, як лан-
цюги поставок продовольчих товарів. Систематизація
та врахування ризиків, зниження варіативності лан-
цюгів поставок є необхідним елементом ефективного
управління логістикою, запорукою раціональної
організації руху матеріальних потоків. Визначення та
систематизація складових складності ланцюга поста-
вок та розробка методології її зниження є перспек-
тивними та нагальними для подальших наукових роз-
робок.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У хлібопекарській галузі України на даний час діє більше

1000 хлібозаводів різної потужності, які у 2012 р. щодоби
виробляли 4,8 тис. т хліба і хлібобулочних виробів. Точну
кількість фактично функціонуючих підприємств, які
здійснюють виробництво хліба і хлібобулочних виробів в
Україні, встановити дуже важко з ряду причин. По-перше,
частина таких підприємств фактично виконує функцію ви-
робничого майданчика, не має статусу окремої юридичної
особи і є структурним підрозділом фірми, що може бути
розташована в іншому регіоні. По-друге, значний обсяг фак-
тично вироблених в Україні хліба і хлібобулочних виробів
не обліковується офіційною статистикою, що є свідченням
наявності в країні значного тіньового сектора галузі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Мінімальний споживчий кошик, передбачає споживан-

ня хліба та хлібобулочних виробів на 1 особу в кількості 101
кг на рік або 277 г на добу. Враховуючи, що в усіх регіонах
попит на хліб та хлібобулочні вироби задовольняється в
повній мірі, фактичне споживання хліба та хлібобулочних
виробів населенням України орієнтовно становить 4,6 млн
т на рік. Порівняння фактичних обсягів виробництва і об-
сягів споживання хліба та хлібобулочних виробів свідчить,
що 35 % зазначеної продукції виробляється промисловими
хлібозаводами, 65 % обсягів споживання залишаються поза
статистичною звітністю. І ця частка щороку збільшується.
Поглиблення спаду виробництва хліба та хлібобулочних
виробів впродовж останніх років, коли на ринку було дос-
татньо борошна, дає підстави фахівцям зробити припущен-
ня про збільшення обсягів виробництва хліба міні-пекарня-
ми та супермаркетами, що виробляють хліб під власною тор-
говою маркою.

Непрямим підтвердженням наявності значних розход-
жень між офіційним і фактичним обсягами виробництва та
споживання хліба в Україні є порівняння з аналогічними
показниками інших країн. За даними Європейської асоці-
ації пекарів, які грунтуються на даних асоціацій кожної
країни, сьогодні найбільшим виробником хліба в Європі є
Туреччина: там виробляють 11,5 млн т хліба на рік (124 кг
на душу населення). В інших європейських країнах спожи-
вання хліба на душу населення коливається в межах 55—
65 кг (у Німеччині й Франції — 57 кг на рік, у Бельгії й Нідер-
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ландах — 60—58 кг, в Білорусії — 61 кг, у Росії — 50 кг). В
Україні статистичне споживання складає 39 кг за рік, однак
існує ряд передумов сумніватися у співпадінні фактичного
споживання хліба із офіційним. Адже наявність в Україні
значної кількості людей з низьким рівнем доходів змушує
їх заміняти у своєму раціоні певні групи дорогих продуктів
значно дешевшими хлібобулочними виробами.

Найбільші виробничі потужності хлібопекарської галузі
України зосереджені у великих промислових центрах і у
столиці. Так, приблизно половина обсягів виробництва
вітчизняного хліба і хлібобулочних виробів зосереджено в
6 найбільших промислових регіонах. Найбільшу частку у
виробництві хлібобулочних виробів займає м. Київ (більше
10 % сукупного обсягу виробництва), а також Донецька
(більше 10 %) і Дніпропетровська (більше 10 %) області.
Значні обсяги виробництва хліба і хлібобулочних виробів
забезпечують підприємства Харківської (6,3 %), Одеської
(5,1 %) та деяких інших областей. Підприємства Житомирсь-
кої області забезпечують близько 3 % від загальнонаціональ-
них обсягів офіційного виробництва хліба.

За даними виробників, потужності промислових хлібо-
заводів використовуються на 30—40 %, за винятком хлібо-
заводів м. Києва і деяких великих міст, де підприємства пра-
цюють на повну потужність чи близькі до неї. У структурі
виробництва близько 70 % хліба і хлібобулочних виробів
випікають промислові хлібозаводи, розташовані в містах і
районних центрах. Більш як 50% від загального обсягу офі-
ційного виробництва хліба в Україні забезпечують підприє-
мства об'єднання "Укрхлібпром". Вказане об'єднання
співпрацює з близько 50 хлібопекарськими підприємства-
ми із 17 областей України.

На сьогоднішній день практично всі хлібозаводи при-
ватизовані, переважно шляхом перетворення їх в акціо-
нерні товариства і товариства з обмеженою відповідальні-
стю. В галузі також відбувається формування вертикаль-
но інтегрованих структур із замкнутим циклом виробниц-
тва — від виробництва борошна до випуску хлібопродуктів.
Адже укрупнення і концентрація виробництва дають змо-
гу оптимізувати логістику, збільшити асортимент, підви-
щити прибутковість тощо. Розвивається власна торговель-
на мережа, що дозволяє знижувати транспортні витрати,
залишати в розпорядженні виробника торговельну надбав-
ку.
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Організаційні форми підприємств 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
2012 р. у % 

до 2008 р. 

Всього хлібопекарських підприємств в 

області 
50 50 49 49 48 96,0 

у тому числі:       

- публічних (відкритих) акціонерних 

товариств 
12 12 12 8 6 60,0 

- приватних (закритих) акціонерних 

товариств 
3 3 3 1 1 33,3 

- товариств з обмеженою 

відповідальністю 
8 8 8 12 13 130,0 

- приватних підприємств 13 13 13 14 14 107,7 

- дочірніх підприємств 4 4 4 4 3 75,0 

- комунальних підприємств 3 3 2 1 1 33,3 

- підприємств інших організаційних 

форм  
7 7 8 8 10 142,9 

 

Таблиця 1. Динаміка кількості підприємств хлібопекарської галузі Житомирської області за організаційно-
економічними формами у 2008—2012 рр., од.

Джерело: Головного управління статистики у Житомирській області.

Показники 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
2012 р. у % 

до 2008 р. 

Всього хлібопекарських підприємств в області 50 50 49 49 48 96,0 

у тому числі:       

- підприємств з потужністю понад 20 т 
продукції на добу 

6 6 6 6 6 100,0 

- підприємств з потужністю 10-20 т продукції 
на добу 

3 3 3 3 3 100,0 

- підприємств з потужністю  

5-10 т продукції на добу 
5 5 4 4 4 80,0 

- підприємств з потужністю  

1-5 т продукції на добу 
17 16 16 16 15 88,2 

- підприємств з потужністю до 1 т продукції на 
добу 

19 20 20 20 20 105,3 

Таблиця 2. Динаміка кількості підприємств хлібопекарської галузі Житомирської обл.
за обсягами фактичних виробничих потужностей у 2008—2012 рр., од.

Джерело: дані Головного управління статистики у Житомирській області.

Товарна структура продукції, що виробляється промис-
ловими хлібопекарськими підприємствами, із року в рік сут-
тєво не змінюється. Як свідчать статистичні дані, найбільшу
питому вагу (близько 45 % від загального обсягу виробниц-
тва хлібобулочних виробів) складає хліб пшеничний. Житні
і житньо-пшеничні сорти хліба становлять близько 30 %. Ви-
робництво булочних виробів складає близько 20 % від за-
гального обсягу виробництва. Впродовж останніх років
відзначається незначне збільшення виробництва пшеничних
сортів хліба і зменшення житніх і житньо-пшеничних сортів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Вищезазначені процеси і тенденції у розвитку хлібопе-

карської галузі в Україні призвели до появи цілого ряду
проблем, які негативно впливають на діяльність суб'єктів
галузі сьогодні і можуть посилювати негативні тенденції у
майбутньому. Ключові із таких проблем були визначені на
конференції уповноважених представників підприємств
хлібопекарської промисловості, яка відбулася 15 березня
2013 р. Серед них можна виділити наступні:

— обсяги офіційного виробництва хліба і хлібобулоч-
них виробів в Україні з року в рік, зменшується (з 2335 тис.
т у 2003 р. до 1769 тис. т у 2012 р.), що при збереженні об-
сягів фактичного споживання хліба в країні суттєво змен-
шує доходи легальних виробників;

— хлібопекарське виробництво, де використовується
морально застаріле і фізично зношене устаткування, харак-
теризується високою енергоємністю;

— Аграрний фонд України впродовж останніх років не
виконував функції зі стабілізації цінової ситуації на ринку
борошна, що не давало змоги хлібопекарським підприєм-
ствам стримувати зростання витрат на основний вид сиро-
вини;

— загальна кількість офіційно зареєстрованих промис-
лових підприємств у галузі зменшується, а кількість збит-
кових підприємств серед них зростає;

— у більшості підприємств галузі відсутні кошти на тех-
нічне переоснащення, впровадження енергозберігаючих
технологій, розробку сучасних систем забезпечення якості
і безпеки продукції;

— галузь є недостатньо привабливою для інвесторів;

— плинність кадрів на багатьох підприємствах є висо-
кою, причиною чого є низька заробітна плата;

— галузь позбавлена якої-небудь підтримки з боку дер-
жави.

Як видно із зазначених проблем, більшість з них лежить
в організаційно-економічній площині, а тому вирішення цих
проблем потребує відповідних управлінських заходів. Оск-
ільки спостерігається нездатність менеджменту підприємств
зупинити наростання негативних явищ в розвитку галузі, то
певних змін і удосконалень потребує система управління
суб'єктами господарювання. В цьому контексті саме інстру-
менти реінжинірингу можуть сприяти покращенню ситуації
у сфері управління підприємствами хлібопекарської галузі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток хлібопекарської галузі в Житомирській об-

ласті протягом останніх років знаходився в руслі загально-
українських тенденцій. Передусім, необхідно відмітити
зменшення у досліджуваному регіоні, як і в багатьох інших
областях України, обсягів офіційного виробництва хліба і
хлібобулочних виробів в натуральному вимірі, яке спостер-
ігалося протягом п'яти досліджуваних років.

Зниження офіційних обсягів виробництва хліба і хлібо-
булочних виробів у більшості регіонів України (за винятком
Київської та Чернівецької областей) є негативним явищем
як для регіонів, так і для самих суб'єктів господарювання.
Зокрема зменшуються податкові надходження до бюджетів
всіх рівнів від продажу хлібобулочних виробів, втрачається
можливість контролювати якість і безпеку продукції, що
потрапляє у торговельну мережу, тіньові виробники не бе-
руть участі у програмах забезпечення населення соціаль-
ними сортами хліба тощо. Втрати самих виробників пере-
дусім пов'язані з недоотриманням виручки від реалізації
продукції, труднощами конкуренції з тіньовими виробни-
ками, які внаслідок несплати податків і відсутністю контро-
лю за якістю мають змогу продавати продукцію за нижчи-
ми цінами, необхідністю здійснювати додаткові витрати на
доставку продукції в нові регіони збуту внаслідок посилен-
ня конкуренції на вже освоєних ринках і т. д.

В останні роки будівництво нових підприємств хлібо-
пекарської галузі на території Житомирської області не
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здійснювалося. В регіоні переважно функціонують хлібо-
пекарські підприємства, збудовані ще за часів СРСР, при-
чому на території окремих адміністративних районів області
таких підприємств немає взагалі. Так в Андрушівському,
Баранівському, Брусилівському, Лугинському, Малинсько-
му, Чуднівському, Ружинському, Любарському, Черняхівсь-
кому районах є тільки по одному хлібопекарському підприє-
мству, в Бердичівському, Вол.-Волинському, Коростишівсь-
кому, Ємільчинському, Олевському, Радомишльському,
Червоноармійському — по 2, в Овруцькому — 3, в Корос-
тенському, Нов.-Волинському — по 4, в Попільнянському
— 6, а в Народицькому та Романівському — жодного.

У Житомирській області функціонує 48 підприємств
хлібопекарської галузі. За 5 досліджуваних років їх загаль-
на кількість практично не змінилася, як і розподіл кількості
підприємств за адміністративними районами області. Однак
певні зміни відбувалися, передусім вони були пов'язані зі
зміною підприємствами власників, зміною організаційної
форми внаслідок перереєстрації тощо. Частково Жито-
мирську область зачепили і процеси загальнонаціонально-
го перерозподілу ринку хліба і хлібобулочних виробів (зок-
рема, зміна власників підприємств колишнього ВАТ "Жи-
томирхліб" з ознаками рейдерського захоплення), тенден-
ція концентрації контролю за виробничими підприємства-
ми галузі, у т.ч. у міжрегіональному масштабі. В табл. 1 на-
ведений розподіл підприємств хлібопекарської галузі у Жи-
томирській області за організаційно-економічними форма-
ми.

Як видно з представленої таблиці, за звітний період
відбулися певні зміни у структурі розподілу підприємств
хлібопекарської галузі Житомирської області за їх орга-
нізаційно-економічними формами. Найбільш відчутно змен-
шилася частка акціонерних товариств в загальній кількості
підприємств галузі у регіоні: з 30 % у 2008 р. до 14,6 % у 2012 р.
Передусім, це було обумовлено тим, що діючим Законом Ук-
раїни "Про акціонерні товариства" до 1 квітня 2011 р.
відкриті і закриті акціонерні товариства мали бути перереє-
стровані у приватні і публічні акціонерні товариства. В ре-
зультаті, більше половини хлібопекарських підприємств
області, які до 2011 р. існували у формі акціонерних това-
риств, змінили свій організаційно-правовий статус, пере-
важно перетворившись у товариства з обмеженою відпові-
дальністю.

На даний час серед хлібопекарських підприємств дос-
ліджуваного регіону переважають ті, які передбачають од-
ноосібне прийняття управлінських рішень (як у приватних
підприємствах) чи колегіальні рішення невеликого кола зас-
новників (як у товариствах з обмеженою відповідальністю).
У більшості випадків власники підприємств одночасно вис-
тупають їх керівниками, що дозволяє зводити до мінімуму
ризик виникнення конфліктних інтересів між суб'єктами
власності і  менеджменту. Приймаючи рішення про
доцільність реінжинірингу певних бізнес-процесів на
підприємстві, їх власники можуть брати активну участь у

реалізації необхідних заходів в якості безпосереднього ке-
рівника процесу.

Для більшості хлібопекарських підприємств Жито-
мирської області поєднання функцій власності і управлін-
ня є особливо актуальним, оскільки відсутність значних мас-
штабів діяльності у більшої частини суб'єктів господарю-
вання галузі не дозволяє їм виділяти достатні суми коштів
для залучення на підприємство висококваліфікованих ме-
неджерів. З іншого боку, нестача кваліфікованих менед-
жерів не дозволяє більшості хлібопекарських підприємств
регіону суттєво збільшити обсяги виробництва, навіть за на-
явності відносного дефіциту хліба і хлібобулочних виробів
в окремих населених пунктах області (особливо у віддале-
них регіонах). У результаті, більша частина діючих хлібопе-
карських підприємств Житомирської області залишається
малопотужною, про що свідчать дані таблиці 2.

Дані представленої таблиці свідчать про те, що у дослі-
джуваному регіоні переважають невеликі за потужністю
підприємства хлібопекарської галузі. Це, переважно, вироб-
ники, орієнтовані виключно на місцевий ринок збуту, з дос-
татньо вузьким асортиментом продукції, який може суттє-
во не оновлюватися роками. На нашу думку, такий стан ре-
чей є закономірним, оскільки внесення кардинальних змін
у технологію виробництва основного виду продукції — хліба
— є неможливим, а розширення асортименту хлібобулоч-
них виробів за рахунок використання нових інгредієнтів,
зміни форми чи упаковки продукції вимагає значних капі-
тальних витрат. У результаті, переважна більшість хлібопе-
карських підприємств Житомирської області не йде далі ви-
робництва декількох основних видів хліба та окремих бу-
лочних виробів, про що свідчать й дані таблиці 3.

Як свідчать дані таблиці, найбільшу питому вагу в струк-
турі товарної продукції хлібопекарських підприємств Жи-
томирської обл. у 2012 р. займали хліб пшеничний і хліб
житньо-пшеничний (38 % і 39 % відповідно), а також булочні
вироби (23 %). Вказані види продукції є найпростішими (се-
ред інших представлених у таблиці асортиментних груп) з
точки зору технології виробництва і вимагають мінімальної
кількості інгредієнтів. Водночас, така відносна простота і
вузькість асортименту продукції, що виробляється, не дає
можливості переважній більшості підприємств хлібопе-
карської галузі в регіоні суттєво збільшити обсяги своєї ви-
ручки, передусім внаслідок поступового скорочення обсягів
виробництва у фізичному вимірі.

Крім того, традиційні сорти хліба — це передусім соці-
альний товар, ціни на який постійно знаходяться під пиль-
ною увагою місцевих і центральних органів влади. Тому ре-
ально збільшити доходи підприємств хлібопекарської галузі
можна двома шляхами: 1) суттєво збільшити обсяги вироб-
ництва і реалізації існуючого відносно дешевого асортимен-
ту продукції і отримувати додатковий зиск від масштабу ви-
робництва; 2) активно освоювати нові види продукції, пе-
редусім ті, які прямо не відносяться до товарів першої не-
обхідності (торти, тістечка, дієтичні хлібобулочні вироби,

Показники 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
2012 р. у % 

до 2008 р. 

Всього вироблено хлібо-булочних 

виробів 
59,9 58,3 57,2 57,4 55,7 93,0 

у тому числі:       

- хліба пшеничного 18,8 19,6 19,7 20,6 21,2 112,8 

- хліба житньо-пшеничного і 
пшенично-житнього 

26,7 26,0 24,7 23,9 21,7 81,3 

- булочних виробів  12,9 12,6 12,4 12,7 12,8 99,2 

- хліба дієтичного 0,08 0,09 0,10 0,08 0,09 112,5 

Всього вироблено тортів і 
кондитерських виробів 

1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 108,3 

у тому числі:       

- тортів 0,12 0,11 0,11 0,12 0,13 108,3 

- тістечок 0,15 0,17 0,16 0,18 0,17 113,3 

- здобних виробів 0,74 0,75 0,74 0,76 0,79 106,8 

- пирогів, пончиків 0,19 0,17 0,19 0,24 0,21 110,5 

Всього вироблено хлібців хрустких, 

сухарів, хліба для тостів і виробів 

хрустких аналогічного типу 

0,01 0,01 0,09 0,09 0,08 8 разів 

Всього вироблено пряників, 
солодкого печива, вафель 

0,13 0,11 0,08 0,08 0,09 69,2 

 

Таблиця 3. Динаміка обсягів виробництва основних видів продукції хлібопекарськими підприємствами
Житомирської області у 2008—2012 рр., тис. т

Джерело: дані Головного управління статистики у Житомирській області.
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вафлі, кекси тощо). У другому випадку грамотний і
достатньо агресивний маркетинг може суттєво
збільшити доходи виробників як за рахунок вста-
новлення економічно вигідних для виробника цін,
так і завдяки значному розширенню кола спожи-
вачів.

Формуючи стратегію і тактику розвитку хлібо-
пекарської галузі, їх власники і менеджмент мають
приділяти належну увагу впливу зовнішніх чин-
ників, зокрема зміні цін на основні види ресурсів та
специфічним формам державного регулювання
процесів виробництва та реалізації хлібобулочних
виробів. У складі собівартості виробництва хліба та
хлібобулочних виробів близько 50 % витрат припа-
дає на борошно, крім цього значними є витрати на
оплату праці (близько 30 %), витрати на газ для ви-
пікання (близько 10 %), а також інші витрати — олія,
дріжджі, сіль, бензин тощо. Ширший асортимент
продукції, а також більша різниця між собіварті-
стю одиниці продукції і ціною її реалізації дають
змогу підприємству зменшити ризики коливання цін
на ресурсних ринках.

З 2008 р. суб'єктам підприємницької діяльності
Житомирської області при виробництві борошна пшенич-
ного вищого, першого і другого сорту, борошна житнього
обдирного, хліба вагою більш як 500 грамів з борошна пше-
ничного вищого, першого і другого сорту та їх суміші, бо-
рошна житнього та суміші борошна пшеничного та житньо-
го простої рецептури (борошно, дріжджі, сіль, вода) без до-
давання цукру, жиру, інших наповнювачів, а також хліба і
хлібобулочних виробів для діабетиків, було обмежено
рівень рентабельності до 5 %. Таким чином, виробники так
званих соціальних сортів хліба і хлібобулочних виробів зо-
бов'язані обмежувати свій рівень рентабельності на окремі
види продукції, що в умовах обмеженого асортименту сут-
тєво звужує їх економічні можливості.

У таблиці 4 показана прибутковість продажів 11 найб-
ільших підприємств хлібопекарської галузі, яка визначаєть-
ся шляхом ділення показника фінансового результату від
операційної діяльності на чистий дохід від реалізації про-
дукції і вимірюється у відсотках.

Залишаючись у більшості випадків позитивною, прибут-
ковість продажів має тенденцію до зменшення. Зниження
прибутковості продажів спостерігається на дев'яти підприє-
мствах з одинадцяти. Оскільки середнє по сукупності зна-
чення прибутковості продажів також знизилося, можна
стверджувати, що група з 11 досліджуваних підприємств по-
ступово програє конкуренцію "зовнішнім" економічним
агентам.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз розвитку хлібопекарської галузі в

Житомирській області зокрема дозволяє стверджувати, що
суб'єктам галузі доводиться працювати у достатньо склад-
них економічних умовах. Підприємствам-виробникам дово-
диться мати справу з мінливим зовнішнім середовищем, що
створює для них багато видів ризиків. Оскільки впливати
на зовнішні чинники окремі суб'єкти господарювання не
мають змоги, то мінімізувати зовнішні ризики потрібно
ефективним внутрішнім менеджментом, постійним пошуком
можливих шляхів розвитку та підвищення прибутковості.
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Таблиця 4. Прибутковість продажів найбільших підприємств
хлібопекарської галузі Житомирської області, %

№ 

підприємства 
2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

2012 р. до 

2008 р., +/- 

1 5,5 3,6 1,8 3,6 2,6 -3,0 

2 2,1 3,8 5,3 6,6 3,9 1,8 

3 5,4 2,4 0,2 1,7 2,0 -3,5 

4 8,4 6,5 5,0 5,3 5,7 -2,7 

5 -1,4 -2,7 -3,5 -2,3 -3,0 -1,6 

6 1,7 1,1 0,5 -0,4 0,5 -1,2 

7 1,2 2,0 2,8 2,2 0,8 -0,4 

8 1,8 1,4 0,9 1,1 1,4 -0,4 

9 1,2 0,7 0,2 0,1 0,0 -1,2 

10 5,4 3,2 1,3 -9,9 -10,5 -15,9 

11 1,6 1,6 1,6 2,6 3,8 2,2 

Середнє 
значення 

3,0 2,1 1,5 1,0 0,6 -2,4 

 Джерело: розраховано за даними звітів про фінансові результати та

балансів підприємств.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Велике значення у забезпеченні ефективного функ-

ціонування системи управління торговельною мережею
має інформація. Її достовiрність та оперативність є не-
обхідною умовою економічного регулювання у торго-
вельному бізнесі та підвищення його ефективності, вод-
ночас як недостовірність або відсутність інформації
може спричинити негативні наслідки в управлінні тор-
говельною мережею. Тому для управління торговель-
ними мережами необхідна достовірна, змістовна та об-
'єктивна інформація, яка надходить, обробляється та
використовується своєчасно, коли виникає необхідність
у прийнятті управлінського рішення. Прийняття
кожногo такoго рiшення має бути інформаційно забез-
печеним.
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Дана стаття сфокусована на обгрунтуванні значущості інформаційного забезпечення в управлінні
торговельними мережами. У статті розглянуто сутність системи інформаційного забезпечення, узагаль-
нено існуючий науковий досвід у сфері інформаційного забезпечення управління торговельними мере-
жами, проведена його критична оцінка та визначено особливості позиціонування системи інформацій-
ного забезпечення. Представлені основні етапи впровадження та функціонування системи інформацій-
ного забезпечення в управлінні торговельною мережею. Розглянуто процес функціонування системи
інформаційного забезпечення в аспекті прийняття управлінських рішень з метою покращення діяльності
торговельної мережі.

This article focuses on the rationale of the importance of information support in managment trading networks.
The article deals with the essence of information system, summarized existing scientific experience in the field
of information support in management trading networks, carried his critical evaluation and peculiarities of
positioning information support. Defined basic stages of implementation and operation of information system
in the management trading support. This article describes the process of functioning information system in terms
of decision-making to improve the distribution network activities.
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Система інформаційного забезпечення, що нині
існує в більшості торговельних мереж, призводить до
того, що майже кожний структурний підрозділ надає
безпосередньому та вищому керівництву, як правило,
не достатньо перевірену, надмірно деталізовану, а по-
декуди, і зайву інформацію. Єдиного центру, який во-
лодів би інформацією про торговельну мережу в ціло-
му, немає. Це призводить до того, що функції узагаль-
нення та перевірки інформаційних потоків покладають-
ся на керівників торговельної мережі, які не мають мож-
ливості ефективно справлятися з такою об'ємною ро-
ботою. Отже, враховуючи вищевикладене, виникає не-
обхідність детального дослідження проблеми інформа-
ційного забезпечення управління торговельними мере-
жами, а також етапів впровадження системи інформа-
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ційного забезпечення, що обумовлює актуальність об-
раної теми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням формування сучасної інформацiйної па-
радигми, розвитку концепції інформації та управління,
організації інформаційного забезпечення досліджува-
ли та продовжують вивчати ці питання такі українські
та зарубіжні науковці: М.Є. Рогоза, В.І. Ткач, В.Г. Ко-
зак, В.А. Шевчук, О.В. Карпенко, С.М. Петренко,
М.С. Пушкар, М.В. Макарова, М.П. Денисенко, В.Д. Ан-
дрєєв, Р.Ф. Абдєєв, В.В. Годін, І.П. Босак, І.К. Корнєєв,
А.Д. Єршов, В.А. Анташов, В.І. Ісаков, І.А. Маркіна,
Е.К. Гільде, М.Я. Розенберг, Р. Манн, К. Друрі, М. Аокі,
Л. Бріллюен, Т. Пітерс, Д. Хан, Р. Ентоні.

У більшості наукових досліджень, присвячених роз-
робці та впровадженню систем інформаційного забез-
печення, основна увага приділяється організації досту-
пу до інформаційних ресурсів, що використовуються в
управлінській діяльності, технологіям проектування,
розвитку середовища передачі даних, а також мереже-
вим технологіям. Разом з тим, питання ефективності
системи інформаційного забезпечення, її функціонуван-
ня в процесі управління діяльністю підприємства з реа-
лізацією функції оптимізації, а також обліку перспек-
тивних інформаційних потреб і можливостей в науковій
літературі не стали об'єктом комплексного досліджен-
ня. Практично не досліджується змістовна та якісна
складові інформації, що характеризують підходи управ-
ління діяльністю підприємств, не приділяється необхід-
ної уваги проблемі знаходження оптимальних послідов-
ності та механізму впровадження та функцірнування
системи інформаційного забезпечення управління тор-
говельними мережами.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка позицій щодо удоскона-

лення механізму впровадження та функціонування си-
стеми інформаційного забезпечення управління торго-
вельними мережами. Основними завданнями даної
статті є: розглянути підходи до визначення поняття си-
стеми інформаційного забезпечення управління; про-
аналізувати основні переваги впровадження систем
інформаційного забезпечення в торговельних мережах;
розробити структурно-логічну послідовність впровад-
ження та функціонування ефективної системи інфор-
маційного забезпечення управління торговельними ме-
режами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Питання системи інформаційного забезпечення роз-
глядалися вітчизняними та зарубіжними вченими-еко-
номістами та набули важливого значення в сучасній
науковій i практичній діяльності.

Достовірні та оперативні дані про стан управлінсь-
ких процесів потрібні на всіх рівнях управління торго-
вельною мережею і це можливо здійснювати за допо-
могою системи інформаційного забезпечення. На дум-
ку В.А. Бабенко [1], основним завданням систем інфор-
маційного забезпечення управління підприємством є за-
безпечення обліку і управління підприємством на основі
збору, обробки та представлення інформації про
діяльність підприємства, та автор розглядає цю пробле-
му виключно в управлінні інноваційними процесами, а
не всім підприємством в цілому, що звужує бачення ком-
плексного управління всіма процесами, що відбувають-
ся на підприємстві.

Інформаційне забезпечення управління торговель-
ними мережами — функціональний комплекс, що за-
безпечує органічну взаємодію технічних засобів, методів
та технологій роботи з інформацією, можливість цілес-
прямованого безперевного збирання, пошуку, групу-

вання, аналізу, зберігання та поширення інформації се-
ред зацікавлених менеджерів торговельної мережі; за-
безпечує надходження своєчасної, достовірної та по-
вної інформації про стан та параметри функціонування
певних об'єктів управління через визначені проміжки
часу або відповідно до їх запитів; відображає інформа-
цію щодо стану керованого об'єкта і є основою для прий-
няття управлінських рішень; формує інформацію, яка
складається з важливих даних та не дає відволікатись
менеджерам на зайву та громіздку інформацію, сприя-
ючи ефективній реалізації процесу управління та вра-
ховуючи інформаційні потреби всіх користувачів [2].

Необхідність створення системи інформаційного
забезпечення підприємства, яка буде здатна контролю-
вати стан справ і результатів за важливими напрямами
поточної діяльності, забезпечувати підприємство необ-
хідною інформацiєю, оперативно здобувати інформацію
з різних джерел для поточних і перспективних завдань
управління, регулювати рух інформаційних потоків,
упорядковувати діяльність, що пов'язана з розвит-
ком інформаційної системи, досліджує у своїй праці
О.Н. Старенька [3]. Автор доводить, що важливим чин-
ником роботи підприємств є наявність єдиного інфор-
маційного центру, що вирішить проблему оперативно-
го одержання, своєчасного опрацювання та ефективно-
го використання інформації, та пропонує називати цей
центр службою оперативного управління, що, на думку
автора статті, не є влучним, бо насамперед задачі, що
виконуватимуться цим центром будуть пов'язані із
інформацією, тому цим і повинна займатись система
інформаційного забезпечення, яка вже у своє чергу на-
даатиме можливість оперативного упраління.

Б.Г. Преображенський у своїх дослідженнях про-
понує створити багаторівневу систему інформаціїного
забезпечення, де буде визначена інформація, необхідна
для керівників різних рівнів управління, та інформація,
що сформована за певним алгоритмом, яка видається у
визначені терміни та у формі, що придатна для прий-
няття рішень. А для того, щоб така системна організа-
ція інформаційного забезпечення управління могла
існувати, необхідно дотримуватися таких принципів:
єдності інформації; комплексності та синхронізації еко-
номічної інформації; релевантності даних; забезпечен-
ня максимуму похідної інформації напідставі мінімуму
вхідних даних і первинної інформації; поділу економіч-
них процесів і показників, що їх відображають, на ке-
ровані та контрольовані; агрегації інформації за умови
руху знизу вгору відповідно до ієрархії системи прий-
няття рішень; єдності управління; безперервності управ-
ління [4, с. 183—185]. На відміну від Б.Г. Преображенсь-
кого Н.Г. Мехеда та В. Лисенко [5] більш узагальнено
називають принципи, яких слід дотримуватися, створю-
ючи інформаційне забезпечення на підприємстві:
цілісність, вірогідність, контроль, захист від несанкціо-
нованого доступу, єдність і гнучкість, стандартизація та
уніфікація, адаптивність, мінімізація введення й виве-
дення інформації (однократність уведення інформації,
уведення-виведення тільки змін), а також окремо ви-
значаються вимоги стосовно своєчасного надання відо-
мостей користувачеві, що і справді є дуже важливим для
безперервного функціонування системи інформаційно-
го забезпечення.

Таким чином, система інформаційного забезпечен-
ня, що організована на підставі перелічених принципів,
дозволить задовольнити поточні потреби управління в
інформації та підвищити інформаційний рівень процесів
прийняття управлінських рішень на всіх сходинках
ієрархії управління [4, с. 187]. Розподіл процесу управ-
ління на рівні ієрархії є тим засобом, що дозволяє спрос-
тити його інформаційне забезпечення та зменшити
складність завдань оперативного управління до необ-
хідних параметрів.

С.М. Петренко вказує на те, що особливості в рам-
ках прийняття конкретного рішення, які приймаються,
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характерні для всіх рівнів управління. Кожен з них ха-
рактеризується власним набором функцій, рівнем ком-
петенцій та потребує відповідної інформації. Виходячи
з інформаційних потреб кожного рівня управління,
здійснюється інформаційний запит, за допомогою яко-
го формується інформаційне забезпечення для вирішен-
ня конкретного завдання. Не можна не погодитись з
позицією дослідника щодо того, що алгоритм форму-
вання інформаційного забезпечення управління
підприємством повинен включати таку послідовність:

— на вищому рівні управління забезпечується стра-
тегічне управління, визначаються місія підприємства,
його цілі, довгострокові плани, стратегія їх реалізації;

— середній рівень забезпечує тактичне управління,
на якому складаються тактичні плани, контролюється
їх виконання, відстежуються ресурси;

— нижчий рівень оперативного управління. Тут ре-
алізуються оперативні плани виробництва та реалізації,
здійснюється оперативний облік і контроль [6, с. 21].

Досліджуючи проблему ефективного впроваджен-
ня системи інформаційного забезпечення, А.Г. Смирно-
ва [7] розглядає можливі помилки та варіанти їх запоб-
ігання. Під час проектування комплексної системи
інформаційного забезпечення насамперед необхідно
уникнути наступних двох помилок:

1. Багато організацій, прагнучи знайти кращі рішен-
ня для комп'ютеризації кожного з напрямків діяльності
кінець кінцем після довгої і кропіткої роботи по аналі-
зу ринку, вибору і впровадження систем, отримують
настільки різноманітний системний ландшафт, що він не
піддається управлінню. Всі системи, які, так добре вир-
ішують задачі в своїй ділянці, не можуть подати загаль-
ну картину, і не враховуючи стану решти систем. Од-
ною з важливих умов для комплексного вирішення про-
блеми автоматизації є розгляд підприємства, як одного
цілого, тобто створення однієї комплексної моделі, що
відображає основні і допоміжні види діяльності. Не-
рідко також трапляється, що системи, які використо-
вуються на підприємствах, не є перешкодою на шляху
гнучкої адаптації їх до зміни зовнішніх і внутрішніх
умов. Хоча в більшості випадків багаточисленні систе-
ми різних виробників або власної розробки не в стані
взаємодіяти один з одним, тобто обмінюватися інфор-
мацією.

2. Часто одні і ті ж дані вводяться в різні системи по
декілька разів. У кращому випадку передача даних про-
ходить за допомогою інтерфейсів, але це ускладнює і
часто виключає роботу в реальному часі. Тобто існує
проблема представлення актуальних і коректних даних
"в даному місці в даний час". Крім цього, існують при-
кладні програми, які можуть в кращому випадку відоб-
ражати існуючі застиглі структури і бізнес-процеси, не
маючи можливості швидко переналагоджуватися. Ма-
ючи різні системи і не маючи стратегії їх розвитку і впро-
вадження, дуже важко і довго вносити в ці системи уз-
годжені зміни. Численні інтерфейси також є "вузьким
місцем" такої системи, яка розвивається стихійно.

Неправильно вибрана концепція розвитку інформа-
ційної інфраструктури може привести до необгрунто-
ваних витрат коштів, наприклад, через несумісність ок-
ремих інформаційних технологій.

Тому впровадження системи інформаційного забез-
печення управління в конкретній організації вимагає
проведення значних обсягів робіт. А.Г. Смирнова у своїй
праці пропонує наступні етапи для впровадження сис-
теми інформаційного забезпечення менеджменту в
організаціях:

1. Визначення вимог до збереження інформації і її
характеру в залежності від цілеспрямованості.

2. Розробка системи збереження, використання і
представлення інформації при централізованому і де-
централізованому управлінні.

3. Визначення потреб в технічних засобах (в тому
числі, в комп'ютерній техніці) на підприємстві в цілому і

в кожному його підрозділі.
4. Розробка програмного забезпечення, створення і

апробація системи збереження та обробки інформації.
5. Проведення багатоваріантних розрахунків в про-

цесі розробки спеціалізованих програм маркетингу,
планування, контролю, збору і обробки цифрової
інформації та інших.

6. Забезпечення автоматизованої обробки і видачі
текстової та графічної інформації.

7. Забезпечення копіювальними пристроями, теле-
ксами, всіма засобами зв'язку і комунікацій в рамках
організації і її окремих підрозділів.

8. Автоматизація адміністративно-управлінської
праці на основі використання сучасних інформаційних
технологій.

Таким чином, вміло скерована, селективна і логічно
обгрунтована організаційна робота консультативної
групи експертів може сприяти підвищенню ефектив-
ності роботи організації в цілому, що приведе, як до
збільшення чистого прибутку і до утвердження органі-
зації на ринку, так і до підвищення продуктивності праці
працюючих в організації. Саме управління інформацій-
ними технологіями в організаціях дозволяє одночасно
досягнути на перший погляд ніби суперечливих цілей —
високої якості та низьких затрат. Адже впровадження
інформаційних технологій, при умові систематичної
уваги до них, відкриває широкі можливості у напрям-
ках скорочення затрат та підвищення якості продукції.

Більшість сучасних науковців розглядають пробле-
му створення системи інформаційного забезпечення
управління досить вузько, зводячи її лише до побудови
інформаційногої системи в організації. Так, наприклад,
для практичного вирішення цього завдання найчастіше
виділяють лише чотири етапи: І етап — передпроектний
(дослідження, створення звіту, техніко-економічного
обгрунтування і технічного завдання); ІІ етап — проек-
тний (складання технічного і робочого проектів); ІІІ
етап — впровадження (підготовка до впровадження,
проведення дослідних випробувань і здача в програмну
кусплуатацію); ІV етап — аналіз функціонування (ви-
явлення проблем, внесення змін в проектне рішення та
існуючі автоматизовані інформаційні системи). Автор
вважає, що дану проблему не можна розглядати вик-
лючно з технічної точки зору, бо вагомого значення має
саме управлінський аспект, а також якісні показники
самого колективу.

На впровадження системи впливають такі фактори,
як тривалість існування торговельної мережі на ринку,
розмір, структура, рівень автоматизації управління та
обліку, постановка менеджменту.

Також, при формуванні системи інформаційного
забезпечення управління торговельними мережами не-
обхідно пам'ятати про ряд особливостей підприємств
торгівлі, врахування та облік яких дозволить побудува-
ти найефективнішу систему. До таких особливостей
відносяться:

— величезний асортимент товарів;
— терміни зберігання товарів;
— доведення товарів до стану, придатного для про-

дажу (упаковка, фасування, маркування тощо);
— державний контроль;
— складності розрахунку собівартості товарів;
— визначення, розрахунок витрат на види товарів.
Впровадження системи інформаційного забезпечен-

ня управління торговельною мережею необхідно здійс-
нювати поетапно. Основними з етапів є:

— Прийняття рішення про впровадження системи
інформаційного забезпечення в управління торговель-
ною мережею. Цей етап передбачає узгодження думок
власникiв та менеджерів вищого рівня про необхідність
запровадження цієї системи, розуміння її ефективності
та перспектив, які відкриваються перед торговельною
мережею у випадку впровадження системи інформа-
ційного забезпечення, а також обгрунтування місії та
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розробка системи цілей системи інформаційного забез-
печення.

— Створення системи інформаційного забезпечен-
ня управління в торговельній мережі передбачає визна-
чення місця цієї системи в управлінні торговельною ме-
режею, обгрунтування її персонального складу, чітке
розмежвання повноважень та формалізацію її посадо-
вих прав та обов'язків.

— Розробка програми впровадження системи
інформаційного забезпечення в управління торговель-
ною мережею з чітким визначенням конкретних заходів
і строків їх реалізації, що повинно бути відображено в
плані-графіку впровадження системи контролінгу.

— Розробка бюджету впровадження системи інфор-
маційного забезпечення в управління торговельною
мережею. Цей етап передбачає планування необхідних
джерел фінансування та витрат на здійснення конкрет-
них заходів, що стануть підставою для оцінки ефектив-
ності та цільового спрямування витрачання коштів, а
також також основою для оцінки ефективності впро-
вадження системи інформаційного забезпечення в
управління торговельною мережею.

— Проведення освітньої роботи серед персоналу, ме-
неджерів і власників торгової мережі. Цей етап включає
систематичне проведення інструктажів, семінарів,
тренінгів, нарад, конференцій, презентацій та інших за-
ходів. Вони забезпечать розуміння змін, що відбуваються
у торговій мережі, усвідомлення кожним ролі в цьому про-
цесі, чим мінімізують опір здійснюваним нововведенням.

— Проведення вхідної діагностики фінансово-гос-
подарської діяльності та управління торговельною ме-
режею. Цей етап передбачає здійснення діагностики:
зовнішнього та внутрішнього середовища торговельної
мережі, її організаційної структури, фінансової струк-
тури, інформаційних потоків та ін.

— Розробка пропозицій щодо вдосконалення
управлiння торговою мережею, а саме: здійснення реі-
нжинірингу бізнес-процесів, інформаційних потоків,
удосконалення організаційної структури торговельної
мережі та ін.

— Обгрунтування системи ключових показників ста-
ну зовнішнього та внутрішнього середовища, що будуть
формувати показники для врахування системою інфор-
маційного забезпечення управління торговою мережею.

— Розробка та обгрунтування методик та інструмен-
тарію окремих об'єктів системи інформаційного забез-
печення в управлінні торговими мережами, оцінка їх
ефективності для вирішення конкретних завдань,
адаптація найефективніших методик та інструментарію
до специфіки фінансово-господарської діяльності та
управління певної торговельної мережі та ін.

— Формування пакетувнутрішньої звітності систе-
ми інформаційного забезпечення передбачає розробку
форм управлінської звітності в розрізі конкретних ко-
ристувачів інформації системи, їх інформаційних потреб
для прийняття управлінських рішень та ін.

— Розробка та затвердження внутрішньокорпора-
тивних регламентів функціонування системи інформа-
ційного забезпечення в управління торговельною мере-
жею забезпечить чітке виконання функцій, покладених
на систему інформаційного забезпечення, унеможли-
вить конфлікти в ході їх реалiзацiї та ін.

— Тестування результатів впровадження системи
інформаційного забезпечення управління торговою ме-
режею. На цьому етапі передбачається апробація фун-
кціонування системи інформаційного забезпечення на
окремому бізнес-об'єкті торговельної мережі, оцінку
результатів проведеного експерименту та розробку ко-
ригуючих заходів відповідних етапів впровадження си-
стеми інформаційного забезпечення в управління тор-
говою мережею в цілому.

— Введення в експлуатацію системи інформаційно-
го забезпечення на всіх рівнях управління та на всіх
структурних підрозділах торговельної мережі.

Послідовна реалізація даних етапів дозволить дати
системну оцінку стану і проблем діяльності торговель-
ної мережі. Також при побудові та функціонуванні си-
стеми інформаційного забезпечення управління необ-
хідно враховувати фактор сезонності. Складністю при
аналізі затрат на торговельних мережах є той факт, що
система показників ефективності повинна враховувати
сезонні коливання.

Для ефективного функціонування системи інформа-
ційного забезпечення управління торговельними мере-
жами необхідна розробка певної послідовності її реа-
лізації.

Основними етапами функціонування системи інфор-
маційного забезпечення можна визначити дев'ять етапів.
Складністю функціонування системи інформаційного
забезпечення управління торговою мережею є постійна
необхідність її вдосконалення у зв'язку дуже великою
кількістю інформації, а також змінах у внутрішньому
та зовнішньому середовищах.

Завданням першого етапу є збір існуючої інформації
щодо функціонування торговельної мережі, внутрішнь-
ого та зовнішнього середовища.

На другому етапі відбувається вибірка потрібної
інформації, а також її розподіл між відокремленими
підрозділами, функціональними підрозділами, а також
різними ієрархічними рівнями управління.

 Третій етап — опис та аналіз інформаційної систе-
ми організації. Результат етапу — схеми організаційно-
управлінської структури, інформаційних потоків тор-
говельної мережі, опис системи бухгалтерського обліку.
На цьому етапі також повинні бути визначені особли-
вості та недоліки організації існуючої системи управлі-
ння.

На четвертому етапі визначається якісний і
кількісний склад інформації, необхідний для ефектив-
ного управління торговельною мережею. На цьому етапі
виявляються недоліки існуючої інформаційної системи,
з'ясовуються причини цього, оцінюється обсяг змін у
системі управління.

На п'ятому етапі повинна бути представлена відпо-
відна формалізована система, здатна збирати, обробля-
ти і надавати керівникам відповідну інформацію. Виді-
ляються центри віддальності — сегменти всередині тор-
говельної мережі, в кожному з яких є відповідальні осо-
би, які приймають рішення.

Шостий етап характеризується дослідженням си-
стеми управлінської  звітності .  Управлінська
звітність являє собою сукупність звітів і зведень, які
складаються центрами відповідальності і включають
всю необхідну для інформацію із заданим рівнем де-
талізації для фахівців різних підрозділів на всіх
рівнях ієрархії.

На сьомому етапі відбувається аналіз системи управ-
ління, підготовка звітів керівниками структурних
підрозділів з повним поясненням причин, які призвели
до виникнення відхилень. Головна мета аналізу — оцін-
ка фінансово-господарської діяльності підприємства на
основі управлінської аналітичної звітності та розробка
рекомендацій щодо її вдосконалення, а також своєчас-
не виявлення та усунення недоліків в діяльності торго-
вельної мережі.

На основі аналізу ефективності управління та при-
чин відхилень, на восьмому етапі розробляються варі-
анти управлінських рішень, направлених на забезпечен-
ня покращення роботи системи інформаційного забез-
печення.

Заключний дев'ятий етап функціонування системи
інформаційного управління торговельними мережами
— визначення системи показників планування, яка скла-
дається з систем планування діяльності структурних
підрозділів торговельної мережі і системи зведеного
загального плану діяльності торговельної мережі. А
також відбувається корегування існуючої системи
інформаційного забезпечення, у відповідності із вияв-
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леними помилками, проблемами та зауваженнями ко-
ристувачів даної системи.

ВИСНОВКИ
Отже, інформаційне забезпечення управління тор-

говельною мережею повинно бути максимально набли-
женим до конкретного спеціаліста, відповідати страте-
гічним цілям мережі, враховувати і передбачати мож-
ливі зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі,
передбачати механізм постійного моніторингу та ана-
лізу стану виконання показників ефективності управл-
іння, забезпечувати різний рівень доступу до інформації
керівникам та співробітникас в залежності від їх поса-
дових обов'язків.

Інформаційне забезпечення управління торговель-
ною мережою має розвинуту багаторівневу структуру і
повинне здійснювати зв'язки як між різними підтрозді-
лами всередині мережі, так і з великою кількістю
зовнішніх організацій. Це потребує створення спеціаль-
них методів узгодження інформаційного забезпечення
різних рівнів, розробки системи зв'язків між ними, а
також спеціальних класифікаторів, чому і будуть при-
свячені наступні етапи нашого дослідження.

Подальше дослідження методологічних засад
інформаційного забезпечення в управлінні торговель-
ними мережами доцільно присвятити розробці механі-
зму функціонування цієї управлінської технології в
практичнiй управлiнській дiяльності суб'єктів торго-
вельних мереж.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

За умов розвитку корпоративних економічних відно-
син вітчизняних суб'єктів господарювання, активізації
процесів злиття і поглинання, підвищенні мобільності
капіталу значно зростає роль своєчасного та якісного
аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їх фінан-
сової стійкості, підвищення і зміцнення фінансової ста-
більності. В результаті глобалізації ринків капіталу,
інвестори. Це створює сприятливі передумови для по-
ширення вартісно-орієнтованого управління серед
підприємств хлібопекарської промисловості. Питання
структури капіталу займає ключове значення в кон-
цепції управління вартістю. Зокрема у процесі управлі-
ння вартістю підприємства склад і структура капіталу
виступають безпосердніми факторами впливу на резуль-
тучий показник вартості, а отже і на ефективність еко-
номічної діяльності. Таким чином, для більш точної
оцінки вартості підприємств необхідним є аналіз скла-
ду і структри капіталу, змін у структурі власного капі-
талу, оцінка прогресивності його руху.

Застосування у вітчизняній практичній діяльності
загальноприйнятих методів оцінки вартості корпорацій
без врахування вітчизняних умов господарювання, спе-
цифіки капіталу даної галузі, нормативних актів з пи-
тань оцінки фінансового стану підприємств різних га-
лузей економіки, а також діючих в Україні норматив-
них документів можуть призвести до викривлення ре-
зультатів та прийняття помилкових управлінських та
інвестиційних рішень.
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COMPOSITIONAL, STRUCTURAL AND DYNAMICAL ANALYSIS OF CAPITAL OF BREAD-BAKING
INDUSTRY CORPORATIONS IN UKRAINE

У статті наведено результати аналізу складу, структури і динаміки капіталу підприємств хлібопе-
карської галузі. Характеризовано основні диспропорції в структурі капіталу, тенденції її зміни та вияв-
лені проблемні позиції. Розглянуто джерела формування власного капіталу та їх сутність і функції. Вияв-
лено, що специфіка структури власного капіталу підприємств даної галузі ускладнює застосування ме-
тодик оцінки вартості капіталу, викривляє фінансову інформацію для потенційних інвесторів і креди-
торів. Запропоновано здійснити коригування складових власного капіталу з метою приведення у
відповідність всіх аналітичних показників.

The article contains the results of the compositional, structural and dynamical analysis of capital of baking-
industry enterprises. Major imbalances in the capital structure, its changes and trends are characterized and
problematic positions are identified. Sources of equity capital, their entity and functions were examined. It was
detected that the specific structure of enterprises' equity in the industry makes it difficult to use capital valuation
methods, distorts financial information for potential investors and creditors. It was proposed to make adjustments
to components of equity for the purpose of aligning all analytical parameters.

Ключові слова: власний капітал, позиковий капітал, аналіз, структура капітала, статутний капітал,
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання формування структури капіталу, методики
аналізу власного капіталу, оцінки фінансової стійкості
підприємсва приділяється все більша увага. Теорія аналі-
зу капіталу та визначення фінансової стійкості підприєм-
ства досліджується в роботах таких науковців: Є. Мних,
В. Опарін, І. Бланк, К. Ізмайлова, А.Ковальов, А. Под-
дєрьогін, В. Сопко, Г. Стасюк, А. Шеремет та ін. У прак-
тиці аналіз капіталу підприємсва використовується широ-
ким колом зацікавлених осіб з метою оцінки його фінан-
сового стану, вартості окремих активів чи бізнеса в ціло-
му, прогнозуванні фінансових результатів діяльності,
тощо. Незважаючи на значний науковий вклад дослідників
у цій сфері, проблема аналізу складу і структури капіталу
в контексті оцінки вартості підприємств потребує додат-
кового дослідження з урахуванням галузевої специфіки.

Основним завданням статті є аналіз капіталу публі-
чних акціонерних товариств із репрезентативної вибір-
ки хлібопекарської галузі для цілей оцінки вартості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналіз капіталу підприємств хлібопекарської галузі у
роботі проведений за період з 2007–2013 рр. на базі репре-
зентативної сукупності із 5 крупних підприємств хлібопе-
карської галузі, які представляють різні регіони України, а
саме: ПАТ "Київхліб" — до складу якого входять 12 хлібо-
пекарських підприємств у м. Києві та Київській області;
ПАТ "Концерн Хлібпром" — має 12 підрозділів з вироб-



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

151www.economy.in.ua

ництва хлібу та 3 підрозділи з виробництва борошна в ос-
новному у Львівській та Вінницькій областях; ПАТ "Одесь-
кий коровай" — один з найбільших промислових вироб-
ників хлібобулочної продукції в Україні, який реалізує свої
вироби не лише в Одесі, Одеській області, але і в Мико-
лаївській, Херсонській областях, Криму; ПАТ "Чернівець-
кий хлібокомбінат" — основний постачальник хліба в Чер-
нівецькій області, входить до складу холдингової компанії
"Хлібні інвестиції"; ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ" є лідером на
хлібному ринку Луцька та Волині і входить також до скла-
ду холдингової компанії "Хлібні інвестиції".

У цілому питома вага сумарного обсягу виробницт-
ва підприємств даної вибірки становить близько 28% за-
гального обсягу виробництва хліба та хлібобулочних
виробів в Україні на початок 2014 року.

Результати аналізу складу капіталу та його струк-
тури, зміни складових капіталу і джерел його форму-
вання наведені у таблиці (табл. 1). За базове визначення
поняття "капітал" використаємо таке його трактуван-
ня: капітал — загальна вартість засобів у грошовій, ма-
теріальній і нематеріальній формі, які авансовані у фор-
мування активів підприємства [1, с. 72].

Як бачимо, капітал обраних хлібопекарських
підприємств суттєво різниться за обсягами, що зумов-
лено, в першу чергу, масштабами виробничо-госпо-
дарської діяльності харчових компаній. Проблематика
досліджень доводить об'єктивну необхідність оцінюван-
ня не стільки обсягів капіталу за певний проміжок часу,
стільки темпів його приросту та джерел формування.

За рейтинговими позиціями у 2013 році лідером з
обсягу капіталу було ПАТ "Концерн Хлібпром" (680609
тис. грн.), а аутсайдером — ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ"
(31317 тис. грн). Натомість, за темпами приросту капі-
талу протягом 2007—2013 рр. (на 87,1%) лідером стало
ПАТ "ЧХК", а аутсайдером так і залишилось ПАТ "ТЕ-
РЕМНО ХЛІБ" (на 30,6%).

Обсяг власного капіталу хлібопекарських підприємств
досліджуваної вибірки має динаміку до зростання протя-
гом 2007—2013 років лише на ПАТ "Киїівхліб" та ПАТ
"ЧХК", де, не зважаючи на кризові явища 2008—2009 років,
власний капітал, хоч значно меншими темпами, але про-
довжував зростати. У даному контексті слід відзначити,
що в післякризовий період темпи нарощення власного ка-
піталу на ПАТ "Концерн Хлібпром", ПАТ "Одеський ко-
ровай" та ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ" так і не відновилися.
Значний діапазон коливань темпів зміни власного капіта-
лу за досліджуваний період зумовлений рівнем ділової ак-
тивності хлібопекарських підприємств та політикою фор-
мування інвестиційних ресурсів. Поглиблення аналізу в ас-
пекті джерел формування капіталу хлібопекарських
підприємств дозволяє зробити висновок, що темпи зрос-
тання капіталу в цілому пов'язані, в першу чергу, зі
збільшенням обсягу позикового капіталу.

Так, при збільшенні обсягу власного капіталу ПАТ
"Київхліб" на 30,3% за 2007—2013 рр., темп приросту
позикового капіталу становив 50,7%. При зменшенні
власного капіталу ПАТ "Концерн Хлібпром" на 3,9%,
внаслідок зростання у його структурі нерозподіленого
збитку, позиковий капітал підприємства збільшився на
104,8%.; на ПАТ "Одеський коровай" темпи зменшення
власного капіталу становили 81%, а темпи зростання
позикового капіталу 78,8%; на ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ"
аналогічні показники становили відповідно 4,6% та
80,9%. Перевищення темпів зростання власного капіта-
лу над темпами зростання позикового капіталу харак-
терні для ПАТ "ЧКХ", де темпи зростання відповідно
склали 173,3 та 50,8%.

Слід нагадати, що хлібопекарські підприємства на
різних стадіях свого життєвого циклу мають у своєму
розпорядженні різний склад та структуру капіталу.

Структура капіталу — це важливий стратегічний па-
раметр хлібопекарського підприємства. Зарубіжні та
вітчизняні економісти характеризують це поняття як
відношення власного та позикового капіталу підприємства.

Структура капіталу відіграє провідну роль у форму-
ванні ринкової вартості підприємства. Цей зв'язок опосе-
редковується показником середньозваженої вартості ка-
піталу. Від обсягу власного та позикового капіталу та їх
співвідношення залежать витрати на капітал, які необхід-
но враховувати при визначенні економічної ефективності
діяльності підприємства. Тому концепцію структури кап-
італу доцільно досліджувати разом з концепцією вартості
капіталу та концепцією ринкової вартості підприємства.

Проведений нами аналіз показав, що основним дже-
релом формування майна підприємств протягом 2007—
2013 років залишається все-таки позиковий капітал (рис.
1), оскільки частка власного капіталу на більшості
підприємств у загальних пасивах підприємств скоро-
чується, що зумовлено використанням залучених ре-
сурсів у діяльності вітчизняних підприємств. Однак, на
думку О. Маслак [2, с. 154], з одного боку, зростання
частки залученого капіталу збільшує фінансовий ризик,
а з іншого — дає можливості для нарощення рентабель-
ності власного капіталу.

По вибірці підприємств на кінець 2013 року на ПАТ
"Одеський коровай" зафіксовано найнижчу частку влас-
ного капіталу, яка складала всього 4,7%. Це свідчить про
критично низьку частку власного капіталу в загальній
сумі авансованого капіталу, що робить підприємство
фінансово нестійким та залежним від позикових коштів.
Найвищу частку власного капіталу (58,9%) у загальній
структурі фінансування діяльності хлібокомбінатів за-
фіксовано у 2007 році на ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ".

Така структура джерел фінансування хлібопекарсь-
ких підприємств свідчить про те, що загальний рівень
капіталізації (якщо розглядати її в контексті зростан-
ня власного капіталу) залишається на недостатньо ви-
сокому рівні. Це вказує на доцільність використання по-
тенціалу нарощення власного капіталу.

Проведений аналіз складових власного капіталу ак-
ціонерних товариств хлібопекарської галузі показав ре-
зультати диспропорційності формування структури влас-
ного капіталу. У структурі власного капіталу хлібопе-
карських підприємств (зокрема у післякризовий період)
спостерігається скорочення ролі нерозподіленого при-
бутку у фінансуванні підприємств, оскільки його частка
мізерна або ж взагалі відсутня. У результаті цього хлібо-
пекарські акціонерні товариства обмежені у фінансуванні
розвитку власними джерелами, виплаті дивідендів, відра-
хувань до резервного та інших фондів товариства. Усе це
негативно впливає на ринкову капіталізацію розглянутих
підприємств зокрема та на капіталізацію і ліквідність фон-
дового ринку України в цілому.

Резервний капітал, який покликаний виконувати за-
хисну функцію, також займає незначну частку у струк-
турі власного капіталу (а на ПАТ "ЧХК" та ПАТ "ТЕ-
РЕМНО ХЛІБ" взагалі відсутній) протягом усіх років
дослідження, при цьому його рівень затверджений за-
конодавчо на рівні 25 % від статутного капіталу товари-
ства. Фактично ж рівень резервного капіталу у 2007—
2013 роках по підприємствам вибірки складав у серед-
ньому 6 % від статутного капіталу, і в останні роки по-
казник співвідношення скорочується (рис. 2).

На нашу думку, низька частка нерозподіленого при-
бутку і резервів, створених за рахунок прибутку, у влас-
ному капіталі може свідчити про те, що хлібопекарська
галузь є недокапіталізованою, як і більшість галузей
реального сектора економіки України. Така структура
власного капіталу хлібопекарських підприємств суттє-
во ускладнює застосування методик оцінки вартості як
власного капіталу, так і середньозваженої вартості ка-
піталу загалом, не дає можливості визначити дійсний
стан покриття активів та залученого капіталу, викрив-
ляє показники фінансової стійкості підприємства та
іншу інформацію для потенційних інвесторів і креди-
торів. Тому постає потреба коригування складових
власного капіталу з метою приведення у відповідність
всіх аналітичних показників.
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З цією метою необхідно вивчити природу додатко-
вого капіталу хлібопекарських підприємств у 2007—2013
роках та довести можливість його включення до складу
власного капіталу або виключення, що, у свою чергу, має
безпосередній вплив на ринкову вартість цих підпри-
ємств.

Як доводить практика, додатковий капітал таких
підприємств утворювався внаслідок обов'язкової індек-
сації вартості основних засобів, причому різниця індексо-
ваної і балансової вартості основних засобів включалася
до додаткового капіталу. Згідно Постанов КМУ за №34
(1995 р.) та №523 (1996 р.) [43, 44] індекс переоцінки вста-
новлювався однаковий для всіх підприємств незалежно від
стану зношеності його основних активів, а також не вра-
ховувалася вартість викупу таких активів. У результаті
таких індексацій структура власного капіталу хлібопе-
карських підприємств є відмінною від традиційної струк-
тури через значний рівень додаткового капіталу.

У більшості випадків ці процеси справді дозволили
привести у відповідність вартість основних засобів до їх
ринкової вартості. Однак, на нашу думку, склалася си-
туація, за якої на деяких підприємствах частина активів,
балансова вартість яких стала значно вищою, фактично
була дуже зношена і коштувала реально значно дешев-
ше, тобто наявність складової капіталу "Додатковий ка-
пітал" у складі власного капіталу підприємства взагалі у
цій ситуації є сумнівною. Необхідно зазначити, що та-
кий додатковий капітал не підкріплений корпоративни-
ми правами хлібопекарських акціонерних товариств,
тому не має ніякого впливу на корпоративне управління
підприємством, що є цілком вигідним для його власників.

Обсяг додаткового капіталу хлібопекарських під-
приємств досліджуваної вибірки протягом 2007—2013
років у співвідношенні зі статутним, який дійсно сфор-
мований у результаті викупу підприємства, наведено на
рисунку 3.

Таблиця 1. Динаміка складу та структури капіталу хлібопекарських підприємств у 2007—2013 рр. *

*Джерело: узагальнено автором на основі фінансової звітності підприємств за 2007—2013 . 

Показники 
Роки 

Абсол. відхилення 

(+/-) 

Відносне 

відхилення,% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2007 2013/1012 2013/2007 2013/1012 

ПАТ «Київхліб» 

Загальна вартість 
капіталу, тис. грн. 

283830 315300 364621 435712 467053 448671 398549 +114719 -50122 +40,4 -11,2 

 - власний капітал,  

тис. грн. 

142668 127888 126112 142513 152801 160938 185860 +43193 +24922 +30,3 +15,5 

 частка власного 

капіталу, % 

50,3 40,5 34,6 32,7 32,7 35,9 46,6 -3,7 +10,7   

 - позиковий капітал , 

тис. грн. 

141162 187412 238509 293199 314252 287733 212689 +71527 -75044 +50,7 -26,1 

 частка позикового 

капіталу, % 

49,7 59,5 65,4 67,3 67,3 64,1 53,4 +3,7 -10,7 - - 

ПАТ «Концерн Хлібпром» 

Загальна вартість 
капіталу, тис. грн. 

435155 624164 699622 681306 723427 656629 680609 +245454 +23980 +56,4 +3,7 

 - власний капітал,  
тис. грн. 

193727 199514 189346 225088 193177 139739 186239 -7488 +46500 -3,9 +33,3 

 частка власного 

капіталу, % 

44,5 32,0 27,1 33,0 26,7 21,3 27,4 -17,1 +6,1 - - 

 - позиковий капітал , 

тис. грн. 

241428 424650 510276 456218 530250 516890 494370 +252942 -22520 +104,8 -4,4 

 частка позикового 

капіталу, % 

55,5 68,0 72,9 67,0 73,3 78,7 72,6 +17,1 -6,1 - - 

ПАТ «Одеський коровай» 

Загальна вартість 
капіталу, тис. грн. 

182474 230036 240361 292834 374248 262099 234606 +52132 -27493 +28,6 -10,5 

 - власний капітал,  

тис. грн. 

57368 82292 85871 82659 24321 25982 10913 -46455 -15069 -81,0 -58,0 

 частка власного 

капіталу, % 

31,4 35,8 35,7 28,2 6,5 9,9 4,7 -26,7 -5,2 - - 

 - позиковий капітал , 

тис. грн. 

125106 147744 154490 210175 349927 236117 223693 +98587 -12424 +78,8 -5,3 

 частка позикового 

капіталу, % 

68,6 64,2 64,3 71,8 93,5 90,1 95,3 +26,7 +5,2 - - 

ПАТ "Чернiвецький хлiбокомбiнат" 

Загальна вартість 
капіталу, тис. грн. 

35965 40746 49435 80969 78625 71584 67287 +31322 -4297 +87,1 -6,0 

 - власний капітал, 

 тис. грн. 

10652 13537 19417 21586 25425 27754 29108 +18456 +1354 +173,3 +4,9 

 частка власного 

капіталу, % 

29,6 33,2 39,3 26,7 32,3 38,8 43,3 +13,7 +4,5 - - 

 - позиковий капітал, 

тис. грн. 

25313 27209 30018 59383 53200 43830 38179 +12866 -5651 +50,8 -12,9 

 частка позикового 

капіталу, % 

70,4 66,8 60,7 73,3 67,7 61,2 56,7 -13,7 -4,5   

ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» 

Загальна вартість 
капіталу, тис. грн. 

23977 29853 30464 33387 30654 39417 31317 +7340 -8100 +30,6 -20,6 

 - власний капітал,  

тис. грн. 

14114 15475 16836 18053 15053 14502 13471 -643 -1031 -4,6 -7,1 

 частка власного 

капіталу, % 

58,9 51,8 55,3 54,1 49,1 36,8 43,0 -15,9 +6,2 - - 

 - позиковий капітал, 

тис. грн. 

9863 14378 13628 15334 15601 24915 17846 +7983 -7069 +80,9 -28,4 

 частка позикового 

капіталу, % 

41,1 48,2 44,7 45,9 50,9 63,2 57,0 +15,9 -6,2 - - 
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 За даними вибірки хлібопекарсь-
ких підприємств бачимо, що лише два
(ПАТ "Концерн Хлібпром" та ПАТ
"ТЕРЕМНО ХЛІБ") із п'яти досліджу-
ваних підприємств мають показник до-
даткового капіталу нижче статутного,
тобто три підприємства (ПАТ
"Київхліб" до 2011 року, ПАТ "Одесь-
кий коровай" та ПАТ "ЧХК") у складі
власного капіталу мають фіктивний
капітал, утворений, на наш погляд, не
реальними вкладеннями коштів на роз-
виток підприємства, а переоцінкою ос-
новних активів.

Природа появи додаткового капі-
талу дає підстави стверджувати, що
включення його до складу власного ка-
піталу або виключення має бути обу-
мовлене станом основних засобів. Так,
на думку Волошиної О.В. [3, с. 14], для
підприємств, у яких додатковий капітал переважає ста-
тутний, у випадку, якщо буде доведено, що стан їх ос-
новних засобів незадовільний, додатковий капітал пови-
нен виключатися повністю або часткового зі складу влас-
ного капіталу, оскільки він носить фіктивний характер.
Згідно з статистичними даними на всіх досліджуваних
підприємствах основні засоби на кінець 2013 року зно-
шені більш, ніж на 30%, а саме мають такий рівень зносу:
ПАТ "Київхліб" — 37,4%, ПАТ "Концерн Хлібпром" —
50,2%, ПАТ "Одеський коровай" — 73,8%, ПАТ "ЧХК"
— 48%, ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ" — 65%. Це дає підстави
нам стверджувати, що інший додатковий капітал дослід-
жуваних хлібопекарських підприємств є фіктивним і не
може покривати зобов'язання перед кредиторами, вис-
тупати гарантією чи забезпечувати діяльність як джере-
ло фінансування, тобто не виконує своїх безпосередніх
функцій. Слід відзначити, що у даному контексті на-
явність додаткового капіталу ускладнює обчислення вар-
тості капіталу хлібопекарського підприємства взагалі, ос-
кільки на його суму не випущено акції, а отже не сплачу-
ються за ними дивіденди.

На думку фахівців [3], прирівняти додатковий капі-
тал до рівня нерозподіленого прибутку теж не можна,
оскільки альтернатив у використанні іншого додатково-
го капіталу, окрім як покриття збитку, не має. А саме аль-
тернативна вартість формує ціну такого джерела капіта-
лу, як нерозподілений прибуток. Можна було б вважати
це джерело фінансування безоплатним, як і кредиторсь-
ка заборгованість, оскільки, по-суті, це та частина вар-
тості активів, яку власники отримали внаслідок недопла-
ти коштів попереднім власникам через сприятливі зміни
кон'юнктури ринку (або через фіктивне банкрутство).
Однак, у будь-якому випадку, прирівнювати власний ка-
пітал до залученого є невиправданим.

У даному контексті доцільно нагадати, що зміна
стандартів бухгалтерського обліку та звітності, що
відбулася нещодавно в Україні, забезпечує більш дос-

товірну інформаційну базу для оцінки рівня капіталі-
зації хлібопекарських підприємств, а отже, і для впро-
вадження вартісного підходу до управління ними. Так,
запровадження процедури капіталізації фінансових
витрат створює передумови для підвищення зацікавле-
ності підприємств хлібопекарської галузі у зростанні
активів, валюти балансу і вартості підприємства в ціло-
му. Виділення в 2013 р. в окрему статтю капіталу в доо-
цінках і створення додаткового розділу "Сукупний
дохід" у "Звіті про фінансові результати" також сприяє
більш об'єктивній оцінці різних форм капіталізації
хлібопекарських підприємств [4, с. 167].

Отже, можна стверджувати, що в силу різних при-
чин (податкових, адміністративних та управлінських),
хлібопекарські підприємства України мають викривле-
ну структуру власного капіталу. У зв'язку з цим вважає-
мо за доцільне для підприємств з надмірним рівнем до-
даткового капіталу проводити коригування балансу
шляхом віднімання іншого додаткового капіталу, або
його частини, з активної і пасивної частини одночасно.
На нашу думку, такі коригувальні процедури, нададуть
можливість скоротити ризики неточних висновків щодо
фінансової стійкості та автономії підприємства, рівня
захищеності інтересів кредиторів, рівня рентабельності
власного капіталу насамперед для зовнішніх користу-
вачів — потенційних інвесторів чи кредиторів підпри-
ємств хлібопекарської промисловості, що мають невип-
равдано високий рівень додаткового капіталу.

ВИСНОВОК
Особлива роль аналізу структури капіталу у ди-

наміці при оцінці фінансової стійкості підприємств зу-
мовлена його важливою роллю в організації процесу ви-
робництва. Розмір власного капіталу також впливає на
відносини із агентами ринку капіталів: банків, інвесторів,
інших підприємств, визначає можливість отримання від
них фінансових вкладень, кредитів. Підприємства, що

Рис 1. Динаміка структури капіталу хлібопекарських
підприємств у 2007—2013 рр., %

Джерело: узагальнено автором на основі звітності.

Рис. 2. Співвідношення резервного та статутного капіталу хлібопекарських підприємств протягом 2007—2013 років, %

Джерело: узагальнено автором на основі звітності.
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мають високий рівень фінансової стійкості сигналізу-
ють інвесторам про захищеність від банкруцтва. Однак
нарощення частки позикового капіталу може підвищи-
ти рентабельність власного капіталу. Питання опти-
мальної структури капіталу потрібно вирішувати окре-
мо для кожного конкретного підприємства, порівнюю-
чи вигоди від використання відповідних джерел капіта-
лу.

Проведений аналіз капіталу хлібопекарських ак-
ціонерних товариств надав змогу виявити найважливіші
аспекти та слабкі позиції у структурі капіталу дослід-
жуваних підприємств, що характерні для більшості
підприємств хлібопекарської галузі:

— суттєва недостатність власного капіталу в загальній
сумі авансованого капіталу акціонерних товариств та влас-
ного оборотного капіталу, що робить підприємства фінан-
сово нестійкими та залежними від позикових коштів;

— наявність значної диспропорції у співвідношенні
залучених коштів та власного капіталу, що несе висо-
кий фінансовий ризик для майже усіх хлібопекарських
товариств;

— висока частка фізично та морально зношеного
обладнання, що фактично втратило свою вартість;

— здійснення необгрунтованих капітальних вкла-
день, що значно перевищують наявні власні ресурси
підприємства та, як наслідок, негативно впливають на
ліквідність та фінансову стійкість підприємства

Наведені тенденції дають змогу зробити висновок
про те, що хлібопекарські акціонерні товариства про-
тягом 2007—2013 років змінювали частково свою
вартість не стільки за рахунок реальної капіталізації,
скільки за рахунок інших її форм.

За таких умов найбільш важливим першочерговим
завданням для керівництва хлібопекарських підпри-
ємств з вибіркової сукупності є прийняття ефективних
управлінських рішень щодо: збільшення обсягів та рівнів
власного основного капіталу та власних оборотних
коштів у загальній структурі фінансових ресурсів; до-
сягнення абсолютної та поточної ліквідності у найближ-
чому періоді, що, в свою чергу, підвищить платоспро-
можність, фінансову стійкість та покращить фінансо-
вий стан підприємств хлібопекарської промисловості.
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Основним чинником забезпечення збалансованості
функціонування національної економіки, а в її межах ви-
робничо-економічних систем та підвищення рівня кон-
курентоспроможності українських підприємств різної
форми власності на світових ринках, є досягнення резуль-
тативності формування та запровадження на практику
управління дієвої системи стратегічного управління
їхньою реструктуризацією. Це потребує розробки й об-
грунтування: а) теоретико-методологічних засад систем-
них досліджень результативності стратегічного управл-
іння процесами реструктуризації в умовах ресурсних
обмежень; б) методичних підходів до оцінювання вимірів
результативності використання економіко-організацій-
ного забезпечення процесів модернізації, реформуван-
ня, інжинірингу та оновлення основних виробничих за-
собів підприємств; в) методів моделювання основних
структурно-динамічних показників функціонування та
розвитку виробничо-економічних систем.

Таким чином, монографію А. І. Бєлової, яка присвя-
чена розв'язанню проблем щодо формування процесно-
алокаційної системи стратегічного управління реструк-
туризацією підприємств в контексті забезпечення стало-
го розвитку регіонів можна признати надзвичайно акту-
альним і нагальним дослідженням у галузі економіки та
управління підприємствами. Оскільки у науковому ви-
данні засвідчено й підтверджено вагомість впливу про-
цесів реструктуризації на темпи промислового зростан-
ня і убезпечення переходу регіональних соціально-еко-
номічних систем до їхнього сталого розвитку.

Поряд із вказаним, засвідчимо, що у монографії А.І.
Белової представлено вихідні положення теорії форму-
вання системи стратегічного управління реструктуриза-
цією підприємств, а також розвинуто понятійно-категор-
іальне поле теорії економіки та управління підприємства-
ми за рахунок авторського трактування понять: "реструк-
туризація підприємства"; "стратегічне управління реструк-
туризацією підприємств";"організаційно-економічний ме-
ханізм стратегічного управління реструктуризацією
підприємств в регіонах держави"; "системність реструк-
туризації" тощо. Крім приведеного, автором рецензова-
ного науково-прикладного дослідження пропонується до
застосування інтеграційно-алармова концепція стратегі-
чного управління реструктуризацією підприємств в регі-
онах, яка убезпечить цілеорієнтовану зміну організацій-
ної, комунікаційної, соціальної, технологічної і зовніш-
ньоекономічної структури їхнього управління за рахунок
врахування восьми системоутворюючих регуляторів впли-
ву на структурно-динамічні зрушення в межах підприємств
задля забезпечення високої результативності реструкту-
ризації в ресурсних обмеженнях.

У сучасних умовах господарювання у багатьох сфе-
рах економічної діяльності важливим стає виконання зав-
дання щодо формування і використання новітньої тех-
нології стратегічного управління. У цій відповідності, ав-
тор монографії підтверджує, що існує, наразі, нагальна
потреба у системному розв'язанні проблем у напрямі роз-
роблення технології стратегічного управління структур-
ними зрушеннями, які ідентифіковано у вигляді сукуп-
ності засобів, способів та методів процесно-алокаційно-
го типу. При цьому у монографії засвідчено про те, що
розв'язання науково-прикладних завдань вимагає залу-
чення: а) засобів і регуляторів раціоналізації поділу/ пе-
рерозподілу наявних ресурсів, резервів і можливостей
різної природи; б) оригінальних модельних рішень задля
оптимізації складу інструментарію та важелів впливу на
процеси підвищення ефективності функціонування і кон-
курентоспроможності підприємств, що здійснено дослі-
дником за використанням засобів методології геометрич-
ної "галузевої" економетрики, що спрямовані на реалі-
зацію семи пріоритетних видів реструктуризації (рефор-
мування організаційних і комунікаційних структур уп-
равління; реорганізацію виробничо-господарської діяль-
ності та міжгалузевої взаємодії; модернізацію та сана-
цію виробництва; реконструкцію та переобладнання ви-
робничо-господарських і технологічних процесів; реін-
жиніринг когнітивно-інформаційної трансформації
підсистем; реінжиніринг бізнес-процесів; крос інжині-
ринг науково-дослідної та впроваджувальної діяльності
за результатами оптимізації кадрового забезпечення).

Об'єктивним є визнати, що у науковому виданні пред-
ставлено й обгрунтовано архітектуру організаційно-еко-
номічного механізму стратегічного управління реструк-
туризацією підприємств в регіонах, який реалізуватиме
свою дію в умовах ресурсних обмежень за двома потенц-
ійно-факторними основами (апаратною і процесною), що
спирається на визначеність простору семи його базових
функціоналів за рахунок реалізації специфічних функцій:
продуктивної; організаційної; прогностичної; системо
утворюючої; генеруючої. Їх ідентифіковано та формалі-
зовано за результатами формування п'яти специфічних
позиційних детермінант реалізації дії, що убезпечують
результативність та надійність функціонування
підприємств.

Слід вказати, що у монографії визначені та обгрун-
товані вихідні концептуальні положення щодо розробки
та використання методів зустрічного моніторингового
аналізу замкнених потоків інформації і керуючих впливів
при запровадженні у практику системи стратегічного уп-
равління реструктуризацією підприємств. Які, у свою чер-
гу, спираються на визначеність: а) базових завдань і цільо-
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вих функцій відділів проектного стратегування і моніто-
рингу в межах департаменту з маркетингу; б) принципо-
вої схема системи моніторингу; в) функціоналів взає-
модії між підрозділами за п'ятьма елементами в межах
об'єктів економіко-статистичної діяльності відповідних
відділі із коригуванням їхньої змістовності за результа-
тами перманентного аналізу вихідних, поточних і про-
міжних оцінок, що убезпечує організаційно-економічні
та системно-універсальні переваги моніторингу вимірів
результативності.

У цій відповідності, в межах розділів монографії
представлено результати аналізу найвагоміших чинників
і факторів різної природи, які убезпечують генерування
ознак у підприємств щодо підвищення їхньої конкурен-
тоспроможності та результативності функціонування
задля формування базових положень бінарної Стратегії
реструктуризації підприємств за дев'ятьма етапами
їхнього синхронного врахування у модельних вирішен-
нях. У межах останньої було: а) обгрунтовано детермі-
нанти формування дієвої системи управління галузями і
виробництвами; б) розроблено алгоритм системного і по-
слідовного аналізу навколишнього природного і еконо-
мічного середовища; в) визначено масштаби розвиненості
потенціалу сталого розвитку кожного регіону; г) вста-
новлено пріоритетність об'єктів локалізації зусиль за ви-
користання сценарного підходу до добору найдієвіших
засобів досягнення цілі; д) розроблено методичних підхід
до оцінювання та прогнозування результативності стра-
тегічного управління реструктуризацією підприємств.

Поряд із вказаним, у монографії, видатними здобут-
ками автора монографії, на думку рецензента — є на-
ступні:

— обгрунтування та формалізація оптимальної для
України макроекономічної моделі зустрічної реструкту-
ризації підприємств, розбудову якої виконано за синх-
ронного використання принципів системного, вибірко-
вого, процесного, об'єктно-цільового, синергетичного і
сценарного підходів до ідентифікації найвагоміших рег-
ресорів впливу на результативність технологічної модер-
нізації виробництва в умовах ресурсних обмежень і по-
стійного нарощення суспільно-політичних загроз стало-
му розвитку;

— удосконалення структурно-логічної схеми визна-
чення і класифікації потенційно-факторних об'єктів для
здійснення аналізу та розбудови системи моніторингу ре-

зультативності стратегічного управління реструктуриза-
цією;

— обгрунтування складу інструментарію та науко-
во-прикладні розробки, які уможливлюють застосуван-
ня авторського методичного підходу до: визначення
структурної раціональності функціонування виробничо-
економічних систем регіону; прогнозування вимірів ре-
зультативності стратегічного управління реструктуриза-
цією підприємств. Розрахунок останніх спирається на об-
числення за вагомістю впливу п'яти детермінант сталого
розвитку (екологічної, економічної, організаційної, соц-
іальної та ринкової) підвищення результативності фун-
кціонування виробничо-економічних систем.

Слід вказати, що зміст наукового видання викладено
з чіткою логічністю та послідовністю деталізації авторсь-
ких підходів щодо формування оригінальної концепції,
інструментів та методів, застосування яких уможливлю-
ють створення реальної/ об'єктивної моделі організац-
ійно-економічного механізму в межах процесно-алока-
ційної системи стратегічного управління реструктуриза-
цією підприємств в регіонах держави.

Певним чином підсумовуючи результати рецензуван-
ня монографії А.І. Бєлової, підтвердимо, що вона є кла-
сичною за структурою, містить усі необхідні рубрики та
елементи, викладені з логічною послідовністю обгрунту-
вань та інкорпорації авторських положень до сучасних
парадигм убезпечення цілеорієнтованого загальноеконо-
мічного розвитку.

У цілому, науково-прикладні розробки автора моно-
графії є результатом узагальнення сучасного досвіду у
сфері формування нового типу системи стратегічного уп-
равління реструктуризацією підприємств. Зазначене
підтверджує, що монографія на тему "Система стратегі-
чного управління реструктуризацією підприємства: цілі,
проблеми та перспективи" є актуальним дослідженням
для розвитку національної економічної науки, що роз-
рахована на широке коло фахівців і вчених-економістів,
студентів і аспірантів, державних службовців, працівників
органів місцевого самоврядування, науковців, усіх заці-
кавлених осіб, які досліджують проблематику сучасних
процесів формування дієвої системи стратегічного управ-
ління реструктуризацією підприємств в контексті забез-
печення надійності їхнього функціонування та переходу
регіональних соціально-економічних систем до сталого
розвитку в умовах ресурсних обмежень.
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