
Економiка та держава
Міжнародний науково�практичний журнал

№ 11

листопад 2015

© Економiка та держава, 2015

Журнал засновано у січні 2003 року.
Виходить щомісяця.

Редакційна колегія

Амоша Олександр Іванович, директор інституту Економіки промисловості НАН
України, д�р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович, головний консультант Верховної Ради України,
к�т екон. наук, доцент

Бакуменко Валерій Данилович, проректор з наукової роботи Академії муніципаль�
ного управління, д�р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович, професор кафедри управління персоналом та економіки
праці ІПК ДСЗУ, д�р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович, головний спеціаліст департаменту атестації кадрів
вищої кваліфікації МОН України, д�р екон. наук

Бондаренко Ольга Олександрівна,  професор кафедри фінансів, директор Інститу�
ту післядипломної освіти Київського національного університету технологій та ди�
зайну, к.т.н., доцент

Воротін Валерій Євгенович, заступник директора Національного інституту страте�
гічних досліджень, д�р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович, заступник керівника управління платіжних систем
УКР СІБ банка, д�р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович, Радник Президента України, д�р екон. наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гнибіденко Іван Федорович, завідувач кафедри управління персоналом та
економіки праці  ІПК ДСЗУ, д�р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович, ректор Київського національного університету
технологій та дизайну, д�р екон. наук, професор, член�кореспондент  НАПН України,
заслужений працівник освіти України

Гудзинський Олексій Дмитрович, професор кафедри менеджменту і маркетингу
ІПК ДСЗУ, д�р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович, в.о. ректора Академії муніципального управління, д�р
екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович, професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ,
академік УТА, д�р екон. наук, професор

Завізєна Наталія Станіславівна,  провідний науковий співробітник відділу стратегії ста�
лого розвитку та інвестиційно�інноваційної політики Науково�дослідного економічного
Інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, д�р екон. наук, доцент

Киричук Олександр Васильович, завідувач кафедри психології ІПК ДСЗУ, доктор
педагогічних наук, професор

Криклій Артур Станиславович, завідувач кафедри фінансів Хмельницького економіч�
ного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович, директор навчально�наукового інституту економіки і ме�
неджменту Національного університету "Львівська політехніка", д�р екон. наук, про�
фесор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович, ректор КНУБА, д�р екон. наук, професор, лауреат 2х дер�
жавних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна, професор кафедри соціології та соціально�
гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович, перший проректор ІПК ДСЗУ, д�р екон. наук, про�
фесор, заслужений працівник освіти України

Міщенко Катерина Семенівна, доцент кафедри теоретичної та прикладної
економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович, ректор ІПК ДСЗУ, д�р екон. наук, професор
Момир Джурович, президент Академії наук та мистецтв Чорногорії
Мордвінов Олександр Григорович, завідувач кафедри, Класичний приватний

університет ( м. Запоріжжя), д�р наук з державного управління, професор
Онищенко Володимир Олександрович, ректор Полтавського національного

технічного університету, д�р екон. наук, професор
Патика Наталія Іванівна, проректор з науково�педагогічної роботи ІПК ДСЗУ,

к�т екон. наук, доцент
Поважний Олександр Станіславович, ректор Донецького державного університе�

ту управління, д�р екон. наук, професор
Радиш Ярослав Федорович, професор кафедри управління охороною здоров'я

НАДУ при Президентові України, д�р наук з державного управління, професор
Розпутенко Іван Васильович, завідувач кафедри економічної політики НАДУ при

Президентові України, д�р наук з державного управління, професор
Саблук Петро Трохимович, Почесний директор ННЦ "Інститут аграрної економіки",

д�р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України
Сорока Микола Петрович, д�р наук з державного управління, професор, народний

депутат України
Тимошенко Іван Іванович, ректор Європейського  університету, професор
Федоренко Станіслав Валентинович, доцент кафедри інформаційних систем і тех�

нологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент
Чапка Мирослав, ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом

(Польща), д�р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України
Чорна Людмила Олександрівна, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування

Вінницького торговельно�економічного інститут Київського національного торговель�
но�економічного університету, д�р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович, перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президен�
тові України, д�р наук з державного управління, профессор

Федоренко Валентин Григорович, головний редактор, член Спілки  ректорів
Європи, перший віце�президент Спілки будівельників України, професор ка�
федри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д�р екон. наук, по�
чесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, про�
фесор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Кучеренко Ганна Борисівна, відповідальний секретар
Журнал включено до переліку

наукових фахових видань України,
в яких можуть публікуватися

результати дисертаційних робіт
на здобуття наукових ступенів

доктора і кандидата наук з
ЕКОНОМІКИ

(постанова президії ВАК України
від 27 травня 2009 р. № 1�05/2,

наказ Міністерства освіти і науки
України № 1081 від 29.09.2014 р.),
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
(постанова президії ВАК України
від 27 травня 2009 р. № 1�05/2)

 Свідоцтво КВ № 9144,
від 09.09.2004 року

ISSN 2306�6806
Передплатний індекс: 01751

Адреса редакції:
м. Київ, вул. Дорогожицька, 18, к. 29

Поштова адреса:
04112, м. Київ, вул. Дорогожицька,

18, к. 29
 Телефон: (044) 223�26�28, 537�14�33

 Телефон/факс: (044) 458�10�73
E�mail: economy_2008@ukr.net

www.economy.in.ua
Засновники:

Інститут підготовки кадрів
державної служби зайнятості

України,
ТОВ "Редакція журналу

"Економіка та держава"
Видавець:

ТОВ "Редакція журналу
"Економіка та держава"

Відділ інформації
Стаднік С. Б.

Відділ реклами
Чурсіна А. М.

Коректор
Строганова Г. М.

Комп’ютерна верстка
Полулященко А. В.

Технічне забезпечення
Дідук Б. Б.

Передрукування дозволяється лише за
згодою редакції.

Відповідальність за добір і викладення
фактів несуть автори. Редакція не завжди

поділяє позицію авторів публікацій.
Рекомендовано до друку Вченою Радою

ІПКДСЗУ 19.11.15 р.
Підписано до друку 19.11.15 р.

Формат 60х84 1/8, Ум. друк. арк.  31,0.
Наклад — 1000 прим.

Папір крейдований, друк офсетний.
Замовлення № 1911/2.

Віддруковано у ТОВ «ДКС центр»
м. Київ, пров. Куренівський, 17

Тел. (044) 537�14�34



Економічна
наука

Резнікова Н. В., Іващенко О. А.
Проблеми подолання асиметричної взаємозалежності країн в умовах
регіональної співпраці ....................................................................................................... 6
Грозний І. С.
Сутність та значення когерентного підходу в управлінні якістю
розвитку підприємства .................................................................................................... 11
Вініченко І. І., Кравченко О. О.
Економічний зміст та формування витрат підприємства ......................................... 14
Войтко С. В., Мельник Я. Д.
Дослідження ретроспективи розвитку нанотехнологій та передумови
технологічного прориву України у цій сфері .............................................................. 18
Каламбет С. В., Павлова Ю. О.
Сутнісна характеристика фінансового планування на підприємстві .................... 22
Сальман І. Ю., Ібатуллін М. І.
Сучасний стан світого агропродовольчого ринку та місце в ньому України ....... 25
Рекун І. І.
Управління персоналом у системі економічної безпеки підприємства
залізничного транспорту ................................................................................................. 28
Ведернікова С. В.
Детінізація економіки як фактор економічної стабільності держави ................... 33
Федорченко О. Є.
Удосконалення системи бюджетування на підприємстві ........................................ 37
Давлетбаева Н. Б.
Автоматизация производственных процессов на предприятиях
пищевой промышленности как фактор инновационного развития отрасли ....... 40
Хорішко К. С.
Реалізація стратегічних імперативів в управлінні розвитком інвестиційної
привабливості підприємств ............................................................................................ 44
Корнієцький О. В.
Методичні аспекти розвитку міжрегіональної взаємодії
транспортно�логістичних систем в умовах синхронізації ........................................ 47
Стеблянко І. О.
Валовий внутрішній продукт України: просторова та структурна динаміка ....... 51
Радіонов Ю. Д.
Фінансова безпека України: проблеми та шляхи забезпечення ............................. 55
Сотниченко Л. Л.
Моніторинг та оцінка як головні інструменти механізму
управління розвитком регіональної інфраструктури ............................................... 60
Норд Г. Л.
Зарубіжний досвід забезпечення можливостей людського
розвитку для інвалідів ...................................................................................................... 65
Гусєв Ю. В.
Організаційно�економічне обгрунтування використання франчайзингу
як засобу розвитку малого бізнесу у регіоні ............................................................... 71
Жмуденко В. О.
Методологія оцінки управління економічною безпекою систем різного
рівня ієрархії ...................................................................................................................... 76
Жигірь А. А.
Розрахунок економічного ефекту при підвищенні продуктивності праці
в результаті проведення заходів щодо запобігання забруднення атмосфери ..... 81
Сіліна І. В., Хацер М. В.
Управління фінансовим станом підприємства в кризових умовах ........................ 85
Орел В. М.
Економічна система оцінки виробничих витрат на свинарських
підприємствах ................................................................................................................... 89
Бірдус Л. В., Бірдус М. А.
Стратегічне управління аграрним сектором економіки України ........................... 92
Чеберяко О. В., Кривовяз М. А.
Економіко�теоретична сутність системи забезпечення фінансової
безпеки підприємства ...................................................................................................... 94

У НОМЕРІ:
Е к о н о м i к а  т а  д е р ж а в а  №  11  / 2 0 15



У НОМЕРІ:
Е к о н о м i к а  т а  д е р ж а в а  №  11 / 2 0 15

Ганзюк С. М., Снітько Д. А.
Фінансові результати діяльності комерційних банків в умовах
політичної нестабільності ............................................................................................... 98
Зоря О. П., Довбиш Т. В.
Методика аналізу та оцінки необоротних активів
ПАТ КБ "Приватбанк" ................................................................................................... 102
Рахман М. С., Гриненко І. О.
Аналіз структурних зрушень в експорті машинобудівної галузі
України ............................................................................................................................. 105
Радзівіло І. В., Будуров В. Л.
Фінансові інструменти подолання кризи на підприємствах
машинобудування: проблеми та шляхи їх вирішення ............................................. 108
Ярмоленко Ю. О.
Особливості сталого розвитку аграрного сектору економіки України ............... 112
Бабіченко В. В.
Корпорації державного сектору: об'єктивні суперечності функціонування ..... 116
Мельник О. В.
Застосування аутсорсингу на підприємствах водного транспорту ...................... 119
Думікян М. М.
Екзогенні та ендогенні детермінанти транснаціоналізації світового ринку
телекомунікаційних послуг .......................................................................................... 122
Мажула О. В.
Критерізація економічної безпеки держави ............................................................. 126
Суханова А. В.
Інформаційне забезпечення аналізу та програмування
конкурентоспроможності регіону .............................................................................. 131
Голіков С. С.
Податкова безпека у системі фінансової безпеки ................................................... 135
Копчинська К. О.
Запровадження європейських стандартів оподаткування прибутку
підприємств в Україні .................................................................................................... 138

Економічна
наука

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.
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ня стратегій не універсальної, а вибіркової, не тоталь�
ної, а дозованої інтеграції в економіці під суворим кон�
тролем суверенних національних урядів (східноазійсь�
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PROBLEMS OF OVERCOMING ASYMMETRIC INTERDEPENDENCY OF COUNTRIES
IN THE CONTEXT OF REGIONAL COOPERATION

У статті констатується, що інтеграційні процеси зразка ХХІ століття демонструють співіснування страb

тегій не універсальної, а вибіркової, не тотальної, а дозованої інтеграції в економіці під суворим контроb

лем суверенних національних урядів (східноазійська версія) зі стратегією пом'якшення вихідних принb

ципів зближення і збагачення його форм на тлі розбудови наднаціональних інституцій (європейська верb

сія). Доводиться, що тоді як відправним пунктом східноазійської версії інтеграції виступає не політична

спорідненість, а однотипність економічних політик (так званий економічний прагматизм), в ЄС фактоb

ром консолідації прийнято вважати фактор "приналежності до Європи". Доводиться, що ключова типоb

логічна спорідненість стратегій інтеграційної співпраці визначається не процедурою прийняття інтеграb

ційних рішень або мірою реалізованості принципу наднаціональності, а стійкою орієнтацією учасників

інтеграції на пріоритетність розвитку внутрушньогрупових зав'язків по відношенню до позагрупових.

It is argued that integration processes of 21st century demonstrate cobexistence of the strategies involving

the integration of selective rather than universal nature, the integration which is not the total economic one but

the dosed one under the strict control of sovereign national governments (the South Asian version) with the

strategy of mitigating the input principles of convergence and enrichment of its forms alongside building up

supranational institutions (the European version). It is proved that while the starting point for the South Asian

version of the integration is the homogeneity of economic policies (the so called economic pragmatism) rather

than political likeliness, the avowed factor for consolidation in the EU is "belonging to Europe". It is proved that

the determinant for the key typological likeliness of the integrative cooperation strategies is not the procedure

for taking integrationbrelated decisions but the persistent and priority orientation of the integration participants

on developing intrabgroup links rather than extrabgroup ones.

Ключові слова: інтеграційні процеси, стратегії інтеграції, асиметрична взаємозалежність, міжнародні
відносини, наднаціональні інституції.

Key words: integration processes, integration strategy, asymmetrical interdependence, international relations,
supranational institutions.

зближення і збагачення його форм на тлі розбудови
наднаціональних інституцій (європейська версія).

Аналіз останніх досліджень і публікацій переконли�
во засвідчує про істотний інтерес до дослідження теоре�
тичних аспектів регіоналізму як зхідними вченими
(В. Кейблом, Д. Хендерсоном [1], А. Харрелом [4], П. Ка�
тзанштайном [5], Д. Мітрані [6], Е. Дооручі, С. Фірпо,
М. Фратчером, Ф. Монгеллі [8], H. Толлісоном [9], Д. Тусі,
Ф. Седербаумом [10]), так і вітчизняними (О. Булато�
вою [12], В. Чужиковим [18], О. Білорусом, Б. Гунським,
Д. Лук'яненком [16],О. Любіцевою, В. Бабарицькою,
Б. Яценко [13], А. Поручником, А. Колотом [14], А. Фі�
ліпенком [19] та іншими). Проте, незважаючи на знач�
ний науковий доробок зі зазначеної проблематики, ви�
значення специфічних рис регіональних стратегій інтег�
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рації вимагає подальшої уваги, а тому становить завдан�
ня дослідження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Регіоналізм в постбіполярному світі стає важливим

фактором зовнішньої і внутрішньої політики, будучи зу�
мовленим зростанням ролі функцій міста і соціального
часу, поєднанням геополітики, геоекономіки і соціокуль�
турних особливостей території. Виробка геостратегії або
технології реалізації пріоритетів регіонального розвитку
в багатомірному комунікаційному просторі особливо ак�
туальна в умовах лібералізації міжнародних економічних
відносин. Регіоналізація внутрішніх і міжнародних відно�
син здійснюється на різних рівнях територіальної ієрархії,
серед яких виокремлюються внутрішньодержавний, дер�
жавний і наддержавний, континентальний і трансконти�
нентальний.

 Утім, тоді як відправним пунктом східноазійської
версії інтеграції виступає не політична спорідненість, а
однотипність економічних політик (так званий економіч�
ний прагматизм), в ЄС фактором консолідації прийнято
вважати фактор "приналежності до Європи". Втім, Євро�
союз переживає складнощі з поширенням інтеграції з еко�
номіки в сферу політичних і соціальних відносин і форму�
вання "єдиного етносу". Зростання міжетнічних непоро�
зумінь в ЄС вказує на спірність виокремлення соціальної
інтеграції як базового і обов'язкового параметра. В цьому
контексті небажання країн Східної Азії форсувати інтег�
рацію в соціальній сфері слід сприймати не як антипод, а
скоріше як аналог європейського підходу.

Ключова типологічна спорідненість стратегій інтегра�
ційної співпраці визначається не процедурою прийняття
інтеграційних рішень або мірою реалізованості принципу
наднаціональності, а стійкою орієнтацією учасників інтег�
рації на пріоритетність розвитку внутрушньогрупових за�
в'язків по відношенню до позагрупових, готовністю зара�
ди цього надавати один одному на взаємній основі особ�
ливі права, пільги та привілеї, а також інтенціями до бага�
тостороннього співробітництва у вирішенні спільних про�
блем. Виходячи з подібного трактування процесу інтег�
рації, порівнюватись мають не стільки форми втілення
інтеграційних намірів, скільки стійкість, спрямованість,
альтернативність та результативність такої співпраці.

Структура інтеграційного процесу містить політичні
(узгодження стратегічних інтересів і законотворча
діяльність), соціальні (проблеми трудової міграції тощо),
виробничі (проблеми розвитку промисловості, транспор�
тних зв'язків, енергетичної галузі), економічні (формуван�
ня зони вільної торгівлі, функціонування митного союзу,
встановлення єдиних тарифів тощо), фінансові (питання
функціонування ринку капіталу, розвитку інвестиційної
діяльності тощо), безпекові (співробітництво у військовій
сфері, сфері боротьби з кримінальними злочинами тощо),
культурні, наукові, освітні елементи. Відповідно, функці�
онування зазначених елементів відбувається на різних
рівнях інтеграції, які можна класифікувати на верхній, се�
редній та нижчий [17, с. 52—53].

Продовжуючи рухатись у бік взаємного економічно�
го зближення, східноазійські країни поряд з терміном
"інтеграція" вживають термін "регіоналізація", вживаючи
його в тому самому значенні, що й поняття "інтеграція"
використовується для опису Європейського союзу. Мож�
на зробити висновок про те, що економічна інтеграція
відбувається у формі "інтергавернменталізму", тобто
міжурядових угод і лише частково з використанням мето�
ду "неофункціоналізму". Таким чином, формування націо�
нальних стратегій економічної інтеграції нерозривно по�
в'язане з тенденціями регіоналізації, а отже, для розумін�
ня перспектив інтеграційного поступу слід визначитись з
основними теоріями інтеграційної співпраці в контексті
регіоналізму.

Концепції регіонів і регіоналізму не є ані послідовни�
ми, ані стаціонарними з погляду на той смисл, в якому вони
використовуються в різних дисциплінах. У галузі міжна�

родних відносин регіони часто розглядаються як макро�
регіони, тобто наднаціональні системи всередині міжна�
родної системи, до складу яких входять держави, що є гео�
графічно близькими та певною мірою взаємозалежними.
Згідно з таким підходом регіоналізм можна розглядати як
впорядковану, багатосторонню та контрольовану держа�
вами взаємозалежність усередині регіонального просто�
ру, яка виражається у різноманітних конкретних регіо�
нальних проектах та відповідних їм інституціях. Хоча різні
вчені�теоретики ставлять під сумнів таке сприйняття ре�
гіоналізму через причини, що іноді є спірними, ми пристає�
мо на бік державоцентричного підходу, оскільки він по�
легшує аналіз структур та причинних зв'язків на мак�
рорівні. Це основний принцип традиційних теорій міжна�
родних відносин. Аналогічним способом можна застосо�
вувати термін "регіональна інтеграція", тобто як регіо�
налізм, хоча перший залежно від контексту описує або
статичний стан справ, або процес.

Регіоналізм можна розглядати як кластер різних ба�
гатовимірних регіональних проектів співпраці, обмежених
територією кордонів держав�членів. Що стосується фун�
кціонального навантаження інститутів, то якщо регіо�
налізм розбивається на окремі численні інституціолізовані
проекти регіональної співпраці, це розмиває навіть межу
між регіоналізмом та міжнародними режимами, а міжна�
родні режими інтерпретуються у вузькому сенсі, насам�
перед як статичні угоди про співпрацю. Такому тлумачен�
ню регіоналізму притаманний обмежений підхід до міжна�
родних відносин, оснований на "раціональному виборі",
який придатний для застосування у цій частині теорії
співпраці як точка відліку для аналізу причин, особливос�
тей та наслідків інституціолізованої регіональної
співпраці. Хоча це напевно не найбільш комплексний спосіб
інтерпретації реальності, він все одно спрощує та дозво�
ляє моделювати причинні зв'язки та ілюструвати тенденції
на вищому рівні.

Стимул до міжнародної співпраці походить від струк�
тури міжнародної системи, співпраці, на якій вона осно�
вана, та проблем, пов'язаних із колективними діями. Ос�
танні основані на взаємозалежності, але за припущенням
існує неореалістичне сприйняття міжнародної системи як
такої, що структурована анархією та характеризується
відсутністю будь�якого ієрархічного порядку або глобаль�
ного механізму примусу. Виходячи з цього, держави ма�
ють необхідні засоби для егоїстичного переслідування
своїх інтересів, аби забезпечити собі виживання та доб�
робут. Однак анархія в міжнародній системі не обов'яз�
ково передбачає ворожий та войовничий сценарій, зобра�
жений у "Левіафані" Т. Гоббса, а, навпаки, допускає, що
навіть егоїстичні, користолюбні актори прагнуть до взає�
мної співпраці в конкретних проблемних ситуаціях. Од�
нією з причин переважання проблемних ситуацій у міжна�
родних відносинах є існування комплексної взаємозалеж�
ності між різними акторами, тобто державами, у різних
сферах. Комплексна взаємозалежність у міжнародних
відносинах передбачає, що політика дії кожної держави
складається не з ізольованих подій, а залежить від по�
літики інших держав. Згідно з таким тлумаченням взаємо�
залежність напевно не зводиться до економічної площи�
ни, а має місце у фактично всіх сферах міжнародних відно�
син, таких як безпека, інфраструктура, клімат і навко�
лишнє середовище. Якщо актори реалізують суто егоцен�
тричні та неузгоджені стратегії, переважна модель взає�
мозалежності у певній сфері майже неодмінно породить
політичні екстерналії для всіх інших, кого стосується ця
сфера. Виходячи з цього політика, спрямована на коорди�
націю та співпрацю — залежно від ситуації, що перева�
жає, — сприятиме досягненню усіма акторами Парето�
оптимальних результатів за умови, що очікувані вигоди
перевищують виграші від некоординованого статус кво.

Якщо колективні дії при співпраці забезпечують раці�
ональним акторам більш високі прибутки, ніж суто інди�
відуалістичні стратегії, тоді дилемні ситуації особливо по�
требують інститутів для сприяння тривалій співпраці, ос�
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кільки односторонній вихід з гри (free�riding) завжди є за�
манливим варіантом. Ці інститути мають чисельні функції,
але вигоди від них такі ж самі: подібно міжнародним ре�
жимам, вони полегшують, підтримують і навіть просува�
ють співпрацю в проблемних ситуаціях, де одностороння
і самостійна діяльність не приноситиме індивідуальний і
не збільшуватиме колективний виграш. Враховуючи струк�
турні бар'єри для співпраці в міжнародній системі, такі
інституції — зокрема завдяки притаманним їм нормам,
принципам і правилам — полегшують і підтримують
співпрацю через усунення невизначеності (надання інфор�
мації або скорочення інформаційних витрат), усунення
порушень (шляхом моніторингу та впровадження ме�
ханізмів санкцій), формування зобов'язань та репутації. У
найкращому разі вони забезпечують процедурну базу для
подальшого руху (або для ініціалізації такого руху) в на�
прямку поглиблення співпраці [6]. Полегшуючи міжнарод�
ну співпрацю та активізуючи колективну взаємодію, регу�
ляторні та цивілізаційні елементи міжнародних інститутів
сприяють абсолютному збільшенню колективного та інди�
відуального добробуту країн, а також формують стабіль�
не та мирне міжнародне середовище. Отже, якщо міжна�
родні — так само, як і регіональні — інститути будуть ефек�
тивними, вони як ніхто інший сприятимуть сталому роз�
витку в більш широкому сенсі.

У контексті теорії ігор та співпраці ситуаційно�струк�
турний підхід виділяє декілька ідеальних типів проблем�
них ситуацій, що характеризуються різними ступенями
схильності до співпраці та до формування спільних регу�
ляторних інститутів: співпраці порівняно легко досягти в
проблемних ситуаціях, що відповідають координаційним
іграм, більш складно — в ситуаціях, які є дилемними, і
складніше всього — у ситуаціях, що відповідають так зва�
ним іграм "Рембо" [5]. Тому ймовірно досяжний ступінь
реалізації міжнародної співпраці, запит на відповідні інсти�
тути та релевантність і впливовість потенційних ситуацій�
них змінних — все це принципово залежить від характеру
і структури відповідної проблемної ситуації, тобто типу
гри.

Аспект влади, тобто відносний розподіл влади між
задіяними акторами, може значно впливати на появу
міжнародної співпраці та її інституційну модель. Всі рац�
іональні актори, що прагнуть максимізації вигоди, за при�
пущенням мають спільний інтерес в отриманні абсолют�
них вигод від колективної діяльності та у співпраці у відпо�
відних ситуаціях, але водночас вони мають різноспрямо�
вані та егоїстичні переваги в тому, що стосується розпод�
ілу непередбачуваних витрат та активів, тобто відносних
вигод. Розгляд і розв'язання цих так званих проблем дру�
гого порядку, які нагадують координаційні ігри з ефек�
том розподілу, є необхідною умовою виникнення ефек�
тивної міжнародної співпраці [3]. Для досягнення найк�
ращого індивідуального результату актори послідовно
вступатимуть у переговори щодо інституційного охоплен�
ня та моделі спільного проекту співпраці. Спроможність
актора до ведення так званих "стратегічних торгів" визна�
чається не стільки в класичних термінах економічної та
військової сили, скільки в термінах сили, обумовленої його
ситуаційною позицією.

Згідно з теорією укладання угод на міждержавних
переговорах, переговорна позиція актора визначається
характером сукупної асиметричної взаємозалежності між
усіма акторами і особливо характером асиметричної взає�
мозалежності між ними щодо конкретних проблемних
сфер. Структурний аспект визначає переговорні позиції
переговірників, оскільки він показує імовірність "загрози
зриву угоди" через наявність привабливих альтернатив
односторонньої політики та варіантів виходу з гри. Слаб�
ка переговорна позиція з конкретних питань спричинена
в основному обмеженістю варіантів виходу та відносною
"залежністю" від укладання спільної угоди. Причиною
цьому є порівняно високі вигоди від співпраці, а також
відсутність привабливих альтернатив односторонньої по�
літики. І навпаки, сильна або визначальна переговорна по�

зиція актора визначається його "незалежністю" або бай�
дужим ставленням до результатів переговорів щодо уго�
ди про співпрацю [6]. Причиною цього може бути порівня�
но низька інтенсивність переваг такої угоди, незначна важ�
ливість пов'язаних із нею вигід, існування привабливих
альтернатив односторонньої політики, а відтак, наявність
реальних варіантів виходу з гри.

Отже, враховуючи структурну асиметричну взаємо�
залежність усередині конкретної проблемної сфери, спро�
можність держави до ефективного застосування перего�
ворної позиції пов'язана, по�перше, з реальною можливі�
стю "зірвати угоду" через існування привабливих альтер�
натив односторонньої політики і варіантів виходу з пере�
говорів.

При міждержавних переговорах на регіональному
рівні ті держави, які залежать від своїх партнерів у деяких
проблемних сферах і не мають у розпорядженні гідних
варіантів виходу з гри, опиняються у порівняно слабкій
позиції під час переговорів, особливо якщо вони не в змозі
реально погрожувати формуванням альтернативної ко�
аліції. І навпаки, держави, що мають центральну позицію,
тобто такі, від яких залежать інші, мають відносно сильну
переговорну позицію і відіграють вирішальне значення для
появи та успіху конкретних угод про співпрацю та відпов�
ідних інституційних рамок. На регіональному рівні такі
ключові держави можуть сприяти або перешкоджати про�
цесу регіональної інтеграції і можуть основувати свою
участь у проектах регіональної співпраці на неготовності
їхніх регіональних партнерів до компромісів і поступок
Тому регіоналізм лише відображатиме розстановку
найбільш головних переваг держав регіону, а також віднос�
ну позицію сили учасників переговорів [8].

На підставі вищезгаданих припущень можна стверд�
жувати, що регіональна інтеграція на Півдні в основному
слідує тій самій логіці та має ті ж самі обмеження, що й у
північній півкулі, тобто в Європі та Північній Америці. Хоча
за інших рівних умов це дійсно так, але при цьому не вра�
ховуються відмінні структурні умови існування регіонів та
багатьох країн Півдня, особливо Південної Африки. У
багатьох проблемних сферах регіональні організації та
країни південної півкулі демонструють значну асимет�
ричність позарегіональних відносин з третіми, зовнішні�
ми акторами. У цьому полягає очевидна різниця між регі�
оналізмом розвинутих та дуже взаємозалежних країн
Півночі, до яких прив'язана більшість традиційних теорій
регіональної інтеграції та їхня аргументація, і регіоналіз�
мом країн Півдня, які є менш залежними одна від одної,
але більш залежними від інших. В економічному вимірі ця
асиметрія проявляється не тільки у напрямі та якості тор�
говельних та інвестиційних потоків, а й в іноземній допо�
мозі, структурній перебудові та донорському фінансу�
ванні. У загальному сенсі такий тип економічної нерівно�
ваги структурно розмежовує економічну ситуацію у
південній півкулі та на Півночі. Подібна модель спостері�
гається у проблемній сфері безпеки, де існує взаємоза�
лежність у військовій сфері і сфері безпеки. Держави та
організації північної півкулі, особливо великі західні дер�
жави, загалом вважаються більш сильними, ніж їхні менш
розвинені партнери із Півдня, коли йдеться про військо�
вий потенціал та витрати на оборону. Регіональний аспект
цієї асиметрії стає більш очевидним, якщо брати до уваги
непрямі потоки військової допомоги, військову при�
сутність та бази зовнішніх сил у деяких південних регіо�
нах. Є це чи не є спадщина колоніалізму, ця тіньова струк�
тура асиметричної позарегіональної взаємозалежності
має значний вплив на появу, динаміку та ефективність ре�
гіоналізму та організацій регіональної інтеграції, куди вхо�
дять країни, що розвиваються [4].

Сильна та асиметрична позарегіональна взаємоза�
лежність між регіональними та третіми акторами, яка пе�
реважає у регіоні, змінюватиме фактичну структуру
проблемних ситуацій у регіоні у бік більш несприятливої
для регіональної співпраці ситуації і у такий спосіб галь�
муватиме вирішення проблеми колективної діяльності в
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регіоні. Відповідно до цього дилемна ситуація може пере�
творитися на структуру типу "Рембо", де несхильними до
співпраці Рембо будуть ті регіональні актори, які мають у
розпорядженні привабливі позарегіональні альтернативи
[5]. Це може статися, якщо актори віддають перевагу
співпраці з перспективними зовнішніми сторонами на
підставі сильних позарегіональних відносин з ними, а не
участі у взаємно неможливій інтеграції всередині менш
перспективного регіону їх розташування. Однак може
бути альтернативний випадок, коли присутність сильної
асиметричної позарегіональної взаємозалежності може
стати сприятливою для формування проектів регіональ�
ної співпраці, якщо треті сторони діють безкорисно і до�
помагають у подоланні проблем колективної діяльності у
регіоні, у тому числі надаючи фінансову підтримку,
збільшуючи вигоди від співпраці, скорочуючи витрати на
реалізацію проектів та покращуючи функціональність
інститутів регіональної співпраці. Таким чином, справж�
ня дилемна ситуація або навіть ситуація типу "Рембо" може
бути переведена у розряд більш сприятливих ситуацій,
тобто координаційної гри з розподільним конфліктом,
коли потоки із зовні є благами, що розподіляються коор�
динованими засобами. На практиці це відповідатиме ви�
падку, коли зовнішні актори постачають фінансові або ло�
гістичні ресурси на умові існування регіональної співпраці
та регіональних інститутів. На крайній випадок регіональ�
них акторів можна у такий спосіб заохотити до співпраці,
оскільки вигоди від співпраці у більшості мають "зовнішнє"
походження. Утім, будь�яка проблемна ситуація, що за�
безпечує шанс на плодотворну майбутню співпрацю, по�
винна мати регіональне походження, і це є необхідною
умовою.

Міждержавні переговори на регіональному рівні мо�
жуть відбуватися на переважному фоні сильної та асимет�
ричної позарегіональної взаємозалежності між однією або
декількома сторонами в регіоні — з одного боку, та зовн�
ішніми акторами, з іншого. Така ситуація може бути по�
в'язана із розподілом влади у відповідній проблемній сфері
на рівні конкретного регіону, що впливає на умови взає�
модії стосовно рівня вирішення проблем під час міждер�
жавних переговорів. Сильні позарегіональні відносини
держави можуть принципово покращити її переговорну
позицію на регіональному рівні і стосовно регіональних
питань, оскільки вони припускають наявність додаткових
альтернативних політичних стратегій та реальних варіантів
виходу з переговорів. Для таких держав масштаби діяль�
ності значно розширюються, оскільки вони за припущен�
ням є менш залежними від проблем регіональної співпраці,
результатів відповідних переговорів та створення відпов�
ідних інститутів. Однак переговорна позиція, забезпечу�
вана із зовні, вважається досить нестабільною, оскільки
вона залежить від неконтрольованих зв'язків із третіми ак�
торами. Така переговорна позиція держави швидко втра�
тить свою впливовість, щойно треті актори позбавлять її
альтернатив позарегіональної політики, варіантів виходу
з гри або стимулів. Сильний та асиметричний зв'язок із по�
зарегіональними акторами не передбачає наявність аль�
тернативних варіантів для регіональних акторів — учас�
ників переговорів на регіональному рівні. Адже якщо взає�
мозалежність характеризується сильною односпрямова�
ною асиметрією, тоді зовнішні актори за припущенням ви�
носять рішення щодо доступності таких варіантів виходу.
Більше того, така структурна модель забезпечує позарег�
іональним акторам можливість вживати заходів примусу
або переконання. Вплив зовнішніх акторів на фактичні
регіональні проблеми найбільш помітно підсилюється,
якщо їхній вплив безпосередньо охоплює рівень регіональ�
них проблем другого порядку. На практиці такий
зовнішній вплив реалізується, якщо позиції регіональних
акторів у регіональних міждержавних переговорах у
більшості стимулюються ресурсами зовнішніх акторів та
їхніми засобами тиску або заманювання [9].

Сильна та асиметрична позарегіональна взаємоза�
лежність між регіональними та зовнішніми акторами може

впливати на діяльність і ефективність регіональних інсти�
тутів. Ефективність можна тлумачити як досягнення цілі
та оцінити шляхом аналізу ступеня досягнення цілей ре�
гіонального проекту співпраці у часі. Зовнішній вплив може
трансформувати проблемні ситуації у структури, не
схильні до співпраці, і у такий спосіб від початку загаль�
мувати створення будь�яких інститутів або у подальшому
знизити ефективність вже існуючих інститутів. Останнє
станеться, якщо регіональні актори не пов'язують себе із
інститутами, відповідальними за регіональний проект, ос�
кільки вигоди від співпраці зменшуються або взагалі не
виявляються внаслідок наявності або попереднього дос�
віду більш привабливих або взаємно несумісних альтер�
нативних варіантів, основаних на позарегіональних відно�
синах. Якщо неефективність регіональних інститутів обу�
мовлена тим, що їхні члени від них відсторонюються або
врешті�решт обирають для себе позарегіональну співпра�
цю, це все одно відбувається під опосередкованим впли�
вом структурної моделі сильних і асиметричних відносин
із зовнішніми акторами. З іншого боку, зовнішня підтрим�
ка існуючих регіональних інститутів може покращити їхню
функціональність і мати підсилювальний вплив на їхню
ефективність, особливо якщо регіональні актори не впев�
нені у потенційних виграшах або неспроможні здійснюва�
ти необхідні початкові інвестиції. Це, зокрема, має місце
тоді, коли взаємовплив усередині регіону є слабким і очі�
кувані вигоди від інституціональної регіональної співпраці
складно зіставити з витратами на ex�ante створення інсти�
тутів. З урахуванням цього віддані справі регіональної
співпраці зовнішні актори можуть сприяти регіональній
інтеграції через посилення стимулів або зниження витрат
на проекти інституціолізованої регіональної співпраці.
Можливі заходи можуть, крім іншого, включати інфор�
маційне забезпечення, матеріально�технічну та фінансо�
ву підтримку регіональних акторів та/або їхніх спільних
інститутів. Утім, для регіональних інститутів, заснованих
насамперед завдяки вливанням від зовнішніх покровителів,
кінець такої зовнішньої підтримки означатиме їх руйну�
вання, якщо вони ще не встигли стати незалежним і ефек�
тивним джерелом створення вигод.

Таким чином, поява регіоналізму та відповідної йому
інституційної бази загалом підпорядковується однаковій
логіці і однаково забезпечуватиме вирішення проблем ко�
лективної діяльності як на менш розвиненому Півдні, так
і на більш розвиненій та дуже взаємозалежній Півночі. У
теоретичному контексті ситуаційно�структурного підхо�
ду основні припущення, на яких будується логіка інтегра�
ційної співпраці, може бути зведена до наступного:

— У разі сильної асиметричної внутрішньо�регіональ�
ної залежності між регіональними державами, держава з
відносною позицією сили буде здатна вплинути на модель
і успішність проекту інтеграційної співпраці.

— У разі наявності проблемної ситуації в регіоні та
попиту на взаємовигідну регіональну співпрацю, супутні
їй інституції продемонструють ефективність. Але оскіль�
ки країни у південній півкулі, особливо менш розвинені,
більш схильні до моделі ендемічної, сильної та асиметрич�
ної позарегіональної взаємозалежності з міцними зовні�
шніми акторами у багатьох ключових сферах (особливо в
економіці), останні будуть у змозі, через структурні чин�
ники, у подальшому впливати на створення, динаміку та
ефективність регіоналізму на Півдні. Отже, успішність
інтеграційної співпраці на Півдні значною мірою залежа�
тиме від політики зовнішніх акторів, яка виходить за межі
регіону.

— У разі сильної та асиметричної позарегіональної
взаємозалежності держав регіону зовнішні держави із
сильною позицією можуть вплинути на модель і успішність
проекту регіональної інтеграції.

— У разі одночасно і сильної, і асиметричної позаре�
гіональної взаємозалежності держав регіону за вплив на
реалізацію процесу регіоналізму боротимуться ті регіо�
нальні та зовнішні актори, які є ключовими гравцями у ре�
гіоні. Оскільки згідно з цією доволі раціоналістичною те�
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оретичною базою актори за припущенням діють у корис�
ливий спосіб, за вищезгаданих умов через суто структурні
причини зовнішні актори скоріш за все матимуть неодноз�
начний вплив на формування регіоналізму.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблеми ефективного управління організацією відоб�

ражаються як у сучасних концепціях, так і філософії уп�
равління організацією. Особливості управління організа�
цією багато в чому визначені змінами зовнішніх і внутрішніх
факторів розвитку організації, ефективність управління
організацією — його орієнтацією на ринок. Зміна й дифе�
ренціація норм, цінностей, стилів і культури споживачів
сприяє збільшенню різноманітності ринку. Зростання нау�
ково�технічного прогресу, поява високоефективних і елек�
тронних технологій виробництва призводять до скорочен�
ня життєвого циклу продукції, збільшення дрібносерійно�
го виробництва.

УДК 658.5
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д. е. н., с. н. с., "Європейський університет"

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КОГЕРЕНТНОГО ПІДХОДУ

В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

I. Grozny,

Ph.D., European University

THE ESSENCE AND IMPORTANCE OF COHERENT APPROACH TO QUALITY MANAGEMENT
ENTERPRISE DEVELOPMENT

У ході дослідження визначено переваги та обмеження у використанні діючих методів управління розвитb

ком промислового підприємства. Зроблено висновок, що ці методи мають бути покладені в основу управлінb

ня технічною підготовкою виробництва з урахуванням принципу когерентності контурів управління якістю

розвитку підприємства.

Обгрунтовано доцільність використання когерентного підходу до управління якістю розвитку підприємb

ства, який забезпечує досягнення такого стану, за якого різні елементи, що беруть участь у реалізації заданих

стратегічних заходів з розвитку виробництва на промисловому підприємстві, гармонійно доповнюють один

одного в досягненні поставлених завдань та не втрачають потенційних можливостей розвитку на протистоb

яння між собою.

Визначено, що для отримання максимальної віддачі в процесі розвитку виробництва підприємству необb

хідно володіти певним набором факторів виробництва, які воно здатне перетворити на ресурсні можливості

на заданому часовому проміжку згідно з вимогами до розвитку на стадії технічної підготовки виробництва,

які виходять із зовнішнього середовища. Особливої уваги потребує дотримання вимоги узгодженості визнаb

чених контурів розвитку, які за своєю економічною природою перебувають у протистоянні один одному.

Саме на стадії технічної підготовки виробництва необхідно закладати принцип когерентного управління,

адже на цьому етапі контури управління перебувають у вихідному стані й легше піддаються узгодженню.

During the research the advantages and limitations of use of active management of industrial establishments.

The conclusion that these methods should be the basis for managing the technical preparation of production based

on the principle of coherence outlines quality management of the enterprise. The expediency of using coherent

approach to quality management of the enterprise, which achieves the point at which the different elements involved

in the implementation of the set of strategic measures for the development of production in industry, complement

each other in achieving its objectives and not lose potential of opposition to each other.

Determined that for the ultimate in the development of the production company must have a certain set of factors

of production that it can turn into resource opportunities in a given time interval according to the requirements of the

stage of technical preparation of production that come from the environment. Particular attention should be paid to

the requirement of consistency defined contours, which by their nature are economic in opposition to each other. It is

at the stage of technical preparation of production necessary to lay down the principle of coherent management,

because at this stage of control loops are in original condition and easier to coordination.

Ключові слова: підприємство, розвиток, когерентний підхід, управління, контури управління.
Key words: enterprise development, coherent approach, management, control loops.

Все це вимагає рішучих і ефективних дій, спрямованих
на концентрацію підприємницьких заходів усередині орга�
нізації, на розробку її нової конкурентоспроможної якості
розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання розвитку підприємств досліджують багато на�

уковців. Серед вітчизняних учених, які зробили найбільш
значний внесок у розробку цієї проблеми або окремих її
аспектів, слід визначити О.І. Амошу, І.В. Алексєєва,
М.В. Афанасьєва, Б.М. Андрушківа, А.Е. Воронкову, В.М. Гейця,
М.М. Іванова, М.О. Кизима, Р.М. Лепу, О.В. Раєвнєву, Г.А. Семе�
нова, О.І. Пушкаря, А.В. Сидорову, О.М. Тридіда. Найбільш
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значущі зарубіжні роботи у сфері розвитку підприємств
належать Ст. Біру, П. Друкеру, Д. Нортону, М. Портеру,
Д. Стігліцу.

Питання управління якістю висвітлені в роботах зару�
біжних учених: Е. Демінга, Дж. Джурана, К. Ісікави,
Ф. Кросбі, Г. Тагуті, Дж. Харрінгтона, А. Фейгенбаума та
ін.; російських вчених: Л.М. Бадалова, А.В. Глічева, В.А. Ла�
підуса, І.І. Мазура, В.В. Окрепілова, О.В. Орлова та ін.;
вітчизняних вчених: О.М. Криворучко, А.Г. Семенова,
А.В. Череп, М.І. Шаповала, В.Г. Шинкаренка та ін.

Розвиток підприємства є складним і багатоплановим
явищем. Усунення існуючих обмежень в використанні ме�
тодів та підходів управління якістю розвитку обумовлюють
актуальність дослідження з з позиції принципово нової точ�
ки зору на процеси управління та їх гармонізацію.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою роботи є визначення сутності та обгрунтування

доцільності використання когерентного підходу в управлінні
якістю розвитку підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Когерентність у фізиці означає узгоджений перебіг ко�
ливальних або хвилевих процесів, різниця фаз яких пост�
ійна. Одне з основних значень когерентності в англійській
мові (coherence, coherency) — зв'язність, зв'язок, узгод�
женість. Когерентні хвилі (світлові, звукові) при додаванні
або посилюють, або послаблюють одна одну, тобто спосте�
рігається інтерференція хвиль. Таке явище інтерференції в
біології виявляється не менш виразно. При одночасному
зараженні організму різними вірусами один з них робить
такий вплив на клітини, що вони починають виділяти низь�
комолекулярний білок — інтерферон, який пригнічує роз�
виток інших видів [1].

У дослідженні висунуто гіпотезу щодо досягнення ефек�
ту когерентності, коли досягається узгодженість управлі�
нських процесів, у нашому випадку контурів управління:
часового, ресурсного та цільового. Насамперед, тому, що
складання сил, деяких ресурсів у заданий момент часу, а
потім і отримання адекватного їх цінності результату на
стратегічному напрямі управління якістю розвитку підприє�
мства не тільки можливі, а й за логікою організаційних за�
конів обов'язкові.

У сучасних умовах відновлення світового промислово�
го виробництва в посткризовий період особливої уваги з
боку науки вимагають питання управління якістю розвитку
промислового підприємства. Зокрема, було виявлено, що на
сьогодні:

1. Недостатньо опрацьовані взаємозв'язки між функц�
іями управління ефективністю розвитку виробництва, немає
універсальної технології обгрунтування управлінських
рішень.

2. Подальшої розробки потребує система контролю за
управлінням ефективністю розвитку виробництва з метою
прийняття оперативних, тактичних і стратегічних рішень для
регулювання процесів виробництва та випуску конкурентос�
проможної продукції.

3. Недостатньо розроблені механізми управління тех�
нічною підготовкою виробництва до розвитку.

На нашу думку, застосування принципу когерентності
в управлінні необхідне ще на початку технічної підготов�
ки виробництва, у момент забезпечення повної техноло�
гічної готовності підприємства до виробництва нових ви�
робів із заданими техніко�економічними показниками (ви�
соким технічним рівнем, якістю виготовлення, а також з
мінімальними трудовими й матеріальними витратами —
собівартістю при конкретному технічному рівні підприє�
мства та планованих обсягах виробництва). Саме на цьо�
му етапі закладається фундамент для досягнення збалан�
сованості між контурами управління якістю розвитку
підприємства, адже вони перебувають у "обнуленому",
"вихідному" стані.

У науковому світі існує велика кількість праць, присвя�
чених питанням управління розвитком підприємства, його
ефективної організації. Їх еволюція бере свій початок з
кінця XIX ст. Більше ніж за сто років були сформовані нау�
кові підходи до управління. Кожен підхід має свої переваги
й недоліки, проте завдяки працям представників кожного
наукового підходу сьогодні сучасна теорія управління має
багатий спектр методів та інструментів для вирішення уп�
равлінських завдань, що виникають на практиці.

Протягом останніх 10—20 років виділені вище підходи
до управління набули вдосконаленої форми відповідно до
вимог зовнішнього середовища, однак основні принципи й
положення, закладені авторами різних наукових шкіл, є не�
порушним фундаментом при розробці сучасних методів
управління розвитком підприємства. До таких методів (які
тією чи іншою мірою вирішують виділені проблеми) нале�
жать:

1. Computer�integrated manufacturing (CIM). Цей підхід
орієнтований на комп'ютерно�інтегроване виробництво для
контролю за всім процесом розвитку виробництва. Авто�
рами є інженери з Society of Manufacturing Engineers
(Dearborn, Michigan, USA). Окремі питання були розглянуті
в працях Serope Kalpakjian, Steven R. Schmid.

Цей підхід дає змогу окремим виробничим процесам об�
мінюватися інформацією один з одним, і на основі отрима�
ної інформації керівництво може приймати управлінські
рішення. Завдяки інтеграції комп'ютерів розвиток вироб�
ництва може бути більш швидким і менш схильним до поми�
лок, хоча основною перевагою є можливість створення ав�
томатизованих виробничих процесів. До недоліків CIM слід
віднести залежність від замкнутих процесів управління й
слабке реагування на зміни впливів зовнішнього середови�
ща.

2. Computer�aided technologies (автоматизоване проек�
тування виробів). Цей підхід має певну схожість з попе�
реднім, проте він наділений великими перевагами в процесі
управління розвитком виробництвом, а саме:

— використання комп'ютерних технологій для надання
допомоги в розробці, аналізі й виробництві продукції;

— використання розширених інструментів дає змогу
об'єднувати різні аспекти управління життєвим циклом
виробів (PLM), включаючи проектування, аналіз методом
кінцевих елементів (FEA), виробництво, планування ви�
робництва, випробування продукції з віртуальними мо�
делями в лабораторії, документації, технічну підтримку
тощо.

Авторами цього методу є C. Werner Dankwort, Roland
Weidlich, Birgit Guenther, Joerg E. Blaurock.

Обмеженням у використанні цього методу є те, що за
своєю суттю він є програмним інструментом, який охоплює
цілу низку тільки інженерних функцій, залишаючи без ува�
ги інші.

3. Just in time (JIT). Стратегія з управління виробницт�
вом, яка заснована на прагненні зниження запасів і пов'я�
заних з ними транспортних витрат. Детально система JIT
представлена в працях M. Gilliland , A. Stephen, A. Pilkington,
P. Selden, S. Bongiorni.

Переваги цього підходу в процесі управління розвит�
ком підприємства полягають у такому:

— вирівнювання виробництва;
— система підтягування;
— порядок на робочому місці;
— виробництво малими партіями;
— зниження часу переналагодження;
— наскрізне планово�запобіжне обслуговування;
— наскрізний контроль якості;
— закупівля за системою JIT;
— збалансовані виробничі лінії;
— гнучке виробництво;
— діяльність малими групами;
— навчання персоналу при системі JIT проводять ко�

роткими сесіями (кілька годин на тиждень), щоб уникнути
інформаційного перевантаження;

—виробництву JIT передує потік інформації JIT.
Незважаючи на ефективність цього підходу до управ�

ління виробництвом, досить складним є його застосування
в умовах розвитку підприємства через більшу орієнтованість
цієї концепції на виконання виробничого розкладу (якщо
виробничий розклад задано, то можна так організувати рух
матеріальних потоків, що всі матеріали, компоненти й на�
півфабрикати будуть надходити в необхідній кількості, у по�
трібне місце в точно призначений термін для виробництва,
складання або реалізації готової продукції).

4. Lean production ("бережливе виробництво"). Концеп�
ція менеджменту, заснована на неухильному прагненні до
усунення всіх видів втрат у процесі виробництва. Бережли�
ве виробництво передбачає його розвиток тільки в разі за�
лучення до процесу оптимізації бізнесу кожного співробіт�
ника й максимальну орієнтацію на споживача. Детально цей
метод висвітлено в працях T. Ohno, М. Holweg, J. Krafcik,
J. Womack, J. Daniel, A. Stephen та ін.
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Загалом використання принципів бережливого вироб�
ництва може дати значні ефекти при управлінні розвит�
ком виробництва. Застосування інструментів і методів бе�
режливого виробництва дає змогу досягти значного
підвищення ефективності діяльності підприємства, про�
дуктивності праці, поліпшення якості продукції та зрос�
тання конкурентоспроможності без значних капітальних
вкладень [2—4]. Однак існує й ряд обмежень при викори�
станні цього методу в процесі управління розвитком ви�
робництва:

— нерозуміння ролі керівництва при впровадженні си�
стеми Lean production;

— побудова "системи", що не володіє необхідною гнуч�
кістю;

— початок упровадження не з "основ";
— змінюються робочі місця, але не змінюються звички;
— все вимірювати (збирати дані), але ні на що не реагу�

вати;
— "паралітичний аналіз" (нескінченний аналіз ситуації,

замість безперервних поліпшень).
5. Flexible manufacturing system (FMS) — метод струк�

туроутворення, проектування, моделювання та вивчення
властивостей складних розподілених у просторі автомати�
зованих систем виробничого призначення, побудова яких
заснована на використанні устаткування, яке програмно пе�
реналагоджується, та інтеграції процесів наскрізного тех�
нологічного циклу з проектуванням виробів, технологічною
підготовкою виробництва й автоматизованим управлінням
виробництвом. Детально цей метод описано в працях A. de
Toni, S. Tonchia, Y. Korem, McGraw Hill, G. Chryssolouris, T.
Tolio.

До переваг використання цього методу в процесі управ�
ління розвитком підприємства належать такі:

— скорочення тривалості виробничого циклу;
— зниження витрат на одиницю продукції;
— збільшення продуктивності праці;
— збільшення ефективності роботи обладнання;
— поліпшення якості виробленої продукції;
— адаптація до CAD/CAM процесів.
Недоліки:
— вартість для реалізації;
— проведення детального попереднього планування.
Таким чином, ми розглянули методи управління вироб�

ництвом і можливість/неможливість їх застосування в умо�
вах розвитку підприємства. Кожен метод містить у собі
принципи та положення, визначені класичними підходами
до управління. У процесі аналізу світового наукового досв�
іду управління розвитком підприємства було з'ясовано, що
застосування кожного з розглянутих методів лише частко�
во може вирішити виділені проблеми. Ми дійшли висновку,
що вирішення проблеми вдосконалення взаємозв'язків між
функціями управління ефективністю розвитку виробницт�
ва як єдиного цілого, універсальної технології обгрунтуван�
ня управлінських рішень слід виробляти, грунтуючись на
положеннях класичних наукових підходів, які використо�
вуються сьогодні.

Для вирішення проблеми розробки вимагає система
контролю за управлінням ефективністю розвитку виробниц�
тва. З метою прийняття оперативних, тактичних і стратегі�
чних рішень для регулювання процесів виробництва та ви�
пуску конкурентоспроможної продукції слід розробити
такий підхід, який би поєднував у собі ознаки Computer�
integrated manufacturing (CIM) методу, Computer�aided
technologies методу і Flexible manufacturing system (FMS)
методу.

Найдоцільнішим для вирішення проблеми розробки ме�
ханізму управління технічною підготовкою виробництва до
розвитку є Flexible manufacturing system (FMS) метод. У
практиці багатьох західних підприємств для проведення
успішної технічної підготовки підприємства використову�
ють системи DFMA, PDM і CALS�технології [5].

Деякі особливості виділених підходів забезпечують
лише часткове вирішення окреслених проблем, однак через
загальну спрямованість цих підходів на автоматизацію уп�
равлінських процесів досягнення ефективності в процесі
управління розвитком підприємства ставиться під питання.
Також доцільно для досягнення ефективності управління
розвитком підприємства застосовувати ітераційний підхід,
який би був своєрідним "каркасом", у межах якого викори�
стання та вдосконалення виділених підходів (у працях за�
рубіжних авторів) забезпечить вирішення проблем управ�
ління розвитком виробництва.

На сьогодні дослідження в напрямі ітераційного уп�
равління розвитком підприємства перебувають у "за�
родковому" стані. Визначено, що ітераційний підхід
(англ. iteration — повторення) — це виконання робіт па�
ралельно з безперервним аналізом отриманих резуль�
татів і коригуванням попередніх етапів роботи. У пра�
цях зарубіжних учених ітераційне управління в біль�
шості випадків розглядається з точки зору функції
інформаційного забезпечення виробництва. Нерозгля�
нуті досі інші функції ітераційного управління (у тому
числі контроль) спричиняють обмеження у вирішенні
проблеми управління якістю розвитку виробництва з
урахуванням поданих вище зарубіжних підходів (сто�
совно їх окремих ознак для управління виробництвом
у процесі розвитку).

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Таким чином, визначено переваги та обмеження у ви�
користанні діючих методів управління розвитком промис�
лового підприємства. Ці методи мають бути покладені в ос�
нову управління технічною підготовкою виробництва з ура�
хуванням принципу когерентності контурів управління як�
істю розвитку підприємства.

Когерентний підхід до управління якістю розвитку
підприємства забезпечує досягнення такого стану, за яко�
го різні елементи, що беруть участь у реалізації заданих
стратегічних заходів з розвитку виробництва на промис�
ловому підприємстві, гармонійно доповнюють один одно�
го в досягненні поставлених завдань та не втрачають по�
тенційних можливостей розвитку на протистояння між со�
бою.

Отже, для отримання максимальної віддачі в процесі
розвитку виробництва підприємству необхідно володіти
певним набором факторів виробництва, які воно здатне пе�
ретворити на ресурсні можливості на заданому часовому
проміжку згідно з вимогами до розвитку на стадії технічної
підготовки виробництва, які виходять із зовнішнього сере�
довища. Особливої уваги потребує дотримання вимоги уз�
годженості визначених контурів розвитку, які за своєю еко�
номічною природою перебувають у протистоянні один од�
ному. Саме на стадії технічної підготовки виробництва не�
обхідно закладати принцип когерентного управління, адже
на цьому етапі контури управління перебувають у вихідно�
му стані й легше піддаються узгодженню.
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ВСТУП
Процес функціонування аграрних підприємств в

умовах нестабільного ринкового середовища обумов�
люється обмеженістю оборотних коштів, відсутністю
державних замовлень, проблемами із збутом продукції,
несвоєчасністю платежів, високим податковим тягарем,
напруженою соціальною обстановкою, що негативно
позначається на результатах їх діяльності. Результатом
реформування аграрного сектору економіки стало до�
сить складне становище багатьох підприємств у зв'язку
зі збитковістю, нестабільністю фінансових результатів,
відтоком трудових ресурсів. Причинами цього є певні
особливості сільськогосподарського виробництва, а
саме: висока залежність від природно�кліматичних фак�
торів, значна частка ручної праці, зв'язок технологіч�
ного процесу із живими організмами, диспаритет цін на
сільськогосподарську продукцію і ресурси для її вироб�
ництва.

Розвиток виробничих відносин у сільському госпо�
дарстві, зростання конкуренції спонукає виробників до
перегляду усталених стереотипів у підходах до форму�
вання виробничих витрат, які грунтувалися в основно�
му на принципі збільшення виробництва продукції при
пропорційному зростанні витрат ресурсів. Нинішні умо�
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ви господарювання вимагають від виробника сільсько�
господарської продукції вирощувати продукцію з мен�
шими витратами. Для розв'язання цієї проблеми необ�
хідно забезпечити такий механізм формування виробни�
чих витрат, за якого виробництво сільськогосподарсь�
кої продукції відповідної якості здійснювалося б за умо�
ви випереджаючого його зростання порівняно з витра�
тами на основі використання інтенсивних енергозбері�
гаючих технологій та поліпшення організації виробни�
чих процесів.

Вітчизняні підприємства тривалий час не розгля�
дали витрати як об'єкт управління. Однак ці питання
набувають актуальності насамперед через те, що ок�
ремі сільськогосподарські виробники не мають мож�
ливості впливати на ринкові ціни на вироблену про�
дукцію, отже покращити фінансові результати та
ефективність діяльності можуть лише впливаючи на
власні виробничі ви�трати з метою їх оптимізації.
Водночас керівники підприємств не мають до�свіду
організації процесу управління витратами. Наукова
база управління витратами в сільськогосподарських
підприємствах також ще дуже обмежена. Певні пи�
тання щодо теорії управління витратами вже розгля�
нуті, однак саме тут має значний вплив специфіка га�
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лузі, оскільки витрати є віддзеркаленням технологіч�
ного процесу виробництва сільськогосподарської
продукції.

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ

Загальні питання формування витрат в залежності
від виробничих факторів вивчалися такими зарубіжни�
ми вченими�економістами, як А. Сміт (поняття абсолют�
них витрат), Д. Рікардо (теорія порівняльних витрат),
Ф. Візер (суб'єктивна теорія витрат альтернативних
можливостей), Р. Коуз (теорія трансакційних витрат).
Теорію витрат розвивають також вітчизняні вчені —
І.О. Бланк (види операційних витрат), С.А. Котляров,
Б.С. Юровський, С.С. Молчанов (сутність та зміст по�
няття "витрати"). Питання управління витратами також
значною мірою розглянуті західною економічною нау�
кою: Дж.М. Фелс, Е. Гарке (розподіл витрат на фіксовані
і змінні), Дж. Манн (поняття накладних витрат), О.Г. Черч
(розподіл накладних витрат), Дж. А. Хіггінс (концепція
центрів відповідальності), Ф. Тейлор, Г. Емерсон (сис�
тема "стандарт�кост"), Дж. Гаррісон (система "директ�
костінг"). Серед вітчизняних вчених окремі питання уп�
равління витратами у своїх публікаціях розглядають
С.Ф. Голов, М.Г. Грещак, С.І. Дем'яненко, С.Є. Ковтун,
В.Я. Месель�Веселяк, І.В. Охріменко, А.А. Пилипенко,
В.Я. Плаксієнко, П.Т. Саблук, Н.П. Скригун, Ю.С. Цал�
Цалко, О.В. Чернецька, Д.В. Шиян, О.М. Шпичак та
деякі інші науковці. Однак багато питань оцінки ефек�
тивності управління витратами та формування системи
управління ними саме в сільськогосподарських підприє�
мствах залишаються дискусійними і потребують подаль�
шого дослідження.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Отримання та збільшення прибутку є основною

метою діяльності підприємства. Складовими форму�
вання прибутку є ціна реалізації продукції та витра�
ти, що пов'язані з її виробництвом. Одержання най�
більшого ефекту з найменшими витратами, економія
природних, трудових, матеріальних і фінансових ре�
сурсів залежать від того, як підприємство вирішує
питання управління витратами, що передбачає пошук
способів їх зниження. К.Р. Макконнелл і С.Л. Брю,
досліджуючи економіку окремого підприємства,
відзначають існування "економічного" та "бухгал�
терського" прибутку. Так, під бухгалтерським при�
бутком вони розуміють загальну виручку фірми за
вирахуванням зовнішніх витрат, а під економічним
прибутком — загальну виручку за вирахуванням всіх
витрат [7, с. 46]. Таким чином, основним обмежува�
чем прибутку і одночасно головним фактором, що
впливає на обсяг пропозиції є витрати. Одним з цен�
тральних моментів визначення витрат в економічній
теорії є питання обмеженості ресурсів та можливість
реалізації альтернативних варіантів їхнього викори�
стання в процесі формування додаткового продук�
ту.

Витрати можуть бути як зовнішніми, так і внутрі�
шніми. Зовнішні витрати являють собою плату за ре�
сурси постачальникам, які не належать до числа влас�
ників даного підприємства, а витрати на власні і само�
стійно використовувані ресурси являють собою
внутрішні витрати. Величина внутрішніх витрат може
бут розглянута як плата, яку підприємство мало б змо�
гу отримати при реалізації іншої альтернативи вико�
ристання ресурсів. Витрати виробництва можна розг�
лядати як на рівні суспільного процесу виробництва,
так і на рівні окремого підприємства. В класичній еко�
номічній теорії безперервність процесу виробництва,
тобто процес простого або розширеного виробницт�
ва, безумовно передбачає забезпечення відшкодуван�
ня витрат на виробництво у сумі виручки від реалізації
виготовленої продукції.

Витрати виробництва досліджували Адам Сміт і Да�
вид Рікардо. Так, А. Сміт ввів поняття абсолютних вит�
рат, а Д. Рікардо є автором теорії порівняльних витрат.
Під витратами вони розуміли середні суспільні витрати
на одиницю, тобто те у що обходиться виробництво ок�
ремої одиниці продукції на середньому підприємстві або
чому дорівнюють середні витрати на всіх підприємствах
окремої галузі. Витрати виробництва розглядалися кла�
сиками політичної економії і як ціна виробництва з ура�
хуванням рентних платежів [10, 11]. Згідно з марксис�
тською концепцією, витрати виробництва — це вартість
товару, а саме сума витрат на придбання засобів вироб�
ництва і робочої сили. Від цих капіталістичних витрат
К. Маркс відрізняє істинні витрати виробництва (вит�
рати праці), які утворюють додану вартість товару [8, с.
114].

У кінці XIX cт. з'являється цілий ряд нових кон�
цепцій витрат виробництва. У маржиналістів витрати
пояснюються як психологічне явище, засноване на гра�
ничній корисності. На їхню думку, сума, яку підприєм�
ство платить за фактори виробництва, визначається гра�
ничною корисністю, яку ці фактори мають з точки зору
продавця і покупця. З точки зору маржиналістів визна�
чення витрат може стосуватися саме конкретного
підприємства, в якому вони формуються як функція
масштабів виробництва.

Австрійський теоретик Ф. Візер розробив суб'єктив�
ну теорію витрат альтернативних можливостей, згідно
з якою дійсні витрати виробництва певного товару до�
рівнюють найвищій корисності тих благ, які суспільство
могло б отримати, якби інакше використовувало витра�
чені виробничі ресурси [2, с. 76]. Переклад на матема�
тичну основу поглядів маржиналістів представниками
австрійської школи сприяв появі теорії мінімізації ви�
трат. Неокласичні концепції витрат виробництва розг�
лядають їх як суму витрат (постійних і змінних) на прид�
бання факторів виробництва.

Розвитком економічної теорії на сучасному етапі
є формування представниками неоінституціоналіз�
му теорії трансакційних витрат. Поняття трансакц�
ійних витрат ввів американський економіст Р. Коуз
[6, с. 33]. Його послідовники розглядають витрати
як такі, що формуються в сфері обігу. Ця категорія
— одна з найскладніших в економічній теорії, вона
ширше, ніж просто різновид виробничих витрат
підприємства. В основі розуміння трансакційних вит�
рат є перш за все визначення такої категорії як
"трансакція". Під цим терміном розуміють передачу
прав розпорядження майном або іншими майновими
правами між сторонами, які заключили певний до�
говір. Спрощено роздивляючись витрати згідно цієї
теорії, визначимо, що вони формуються саме в ре�
зультаті взаємодія господарюючих суб'єктів. Цей вид
витрат включає будь�які необхідні витрати ресурсів,
які не спрямовані безпосередньо на виробництво
економічних благ, але забезпечують успішну реалі�
зацію даного процесу.

Досить складною є проблема використання термі�
нологічного апарату щодо вивчення витрат та процесу
управління ними. Необхідність вивчення публікацій як
вітчизняних, так і зарубіжних вчених призводить до не�
обхідності перекладу термінів. Однак не завжди
вдається знайти точний переклад терміну з однієї мови
на іншу. Це питання досить глибоко вивчене В.А.
Дерієм [3, с. 154—160.]. Так він звертає увагу що в
російській науковій літературі існує три терміни
близькі до українських: "расходы", "затраты", "издер�
жки". Посилаючись на англо�російський словник він
наводить також англійську термінологію, що описує
витрати: 1) "издержки" записують як "expenses", "cost"
(судові); виробництва — "cost of production"; 2) "зат�
рата" — "expenditure"; затратити, затрачувати —
"spend"; 3) "расход" — "expenditure", "outlay"; мн.: "ы"
— "expenses". Отже, легко визначити, що використо�
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вувана термінологія багато в чому визначається особ�
ливістю сфери діяльності підприємства та економічною
сутністю витрат. Із зазначеного вище ми робимо вис�
новок що неможливо говорити про існування чіткого
перекладу кожного з термінів, що стосується витрат
підприємства.

Російськомовні вчені�економісти частіше викорис�
товують терміни "затраты" і "расходы". С.А. Котляров
вказує на те, що під "расходами" слід розуміти витрати
певного періоду, що відносяться на реалізовану за цей
період продукцію, і зауважує, що існують деякі від�
мінності між поняттями "издержки" і "затраты"  [5]. Так,
слово "издержки" слід використовувати для позначен�
ня суми витрат на здійснення будь�якої виробничої
функції підприємства, інша відмінність полягає в тому,
що "издержки" — більш широке поняття, ніж "витра�
ти", оскільки воно містить і втрати, і витрати на соціальні
потреби.

Б.С. Юровський навпаки, стверджує, що поняття
"затраты" і "расходы" є синонімами, і пояснює їх як спо�
живання ресурсів підприємства і вартість робіт і послуг,
виконаних для підприємства [15].

Отже зауважимо, що в російський економічній
літературі немає певного чіткого розмежування по�
нять "затраты", "расходы", "издержки". У вітчизня�
них навчально�наукових та нормативно�правових
публікаціях ці поняття поєднані терміном "витрати",
який може бути перекладений кожним з вищевказа�
них понять.

Більшість українських вчених визначають категорію
"расходы", в основному, як поточні витрати підприєм�
ства, представлені показником собівартості продукції.
Деякі автори розглядають "издержки" як вартість прид�
бання необоротних активів підприємства. У вітчизняній
економічній літературі поняття "издержки" також роз�
глядається окремими авторами. Так, І.О. Бланк відзна�
чає, що поточні (операційні) витрати підприємства пред�
ставлені, в основному, "витратами", які в різних галу�
зях набувають різного змісту:

— "издержки" виробництва — виражені у грошовій
формі операційні витрати трудових, матеріальних, не�
матеріальних і фінансових ресурсів на виробництво про�
дукції;

— "издержки" обігу — виражені в грошовій формі
операційні витрати трудових, матеріальних, нематері�
альних і фінансових ресурсів на здійснення торговель�
ної (торговельно�посередницької, збутової) діяльності
підприємства;

— "издержки" розміщення — витрати, пов'язані з
розміщенням емітованих підприємством цінних паперів
(акцій, облігацій) на первинному фондовому ринку [1].

Взаємозв'язок понять "затраты" і "расходы" у своїх
публікаціях досліджує С.С. Молчанов, який визначає,
що витрачаючи певні ресурси на придбання інших ре�
сурсів підприємство таким чином формує "затраты" виз�
начені у грошовому вимірнику. Однак, як визначає цей
автор, "расходы" — це тільки та частина витрачених ре�
сурсів, які не можна використати у майбутньому [9, с.
33]. Вочевидь таке тлумачення цих категорій найбільш
чітко характеризує їх співвідношення в умовах конкрет�
ного підприємства.

В українській мові найбільш часто використовуєть�
ся термін "витрати", однак більшість вчених не погод�
жуються із такою однозначністю. Так М.І. Трубочкіна
використовує в своїх дослідженнях термін "затрати" та
визначає їх як "витрати матеріальних, трудових, фінан�
сових, природних, інформаційних та інших видів ре�
сурсів у вартісному виразі" [12, с. 17]. Як "вартісне ви�
раження абсолютної величини застосовано�спожива�
них ресурсів, необхідних для здійснення виробничо�гос�
подарської діяльності підприємства і досягнення ним
поставленої мети" "затрати" визначають такі українські
вчені як і А.М. Турило, Ю.Б Кравчук., А.А. Турило [13,
с. 9—10].

Визначаючи сутність поняття "витрати" та співвідно�
шення його з зарубіжною термінологією деякі науковці
більше уваги приділяють класифікаційним ознакам вит�
рат (тобто таким, що відповідають на питання — "які?").
Так М. Бойчук, П.С. Харів, М.І. Хопчан, Ю.В. Піча ви�
діляють "витрати виробництва" і "витрати підприємства"
[4, с. 270]. Отже, з цієї точки зору, витрати можуть бути
розглянуті в масштабах суспільства та в масштабах ок�
ремого підприємства. Вони також вивчають окремі види
витрат такі як: середні, загальні, постійні, змінні та ін.
Професор І.О. Белебеха визначає базисні витрати
підприємства, тобто такі, що обумовлені зусиллями на
виготовлення продукції та розподільчі, транспортні (ло�
гістичні), сервісні, координаційні чи опосередковано
пов'язані з виробництвом, обертанням продукції, що на
його думку функціонують над базисними. В.Я. Плаксіє�
нко і О.В. Чернецька розглядають саме витрати вироб�
ництва, визначаючи їх як "вартість спожитої живої і
уречевленої праці та природних ресурсів із врахуван�
ням впливу природних факторів" [14, с. 5].

Складним та дискусійним є використання терміну
"затрати". У тлумачному словнику української мови
наведені поняття: "затрати", "видатки", "витрати". Від�
носно терміну "затрати" існує три визначення: одне з
яких є основою для формування дієслова (затратити),
що визначає перетворення певних ресурсів (практично
завжди в натуральному вимірі) на досягнення мети; інше
є синонімом терміну "втрати" і практично не викорис�
товується у економічній термінології; третє визначен�
ня є синонімом терміну "витрати", що використовуєть�
ся для визначення "грошей та коштів, витрачених на що�
небудь".

Щодо терміну "видатки" у словнику пояснюєть�
ся, що це також кошти та матеріали, витрачені зад�
ля досягнення певної мети, однак це ще й кошти, які
можуть знадобиться для здійснення чого�небудь у
майбутньому. Звернемо увагу також на нормативну
базу, що визначає використання термінів "затрати",
"витрати" й "видатки" в економічній сфері. Певні не�
погоджені один із одним моменти в нормативному
забезпеченні дають змогу зробити висновок про
відсутність обгрунтування у використанні терміно�
логії щодо "затрат" і "витрат" в цих документах. Слід
однак зазначити, що показники, сформовані в бух�
галтерському обліку є інформаційною базою для
обгрунтування управлінських рішень щодо форму�
вання витрат, отже деяка плутанина в бухгалтерсь�
ких термінах неминуче призведе до недосить чітко�
го обгрунтування рішень. Саме тому, вважаємо за не�
обхідне визначити доцільність використання термі�
нологічного апарату у дослідженні процесу управ�
ління витратами.

На наш погляд, в сфері управління витратами до�
цільне використання саме терміну "витрати" для по�
значення витрачання ресурсів, безпосередньо пов'я�
заних із виробничою і операційною діяльністю
підприємства. Тому цей термін за економічним
змістом відповідає російським термінам "затраты" та
"издержки". Що стосується терміну "видатки", то
його, на наш погляд, доцільно використовувати при
формуванні кошторисів, у фінансовій діяльності
підприємства, а також у сфері оподаткування. Отже,
цей термін частково відповідає сутності російського
терміну "расходы", однак останній вочевидь має більш
широке економічне значення, бо частіше використо�
вується як термін, що позначає усі витрати підприєм�
ства, як ті що вже приймали безпосередню участь у
виробничому процесі чи іншій операційній діяльності,
так і ті, що ні (наприклад, придбані але не викорис�
тані матеріалі, сплачені аванси, витрати майбутніх
періодів).

Щодо використання терміну "затрати" у сфері уп�
равління витратами, ми не вважаємо це за доцільне, ос�
кільки серед вітчизняних науковців немає чіткої дум�
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ки щодо межі використання того чи іншого терміну.
Так, В.Г. Козак вважає, що "термін "витрати" є більш
вживаним у процесі виробництва продукції, її реалі�
зації (тобто списання), а термін "затрати" у процесі
придбання товарно�матеріальних цінностей. Витрати і
затрати зближує і те, що і одне, і друге супроводжуєть�
ся вибуттям активів, або виникненням боргових зобо�
в'язань".

На думку В. Дерія, "термін "затрати" можна вжива�
ти лише тоді коли мова йде про затрату конкретного
часу (людино�днів, людино�годин), матеріалів (кілог�
рамів, центнерів, тонн, одиниць і т.д.), реальних грошей
(готівки) на придбання товарно�матеріальних цінностей.
По суті термін "затрати" логічно вживати тоді, коли
використовуються індивідуалізовані натуральні вимір�
ники або грошові одиниці. Якщо ж справа доходить до
грошового вимірника як загального (узагальнюючого)
вимірника в сучасному обліку, то однозначно треба го�
ворити про термін "витрати", щоб уникнути плутанини
і помилок" [3, с. 157].

ВИСНОВОК
На підставі аналізу російськомовних економічних

видань літературних джерел встановлено, що відсутнє
чітке трактування різниці між такими поняттями, як
"затраты", "расходы", "издержки". Найбільш точно, на
наш погляд, термін "затраты" може бути визначений як
кількість ресурсів, вимірюваних в грошовому вираженні,
витрачених на придбання інших ресурсів (активів); "рас�
ходы" як витрачені ресурси, які неможливо використо�
вувати в майбутньому. А термін "издержки", на нашу
думку, слід використовувати для описання макроеко�
номічних процесів і явищ. Виявлено, що в українській
економічній і нормативно�правовій літературі зустріча�
ються терміни: "витрати", "затрати" і "видатки". Однак,
на наш погляд, в сфері управління витратами доцільне
використання саме терміну "витрати" для позначення
витрачання ресурсів, безпосередньо пов'язаних із ви�
робничою і операційною діяльністю підприємства.
Термін "видатки" доцільно використовувати при фор�
муванні кошторисів, фінансовій діяльності підприєм�
ства, а також у сфері оподаткування.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Сфера нанотехнологій є однією з перспективних і

нових напрямів інновацій в світі. Саме нанотехнології є
новим революційним шляхом мислення та виробницт�
ва, що використовує традиційний науковий підхід, за�
снований на прогресивно зменшеному масштабі. Так,
наприкінці ХХ і початку ХХІ ст. нанотехнології стали
стратегічним напрямом економічного розвитку про�
відних країн. Таким чином, перехід нашої держави на
засади сталого економіко�екологічного та техніко�тех�
нологічного розвитку, формування висококонкурент�
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ної національної моделі такого розвитку об'єктивно
зумовлює доцільність активізації досліджень у нанотех�
нологічній сфері науковцями не лише природничих
(фізики, хімії, біології), а й економічних наук.

ЦІЛІ СТАТТІ
Дослідити розвиток нанотехнологій та передумови

технологічного прориву України. Охарактеризувати
основні національні програми розвитку у цій сфері. На�
дати рекомендації щодо покращення реалізації держав�
них програм у сфері інноваційної діяльності та розвит�
ку нанотехнологій через залучення венчурних інвести�
ційних фондів.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ

ПРОБЛЕМИ
Методологічною основою даного дослід�

ження є системний підхід до вивчення та дослі�
дження ретроспективи розвитку нанотехно�
логій, опрацювання наукових праць низки вче�
них�економістів з цієї проблематики, аналіз пе�
редумов технологічного прориву України та
провідних країн світу.

У ході дослідження, використано комплекс
наукових методів досліджень, серед яких, абст�
рактно�логічний (теоретичні узагальнення і
формування висновків), статистико�економіч�
ний (співвідношення кількості нанотехнологіч�
них компаній в країнах світу) та порівняння роз�
витку нанотехнологічної сфери в окремих краї�
нах світу. У цьому контексті слід зауважити, що
науковими дослідженнями питань, яким присвя�
чена дана робота різного часу займались: Дж. Чіл�
котт [1], Н. Кобаяси [2], А. Хільман [4], П. Та�
ланчук [8], О. Собкевич [9] та інші.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Нанотехнології відносяться до нового поко�
ління проблемних інновацій, що володіють усі�
ма основними властивостями інновації, з метою
фінансування характеризуються як "виключно
високо затратні інновації з невизначеним потен�
ціалом і дуже високими ризиками" [1] зважаю�
чи на складність проходження шляху: від лабо�
раторних досліджень до випуску комерційних
продуктів. Нанотехнології мають практично
необмежену сферу застосування — від аерокос�
мосу до видобутку нафти, тому вони являють собою
базис для абсолютно нового етапу розвитку економіки
країни [2].

Зазначимо, що основними критеріями оцінки нано�
технологічного або інноваційного рівня промислових
підприємств є: критерії якості й конкурентоспромож�
ності продукції; наукомісткості виробництва; іннова�
ційності; техніко�економічного рівня
продукції; оновлення, самоокупності та
експортоспроможності продукції, а та�
кож, показник технологічного розриву.
Саме виявлення основних тенденцій та
проблем у зазначених сферах і є комп�
лексною оцінкою за наведеними крите�
ріями.

Дослідницька компанія Lux Research
виділяє три фази розвитку нанотехно�
логій у світі [3]:

— фаза 1 (до 2004 р.): часткове зас�
тосування нанотехнологій тільки у ви�
сокотехнологічних продуктах;

— фаза 2 (2005—2009 рр.): прорив у
нанотехнологічних інноваціях при дом�
інуванні наноелектроніки;

— фаза 3 (2010 р. та далі): широко�
масштабне поширення нанотехно�
логій, особливо, в медицині та фарма�
цевтиці.

Сучасний світовий ринок нанотех�
нологій оцінюється від 30 до 100 млн дол.
/ рік [4], при цьому його вважають од�
ним з найбільш швидкозростаючих у
світі. За оцінкою Національного Науко�
вого Фонду США (2010 рік), до 2016
року оборот світового ринку нанотех�
нологій складе 1 трлн дол. / рік [3]. Так,
аналізуючи останні дані за 2015 р., по�

рівняно з 2013 р., кількість нанотехнологічних компаній
у різних країнах світу збільшилась майже в 3 рази (табл.
1).

Світова наноіндустрія є порівняно молодим секто�
ром економіки. Про динаміку її розвитку можна суди�
ти на основі бази NanoinvestorNews, що містить дані по
компаніям у світовому секторі нанотехнологій (рис. 1).

Країна Нанотехнологічні 
компанії, шт 

Кількість малих 
нанотехнологічних 
компаній (менш 

ніж 50 
співробітників), шт 

Відсоток малих 
нанотехнологічних 

компаній, % 

1 2 3 4 

США 10 341 7 531 72,8 

Німеччина 1 110 800 75,0 

Франція 649 435 67,0 

Корея 504 312 61,9 

Мексика 188 106 56,4 

Швейцарія 141 76 53,9 

Італія 136 67 49,3 

Бельгія 125 66 52,8 

Бразилія 121 21 17,4 

Фінляндія 98 58 59,2 

Ірландія 79 56 70,9 

Польща 71 34 47,9 

Норвегія 69 30 43,5 
Чеська 
Республіка 64 30 46,9 

Данія 54 40 74,1 

Португалія 31 21 67,7 

Словенія 15 6 40,0 

ПАР 10 2 20,0 

Словакія 5 4 80,0 

Таблиця 1. Співвідношення кількості нанотехнологічних компаній в
країнах світу в 2015 р.

Джерело: складено авторами на основі [4].
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Рис. 1. Кількість великих і малих нанотехнологічних компаній в різних
країнах світу, 2015 р.

Джерело: розроблено авторами на основі [4].
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Аналізуючи дані за 2015 р., можна побачити, що ліде�
ром за кількістю нанотехнологічних компаній є США
— 10341 компанія, із значним відривом друге місце по�
сідає Німеччина, яка є лідером серед країн членів ЄС —
1110 компаній [4].

Як правило, оборот у компаній у секторі нанотех�
нологій невеликий — це малі або середні компанії. Так,
у Німеччині близько 60 % компаній мають оборот мен�
ше 10 млн дол. США (станом на 2013 рік), у США, на�
впаки, розмір компаній від 10 до 500 млн дол. Інтерес
представляє Японія, у якій більшість компаній має об�
сяг обороту вище 500 млн дол. Станом на 2013 р. при�
близно одна третина компаній займалася розробками в
галузі наноматеріалів, інша третина — в сфері нанобіо�
технологій. Решта компаній були активні в сфері нано�
приладів (nanodevices) і Наноінструменти (nanotools) [5].
Насамперед, такий стрімкий розвиток нанотехнологій
пов'язаний із розробкою та впровадженням національ�
них програм розвитку у цій сфері. Зауважимо, що на�
ціональні програми з розвитку нанотехнологій прийняті
більше, ніж у 50 країнах світу. Найуспішнішими прикла�
дами є:

1. США — "Національна нанотехнологічна ініціати�
ва (ННІ)". Дана програма була створена для підтримки
розвитку науки, техніки та технології, дослідження і
розробки нанорозмірних проектів. ННІ служить цент�
ральною точкою взаємодії, співробітництва, а також
співпраці для всіх федеральних відомств, що займають�
ся нанотехнологічними дослідженнями, об'єднуючи
знання, що необхідні для просування цієї широкої та
складної сфери [6]. Основні цілі програми: просування
нанотехнологічних досліджень і розробок (R&D) у світі;
сприяння передачі нових технологій у продукції для
комерційного та суспільного блага; розвиток і підтрим�
ка освітніх ресурсів, кваліфікованої робочої сили, а та�
кож, інфраструктури та необхідних інструментів для
просування нанотехнологій; сприяння нанотехнологі�
чному розвитку через підписання нових програм.

2. ЄС — "Стратегія розвитку нанотехнологій у Євро�
пейському Союзі" та "Нанобезпека в Європі 2015—2025
рр.". Дані програми являють собою план дій з розвитку
нанотехнологічної сфери ЄС. Це підкреслює стратегіч�
ну важливість нанотехнологій для Європи, а також, спо�
соби, в яких нанотехнології можуть поліпшити якість
життя і економічний добробут європейців, зробивши
значний внесок у здоров'я, навколишнє середовище та,
зокрема, безпеку. Слід зауважити, що, також, була роз�
роблена нова програма ЄС з досліджень та інновацій
"Горизонт 2020" [7]. Це рамкова програма з наукових
досліджень та інновацій, яка створена Європейським
Союзом з метою реалізації флагманської ініціативи роз�
витку інновацій та нанотехнологій в ЄС, заохочуючи і
підтримуючи спільні R&D та конкурентоспроможні
інновації EU39. Програма буде працювати з 2014 до 2020
року і має бюджет у 80 млрд євро. Дана програма яв�
ляється одним з найбільших науково�дослідних фондів,
відкритих для всього світу.

3. Японія — "Державна програма розвитку нанотех�
нологій у Японії"; Азіатські країни — державні програ�
ми зі створення центрів з питань нанотехнологій та
фінансування пріоритетних інноваційних проектів. На�
самперед, такі програми були направлені на підтримку
регіонів, що мають певний потенціал для розвитку кла�
стери "світового класу". Нанотехнологічні кластери
були територіально розташовані поблизу дослідних
інститутів, таких як університети та науково�дослідні
інститути, що працюють у сфері R&D з компаніями, ма�
лими та середніми підприємствами, а також венчурним
бізнесом. Прикладами таких кластерів є: Кіотський
нанотехнологічний кластер, Нагано, Хамамацу, Аїті /
Нагоя.

Власні нанопрограми реалізують практично усі кор�
порації — світові лідери у галузі наноелектроніки: IBM,
Hewlett�Packard, Hitachi, Lucent, Mitsubishi, Motorola,

NEC, 3M та багато інших. Науковці твердять, що обся�
ги інвестування у сферу нанотехнологій у цих компаній
у найближчі часи сягнуть 50 % від загального. Сьогодні
усі компанії без винятку, які входять у Fortune 500,
фінансують НДДКР у галузі нанотехнологій [8, c. 3].

Слід зазначити, що успіх будь�якого нанотехноло�
гічного сектора економіки залежить від ефективності
взаємодії двох секторів: наукового та підприємницько�
го. Підприємницький сектор здійснює застосування на�
укових знань у виробництві нових товарів, які мають
цінність для кінцевого споживача. При цьому основним
стимулом для використання нових технологій підприє�
мцем є можливість отримання максимального прибут�
ку за рахунок володіння монополії на новий продукт.
Ця монополія перебуває під постійною загрозою того,
що конкуренти скопіюють розроблену технологію.
Тому в більшості країн право на застосування нової тех�
нології закріплюється у вигляді патенту та охороняєть�
ся законодавством із захисту інтелектуальної власності.

Світовий досвід показує, що сектор нанотехнологій
отримує від держави тільки початковий імпульс для роз�
витку, інше робить приватний бізнес. Так, у США,
Японії, Південної Кореї з 2000 по 2014 рр. приватні інве�
стиції в наноіндустрію зросли в 10 разів. При цьому
першість належить найбільшим транснаціональним кор�
пораціям. У США лідерами є IBM і Hewlett�Packard. У
Південній Кореї — це Samsung Electronics [5].

На жаль, у нашій країні неповною мірою розробле�
но спеціальне законодавство стосовно нанотехнологій.
Інноваційне законодавство виконує функцію своєрід�
ного полігону для відпрацювання нових категорій пра�
ва інтелектуальної власності та високих технологій, що
можуть бути складовими в переліку вже закріплених
законодавством об'єктів. Розвиток важливих напрямів
інноваційної діяльності у промисловості має забезпе�
чуватися завдяки реалізації відповідних державних про�
грам [9]. На сьогодні у сфері інноваційного розвитку
промислового сектору України реалізуються програми,
які наведено у таблиці 2.

Таким чином, реалізація державних програм у сфері
інноваційної діяльності та розвитку нанотехнологій стає
проблемною через відсутність постійного державного
фінансування та ефективних механізмів залучення
коштів приватних інвесторів.

Саме тому, на нашу думку, слід залучати венчурні
інвестиційні фонди. Яскравим прикладом такого фінан�
сування інноваційних проектів є конкурс "Sikorsky
Challenge", який був створений на базі НТУУ "КПІ" та
Наукового парку "Київська політехніка" [11]. Він спря�
мований на виявлення кращих інноваційних проектів
вітчизняної молоді, наукової та бізнес�спільноти та сти�
мулювання інноваційного підприємництва і процесів
комерціалізації результатів наукових досліджень. Саме
така організація вдало поєднує в собі генерацію нових
інноваційних ідей, запуск та розвиток відповідних стар�
тапів, а також, трансфер технологій.

Автори стартапів можуть розраховувати на різні
форми фінансування від Фонду, а саме: венчурні інвес�
тиції, ceed investments, онлайн�краудфандінг. Також,
авторські колективи проектів�переможців конкурсу
інноваційних проектів "Sikorsky Challenge" отримають
можливість реалізувати свої проекти в середовищі На�
укового парку "Київська політехніка" за підтримки гран�
тових і венчурних фондів. Фестиваль проходить за
фінансової підтримки "Президентського фонду Леоні�
да Кучми "Україна", Міжнародної інвестиційної ком�
панії Noosphere, інвестиційної компанії ILand
Management, венчурних фондів ім. В. С. Міхалевіча,
Kalinin Invention Fund, Sikorsky Challenge Ventures Fund,
AVentures, Detonate Ventures, корпорації Intel, Благо�
дійного фонду України "Відкриті серця", Незалежної
асоціації банків України, CRDF Global та ряду міжна�
родних компаній. Так, у минулому році, лауреати кон�
курсу отримали більше 23 млн грн. інвестицій на реалі�
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зацію своїх проектів. Таким чином, саме аналогічні
конкурси та фестивалі зможуть допомогти в реалізації
програм у сфері інноваційної діяльності та розвитку
нанотехнологій через підтримку талановитої молоді
та їх стартапів.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи усе вищезазначене, можна сказати,

що успіх будь�якого інноваційного сектора економі�
ки залежить від ефективності взаємодії двох секторів:
наукового та підприємницького. Саме тому, для країн
лідерів стратегічний характер розвитку світового рин�
ку нанотехнологій сприяв прийняттю власних програм
розвитку у цій сфері. Таким чином, національні про�
грами з розвитку нанотехнологій прийняті більше, ніж
50 країн світу. В Україні також були розроблені та
прийняті державні програми у сфері інноваційного
розвитку. Зокрема це: "Державна цільова науково�тех�
нічна програма розроблення новітніх технологій ство�
рення вітчизняних лікарських засобів для забезпечен�
ня охорони здоров'я людини та задоволення потреб
ветеринарної медицини на 2011 — 2015 рр." та "Про�
грама розвитку інвестиційної та інноваційної діяль�
ності в Україні — 2015 р.". Однак реалізація даних про�
грам здійснюється лише частково через брак держав�
ного фінансування.

Таким чином, інституційне забезпечення держав�
ної інноваційної політики у нанотехнологічному сек�
торі має сприяти розвитку відповідних складових інно�
ваційного процесу. Насамперед, державна підтримка
нанотехнологічного розвитку країни повинна бути на�
правлена на підтримку та здійснення наукових дослід�
жень та розробок; налагодити організаційну та фінан�
сову підтримку нанотехнологічних та інноваційних
підприємств, а також, створити систему трансферу
технологій з метою їх комерціалізації, спираючись на
досвід провідних країн світу. Саме для цього ефектив�
ним буде створювати та розвивати такі конкурси або
фестивалі інноваційних проектів, як, наприклад,
"Sikorsky Challenge".
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Назва програми 
Документ, яким 
затверджено 
програму 

Термін 
виконання 
програми 

1 2 3 

Державна цільова науково-технічна
програма «Нанотехнології та 
наноматеріали» на 2010-2014 рр. 

Постанова КМУ 
№ 1231 від 
28.10.2009 р. 

2010-2014 рр.

Програма розвитку інвестиційної та
інноваційної діяльності в Україні 

Постанова КМУ 
№  389 від 
02.02.2011 р. 

2011-2015 рр.

Державна цільова науково-технічна
програма розроблення новітніх 
технологій створення вітчизняних 
лікарських засобів для забезпечення 
охорони здоров’я людини та 
задоволення потреб ветеринарної 
медицини на 2011–2015 рр. 

Постанова КМУ 
№ 725 від 
22.06.2011 р. 

2011-2015 рр.

Таблиця 2. Державні програми у сфері інноваційного
розвитку промислового сектору*

Джерело: систематизовано авторами за даними Державної
служби статистики України [10]
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах розвиток підприємства немож�

ливий без налаштування та запровадження нових дієвих
механізмів управління. До такого управління, насампе�
ред, слід віднести планування, у тому числі і фінансове,
яке є важливим елементом в механізмі фінансового уп�
равління та надає можливість керівництву миттєво реа�
гувати на постійні зміни внутрішнього та зовнішнього
середовища, для постійного забезпечення успіху на рин�
ку. Механізм ефективного управління фінансами
підприємства можливий лише за умов планування всіх
фінансових потоків, процесів і відносин підприємства.
Без дієвого фінансового планування підприємство не
зможе досягнути високого рівня управління у виробни�
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ESSENCE DESCRIPTION OF FINANCIAL PLANNING ON ENTERPRIS

Сучасні тенденції розвитку економіки свідчать, що успішна діяльність суб'єктів господарювання можb

лива лише за наявності фінансового плану. Недбале ставлення до складання та недотримання фінансоb

вого плану досить часто приводить до суттєвих економічних втрат, тим самим ставить під загрозу основb

ну мету діяльності підприємства — отримання максимального прибутку, вихід на нові ринки, збільшенb

ня обороту. Кінцевий результат діяльності будьbякого підприємства залежить лише від рівня концентb

рації на досягнення тієї чи іншої мети підприємства. На сьогодні існує ціла низка методів фінансового

планування, а отже підприємствам необхідно постійне удосконалення вже існуючих, а також запровадb

ження нових методів фінансового планування. У статті досліджено теоретичні підходи до визначення

сутності дефініції "фінансове планування"; визначено роль фінансового планування в діяльності підприєb

мства; розглянуто основні методи фінансового планування та основні проблеми складання фінансових

планів на підприємствах України в сучасних умовах.

Modern trends of the economics development suggest that successful activity of subjects of managing is

possible only in case of the financial plan existence. Neglect and failure to pass the financial plan often leads to

significant economic losses, thereby threatens the main objective of the enterprise activity — to maximize profits,

access to new markets, increase turnover. The end result of any enterprise activity depends only on concentration

level on achievement of this or that purpose of the enterprise. Today there is a number of methods of financial

planning, so the enterprises need a constant improvement of existing, and introduction of new methods of financial

planning. In this article, the approaches of the essence of the definition "financial planning" determination are

investigated; the role of financial planning in the enterprise is defined; the basic methods of financial planning

and the basic problems of drawing up financial plans at the enterprises in modern conditions in Ukraine are

considered.
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чо�господарській діяльності підприємства. Таким чи�
ном, актуальність питання фінансового планування на
сьогодні є очевидним, тому що для успішної господарсь�
кої діяльності необхідно реальне планування фінансо�
вих можливостей, отримання необхідних для цього за�
собів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідженню фінансового панування присвячені

праці багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, серед
яких: А. Соломатін, Д. Хан, І. Бланк, О. Біла, М. Білик,
А. Поддєрьогін, О. Орлова, Е. Брідхем, О. Терещенко,
Р. Брейлі, Ю. Брігхем, А. Кінг, Р. Акофф, І. Ансофф,
Г. Крамаренко, С. Салига, Л. Павлов, А. Ковальов, А. Ла�
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пуста, Л. Скамай, В. Гриньова, В. Коюда , І. Мойсеєнко,
В. Шелудько, В. Савчук та багато інших. Однак, ставля�
чись з великою повагою до праць зазначених вчених,
слід зауважити, що деякі питання залишаються відкри�
тими для дослідження: неузгодженість між сучасними
теоріями управління підприємством та традиційними
моделями фінансового планування; відсутність комп�
лексного визначення сутності фінансового планування
на підприємстві.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є дослідження теоретичних підходів

до розкриття сутності категорії "фінансове плануван�
ня", визначення його ролі в системі управлінні підприє�
мством, а також виокремлення основних проблем при
фінансовому плануванні на підприємствах України в
сучасний період.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фактором успішного фінансового розвитку підприє�

мства є наявність фінансових планів високої якості та
механізмів їх ефективної реалізації. Основою теоретич�
ної бази фінансового планування є загальна теорія пла�
нування. На думку Г. Дж. Болта планування слід розу�
міти як "…продумане визначення і систематизацію фак�
торів, які забезпечують успішну діяльність підприєм�
ства" [1]. Планування є необхідним для фінансового
забезпечення успішної діяльності підприємства.

Поява фінансового планування припадає на ХІХ
століття, коли у 1810 році Міністром фінансів Росії
Спіранським М.М. було представлено за дорученням
імператора Олександра І "План фінансів". Необхідність
розробки та створення нового фінансового плану була
викликана подіями, які в той час бурхливо розвивались
в країні. Окрім війн та постійної потреби в грошах, не�
обхідність нового етапу перетворень управління фінан�
совими потоками була пов'язана з низькою ефективні�
стю тієї схеми регулювання фінансових справ [2].

У сучасній науковій літературі існує безліч визначень
категорії "фінансове планування". Слід зазначити, що се�
ред зарубіжних і вітчизняних авторів на сьогодні відсутній
єдиний підхід до розуміння сутності даного поняття.

Так, наприклад, вчені Гриньова В.М. і Коюда В.О.
вважають, що фінансове планування — це складова уп�
равління фінансовими ресурсами, процес оцінки потреб
у коштах для забезпечення поточного виробництва і по�
дальшого виробничого та соціального розвитку, а та�
кож визначення (встановлення) джерела покриття цих
потреб [3].

Мойсеєнко І.Є. визначає сутність поняття фінансо�
вого планування "як планування усіх доходів та напрямів
витрачання грошових засобів підприємства для забез�
печення його розвитку" [4].

Партін Г.О. зазначає, що фінансове планування —
це розроблення системи фінансових планів за окреми�
ми напрямами фінансової діяльності підприємства, які
забезпечують реалізацію його фінансової стратегії у
плановому періоді [5].

Ковальов В.В. вважає, що фінансове планування —
це документ, що характеризує спосіб здійснення фінан�
сових цілей підприємства та взаємопов'язує його дохо�
ди та витрати [6].

На відміну від попереднього автора, Бланк І.А. ви�
значає поняття фінансове планування "як процес роз�
роблення системи фінансових планів і планових показ�
ників із забезпечення розвитку підприємства фінансо�
вими ресурсами і підвищення ефективності його фінан�
сової діяльності в плановому періоді" [7].

Крамаренко Г.О. під фінансовим плануванням ро�
зуміє науковий процес обгрунтування на певний період
руху фінансових ресурсів підприємства та відповідних
фінансових відносин [8].

Соломатін А.Н. зосереджує увагу на тому, що
фінансове планування є заключний етап розробки

бізнес�плану, в якому відображаються всі доходи та їх
використання за основними напрямами діяльності
підприємства [9].

Салига Н.Я., Дацій С.Г. стверджують, що фінансове
планування — це процес розробки системи фінансових
планів за окремими аспектами фінансової діяльності
підприємства, які забезпечують реалізацію фінансової
стратегії підприємства в майбутньому періоді [10].

У підручнику "Фінансовий менеджмент" Шелудько
В.М. відмічає фінансове планування як процес розроб�
ки системи фінансових планів, що полягає у визначенні
фінансових цілей, встановлення рівня відповідності цих
цілей фінансовому стану підприємства і формування
послідовності дій, спрямованих на досягнення постав�
лених цілей [11].

Поддєрьогін А.М. тлумачить поняття фінансове пла�
нування як процес визначення обсягу фінансових ре�
сурсів за джерелами формування і напрямами їх цільо�
вого використання згідно з виробничими та маркетин�
говими показниками підприємства у плановому періоді
[12].

Сутність поняття фінансове планування, на думку
Савчук В.П., полягає в управлінні процесом утворення,
розподілу, перерозподілу і використання фінансових
ресурсів на підприємстві, яке реалізується в деталізо�
ваних фінансових планах[13].

Біла О.Г. стверджує, що фінансове планування — це
планування процесів формування, розподілу, перероз�
поділу і використання фінансових ресурсів на певний
період, розробка фінансових планів [14].

Отже, проаналізувавши літературні джерела слід
виділити наступні групи підходів до визначення сутності
"фінансове планування". Одна група авторів (Гриньо�
ва В.М., Коюда В.О., Бланк І.А., Крамаренко Г.О., Са�
лига Н.Я., Дацій С.Г., Шелудько В.М., Поддерьогін А.М.,
Савчук В.П., Біла О.Г.) вважає, що фінансове плануван�
ня — це процес планування та використання усіх фінан�
сових ресурсів на відповідний плановий період. Друга
група (Партій Г.О., Ковальов В.В., Мойсеєнко І.Є., Пар�
тій Г.О.) вважають, що фінансове планування — це роз�
роблення фінансових панів, в яких відображаються до�
ходи і витрати за основними напрямками діяльності
підприємства.

Узагальнюючи всі підходи, ми вважаємо, що фінан�
сове планування — це процес розробки на певний пері�
од системи фінансових планів, який полягає у плануван�
ня усіх доходів та напрямків їх використання для забез�
печення економічного розвитку підприємства.

У країнах з розвиненою ринковою економікою
фінансове планування є особливим і необхідним елемен�
том управлінням економіки. Але кожна країна, відпов�
ідно з урахуванням особливостей національної еконо�
міки, застосовує різні механізми фінансового плануван�
ня як на рівні підприємств так і на державному рівні.
Фінансове планування повинно забезпечувати високий
рівень управління витратами і доходами, результатом
такої діяльності неодмінно має стати підприємницький
успіх. Отже, можна сказати, що від належної органі�
зації фінансового планування залежить успішність кож�
ного окремого підприємства так і країни в цілому.

Сучасні умови ринкової економіки висувають високі
вимоги до якості фінансового планування, через те, що
нині підприємство самостійно несе відповідальність за
негативні наслідки своєї діяльності. Слід також зазна�
чити, що недостатня ефективність фінансового плану�
вання може призвести до негативних наслідків у вироб�
ничо�господарській діяльності підприємства або, навіть,
до банкрутства.

Для реальної оцінки поточних і майбутніх фінансо�
вих потреб на підприємстві складають фінансовий план.
Завданням фінансового пану є: формування, розподіл
та використання фінансових ресурсів. Складання фінан�
сового плану базується на аналізі господарської діяль�
ності, впливу зовнішнього середовища — економічних,
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фінансових, валютних, кредитних, конкурентних та
інших умов. Виразно зіставлений фінансовий план надає
чітке уявлення про реальність досягнення поставлених
задач. За допомогою цього плану можливе швидке реа�
гування на зміну як зовнішніх так і внутрішніх факторів.

Фінансове планування на вітчизняних підприємствах
здійснюється за допомогою загально вживаних методів.
Під методами планування слід розуміти — конкретні спо�
соби і прийоми для розрахунку показників. У цілому,
вчені виділяють наступні методи: нормативний, розрахун�
ково�аналітичний, оптимізацію планових розрахунків,
економіко�математичне моделювання, кореляційного
моделювання, економіко�статистичний, прогнозу обсягів
реалізації, балансу грошових витрат і надходжень, бюд�
жету готівки, бюджету додаткових вкладень капіталу,
визначення потреб у зовнішньому фінансування, регре�
сійного аналізу та інші. Але ми згодні із класифікацією
Поддерьогіна А.М. [15], який виокремлює наступні ме�
тоди фінансового планування: розрахунково�аналітич�
ний, нормативний, економіко�математичного моделю�
вання, коефіцієнтний (метод відсотка від реалізації).

На сьогоднішній день в Україні існує низка проблем,
які пов'язані з організацією фінансового планування на
підприємствах. До основних проблем фінансового пла�
нування, на вітчизняних підприємствах, слід віднести:
недбале ставлення керівництва щодо реальності вико�
нання фінансових планів для досягнення успіху на рин�
ку та низький рівень впровадження досвіду країн з роз�
виненою ринковою економікою.

ВИСНОВКИ
Отже, як підсумок, слід зазначити, що роль і зна�

чення фінансового планування є важливим фактором на
промисловому підприємстві. Зауважимо, що аналізую�
чи підходи щодо тлумачення сутності терміну "фінан�
сове планування" серед вітчизняних і зарубіжних ав�
торів не існує певного підходу. На нашу думку, під тер�
міном "фінансове планування" слід розуміти — процес
розробки на певний період системи фінансових планів,
планування усіх доходів та напрямків їх витрачання для
забезпечення економічного розвитку підприємства.
Власникам підприємств варто було приділяти більш ува�
ги у плануванні своєї діяльності, адже на сьогоднішній
день існує ціла низка методів фінансового планування
(розрахунково�аналітичний, нормативний, економіко�
математичного моделювання та інші), а також вітчиз�
няним підприємствам необхідно застосовувати зарубі�
жний досвід країн з розвиненою економікою.

Отже, основними завданнями фінансового плану�
вання на підприємстві є: розрахунок можливого обсягу
фінансових ресурсів, визначення джерел їх формуван�
ня і напрями використання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За результатами дослідження Організації з продо�

вольства і сільського господарства ООН (ФAO) і Орга�
нізації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)
доведено, що внаслідок зростання ціни на продукти хар�
чування в найближчі 10 років підвищаться на 10—40%.
За останні 10 років процес збільшення обсягів виробниц�
тва продуктів харчування сповільнився, незважаючи на
те, що у провідних країнах світу зростає рівень життя і,
відповідно, споживання. Експерти зазначають, що тем�
пи росту виробництва і продуктивності в аграрному сек�
торі знижуються, внаслідок чого підвищуватимуться ціни
в основному в країнах, що розвиваються, де сім'ї витра�
чають на харчування близько 60% доходів [1].

За збереження нинішньої тенденції ціни на продук�
ти харчування можуть зрости на 10—40% протягом най�
ближчих 10 років. За оцінками гендиректора Департа�
менту торгівлі та сільського господарства ОЕСР Кена
Аша, ціни на м'ясо будуть зростати набагато швидше,
ніж на зерно. Міжнародні організації закликають уря�
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У статті розглядається сучасний стан розвитку агропродовольчого ринку та місце в ньому України. Обгрунb
товано першопричини зростання світових цін на основні види сільськогосподарської продукції. Розкрито роль і
місце вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників у процесі формування загальносвітової пропозиції
продовольства. Обгрунтовано, що в нинішніх умовах високий рівень конкурентоспроможності вітчизняної
сільськогосподарської продукції повинна забезпечувати ефективна державна політика. Доведено, що подальb
ший розвиток зовнішньої торгівлі сільськогосподарської продукції повинно здійснювати по наступних напряb
мах: лібералізація зовнішньоторговельних умов щодо продовольчої продукції; удосконалення законодавства,
нормативне врегулювання спірних моментів, що заважають розвитку АПК і зовнішній торгівлі продовольством;
покращення інвестиційного клімату в продовольчому комплексі; посилення державної підтримки аграрної сфеb
ри; заміна зношених основних засобів; приведення вітчизняних стандартів щодо продовольства до світових виb
мог; модернізація, впровадження інновацій, технічна та технологічна перебудова АПК. З метою забезпечення
конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції необхідно суттєве організаційне й техb
нологічне оновлення виробництва, посилення його великотоварності й індустріалізації, приведення технологічb
них процесів у відповідність до міжнародних ветеринарних і фітосанітарних вимог тощо.

The article discusses the current state of development of agricultural market and place of Ukraine in it. Substantiated
the root cause of the rise in world prices of major agricultural products. The author reveals the role and place of domestic
agricultural producers in the formation of global food availability. It is proved that under current conditions, high level
of competitiveness of domestic agricultural products should ensure effective public policy. It is proved that the further
development of foreign trade of agricultural products should be developed in the following areas: liberalization of foreign
trade conditions on food production; improvement of laws and regulations and the resolution of contentious issues
hampering the development of agriculture and foreign trade in food; improving the investment climate in the food sector;
increasing state support of the agrarian sector; replacement of wornbout assets; harmonization of national standards
with respect to world food demands; modernization, implementation of innovations, technical and technological
restructuring of the agricultural sector. With the aim of ensuring the competitiveness of domestic agricultural products
need substantial organizational and technological renovation of production, strengthening its trade and industrialization,
bringing processes in line with international veterinary and phytosanitary requirements and so forth.
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ди держав розпочати перехід від застарілої політики
стосовно сільського господарства і приділяти більше
уваги продуктивності й інноваціям [2].

За прогнозами ООН, через кілька десятків років знач�
но підвищиться попит на продовольство, що пов'язують
із зростанням населення у світі та погіршенням природ�
но�кліматичних умов для виробництва сільськогоспо�
дарської продукції. Проте перші реальні прояви цього, вже
спостерігаються на світовому ринку агропродовльства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження проблем зовнішньої торгівлі продук�
цією АПК відображено в численних наукових працях
як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, зокрема:
П.Т. Саблука, І.Н. Топіхи, О.М. Шпичака, О.М. Царен�
ка, В.Я. Месель�Веселяка, С.О. Пашка та інших. Разом з
тим, в роботах вітчизняних вчених не достатньо обгрун�
товано проблем формування та розвитку АПК за умов
адаптації галузі до вимог СОТ.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розкрити місце вітчизняних сільськогосподарських

товаровиробників на світовому ринку продовольства та
запропонувати заходи по посиленню їх ролі в забезпе�
ченні продуктами харчування населення світу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

За даними ФAO, за останнє десятиліття світові ціни на
продовольчі продукти зросли майже удвічі, зокрема й у 2014
р. Якщо у грудні 2009 р. загальний індекс цін на продовольчі
продукти дорівнював 172,4% (на цукор — 334,0%, олію і
жири — 169,3%, зернові — 171,1%, молоко — 215,6%, м'ясо
— 120,1%), то у грудні 2012 р. він зріс до 214,7%, при цьому
індекс цін на цукор становив 398,4%, олію і жири — 263,0,
зернові — 237,6, молоко — 208,4, м'ясо — 142,2%. Зважаю�
чи на зростання основних цінових індексів, експерти не вба�
чають загострення світової продовольчої кризи та дають
негативні для споживачів прогнози щодо подальшої ціно�
вої динаміки на ринку агропродукції.

Об'єктивними причинами світової тенденції до під�
вищення цін на ринках агропродукції є наступні.

1. Населення планети збільшується стрімкими темпа�
ми. Так, якщо у 1990 р. чисельність населення світу стано�
вила 5,26 млрд осіб, то у 2014 р. вже досягла 7 млрд осіб.
При цьому останнім часом 90% приросту населення припа�
дає на слаборозвинені країни. Серед регіонів за народжу�
ваністю лідирує Африка (45 новонароджених на 1 тис. на�
селення), друге місце посідає Латинська Америка — 31,
третє — Азія — 29 осіб [3].

2. Не припиняється прояв тенденції до зменшення площ,
придатних для вирощування сільськогосподарських куль�
тур. У світі в сільськогосподарському обробітку перебуває
4810 млн га земель (у т. ч. рілля — 1340 млн га, луги і пасови�
ща — 365 млн га). Найбільші розміри ріллі у США (185 млн
га), Індії (160 млн га), РФ (134 млн га), Китаї (95 млн га),
Канаді (46 млн га), Казахстані (36 млн га) та Україні (32 млн
га). При цьому на планеті щороку втрачається від 5 до 10
млн га сільгоспугідь через погіршення стану навколишньо�
го природного середовища і ще 19,5 млн га через стрімкий
розвиток промисловості та ринку нерухомості [4].

3. Скорочення пропозиції аграрної сировини через не�
сприятливі погодні умови та стихійні лиха у деяких краї�
нах�виробниках. Повідомлення про низькі врожаї пшениці
в Росії, Україні, Казахстані та Канаді у 2012 р. призвели до
стрімкого зростання цін на цей вид продукції, які підвищи�
лись більш як на 70% за два літніх місяці 2012 р.

4. Збільшення обсягів вирощування зернових для вироб�
лення біопалива. Цей напрям підтримується, наприклад,
урядом США, який надає значні субсидії своїм фермерсь�
ким і сільськогосподарським компаніям для вирощування
ними пшениці, кукурудзи, ріпаку. В ЄС передбачається
відведення від 4 до 13% площ сільськогосподарських угідь
на виробництво сировини для біопалива згідно з Директи�
вою 2003/30/ЄС [5], у якій наголошується на необхідності
заміни 5,75% дизеля та бензину на транспорті та просуван�
ня біопалива.

5. Збільшення споживання продуктів харчування у
найбільш населених країнах світу — Індії та Китаї — внас�
лідок стрімкого зростання економік цих країн, що супро�
воджується збільшенням доходів населення і споживчого
попиту. У кризовий період країни, що розвиваються, про�
демонстрували набагато помірніші показники стагнації або
й зовсім уникли кризи.

6. Політична нестабільність і страйки у країнах Пів�
нічної Африки. Наприклад, заворушення у Єгипті, який є
експортером вуглеводів, а також через Суєцький канал за�
безпечує близько 6% світового перевезення нафти, можуть
спричинити підвищення цін на енергоресурси, а отже зрос�
тання цін на продовольство у світі.

7. Нестабільність на світових фінансових ринках у зв'яз�
ку зі збільшенням бюджетних дефіцитів і загрозою виник�
нення дефолтів у деяких європейських країнах (Греції,
Португалії, Іспанії). Для інвесторів ринки таких країн не�

суть загрози неповернення вкладених коштів, тому дедалі
активнішим стає вкладення спекулятивних ресурсів у про�
довольство, попит на яке прогнозовано збільшуватиметь�
ся.

У нинішніх умовах глобалізації світової економіки та
загострення конкуренції перед Україною стоїть завдання
зміцнити власні позиції на світовому ринку, що вирішуєть�
ся через підвищення конкурентоспроможності базових га�
лузей економіки, серед яких і сільське господарство.

Сільське господарство нашої країни має значний по�
тенціал розвитку, зважаючи на перспективи нарощування
обсягів реалізації продовольства на глобальному ринку. З
іншого боку, зовнішньоекономічна діяльність визначально
впливає на галузь сільського господарства, а виважена пол�
ітика у зовнішньоекономічній сфері сприятиме реалізації
конкурентних переваг порівняно з провідними країнами�
експортерами продовольства як за ціною, так і за якістю й
асортиментом.

Глобальна конкуренція зумовлює необхідність засто�
сування якісно нових підходів і механізмів розвитку агро�
продовольчого ринку, враховуючи виклики інформатизації,
капіталізації, екології, рівня життя тощо. Україна має тор�
говельні відносини із 150 країнами світу, що сприяє пол�
іпшенню економічного розвитку та укладанню договорів
для пошуку нових ринків збуту вітчизняної продукції. Із 1
червня 2014 р. набула чинності Угода про зону вільної
торгівлі України з країнами Європейської асоціації вільної
торгівлі, до якої входять Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія
та Швейцарія, а 20 вересня 2014 р. вступила в дію Угода про
зону вільної торгівлі в межах Співдружності Незалежних
Держав для України, Росії та Білорусі.

Частка України у світовому експорті всіх товарів (вклю�
чаючи промисловість, АПК та інші галузі) оцінюється СОТ
на рівні 0,34%, в імпорті — 0,39%. Близько 20—24% украї�
нського експорту становлять продукти агропромислового
комплексу України.

Упродовж 2005—2014 рр. експорт продукції аграрного
сектору економіки зріс майже в 4 рази і досяг у 2014 р. 18,2
млрд дол. США, імпорт — відповідно у 2,3 рази і 7,9 млрд
дол. США.

Поряд з активізацією міжнародної торгівлі вітчизня�
ною продукцією активно зростає і позитивне сальдо зовні�
шньої торгівлі. Зокрема, у 2005 р. експорт продукції АПК
перевищив її імпорт на 1,7 млрд дол. США, у 2012 р. — на
4,2 млрд, у 2013 р. — на 6,5 млрд, у 2014 р. — на 10,3 млрд
дол. США.

Найактивнішими партнерами України на міжнародно�
му ринку аграрної продукції є країни ЄС, оборот торгівлі з
якими досяг у 2014 р. 8,1 млрд дол. США, країни Азії —
відповідно — 6,9 млрд дол. США та країни СНД — 5 млрд
дол. США (із них 2,9 млрд дол. США прападає на Російську
Федерацію).

Регіональна структура експорту сільськогосподарської
продукції за 2014 р.: країни Азії — 30,3% (5521 млн дол.
США), країни ЄС — 27,4% (4991,6), країни СНД — 21,6%
(3934,1 млн дол. США), країни Африки — 19,2% (3486,6),
США — 0,1% (24,5), інші країни — 1,3% (235,9 млн дол.
США).

Регіональна структура імпорту сільськогосподарської
продукції за 2014 р.: країни ЄС — 39,1% (3082,1 млн дол.
США), країни Азії — 17,4% (1371,6) країни СНД — 13,6%
(1069,2), країни Африки — 4,9% (386,9), США — 4,2% (328,5),
інші країни — 20,8% (1637 млн дол. США).

На внутрішньому ринку продовольчих товарів частка
продукції, виробленої на території України, становить
87,5% (проти 50% непродовольчої групи товарів). За останні
12 років частка продовольчих товарів у торговельній мережі,
вироблених за межами України, підвищилась від 6,8% у 2000
р. до 12,5%. Прояв цих тенденцій пояснюється підвищен�
ням попиту на імпортні рибу та морепродукти, сири, кон�
дитерські вироби, каву, макаронні вироби та овочі.

За останні сім років обсяг експорту аграрної продукції
з розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь зріс від
11,2 тис. до 31,6 тис. дол. США, або майже втричі.
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Дослідження стратегічних засад зовнішньої торгівлі про�
довольчою продукцією дає підстави для висновку, що питан�
ня її подальшого розвитку найближчим часом мають вирі�
шуватися у таких концептуально важливих напрямах: лібе�
ралізація зовнішньоторговельних умов щодо продовольчої
продукції; удосконалення законодавства, нормативне вре�
гулювання спірних моментів, що заважають розвитку АПК і
зовнішній торгівлі продовольством; покращення інвестицій�
ного клімату в продовольчому комплексі; посилення держав�
ної підтримки аграрної сфери; заміна зношених основних
засобів; приведення вітчизняних стандартів щодо продоволь�
ства до світових вимог; модернізація, впровадження інно�
вацій, технічна та технологічна перебудова АПК.

Отже, враховуючи відносно стабільний попит на продо�
вольчу продукцію на внутрішньому ринку, Україна має ста�
ти одним із найбільших світових експортерів продовольства,
що найкращим чином позначиться не лише на забезпеченні й
гарантуванні продовольчої безпеки країни, а також на її еко�
номічному розвитку та забезпеченні зайнятості населення.

Однак для реалізації наявного потенціалу розвитку, усп�
ішного проведення реформ у продовольчому комплексі Ук�
раїни та подальшого розширення вітчизняного експорту про�
довольства за номенклатурою у якісному та кількісному вимірі
недостатньо лише потужного експортного потенціалу.

В умовах поширення нетарифних обмежень, загострен�
ня конкурентної боротьби із найбільшими світовими екс�
портерами продовольства, якими є такі впливові країни, як
США, країни�члени ЄС, потрібна цільова підтримка дер�
жави саме у напрямку сприяння експорту продовольства.

З огляду на перспективи подальшого посилення торго�
вельно�економічної інтеграції України до структури світо�
вих економічних процесів можливість розширення обсягів
зовнішньої торгівлі продовольчою продукцією можна вва�
жати безумовним пріоритетом у зовнішньоекономічній
стратегії України. Однак на цьому шляху постає велика
кількість фізичних, правових та неформальних інституцій�
них перепон, для подолання яких необхідно консолідувати
всі можливості, ресурси, потужний вітчизняний науковий
потенціал продовольчої сфери й зусилля з боку законодав�
чої та виконавчої гілок влади.

На наше переконання, лише у межах вирішення завдань
продовольчої безпеки зазначена проблема розвитку про�
довольчої сфери не буде вирішена комплексно, адже праг�
не до набагато ширших суто економічних цілей функціону�
вання й розвитку важливого сегмента національної та
міжнародної економіки, а також має багато спільного зі
стратегічними глобальними соціальними, правовими та по�
літичними процесами.

У ХХІ ст., в умовах глобальної економіки, Україна може
позиціонувати себе, насамперед, як постачальник продоволь�
ства на світовий ринок, до того ж продовольства, яке відпов�
ідає найвищим екологічним стандартам. Як відомо, на сьо�
годні український аграрний сектор є одним із найбільших
бюджетоутворюючих секторів економіки України, який про�
тягом останніх років демонструє стабільне зростання. Вва�
жаємо, що за таких умов зовнішня торгівля агропродоволь�
чою продукцією слід розглядати як невід'ємну складову час�
тину процесів розвитку продовольчої сфери та досягнення
наступних цілей її функціонування: забезпечення продоволь�
чої безпеки країни, створення робочих місць, тощо. Так, до
агропродовольчої сфери має входити сільськогосподарська
галузь економіки, що дає робочі місця мільйонам українців
(за інформацією Державної служби статистики України
кількість сільського населення на 1 лютого 2014 р. становила
14 166 тис. осіб ), харчова промисловість та суміжні галузі,
що також створюють робочі місця; формування експортно�
го потенціалу, що є одним з основних джерел наповнювання
державного бюджету, формує дохідну базу підприємств.

ВИСНОВКИ
Утримання конкурентних позицій українськими агрови�

робниками як на світовому, так і на вітчизняному ринках вже
у середньостроковому періоді вимагатиме суттєвого органі�
заційного й технологічного оновлення виробництва, поси�

лення його великотоварності й індустріалізації, приведення
технологічних процесів у відповідність до міжнародних ве�
теринарних і фітосанітарних вимог тощо. Серед шляхів реа�
лізації цих завдань: сприяння вертикальній інтеграції агро�
промислового сектору, інвестуванню капіталів переробних
підприємств у розвиток їхньої сировинної бази; надання
інформаційної й методичної підтримки інвестуванню в роз�
виток сільгоспвиробництва, спрощення процесів реєстрації
аграрних інвестицій, надання гарантій землекористування
інвесторам у період до скасування мораторію на продаж
сільськогосподарських земель; сприяння залученню інвес�
тицій для переходу на інтенсивний тип розвитку сільського
господарства шляхом комплексної механізації й автомати�
зації виробництва, впровадження ресурсозберігаючих тех�
нологій та біотехнологій, меліорації землі, вдосконалення
організації праці та матеріального стимулювання, поглиблен�
ня спеціалізації виробництва й досягнення його раціональ�
ної концентрації; забезпечення прозорості використання
державної підтримки агропромислового комплексу шляхом
оптимізації кількості та змісту державних цільових і бюджет�
них програм, концентрації їх на заходах "зеленої скриньки"
СОТ зі створенням відповідних механізмів використання цієї
допомоги, поступового переходу від надання державної
підтримки сільськогосподарським підприємствам до сприян�
ня розвитку сільської місцевості, ринкової інфраструктури
аграрного ринку, здійснення природоохоронних заходів і
розвитку депресивних територій; сприяння організації на
регіональному рівні системи професійної підготовки (у сфе�
рах аграрного виробництва й економіки агробізнесу) в про�
фесійно�технічних училищах і технікумах агропромислово�
го комплексу, стажування в базових, найбільш успішних аг�
рарних господарствах; здійснення моніторингу світового і
вітчизняного аграрного ринку, розроблення механізму ви�
явлення й попередження зовнішніх і внутрішніх загроз про�
довольчій безпеці України.
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ВСТУП
Однією з важливих проблем XXI століття, що підси�

лені впливом світових криз, є необхідність побудови
інноваційної та креативної економіки України, що спо�
нукає до модернізації форм діяльності та управління на
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Стаття присвячена питанням теоретичного обгрунтування та визначенню місця та змісту управління

персоналом в структурі економічної безпеки підприємства. Досліджені тенденції розвитку системи кадb

рового менеджменту з урахуванням сучасних концепцій людського капіталу, інтелектуального капітаb

лу, управління компетенціями, талантом персоналу. Звернена увага на концептуальний підхід до людиb

ни, який полягає у її трактуванні як джерела цінності, визнання її ролі в якості власника специфічних

можливостей (здібності, компетенції, талант), що мають пріоритетне значення для стратегічної діяльb

ності підприємства залізничного транспорту та його безпеки. Головною метою цієї роботи є пошук більш

ефективних напрямків діяльності підприємства залізничного транспорту у забезпечення економічної

безпеки підприємства з урахуванням нових викликів та загроз, реального соціальноbекономічного стану

української економіки, що передбачає, окрім всіх інших заходів, удосконалення кадрової стратегії, форb

мування людського капіталу підприємства залізничного транспорту на основі прогресивних форм і меb

тодів управління персоналом.

This article focuses on the theoretical foundation and the development of personnel management in the

structure of economic security. The tendencies of development of human resource management in accordance

with modern concepts of human capital, intellectual capital management competencies, talent staff. Attention

is paid to the conceptual approach to the man who is its interpretation as a source of values, recognizing its role

as the owner of the specific capabilities (skills, competencies, talent), with priority to strategic activities of railway

undertakings and security. The main goal of this work is to find more effective ways of railway undertakings to

ensure economic security with new challenges and threats, real sociobeconomic state of the Ukrainian economy,

which provides, in addition to all other measures, improving human resources strategy, human capital formation

of rail Transport from progressive forms and methods of personnel management.

Ключові слова: управління персоналом підприємств залізничного транспорту, людський капітал, інте�
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підприємстві залізничного транспорту. Умови функці�
онування сучасних підприємств пов'язані з глобаліза�
цією, турбулентним оточенням, соціальними та демо�
графічними, культурними та технологічними змінами, що
потребує пошуку нових підходів до діяльності праців�
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ників та управління трудовим потенціалом підприє�
мства залізничного транспорту. З особливою акту�
альністю постає проблема економічної безпеки зал�
ізничного транспорту, в організації і забезпеченні
якої все більшу роль відіграє система управління пер�
соналом. З одного боку, актуальною є задача захис�
ту персоналу від нанесення йому матеріальної, мо�
ральної або фізичної шкоди, з іншого боку, захист
організації від випадкових або навмисних дій співро�
бітників. Адже економічні втрати в залізничній га�
лузі пов'язані також і з професійною діяльністю пер�
соналу, їх непрофесійністю, низьким рівнем над�
ійності і відданості підприємству. Тому проблеми
забезпечення економічної безпеки залізничного
транспорту за теперішнього часу переходять в ранг
першочергових. А вирішальним чинником укріплен�
ня економічної безпеки підприємств залізничного
транспорту є її кадровий потенціал [7, с. 255]. У
зв'язку з цим виникає необхідність врахування якості
і надійності людських ресурсів, що передбачає підви�
щені вимоги до формування персоналу підприємств
залізничного транспорту — працівників, управлінців.
Ефективне управління персоналом вимагає інвесту�
вання в освіту, перепідготовку, розширення досту�
пу до інформації, пов'язаної з ефективністю праці,
умов для розвитку здібностей і талантів працівників,
відповідної заробітної платні тощо. Окрім того, ус�
пішне управління персоналом вимагає систематичної
оцінки кожного працівника, а також ефективної си�
стеми винагороди за сумлінну працю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Залізнична транспортна система відрізняється

від багатьох інших технологічних систем тим, що її
технічні засоби і виробничий персонал розподілені
на великих відстанях і виконують одночасного безліч
технологічних процесів і операцій. Стан економічної
безпеки підприємства та управління персоналом
може бути ефективним щодо виконання одних ви�
робничих процесів і малоефективним відносно інших.
Система надійності збереження виробничих таєм�
ниць, інформації про діяльність визначається рівнем
безпеки найбільш слабкої ланки, якою вважається
персонал підприємства. Тому проблема управління
персоналом в системі економічної безпеки підприє�
мства залізничного транспорту є першочерговою для
його стабільного функціонування.

Поглиблений аналіз чинників ризиків економіч�
ної безпеки може бути віднесено до другої полови�
ни 80�х рр. ХХ століття. В Україні системне дослід�
ження економічної безпеки за складовими вперше
проведено вченими В. Шлемко та І. Бінько [8]. Зго�
дом з'явилися дослідження, які можна віднести до
загальної теорії проблем економічної безпеки, що
безпосередньо пов'язані із якістю людського капі�
талу. Це праці таких українських вчених, як В. Віт�
лінський (психологічна теорія рішень, психологічне
сприйняття ризиків, мотивація та організаційні ас�
пекти управління ризиком) [3], Т. Васильців (аналіз
психологічних чинників, які визначають підприєм�
ницьку активність населення). Зокрема Т. Васильців
вважає, що поліпшенню психологічної компоненти
зміцнення економічної безпеки підприємництва
більше сприяє популяризація практики ефективних
дій у напрямі детінізації та декриміналізації бізнес�
середовища [2]. С. Ілляшенко поєднує в єдиний ком�
плекс складові економічної безпеки підприємства,
однією із яких є інтелектуальна складова. Інтелек�
туальна складова, зазначає автор, характеризує інте�
лектуальний потенціал працівників підприємства.
Негативні впливи на його формування зв'язані з
втратою підприємством у своєму складі провідних
висококваліфікованих працівників, що призводить
до ослаблення інтелектуального потенціалу підприє�

мства; зниження питомої ваги інженерно�технічних
і наукових працівників у загальній кількості працю�
ючих; зниження винахідницької та раціоналізаторсь�
кої активності; зниження освітнього рівня праців�
ників і, особливо, осіб апарату управління [5, с. 15].

Нерідко, щоб уникнути складності багатофак�
торного підходу, вчені, аналітики в описах, пояснен�
нях економічних явищ не враховують психосоціальні
чинники, від яких, насамперед, залежить якість кад�
рового потенціалу підприємства залізничного транс�
порту, його людського та інтелектуального капіта�
лу.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Персонал підприємства залізничного транспор�

ту, без сумніву, є одним із найцінніших ресурсів. До
його складу входять люди, їх індивідуальна участь у
виробництві, їх професійні якості, знання і спромож�
ності. Наявність високого рівня зазначених чинників
досить суттєво впливає на ефективність діяльності
підприємства. Так, наприклад, ефективність управ�
ління персоналом підприємства залізничного транс�
порту вимагає скоординованих і професійних дій у
складних умовах, що постійно змінюються. Тому
ефективне управління людськими ресурсами має
грунтуватися на вмілій оцінці компетентності персо�
налу підприємства залізничного транспорту, взаєм�
ному визначені чітких цілей, ролей і обов'язків членів
команди, своєчасному прийнятті ними рішень. Про�
відне значення має, також, справедлива винагорода
за результати роботи.

У класичній економічній теорії традиційно зас�
тосовується модель раціональної економічної люди�
ни, яка намагається максимізувати власну вигоду, за�
доволення, користь тощо. Такий підхід свідчить про
односторонність мислення і зводить багатогранну
психологію людини до окремих проявів. Окрім того,
така модель недооцінює людину як соціального інди�
віда. При виборі моделі економічної поведінки лю�
дині доводиться лавірувати між прагненнями до су�
ворого абстрактно�теоретичного образу і відобра�
ження реальності. В. Автономов зауважує, що прий�
маючи ту чи іншу модель, вчені тим самим роблять
вибір між строгістю і реалістичністю аналізу. Чим
менше факторів приймається до розгляду, тим
більше певний теоретичний результат (пояснення
або прогноз) можна отримати, але відстань між тео�
ретичним вибором і реальною поведінкою модельо�
ваних економічних суб'єктів може виявитися занад�
то великою: проблема, що ми вирішуємо, може мати
слабку схожість з тією, яку намагалися вирішити.
Навпаки менший ступінь абстракції дозволяє вияви�
ти велику кількість факторів, що впливають на лю�
дину, але, як правило, не дають однозначних пояс�
нень або прогнозів [1].

Стратегічний підхід до безпеки економічної
діяльності підприємства залізничного транспорту
визначає працівників, персонал як певні активи, як
людський капітал, який у поєднанні з принципами ра�
ціонального управління, а також матеріальними і не�
матеріальних активами, уможливлюють досягнення
певних конкурентних переваг підприємства на рин�
ку. В основі можливих кадрових рішень адміністра�
тивного, економічного, а також соціального харак�
теру, лежить ретельний розгляд психосоціальних дій
людей, які приймають рішення щодо ефективного
подолання кризових ситуацій. Навіть найвеличніші
ідеї щодо змін та модернізації можуть виявитися
малоефективними без цілісного аналізу можливос�
тей, що втілені в особі працівника. Так наприклад,
всі вищезгадані чинники мають відповідне місце у
роботі з кадровим персоналом. Саме вони і форму�
ють кадрову складову економічної безпеки залізнич�
ного транспорту, що наведено на рисунку 1.
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Відповідно до цього, ефективна еконо�
мічна безпека досягається відповідними
ресурсами на певних функціональних лан�
ках підприємства залізничного транспор�
ту, головним з яких є кадрове забезпечен�
ня (підбір і розстановка кадрів, підвищен�
ня професіоналізму, просування кадрів,
контроль за лояльністю і відданістю фірмі,
системи заохочення, відповідальності і мо�
тивації праці) [7, с. 36].

Модель людини в новітніх економічних
теоріях нагадує матрицю, рядки котрої ут�
ворюють різноманітні  методологічні
підходи щодо поведінки людей, а стовпчи�
ки — різноманітні економічні задачі.

Нове бачення сучасних моделей еконо�
мічної людини характеризується порівня�
но з моделлю людини класичної економі�
чної теорії меншою абстрактністю, змінною і дале�
кою від оптимального ступеня раціональної поведі�
нки, неусуненою невизначеністю, великим впливом
ментальності, звичок, правил прийняття рішень тощо
[3 с. 23]. До середини XX століття, коли в розвине�
них країнах Заходу були забезпечені високі стандар�
ти споживання, розвиток технологій зажадав від лю�
дей, залучених в господарські процеси, не тільки пер�
шокласної освіти, а й творчих здібностей. З цього мо�
менту стимули й мотиви почали неминуче модифіку�
ватися [6, с. 62]. І специфічні особливості такої мо�
дифікації знайшли найбільше відображення в кон�
цепціях людського капіталу.

Отже, для ефективним управлінням персоналом
в системі економічної безпеки підприємства заліз�
ничного транспорту мають бути враховані кадрові
чинники, передусім, достатня кількість персоналу,
який займається питаннями безпеки, його професі�
оналізм, інтелектуальні — залучення висококласних
спеціалістів і науковців, що дозволяє запроваджува�
ти нові системи безпеки. Варто зазначити, що ці за�
соби потребують комплексного поетапного застосу�
вання, а не одночасного запровадження. Всі вони
входять як складові до поняття людського капіталу.

Незважаючи на довготривалі дискусії про зміст
категорії людського капіталу в дослідженнях зару�
біжних вчених (Г. Беккер, А. Сміт, С. Кузнець, І. Фі�
шер, Т. Щульц), вітчизняних вчених (В. Геєць, А. Чух�
но, В. Глушков, В. Терещенко), формування відпові�
дної теорії продовжується і в теперішній час.

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Більш детально і широко сучасні підходи до визна�

чення людського і інтелектуального капіталу розробля�
ли такі зарубіжні вчені, як M. Братніцкі, П. Цісло,
K.Свейби, Д. Kлаіла.

Так наприклад, M. Братніцкі і П. Цісло у визна�
ченні людського капіталу наводять такі складові:

— фактори, що утворюють організаційний та
соціальний капітал (невидимі засоби);

— фактори, що відображають знання і утворю�
ють людський капітал і враховують: компетентність,
що визначається знаннями та вміннями; мотивацію
до застосування знань і вмінь; інтелектуальну ак�
тивність [10, с. 9].

Д. Клаіла розглядає людський капітал як ресур�
си підприємства, що поділяються на такі групи:

— людські ресурси, або знання, вміння, творчість,
досвід;

— інтелектуальні ресурси, що складаються з
інформації, звітності, публікацій;

— інтелектуальна власність — патенти, авторські
права;

— структурні ресурси (організаційна культура,
структурні канали дистрибуцій, процедури, проце�
си);

— ресурси підприємства — репутація, імідж, то�
лерантність [11, с. 48].

K. Свейби у підходах до інтелектуального капі�
талу підприємства виділяє:

— зовнішню структуру, що враховує взаємодію
між підприємством та його оточенням, а взагалі ук�
ладання і підтримка ділових контактів;

— внутрішню структуру, що характеризує всі не�
матеріальні активи, які є власністю підприємства;

— індивідуальні компетенції, що пов'язані із знан�
нями, вміннями та досвідом працівників та їх здатнос�
тями до професійної діяльності; ефектом є конкретна
вартість для суб'єкта господарювання [15].

Таким чином, міждисциплінарний простір роз�
витку теорій людського капіталу сучасних зарубіж�
них теорій уможливлює виділення трьох інтегрова�
них модальностей.

Першою із них є економічна цілеспрямованість,
обговорення якої досить виразно охарактеризова�
но наступними аргументами:

— співробітники є одним з ресурсів організації і
ними треба так управляти як і іншими матеріальни�
ми ресурсами;

— на напрямок управління людським капіталом
впливають поєднання місії бачення, місії та страте�
гія підприємств;

— істотним є характер людського фактору, але
проблеми, пов'язані з ним, треба розглядати в комп�
лексі разом з іншими ресурсами;

— з управлінням людського капіталу слід пов'я�
зувати такі поняття як вартість, прибуток, надій�
ність, ефективність, продуктивність, якість.

Таким чином, економічна спрямованість спи�
рається на підвищення уваги до нематеріальних ак�
тивів. Мова йде про такі активи підприємства як про�
фесійні можливості, авторські права, інтелектуаль�
на власність, патенти, ліцензії, бази, технології, а та�
кож навички та вміння працівників (знання, досвід,
ноу�хау працівників, компетенції, організаційна
культура, колективна позиція, партнерство). Такі
засоби складають ключові компетенції організації,
які слід розуміти як вміння колективного навчання і
досягнення конкурентних переваг на ринку праці.

Друга тенденція пов'язана з гуманістичною спря�
мованістю. Вона отримала популярність в діловій
практиці і домінувала в економічній літературі в 90�
х рр. ХХ століття. Згідно з цим поняттям, співробіт�
ники є найважливішим і найціннішим активом орга�
нізації. Людський фактор можна розглядати як дже�
рело конкурентних переваг підприємства, де співро�
бітники з їх знаннями, досвідом, компетенціями та
інтелектуальними і психологічними ресурсами ут�
ворюють нематеріальні активи що використовують�
ся на користь підприємства. Виходячи з цього, за�
садничими положеннями такого підходу є гумані�
стична орієнтація заснована на наступних положеннях:

Рис. 1. Показники, які характеризують кадрову складову економічної
безпеки залізничного транспорту
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— важливою є залежність між якістю людського
капіталу і розвитком підприємства (підприємство
має заохочувати і утримувати працівників);

— працівники залежно від ступеня задоволення
своїх потреб (вимог, очікувань), взамін віддають в
розпорядження підприємству свій індивідуальний
інтелектуальний капітал (знання, компетенції, осві�
ту, досвід, здоров'я);

— якщо підприємство знаходить компроміс між
задоволенням працівників і своїми можливостями,
створює умови для формування лояльності персона�
лу і ріст мотивації кадрів до якісної праці, інтегрує
цілі працівників з цілями підприємства, що впливає
однаково як на індивідуальний розвиток персоналу,
так і на розвиток в цілому суб'єкта економічної
діяльності;

— людський капітал детермінує культурний про�
філь (ідентичність, особиста чи організаційна куль�
тура) i ринковий профіль підприємства.

За умов такого підходу в управлінні людським ка�
піталом здійснюються наукові дослідження з управ�
ління і керування на підприємстві, мотивуванням,
плануванням кар'єрних сходинок, інвестуванням в
працівників, кадровим маркетингом, організаційною
культурою, а також стратегією оцінок і аутплейс�
ментом (від англ. outplacement).

Третій підхід, так званий змішаний, полягає у по�
єднанні  двох зазначених вище.  Інтеграція тих
підходів заснована на практиці управління і пов'я�
зана із способом господарювання, спрямованого на
постійне оновлення підприємства. Вона реалізуєть�
ся через комплекс процесів управління створенням,
розповсюдженням і використанням знання, і, на�
решті, підхід до урахування концепцій управління
інтелектуальним капіталом, знаннями через залучен�
ня та контролінг, управління компетенціями та та�
лантами.

З огляду на різноплановість визначення інтелек�
туального капіталу, специфічної мережі зв'язківка
в його структурі, управління ним не є процесом лег�
ким.

Взагалі з приводу використання терміну "людсь�
кий капітал" на рівні корпорацій існує слушна думка,
що концепції людського капіталу тісно пов'язані з
концепціями інтелектуального капіталу, і їх часто
плутають. Особливого значення надається інтелекту�
альному капіталу. В постіндустріальному суспільстві
саме інтелектуальні здібності людини і її освіченість
в значній мірі визначають як рівень його доходів, так
і соціальний статус [6, с. 64]. Інтелектуальний капі�
тал — це більш широке поняття. До нього переважно
включають сукупні знання, якими володіє організа�
ція в особі своїх співробітників, а також у вигляді
методологій, патентів, архітектур та взаємозв'язків.
Натомість людський капітал — підмножина цієї кон�
цепції. Тому інтелектуальний капітал складається з
структурного капіталу і людського капіталу, врахо�
вує можливість майбутніх доходів з погляду внеску
людини, її здатності постійно створювати і породжу�
вати ще більшу вартість [4]. С. Ілляшенко для вимі�
рювання рівня інтелектуальної складової економіч�
ної безпеки пропонує такі показники як плинність
кадрів високої кваліфікації, питома вага інженерно�
технічних і наукових працівників, показник винахід�
ницької (раціоналізаторської) активності, показник
освітнього рівня [5, с. 15].

АВТОРСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ
Останніми роками минулого сторіччя в сучасних

зарубіжних теоріях управління було започатковано
дослідження так проблеми як управління талантами.
Такий напрямок передбачає формування комплексу
управлінської та кадрової діяльності по відношен�
ню до здібних, обдарованих працівників, які здатні

здійснити суттєвий внесок в розвиток підприємства,
в досягнення її цілей [9]. Талант працівника, за та�
ких умов, розглядається як важливий фактор потен�
ціалу організації. Результати дослідження таких за�
рубіжних вчених, як Lawler III E.E. (2008), D. Rees
(2008), H. Bieniok (2010) доводять, що талант перед�
бачає володіння працівниками особливими здібнос�
тями, а саме підвищеним інтелектуальним потенціа�
лом, специфічними здібностями (стосуються окре�
мих видів діяльності), креативністю (новації, оригі�
нальність, швидкість і гнучкість мислення), здатні�
стю до вирішення нових і нетрадиційних проблем,
відкритість для багатозначності і невизначеності,
вразливість і багата емоційність (емоційний інте�
лект), сприйняття ризику, заохочення в праці (вит�
римка в досягненні цілі, працьовитість, захоплення
працею), внутрішня дисципліна, витримка,
схильність до боротьби, віра у власні можливості
[12]. Таким чином, підходи до управління талантами
вимагають вміння розпізнавати сильні сторони пер�
соналу підприємства, організації, і відповідного за�
стосування таланту працівника до певної сфери
відповідальності.

Наступна сучасна концепція в сфері управління
персоналом підприємства стосується управління
компетенціями працівників. Вона спрямована на
ідентифікацію, формування і розвиток компетенцій,
які реалізуються (застосовуються) і створюються у
працівників в межах підприємства.

Для ефективного управління персоналом на
підприємстві необхідна наступна методична і орган�
ізаційна діяльність:

— визначення необхідних компетенцій на робо�
чих місцях;

— встановлення наявних компетенцій у всіх пра�
цівників;

— визначення можливостей, зацікавленості і пре�
ференцій управлінців та менеджерів у зв'язку з їх
розвитком і проектуванням;

— кар'єрні сходинки;
— виявлення прогалин в компетентностях;
— прийняття діяльності, пов'язаної з усуненням

відсутніх компетенцій, методична і психологічна
підготовка менеджерських кадрів і працівників до не�
відворотних змін і функціонуванні в майбутньому
[13].

Таким чином, структурний підхід до системи уп�
равління компетенціями на підприємстві включає
фахівців, які проектують, обслуговують, а також мо�
дифікують виробничі системи. Вони можуть бути
працівниками підприємства або співпрацювати з
ними як зовнішні експерти, а також розробляти ме�
тодики, що включають технології і засоби, які мо�
жуть бути самостійно створені в підприємстві або
адаптовані до його потреб, і завдяки яким можливо
реалізовувати певні. В такій системі має знайти зас�
тосування допоміжні комп'ютерні технології, що
стосуються створення, актуалізації чи розповсюд�
ження баз даних, доступу до інформації, управлін�
ня процесами, а також інформації про бюджет
підприємства.

ВИСНОВКИ
З урахуванням нових викликів та загроз, реаль�

ного соціально�економічного стану української еко�
номіки, і, зокрема, залізничного транспорту Украї�
ни, необхідно вести пошук більш ефективних на�
прямів забезпечення економічної безпеки підприє�
мства через удосконалення кадрового менеджмен�
ту, що передбачає формування людського капіталу
підприємств на основі прогресивних форм і методів
роботи с персоналом. Прийняття такого підходу до
персоналу виражається у її трактуванні як джерела
цінності, визнання її ролі в якості власника специ�
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фічних можливостей, що мають пріоритетне значен�
ня для стратегічної діяльності підприємства та його
безпеки. Тому в процесі змін, що відбуваються, про�
фесійні якості все частіше сприймаються у контексті
унікальних шансів використання ресурсів організації
для формування позиції на тлі інших суб'єктів гос�
подарювання. На жаль, дослідники не часто зверта�
ють увагу на здатність співробітників, управлінців до
надійності в особливо складних та небезпечних си�
туаціях в галузі залізничного транспорту. Тому кож�
на з репрезентованих сучасних концепцій кадрово�
го менеджменту трактує людський капітал як ресур�
си підприємства, як стратегічний засіб, завдяки яко�
му воно має можливості формування конкурентних
переваг на ринку. Витрати на розвиток людського ка�
піталу мають сприйматися як довготермінова інвес�
тиція підприємства у власну економічну безпеку, що
приносить матеріальну і нематеріальну користь.

Очевидно, що різні підходи різняться між собою,
але всі вони відносяться до традиційних елементів
управління людськими засобами, а їх поєднання
сприяє розв'язуванню проблем у майбутній діяль�
ності підприємства, а також прогнозуванням і адап�
тацією підприємства до змін умов функціонування в
майбутньому, що відповідає завданням забезпечен�
ня економічної безпеки підприємств залізничного
транспорту.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ

В умовах політичного та економічного сьогодення
України однією з ключових проблем обмеження глибо�
кої тінізації економічної діяльності, яка реально загро�
жує національній безпеці та демократичному розвитку
держави. Значні масштаби тіньової економічної діяль�
ності позначаються на обсягах і структурі ВВП, галь�
мують соціально�економічні реформи, спотворюють
офіційні данні про стан економіки. Одним з найнебез�
печніших наслідків розвитку тіньової економіки є кри�
міналізація суспільства. Небезпечним також є поширен�
ня тіньових відносин практично на всі неекономічні сфе�
ри. Це призводить до морально�етичних втрат, право�
вої незахищеності громадян та суб'єктів господарюван�
ня, утвердження негативного міжнародного іміджу дер�
жави.
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DESHADOWING ECONOMY FACTOR OF ECONOMIC STABILITY IN THE COUNTRY

У статі докладно розглянуто, як детінізації української економіки пов'язана з комплексним реформуb

ванням системи відносин, які здійснюються в економічній сфері між державою, підприємцями та наймаb

ними працівниками. Класифіковано та обгрунтовано, найістотніші чинники, які негативно впливають

на економіку і зумовлюють її тінізацію, а саме: порушення економічних інтересів між суб'єктами еконоb

мічних відносин, що скорочує базу розширеного відтворення одних суб'єктів на користь іншим; скороb

чення офіційних джерел ресурсноbфінансового забезпечення підприємств; зростання витратності, в тому

числі й тієї, що виникла внаслідок штучного завищення витрат на ресурси, прояви монопольної поведінb

ки. Запропоновано основні реформи для детінізації української економіки. Визначено що пріоритетами

детінізації економіки у контексті реалізації економічних реформ є детінізація фінансових потоків та леb

галізація ринку праці.

In detail the sex as legalization of Ukrainian economy is related to the reform of the complex relationships

that occur in the economic field between the state, employers and employees. Classified and grounded, the most

significant factors affecting the economy and cause its shadow, namely abuse of economic interests between

entities of economic relations, which reduces base expanded reproduction of some subjects in favor of others;

reducing resourcebofficial sources of financial security companies; costing growth, including one that resulted

from artificially inflating the costs of resources manifestations of monopoly behavior. A major reform of

legalization for the Ukrainian economy. Defined priorities of Shadow Economy in the context of economic reform

is the legalization of financial flows and legalization of the labor market.

Ключові слова: тіньова економіка, детінізації, чинники тінізації, концепція легалізації, реформи детіні�
зації, механізм детінізації.

Key words: shadow economy legalization, shadowing factors, the concept of legalization, legalization reform,
legalization mechanism.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання тіньової економіки та її детінізації ос�

таннім часом стає щораз актуальнішим як на науковій
ниві, так і на політичній арені. Різні аспекти тіньової
економіки та її детінізації знайшли відображення у пра�
цях зарубіжних та вітчизняних учених. Зокрема теоре�
тичні та прикладні основи дослідження тінізації ви�
світлено в наукових працях А. Базилюк, Г. Гроссмана,
В. Засанського, К. Зіннес, Т. Ковальчука, І. Мазур,
А. Портеса, В. Танзі тощо. Про особливості opганiзa�
цiйнo�пpaвoвих засад детінізації йдеться в працях П. Гут�
мана, Г. Ернсте, В. Мамутова, В. Мандибури, В. Попо�
вича, В. Предборського, О. Турчинова, К. Харта. Аналіз
наслідків, способів та методів вимірювання, впливу на
стан національної економіки представлені доробками
О. Барановського, В. Бородюка, Д. Кауфмана, В. При�
ходька, Е. Фейге, М. Флейчук, Ю. Харазішвілі, Ф. Шнай�
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дера та інших. Однак низка питань, пов'язаних із цією
проблематикою, потребує подальшого дослідження.
Зокрема, важливим напрямом детінізації економіки є
зниження рівня неофіційних відносин на ринку праці,
удосконалення фіскальної політики та статистичної
оцінки тіньової економіки, удосконалення системи ре�
гулювання ринків фінансових послуг, фондового рин�
ку та вексельного обігу, тощо.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Цілі статті полягають, по�перше, у проведенні сис�

темного аналізу причин тінізації, а по�друге, у розробці
комплексу взаємопов'язаних заходів щодо зменшення
рівня тінізації економіки держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Детінізація економіки є першопріоритетним та
принципово важливим напрямком сучасної економічної
політики України. Водночас багатоаспектність та роз�
галуженість проявів тінізації засвідчує безперспек�
тивність лише симптоматичних репресивних методів
протидії тінізації у вигляді посилення контрольно�ка�
ральних функцій держави. Адже основними чинниками
тінізації української економіки стали: висока витрат�
ність та низька рентабельність ведення бізнесу, обтяж�
лива податкова система, в якій фіскальна функція
відіграє визначальну роль, знецінення вартості робочої
сили, звуження внутрішнього ринку та нерозвиненість
ринкових регуляторів визначення ціни ресурсів та чин�
ників конкурентоспроможності, нездатність держави
забезпечити прозорі умови діяльності та гармонізува�
ти економічні інтереси суб'єктів економіки.

Детінізація економіки — сукупність макро� і мікро�
рівневих економічних, організаційно�управлінських,
технічних, технологічних та правових державних за�
ходів щодо створення економічних передумов зацікав�
лено�ініціативного повернення взаємовідносин між
учасниками фінансово�господарського обороту речей,
прав, дій з тіньового, тобто тих, які з різних причин не
враховуються у ті, що враховуються державою в еко�
номічному обороті, а також побудови організаційно�
правової інфраструктури превентивного впливу на усу�
нення причин та умов, що сприяють відтворенню дже�
рел тіньової економіки [2].

До найістотніших чинників тінізації національної
економіки належать наступні:

1. Неефективне державне регулювання економіки —
відсутність довіри бізнесу до держави та держави до
бізнесу, висока бюрократизація, недосконале інститу�
ційне та законодавче забезпечення. Результатом про�
блем є формування на цій основі корпоративно�бюрок�
ратичних структур, які фактично підміняють собою ме�
ханізм державного управління. Іншою проблемою є ча�
ста зміна законодавчого забезпечення підприємницької
діяльності, що унеможливлює ефективно планувати
діяльність бізнесу та сприяє постійному пошуку шляхів
до тінізації діяльності.

2. Неефективне адміністрування податків, що
підтверджують рейтингові оцінки цієї сфери. Сприяють
цьому також велике та несправедливе податкове наван�
таження, збільшення частки збиткових підприємств,
низький рівень платіжної дисципліни, нестабільність та
недосконалість податкового законодавства, необізна�
ність із цим законодавством, правова незахищеність
платників податків. Іншою важливою причиною зали�
шається відсутність ефективних механізмів покарання
за недотримання податкового законодавства, що ство�
рює додаткові стимули до мінімізації та ухилення від
сплати податків [5].

3. Проблеми ринку праці, пов'язані з низькими еко�
номічними стимулами до офіційного працевлаштуван�
ня працівників та зростанням рівня безробіття. Проте
найбільшою проблемою є відсутність ефективної сис�

теми контролю та покарання за неофіційне працевлаш�
тування та неоподаткування заробітної плати.

4. Недосконале грошово�кредитне регулювання, яке
полягає в непрозорому рефінансуванні комерційних
банків та встановленні гнучкого валютного курсу, над�
мірна активність держави на позичковому ринку — ви�
пуск державних облігацій для поповнення державного
бюджету, що сприяє концентрації капіталу навколо спе�
кулятивних операцій та підвищенню процентних ставок,
надмірний обсяг грошової пропозиції, що не відповідає
реальним потребам економіки і має дефляційні або
інфляційні наслідки [1].

5. Недосконалість бюджетної системи, низький кон�
троль за використанням бюджетних коштів. Підтверд�
женням цьому є перевірки Рахункової палати України,
які постійно фіксують численні порушення щодо вико�
ристання бюджетних коштів.

6. Недосконалість судової та правоохоронної сис�
теми, відсутність чіткої державної програми боротьби
з організованою злочинністю, в тому числі і в економіч�
ній сфері, низький рівень довіри населення до судових
та правоохоронних органів.

7. Рівень загальної злочинності — Міністерство
внутрішніх справ з 2012 року перестало оприлюднюва�
ти ситуацію щодо рівня злочинності в Україні. Останні
дані були станом на 20 листопада 2012 року, зокрема,
було зареєстровано 443,7 тис. злочинів. Кримінальне
середовище є одним з основних базисів економічної
злочинності та невіддільним від тіньової економіки [6].

Розробляючи власну концепцію легалізації тіньової
економіки, слід врахувати, що основу будь�якої моделі
з оцінювання моральних ризиків, спричинених тіньовою
економікою, складає той факт, що моральний ризик є
прямим наслідком економічної вигоди для сторони, яка
його спричиняє. З точки зору тіньового сектору еконо�
міки, розмір морального ризику — це розмір економіч�
ної вигоди, що може бути отриманою чи втраченою
внаслідок неправомірних дій.

Можливість створення необхідних умов для подаль�
шої безболісної легалізації тимчасових учасників
"тіньового" підприємництва перш за все буде залежати
від того, чи будуть спроможні владні структури відрізни�
ти та раціонально диференціювати "тіньові" правопору�
шення за рівнем їх об'єктивної соціальної небезпеки та
економічної шкоди, справедливо застосовуючи відпо�
відно до вчинених правопорушень диференційовані
санкції. Тобто, йдеться про тих суб'єктів "тіньової" еко�
номіки, діяльність яких не заподіяла значних збитків
суспільству, на відміну від дійсно небезпечного кримі�
нального і насильницького елемента організованої зло�
чинності. Візьмемо, наприклад, явище рейдерства. Зби�
ток від рейдерства багатогранний. Воно розхитує пра�
вову основу держави, яка проголосила приватну
власність непорушною, виливається в остаточну "розг�
нузданість" судів, множить прояви корупції в правоохо�
ронних органах, збиває підприємства з робочого рит�
му. Але захоплення підприємства слід відрізняти від
спорідненого з ним поняття корпоративного права "по�
глинання або злиття підприємств" [2].

Пропонуємо основні необхідні, на наш погляд,
реформи для детінізації української економіки.

Пріоритетами детінізації економіки у контексті ре�
алізації економічних реформ є детінізація фінансових
потоків та легалізація ринку праці [2; 7].

1. Посилення ринкового регулювання економіки та
проведення антикорупційної реформи.

— Замість існуючої радянської системи регулюван�
ня економіки необхідним є впровадження системи ре�
гулювання економіки з новою структурою та принци�
пами. Реформування повинні зазнати органи влади та
регуляторні акти, які сприяють надмірній бюрократи�
зації. Підвищення ефективності роботи державних
органів та покращення законодавчого забезпечення
підприємницької діяльності дозволить значно зменши�
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ти стимули до тіньової діяльності та покращити конт�
роль державної влади за тіньовими операціями.

— Проведення антикорупційної реформи можливе
лише за допомогою великої кількості заходів.

— Найбільші зусилля повинні бути направлені на
інституційну реформу та законодавче забезпечення си�
стеми спеціалізованих заходів профілактики корупції,
а також покарання за корупційні дії. Першим кроком
повинно стати створення Антикорупційного бюро, що
буде відповідати за ефективну координацію комплекс�
ної антикорупційної програми в державі.

— Покращення ІТ�інфраструктури державного уп�
равління — впровадження нових інформаційних систем
в державному апараті вбиває корупцію і скорочує цей
апарат.

— Підвищення рівня довіри бізнесу до держави і
навпаки можливе при застосуванні стимулів. Наприк�
лад, зменшення кількості перевірок, скорочення часу на
проведення реєстрації й отримання ліцензій, сертифі�
катів та інших документів, створення рівних умов
підприємницької діяльності для усіх суб'єктів господа�
рювання.

2. Податкова реформа має бути направлена на реа�
лізацію наступних пріоритетів: 1) забезпечення всім су�
б'єктам господарювання однакових умов оподаткуван�
ня; 2) зменшення податкового навантаження; 3) забез�
печення ефективного податкового адміністрування та
стабільності державних фінансів. Для реалізація даних
пріоритетів ми визначаємо необхідними такі заходи [3]:

— Провести податкову амністію на основі прозорої
та чіткої процедури, що дозволить підвищити довіру
бізнесу до держави та держави до бізнесу та збільшити
надходження до державного бюджету;

— Збільшити роль електронних систем в адмініст�
руванні податків, що дозволить зменшити фізичний кон�
такт податківців з платниками податків і покращить
прозорість податкового контролю;

— Зменшити податкове навантаження та скороти�
ти кількість обов'язкових платежів податкових пільг, що
забезпечить рівні умови для всіх платників податків і
скоротить стимули до зменшення випадків мінімізації
податкових зобов'язань;

— Реформувати спрощену систему, щоб вона вклю�
чала лише дійсно малі підприємства, а не була інстру�
ментом для тінізації фінансових потоків;

— Вирішити проблеми заборгованості із повернен�
ня ПДВ для підтримки експорту та підвищення довіри
бізнесу до держави;

— Посилення відповідальності за використання
тіньових податкових схем при веденні бізнесу та умисній
мінімізації податкових зобов'язань.

3. Реформа банківської системи [8].
— Поширення безготівкових розрахунків дозволить

більш повно контролювати джерела доходів, оператив�
но виявляти факти витрачення коштів у розмірах, що
перевищують доходи. Ф. Шнайдер у своїх численних
дослідженнях підтверджує, що існує сильна негативна
кореляція між частотою електронних платежів і тіньо�
вою економікою — розмір тіньової економіки більший
в тих країнах, де люди використовують менше електрон�
них платежів;

— Внесення змін до законодавства щодо забезпе�
чення розкриття інформації про кінцевих власників
банків та небанківських фінансових установ;

— Підвищення прозорості діяльності Національно�
го банку України щодо рефінансування банків, гнучко�
го валютного курсоутворення;

— Відмова від націоналізованих банків, що є комер�
ційно життєздатними і можуть бути продані за справед�
ливою вартістю;

— Протидія відпливу вітчизняного капіталу до низь�
ко податкових країн, розбудова ефективної системи
повернення з�за кордону коштів та активів, отриманих
злочинним шляхом внаслідок операцій з легалізації

(відмивання) коштів та фінансування тероризму.
4. Реформа ринку праці.
Передумовою детінізації ринку праці є реформа

пенсійної системи. Адже наявна система пенсійного за�
безпечення не створює стимулів для детінізації ринку
— відрахування до пенсійного фонду є надто високими
на тлі незадовільної системи пенсійного забезпечення.

Основною причиною цього є те, що пенсійна систе�
ма України значною мірою грунтується на радянських
принципах і є неефективною. Наслідком цього є значні
видатки з державного бюджету на постійне покриття
дефіциту Пенсійного фонду та високі пільги для дея�
ких категорій пенсіонерів на тлі низьких пенсій для
більшості пенсіонерів.

Для бізнесу необхідним є посилення застосування
адміністративних заходів, зокрема, посилення відпові�
дальності за ухилення від оформлення трудових відно�
син між працівником і роботодавцем, а також за ухи�
лення від сплати податків і страхових внесків.

Для працівників важливим є перерозподіл податко�
вого навантаження між працівником та роботодавцем,
зменшення податкового навантаження. Зазначений
вище ефект досягається виключно за умови зміни рівня
ЄСВ та ПДФО державою, тоді як підприємство одно�
часно збільшує офіційну середню заробітну платню.
Тобто тільки за умови солідарної відповідальності до�
сягнення цієї цілі є можливим.

Для державних органів — дотримання положень
Податкового кодексу. Однією з основних проблем є
надмірна частота та непередбачуваність змін податко�
вого законодавства. Тому чітке дотримання норм подат�
кового законодавства, а також якісніший аналіз про�
ектів змін до податкового законодавства, дадуть змогу
зменшити ризики економічної діяльності і поліпшити
планування бюджету організацій [3].

5. Судова реформа має бути направлена на забезпе�
чення гарантій справедливого суду та виконання судо�
вих рішень, захист прав власності, боротьбу з рейдер�
ством. Здійснення судової реформи повинно бути на�
правлено на зменшення корупції, підвищення професі�
оналізму судових та правоохоронних органів, посилен�
ня незалежності від політичних процесів, зміцнення ролі
конституційного правосуддя та забезпечення прозо�
рості та неупередженості судових процесів.

Вилучення фінансових ресурсів з реальної еконо�
міки і спрямування значної частини за межі країни в умо�
вах напруженості бюджетного фінансування і наявності
значного державного боргу (як внутрішнього, так і зов�
нішнього) становить серйозну проблему для економіч�
ного розвитку. Реальним виявом такого стану є скоро�
чення прибутковості реального сектора навіть в умовах
розширення його масштабів останнім часом. Такий стан
зумовлено тим, що сьогодні існують цілком легальні
засоби зменшення фінансового результату і, навіть,
утворення збитку, внаслідок чого постійно збільшують�
ся розміри неплатежів, значна частина яких за термі�
ном давності списується без проведення відповідних
компесаційних санкцій. За такої практики формуються
фінансові потоки, які розділяють одержані реальні до�
ходи на легальні (мінімально потрібні для продовжен�
ня виробничого процесу) і тіньові (що формуються без
обмежень на приватних рахунках).

Механізмами детінізації на сучасному етапі можуть
бути: реформування національної системи фінансово�
го контролю за здійсненням протизаконної діяльності
у напрямі розробки конкретних інструментів обмежен�
ня тіньових систем перерозподілу фінансових ресурсів
за кожним конкретним випадком; формування спеціаль�
ного реєстру та загального переліку декларацій із заяв�
леними до відшкодування сумами ПДВ, які вважаються
сумнівними; застосування мінімальних цін на висо�
коліквідні імпортні товари (передусім підакцизні) для
розрахунків і сплати податків; створення інституту
представників митної та податкової служби в зарубіж�
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них країнах (для обміну інформацією про оподаткову�
вання зовнішньоекономічної діяльності українських
суб'єктів підприємництва); запровадження моніторин�
гу за внутріфірмовими цінами в межах холдингових ком�
паній; застосування змін в організаційній структурі дер�
жавних холдингових компаній, (зокрема, позбавлення
підприємств права юридичної особи) та ін.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Тіньова економіка функціонує поряд з легальною
економікою. Певний її рівень притаманний кожній
країні у світі (10—15 % від ВВП). Водночас наявність
тіньової економіки суперечить державному устрою та
закону. Структурними складовими тіньової економіки
є: кримінальна діяльність, неформальна та фіктивна
діяльність. Причини виникнення тіньової економіки
можуть бути класифіковані за часом, тобто мати корот�
кострокове, середньострокове та довгострокове дже�
рела утворення. Збільшення рівня тіньової економіки до
40—50 % ВВП є критичним, а за оцінками багатьох екс�
пертів рівень тіньової економіки в Україні становить
близько 50 %.

Основними заходами щодо детінізації економіки
мають бути:

— "амністія" капіталів некримінального походжен�
ня, в першу чергу тих, що спрямовуються в інноваційну
сферу та інші суспільно значущі та пріоритетні секто�
ри;

— запровадження додаткових податкових сти�
мулів до нагромадження та інвестування коштів в
інноваційний сектор юридичними особами, які про�
понується надавати за фактичними результатами
діяльності;

— звуження фінансової бази тіньового господарю�
вання через зменшення рівня оподаткування фізичних
осіб на величину документально підтверджених коштів,
витрачених на розвиток людського капіталу;

— реальне і радикальне спрощення погоджувальних
та дозвільних процедур щодо здійснення підприємниць�
кої діяльності, особливо в інноваційній сфері;

— обов'язкове обгрунтування джерел походження
грошових коштів при купівлі товарів, вартість яких пе�
ревищує певну заздалегідь визначену суму (житла, зе�
мельних ділянок, транспортних засобів та предметів
розкоші);

— залучення до реалізації стратегії легалізації пред�
ставників міжнародних організацій, спеціалізованих на
протидії нелегальному господарюванню, та громадянсь�
кого суспільства;

— розробка нових рекомендацій та впровадження
наявних теоретичних розробок щодо виявлення напівле�
гальних фінансово�промислових угруповань та лікві�
дації виявлених схем іллегалізації капіталу тощо.

Основною метою детінізації економіки України є
створення необхідних умов для покращення інвестиц�
ійного клімату, зниження податкового та регулятивно�
го тиску на підприємницьку діяльність, захист прав влас�
ності та трудових відносин. Дані реформи також дадуть
поштовх до забезпечення економічного розвитку, що за
умов високих показників тіньової економіки є немож�
ливим, даний напрям обраний автором для подальших
розвідок.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЇЇ ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
На більшості промислових підприємств систему бюдже�

тування використовують в якості основного інструменту
внутрішньогосподарського планування для раціонального
розподілу обмежених ресурсів, обліку витрат та здійснення
контролю за виконанням плану. В даний час відсутність в
системі бюджетування показників, що характеризують
ступінь реалізації стратегії, орієнтація на вирішення переваж�
но короткострокових завдань, розподіл ресурсів у бюдже�
тах без урахування перспективних цілей і стратегічних ініціа�
тив персоналу підприємства не дозволяють повністю вико�
ристовувати потенціал бюджетування. Тому це вимагає серй�
озних наукових пошуків в даній сфері і розробку обгрунто�
ваних теоретичних принципів та практичних рекомендацій
щодо розвитку процесів бюджетування на підприємстві.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ, У ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Обгрунтуванням теоретичних та методичних проблем,
пов'язаних з організацією процесу бюджетування присвя�
чені праці вчених К. Друрі, Р.С. Каплана, Дж. Фостера,
Л.П. Батенко, Т.О. Зінькевич, О.О. Кизенко, О.М. Тищен�
ко, М.О. Кизим, Н.В. Михасьової., М.Д. Білик, Ф.Ф. Бу�
тинця, Б.І. Валуєва, І.В. Зятковського, А.М. Герасимовича,
С.Ф. Голова, Т.В. Головко тощо.

Проте рівень дослідження проблеми в науковій літера�
турі потребує подальшого дослідження, оскільки серед вче�
них немає комплексного наукового підходу щодо визначен�
ня сутності та видів бюджетів, систематизації принципів та
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IMPROVEMENT OF BUDGETING SYSTEM OF THE ENTERPRISE

У статті досліджено різні наукові підходи до визначення сутності та видів бюджетів підприємства.

Узагальнено підходи до класифікації бюджетів на підприємстві. Розглянуто вимоги до бюджетного плаb

ну підприємства. Досліджено та сформульовано переваги та недоліки процесу бюджетування. Узагальb

нено особливості процесу бюджетування на підприємстві як інструменту фінансового планування та

оперативного управління діяльністю підприємства. Досліджено роль процесу бюджетування у плануb

ванні фінансовоbекономічної діяльності підприємства. Визначено переваги та доцільність використання

бюджетування в системі управління діяльністю підприємств. Проведено узагальнення рекомендацій щодо

удосконалення системи бюджетування на підприємстві шляхом її автоматизації, висвітлено переваги

автоматизації процесу бюджетування для досягнення стратегічних цілей підприємства.

Different scientific approaches for determining the nature and types of enterprise budgets are investigated

in the article. Different approaches to classification of enterprise budgets are generalized. Requirements for the

budget plan of the enterprise are considered. Advantages and disadvantages of the budgeting process are

researched. The essentials of the budgeting process in the enterprise as a tool for financial planning and
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етапів бюджетування, організації та удосконалення проце�
су бюджетування в сучасних умовах на підприємстві.

ЦІЛЬ СТАТТІ
Метою роботи є дослідження сутності та видів бюджетів

підприємства, узагальнення особливостей процесу бюдже�
тування на підприємстві як інструменту оперативного уп�
равління діяльністю підприємства, визначення переваг та
доцільності використання бюджетування в системі управл�
іння діяльністю підприємства На основі вищесказаного, уза�
гальнення рекомендацій щодо удосконалення системи бюд�
жетування на підприємстві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ

РЕЗУЛЬТАТІВ
Бюджет — це план підприємства на певний період часу,

виражений у кількісних, переважно фінансових показниках.
Бюджетування являє собою процес підготовки бюдже�

ту і здійснення контролю за його виконанням [1, с. 16]
Бюджет виконує різні функції внутрішньогосподарсь�

кого планування:
— Бюджет як економічний прогноз. Основні планові

рішення приймаються при розробці стратегічного плануван�
ня, і процес формулювання бюджету, по суті, є переробкою
цих прогнозів.

— Бюджет як основа для контролю. В міру реалізації
закладених у бюджеті планів необхідно реєструвати фак�
тичні результати діяльності компанії. Порівнюючи фактичні
показники з запланованими, можна здійснювати так званий
бюджетний контроль.
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— Бюджет як засіб координації. Бюджет являє собою
виражений у вартісних показниках план в галузі виробниц�
тва, закупівель сировини або товарів, реалізації продукції,
інвестиційної діяльності тощо.

— Бюджет як основа для постановки задачі. Розробля�
ючи бюджет на наступний період, необхідно приймати
рішення завчасно, до початку діяльності в цей період [2, с.
58].

Бюджет підприємства являє собою систему взаємопов�
'язаних бюджетів і в структурованій формі описує очіку�
вання менеджерів щодо продажів, витрат та інших госпо�
дарських операцій в планованому періоді. Він включає два
основних блоки: систему операційних бюджетів (планові
кошториси основних бізнес�процесів) і систему фінансових
бюджетів. Відповідно з точки зору послідовності підготов�
ки документів процес бюджетування може бути умовно
розбитий на дві основні частини, кожна з яких є закінченим
етапом планування:

1) підготовка операційних бюджетів,
2) підготовка фінансових бюджетів.
Система операційних бюджетів включає бюджети: про�

дажів, запасів готової продукції, виробництва, прямих ма�
теріальних витрат (бюджет закупівель матеріалів та бюд�
жет виробничих запасів), прямих виробничих (операційних)
витрат, загальновиробничих витрат, собівартості реалізо�
ваної продукції, комерційних витрат, управлінських витрат.
Операційні бюджети консолідуються і утворюють систему
фінансових бюджетів (іноді називають основними), що
включає прогноз звіту про прибутки та збитки (бюджет до�
ходів і витрат), бюджет руху грошових коштів, прогнозний
бухгалтерський баланс (бюджет по балансовому листу).
Окрім операційних і фінансових, на підприємстві можуть
використовуватися допоміжні і спеціальні бюджети. Серед
допоміжних бюджетів найбільше значення мають план кап�
італьних витрат і кредитний план (план залучення фінансо�
вих ресурсів). Їх призначення полягає в більш ретельному
плануванні динаміки активів бізнесу, визначення системи
умов і обмежень, яка може бути встановлена для даного
бізнесу. Спеціальні бюджети показують калькуляцію або
розподіл окремих статей основних бюджетів: податковий,
розподілу прибутку, окремих проектів і програм. Набір цих
бюджетів визначається керівництвом підприємства залеж�
но від специфіки господарської діяльності. Допоміжні та
спеціальні бюджети використовуються для підготовки вих�
ідної інформації, необхідної для складання основних бюд�
жетів та обробки підсумкової інформації в них; більш точ�
ного визначення цільових показників та нормативів фінан�
сового планування, більш чіткого обліку особливостей
місцевого оподаткування.

Для того, щоб бюджетний план виконував покладені на
нього функції, він повинен відповідати таким вимогам:

1. Гнучкість плану (бюджети, механізм коригувань).
2. Повнота планування (сценарії).
3. Підтримка з боку вищого керівництва.
4. Комплексність планування (підшивки бюджетів).
5. Відповідальність за розробку і виконання планів.
6. Пріоритет поточних рішень перед планом (аналіз

План�Факт).
7. Точність, ясність, лаконічність формулювання пла�

ну.
8. Участь виконавців у розробці плану (кілька користува�

чів, розмежування прав).
Як і будь�яке явище, процес бюджетування має свої

позитивні і негативні риси. Серед переваг бюджетування
можна виділити:

— Надає позитивну дію на мотивацію і настрій колек�
тиву.

— Дозволяє координувати роботу підприємства в ціло�
му.

— Аналіз бюджетів дозволяє своєчасно вносити кори�
гувальні зміни.

— Дозволяє вчитися на досвіді складання бюджетів ми�
нулих періодів.

— Дозволяє удосконалити процес розподілу ресурсів.
— Сприяє процесам комунікацій.
— Допомагає менеджерам низової ланки зрозуміти

свою роль в організації.
— Дозволяє співробітникам�новачкам зрозуміти "на�

прям руху" підприємства, таким чином, допомагаючи їм
адаптуватися в новому колективі.

— Служить інструментом порівняння досягнутих і ба�
жаних результатів.

Недоліки бюджетування можна виділити наступні:
— Різне сприйняття бюджетів у різних людей (наприк�

лад, бюджети не завжди здатні допомогти у вирішенні по�
всякденних, поточних проблем, не завжди відображають
причини подій і відхилень, не завжди враховують зміни умов;
крім того, не всі менеджери володіють достатньою підго�
товкою для аналізу фінансової інформації).

— Складність і дорожнеча системи бюджетування.
— Якщо бюджети не доведені до відома кожного співро�

бітника, то вони не роблять практично ніякого впливу на
мотивацію і результати роботи, а замість цього сприймають�
ся виключно як засіб для оцінки діяльності працівників і
виявлення помилок.

— Бюджети вимагають від співробітників високої про�
дуктивності праці; у свою чергу, співробітники протидіють
цьому, намагаючись мінімізувати свою навантаження, що
призводить до конфліктів, викликає стан пригніченості,
страху, а отже, знижує ефективність роботи.

— Протиріччя між досяжністю цілей і їх стимулюючим
ефектом: якщо досягти поставлених цілей занадто легко, то
бюджет не має стимулюючого ефекту для підвищення про�
дуктивності; якщо досягти цілей занадто складно, стиму�
люючий ефект пропадає, оскільки ніхто не вірить у мож�
ливість досягнення цілей.

Роль системи бюджетування на підприємстві полягає в
тому, щоб представити всю фінансову інформацію, показати
рух коштів, фінансових ресурсів, рахунків і активів підприєм�
ства в максимально універсальною і зіставною формі, пред�
ставити відповідні показники господарської діяльності в
найбільш прийнятному вигляді для прийняття ефективних
управлінських рішень. При цьому необхідно пам'ятати, що ус�
пішне впровадження та ефективне використання бюджетуван�
ня в діяльності підприємства, можливе тільки в тому випадку,
коли воно відповідає науковим вимогам до розробки бюджетів.
Ефективне бюджетне управління дозволяють забезпечити
принципи покладені в основу складання бюджетів. В основу
бюджетування, насамперед, покладена розробка різних видів
бюджетів (планів), які є одним з основних інструментів управ�
ління підприємством. Багато керівників організацій при побу�
дові системи бюджетування виходять з тих чи інших концепцій.
Існує також безліч методів бюджетування і кожен відображає
якусь концепцію планування. Впровадження бюджетування
для підвищення ефективності фінансового планування на
підприємстві має багато особливостей. Структура зведеного
бюджету підприємства і технологія бюджетного планування
дуже багато в чому визначаються галузевою приналежністю.
Це обумовлюється специфікою господарських операцій та
циклу відтворення компаній різних галузей: промислових
підприємств, банків, торгових фірм, організацій сфери послуг.
Таким чином, ми бачимо, що процес складання бюджетів є
досить таки складним і вимагає витрат сил, енергії, а також
практичних навичок роботи з даного напрямку. На основі ана�
лізу складених бюджетів та отриманих фактичних значень по�
казників керівництво підприємства може побачити всю кар�
тину фінансово�господарської діяльності підприємства в ціло�
му та його структурних підрозділів. Таким чином, необхідно
відзначити шляхи вдосконалення процесу бюджетування. Ос�
кільки в ринкових умовах найважливішими показниками, що
характеризують ефективність кінцевих результатів стають
фінансово�економічні — обсяг продажів, бюджет витрат, при�
буток, рентабельність, податки, фінансові потоки, джерела
фінансових інвестицій, фінансове становище підприємства,
цими показниками потрібно приділяти основну увагу, тобто
потрібно піклуватися і покращувати фінансовий менеджмент
підприємства. А одним з підходів його вдосконалення і є бюд�
жетування. Бюджет як інструмент фінансового планування в
країнах з ринковою економікою є описом цілей компанії, виз�
начником конкретних фінансових та операційних завдань. У
первинному своєму вигляді він був розроблений як статична
система взаємовідносин, надалі він стає регістром еталонних
показників, які порівнюються з результатами поточної діяль�
ності. Модель продажів, функціонування виробництва і бага�
то інших перетворюють бюджет у комплексну систему, яка дає
можливість знаходити оптимальні щодо обраних критеріїв, як
поточні, так і перспективні рішення у всіх сферах діяльності
підприємства. Таким чином, бюджетування передбачає підго�
товку головного бюджету, що складається з інтегрованих бюд�
жетів, які показують різні сторони діяльності компанії. Крім
цього, в зарубіжній практиці бюджетування беруться до ува�
ги такі чинники, як потреби покупців, рівень конкуренції, кор�
поративна і трудова стабільність, фактори політики і еконо�
міки тощо.
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На даний час є досить актуальною проблема удоскона�
лення системи бюджетування на підприємстві шляхом її
автоматизації, оскільки процес бюджетування є тру�
домісткім та дорогим для багатьох підприємств. Удоскона�
лення процесу бюджетування включає здійснення глибоких
змін в існуючих процесах системи бюджетування на
підприємстві, а іноді для того, щоб змусити підприємство
задуматися про удосконалення процесу бюджетування
підприємства, потрібна істотна структурна реорганізація,
наприклад, викликана злиттям з іншим підприємством.

Отже, можна виділити наступні шляхи удосконалення
процесу бюджетування на підприємстві:

— Зміна поглядів керівництва компаній на роль бюдже�
тування і усвідомлення необхідності пошуку нових підходів
в оптимізації існуючої системи бюджетування;

— Відступ від організації бюджетування на основі елек�
тронних таблиць і перехід до повної автоматизації даного
процесу.

Вирішальним чинником, який здатний змусити підприє�
мства удосконалити свій процес бюджетування та прогно�
зування, може стати побоювання втратити ринок на користь
конкурентів, які вже впровадили відповідні сучасні засоби і
в результаті створюють набагато більш точні бюджети і про�
гнози. Підприємства схильні до змін, якщо вони розгляда�
ють бюджетування як частину всеосяжного плану з розши�
рення бізнесу, що піклується про ефективність своєї діяль�
ності, а також, якщо вони реально бачать, як удосконален�
ня бюджетування сприяє зростанню прибутковості.

Головний сенс бюджетування зводиться до підвищення
фінансово�економічної ефективності і фінансової стійкості
підприємства шляхом координації зусиль всіх підрозділів на
досягнення кінцевого, кількісно визначеного результату. У
зв'язку з цим в останній час значно зріс інтерес до автомати�
зованих систем, які представляють досить великі можливості.

Автоматизація системи бюджетування дозволить чітко
й формалізовано визначити основні чинники, що характе�
ризують результати діяльності, їх деталізацію для кожного
рівня управління та конкретні завдання для керівників
структурних підрозділів, що забезпечують їх виконання.
Автоматизація процесу бюджетування, зможе забезпечи�
ти кращу координацію господарської діяльності, підвищи�
ти керованість і адаптивність підприємств, до змін у внутр�
ішньому та зовнішньому бізнес — середовищі. Вона здатна
знизити можливість зловживань і помилок в системі плану�
вання, забезпечити взаємозв'язок різних аспектів госпо�
дарської діяльності, сформувати єдине бачення планів
підприємства і виникають у процесі їх здійснення проблем,
забезпечити більш відповідальний підхід фахівців до прий�
няття рішень і кращу мотивацію їх діяльності.

Для постановки системи бюджетування необхідним еле�
ментом є наявність на підприємстві основних внутрішніх рег�
ламентуючих організаційно�розпорядчих документів і фор�
малізованих процесів управління (правил, опис процедур
тощо). Необхідність регламентації викликана тим, що фор�
мування інформації про виробництво як би повторює хід са�
мого виробничого процесу і визначено рухом матеріальних
ресурсів за стадіями технологічного процесу і наростанням
трудових витрат у міру обробки вихідних матеріалів. Орган�
ізаційна структура підприємства фактично забезпечує узгод�
женість окремих видів господарської діяльності підприємства
по виконанню основних завдань і цілей. Тому організаційна і
виробнича структура підприємства, його внутрішньогоспо�
дарський механізм є базисом при реформуванні планування
та впровадження автоматизованого бюджетування [3, с. 359].

Переваги автоматизації системи бюджетування поля�
гають у наступному:

— Значно підвищується якість роботи з реалізації стра�
тегії, так як стратегічні цілі формалізовані і доведені до кож�
ного структурного підрозділу.

— З'являється можливість більш об'єктивної оцінки
внеску кожного центру фінансової відповідальності за ра�
хунок обгрунтованості планів та стимулювання їх чіткого
виконання.

— Автоматизована система бюджетування забезпечує
здійснення оцінки ефективності розроблених заходів про�
тягом всього управлінського циклу бюджетування.

Таким чином, вжиті заходи дозволять у майбутньому
підприємству досягати стратегічні цілі. Крім цього, було б
доцільним залучення незалежних фахівців як консультантів
при виборі системи, що враховує специфіку діяльності кож�
ного підприємства. Отже, при ігноруванні вищевказаних
аспектів напрям здійснення процесу бюджетування може

зміститися, що не дозволить отримати повну віддачу від
впровадженої системи.

ВИСНОВКИ
Система бюджетування підприємства як інструмент

внутрішньогосподарського фінансового планування та кон�
тролю, суттєво підвищує ефективність управління фінанса�
ми підприємства, попереджаючи про нераціональне вико�
ристання фінансових ресурсів як на стадії планування, так
і на стадії контролю за їх використанням.

Кінцева мета бюджетування полягає в управлінні ризи�
ками. Ефективним засобом зниження ризику може слугу�
вати визначення максимальних меж зовнішніх факторів, на
які підприємство не впливає (закупівельні ціни, тарифи вит�
рат на доставку, ін.) і вироблення заходів, що компенсують
негативні зміни при перевищенні максимальних границь (на�
приклад, зниження відсотка знижок при перевищенні за�
купівельних цін). Отже, будь�яка система життєздатна,
якщо має у своєму складі елементи зворотного зв'язку, що
передбачають аналіз зробленого системою й поточним ко�
ректуванням поведінки системи в міру надходження сиг�
налів про її стан. Говорячи про шляхи практичної реалізації
системи бюджетування, варто брати до уваги стратегічне
позиціювання підприємства [5].

Отже, удосконалена система бюджетування на під�
приємстві дозволить:

— поліпшити фінансові результати на основі управлін�
ня прибутком і витратами, раціонально розподіляти і вико�
ристовувати ресурси;

— оптимізувати витрати по підприємству і впровадити
оперативний контроль за постійними і змінними витратами;

— поліпшити платоспроможність підприємства на ос�
нові ефективного управління грошовими потоками;

— підвищити якість та оперативність прийняття управ�
лінських рішень;

— узгоджувати, координувати дії окремих підрозділів і
відділів підприємств, а також напрямків діяльності для до�
сягнення поставлених глобальних завдань.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Динамические трансформационные процессы в со�

циально�политической и экономической жизни страны
остро поднимают вопрос о максимально эффективном
использовании научно — технического потенциала от�
раслей пищевых производств, с целью восстановления
и развития реального сектора экономики государства
на инновационных началах. Инновационная деятель�
ность пищевых предприятий требует качественно ново�
го подхода, который предусматривает не только оди�
ночные акты внедрения какого�либо нововведения, но
и построение стратегически ориентированной системы
мероприятий по разработке, внедрению, освоению, про�
изводству, коммерциализации и анализу эффективнос�
ти инноваций. Пищевая и перерабатывающая промыш�
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ленность замыкает производственную цепочку аграр�
но�промышленного комплекса, поэтому важно обеспе�
чить максимальное сохранение и эффективную перера�
ботку сельскохозяйственной продукции, превратив ее
в конечные продукты и высококачественное сырье для
промышленности. По мнению ведущих специалистов, к
основным направлениям инновационной деятельности
пищевых предприятий следует отнести технологичес�
кие инновации, в частности: разработку и внедрение
передовых технологий хранения сельскохозяйственной
продукции, что позволяет увеличить сроки хранения без
потери качества; внедрение ресурсосберегающих тех�
нологий; модернизацию технологических процессов в
целях сокращения сроков производственного цикла;
разработку и внедрение собственных упаковочных ли�
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ний; совершенствование тары, упаковки и способов пе�
ревозки готовой продукции. Следует отметить, что со�
временный рынок пищевых продуктов ставит перед про�
изводителями новые требования, поэтому эффектив�
ность предприятий пищевой промышленности в значи�
тельной степени зависит не только от внедрения техно�
логических инноваций, но и от приобретения дополни�
тельных преимуществ в сбыте и снабжении, возможно�
сти диверсифицировать продукцию и расширить рынки
сбыта. Поэтому сегодня остро стоит вопрос инноваци�
онной модернизации производственных, организацион�
ных и маркетинговых процессов на предприятиях пи�
щевой промышленности с целью производства эколо�
гической, качественной и полезной продукции массо�
вого потребления, которая максимально удовлетворит
внутренний потребительский спрос и обеспечит продо�
вольственную безопасность стране.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ПУБЛИКАЦИЙ

Современная экономическая наука большое внима�
ние уделяет теоретико�методологическим аспектам ин�
новационной деятельности предприятий. Широкий круг
теоретических и практических проблем повышения эф�
фективности производства пищевых продуктов в ре�
зультате осуществления инновационной деятельности
исследованы в трудах многих ученых, в частности:
Смыкаловой Л.Д. [1], Благовещенской М.М. [2], Калама�
на А.В. [6], Мостовой И.В. [7], Черной Н. [8], Панфило�
ва В.А. [9] и других. Ученые утверждают, что в настоя�
щее время пищевая промышленность требует качествен�
но нового методического инструментария управления
инновационной деятельностью предприятий, предус�
матривающего налаживание максимально эффективно�
го технологического процесса производства продукции,
начиная от выращивания сырья и заканчивая реализа�
цией высококачественных продуктов питания. Исходя
из этого, целью статьи является исследование особен�
ностей и путей внедрения технологических инноваций
на предприятиях пищевой промышленности путем ав�
томатизации производственных процессов.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Пищевая промышленность — один из наиболее раз�
витых секторов экономики Украины. В последние годы
предприятия, занимающиеся производством продуктов
питания, активно участвуют в программах автоматиза�
ции. На больших заводах и фабриках устанавливается
новое оборудование, позволяющее сократить расходную
часть бизнеса, уменьшить необходимость человеческого
вмешательства, ускорить производственные процессы,
упростить принципы ведения учета и контроля.

Обобщая различные точки зрения относительно осо�
бенностей инноваций в пищевой промышленности, сле�
дует выделить основные проблемы, которые стоят на
пути их внедрения, в частности: несовершенство норма�
тивно�правового регулирования инновационного про�
цесса; отсутствие корпоративной согласованности по
принятию управленческих решений в сфере инновацион�
ной деятельности, отсутствие опыта ведения инноваци�
онной деятельности; низкая эффективность интеграции
науки и производства; недостаточная степень развитос�
ти инновационной инфраструктуры; низкая степень обес�
печенности инновационной сферы кадровым потенциа�
лом; постепенное старение технологий, оборудования,
механизмов; низкий уровень конкурентного потенциала
предприятий пищевой промышленности.

В современных условиях деятельность пищевых пред�
приятий направлена на выпуск новой, качественной, вы�
сокотехнологичной и конкурентоспособной продукции
путем снижения издержек производства и повышения
производительности труда на основе применения энер�
госберегающих технологий и высокоточных систем кон�

троля параметров технологических процессов. Большин�
ство пищевых продуктов являются скоропортящимися,
поэтому особые требования предъявляются к системам
реализации продукции и условий хранения. Уровень со�
временных технологий и скорость прогресса таковы, что
уже невозможно вести эффективную трудовую деятель�
ность, особенно в сфере пищевой и сельскохозяйствен�
ной промышленности, без основательной модернизации
технической базы и внедрения компьютерной техники.
Залогом успешности компаний�производителей являет�
ся обеспечение стабильности и эффективности всех про�
изводственных процессов. Они должны быть автомати�
зированы и надежны, но при этом оставаться максималь�
но гибкими. С целью повышения эффективности управ�
ления производством, обеспечения надежности и беспе�
ребойности функционирования всех производственных
процессов, предприятия пищевой промышленности вне�
дряют автоматизированные системы управления техно�
логическими процессами. Основными целями автомати�
зации технологического процесса производства пищевых
продуктов являются: увеличение объемов выпускаемой
продукции; повышение эффективности производствен�
ного процесса; повышение качества продукции; сниже�
ние расхода сырья; повышение ритмичности производ�
ства, экономичности и безопасности.

Автоматизация производства пищевой промышлен�
ности обеспечивает следующие технико�экономические
показатели: увеличение годового объема выпуска про�
мышленной продукции; повышение производительнос�
ти пищевого оборудования; снижение себестоимости
продукции в результате сокращения расходов сырья,
материалов, энергетических и трудовых затрат; увели�
чение выхода продукции высших сортов. Комплексная
автоматизация — это автоматические системы машин,
механизмов и средств автоматического контроля и уп�
равления операциями, которые обеспечивают выполне�
ние производственного процесса по всему циклу без
участия человека, по заранее заданной программе. За�
дача специалистов состоит в подготовке этой програм�
мы, контроле над ходом процессов, работой оборудо�
вания и средств автоматизации [2].

Значительная часть производств пищевой промыш�
ленности базируется на непрерывности технологичес�
кого процесса с использованием основного действую�
щего оборудования, что создает предпосылки для ком�
плексной и полной автоматизации процесса. Модели�
рование условий ведения технологических процессов,
а также различные расчеты параметров устройств управ�
ления таких, как первичные преобразователи сигналов
(датчики уровня расходов), вторичные преобразовате�
ли сигналов (усилители и устройства для дистанцион�
ной передачи сигналов), регуляторы, рабочие и испол�
нительные механизмы, при анализе состояния произ�
водства способствуют оптимальному выбору техничес�
ких решений по управлению процессами, что позволя�
ет не только максимально снизить потери сырья, но и
повысить эффективность процессов [3].

На сегодняшний день инновационные технологичес�
кие решения для пищевой промышленности предлагают
ведущие европейские компании, в частности [4]:
KINEMATICA AG (Швейцария) — изобретатель и инно�
ватор технологии ротор / статор, который на протяже�
нии 60 лет является лидером в области таких процессов:
диспергирования, смешивания, гомогенизация, эмульги�
рования, аерировання, суспендирования. Спектр приме�
нения оборудования Kinematica: напитки: лимонад, фрук�
товые соки, смузи; спреды, плавленый сыр; молоко и со�
евые напитки; молочный йогурт и десерты; детское пита�
ние; инверсия сахара; кетчуп; майонез, горчица; аромати�
заторы и красители; мороженое; заправки и масло для
салатов; корм для домашних животных; супы. ENOOP ltd.
(Словения) предоставляет комплекс услуг от проектиро�
вания и производства до установки и ввода в эксплуата�
цию реакторов и конструкций из нержавеющей стали для



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 11/201542

производства высококачественных продуктов питания и
напитков. Спектр применений оборудования ENOOP: дет�
ское питание; полуфабрикаты; замороженные фрукты; за�
мороженные продукты; обезвоженные продукты; быст�
рорастворимые напитки; продукты быстрого приготовле�
ния; мармелад, джемы, желе; плавленый сыр; соусы; супы.
Riera Nadeu S.A. (Испания) специализируется на техно�
логиях разделения продукта. Линейку центрифуг всех
типов и размеров дополняют турбо�сушилки и микрони�
затора, позиционирующие компанию как поставщика ре�
шений "под ключ" и проектировщика комплексных про�
изводственных линий. Спектр применений оборудования
Riera Nadeu: обработка крахмала; белки; аминокислоты;
обработка сои; диетические продукты; обработка зерно�
вых продуктов; производство кормов; обработка живот�
ных жиров; производство соков; пивная промышленность;
производство желатина. European Spraydry Technologies
(Великобритания) специализируется на проектировании,
производстве и инсталляции оборудования для сушки по�
рошков. Производитель предлагает как устройства для
лабораторий, так и комплексные решения "под ключ" для
крупных промышленных предприятий. Спектр примене�
ний оборудования European Spraydry Technologies: молоч�
ная продукция; сыворотка; сырный порошок; осветители
кофе; сливки; производство лактозы; лецитинизация; за�
менители молока добавки; солод; крахмал; яичный поро�
шок; экстракты овощей; заменители сахара; фрукты. Piab
AB (Швеция) — надежный партнер в сфере разработки
инновационных решений для вакуумных систем. Piab про�
ектирует и производит комплексные линейки вакуумных
насосов, оснащение для вакуумных систем и чашечных
присосок для автоматизации технологических. Спектр
применений оборудования Piab: транспортировка и пода�
ча сухих ингредиентов; транспортировка продукта к уз�
лам фасовки и упаковки; укладка на поддоны / разгрузка
поддонов. Frewitt SA — эксперт в области сухого измель�
чения. Благодаря шестидесятилетнему опыту Frewitt стал
одним из мировых лидеров по производству мельниц для
сухого помола, Frewitt предлагает широкий спектр обо�
рудования для измельчения и помола. Спектр применений
оборудования Frewitt: измельчение зерен; измельчения
круп; шоколад, нуга; обработка сахара; обработка замо�
роженных продуктов; обработка соли; помол специй.
Russell Finex ltd. (Бельгия) производит линейку передово�
го сепарационного и фильтрующего оборудования для
влажных и сухих материалов. Оборудование помогает
заказчикам постоянно поддерживать высокое качество
продукции и улучшать производительность. Спектр при�
менений оборудования Russell Finex: кондитерские изде�
лия; снеки и печенье; шоколад; обработка сахара; молоч�
ные продукты; пивоварение и дистилляция; обработка
соли; производство пищевых порошков; производство
круп и семян; обработка зерна; пищевые масла; припра�
вы; красители. Fuchs AG (Швейцария) является специали�
стом в области оборудования для смешивания и просеи�
вания сыпучих материалов. Спектр применений оборудо�
вания Fuchs: обработка сахара; обработка зерен какао; об�
работка орехов; овощи; обработка зерен сои; шоколад;
крупы и муку; обработка соли; супы. Bolz Itec GmbH (Гер�
мания) специализируется на производстве высококаче�
ственных контейнеров из нержавеющей стали и соответ�
ствующих аксессуаров, таких как специальные мешалки,
тележки, держатели и тому подобное. Контейнеры изго�
тавливаются в соответствии с требованиями FDA. Спектр
применений оборудования Bolz Intec GmbH: безопасное
хранение; транспортировка; смешивание при использова�
нии соответствующего дополнительного оборудования.
Profima S.A. (Швейцария) — специалист в области сухого
перемешивания и гомогенизации. Шнековые миксеры про�
изводства компании Prodima отличаются высоким каче�
ством и производительностью, идеально подходят для
обработки порошков и гранул, а также для увлажнения
смеси жидкостью. Спектр применений оборудования
Prodima: мюсли; витамины; безалкогольные напитки, чаи,

кофе; супы; сахар; сухое молоко; соль; красители; припра�
вы; специи. Bergami S.r.l. (Италия) предлагает инноваци�
онные решения для упаковки продуктов питания, в част�
ности упаковку в пакеты и картонную тару; укладка ящи�
ков и коробов с продуктами на поддоны; упаковки лотков
в герметичную пленку в точках сбыта. Спектр примене�
ний оборудования Bergami Srl: упаковка продуктов пита�
ния в тюбики; упаковка в картонную тару; обертывания
пленкой упаковка в герметичную пленку; упаковка в па�
кеты типа саше. ARTECH AG (Швейцария) — специалист
в области производства ультразвуковых систем, которые
вызывают возбуждение ультразвуковых колебаний в ком�
плексных структурах, например, просеивая ситах, пода�
ющих лотках и режущих инструментах. Спектр примене�
ний ультразвуковых систем Artech: просеивания порош�
ков; ультразвуковые резки; подача сыпучих ингредиентов.

На рынке Украины работает ряд предприятий про�
изводителей и дистрибьюторов инновационного обору�
дования для пищевых производств. Компании предлага�
ют полный комплекс инженерно�технических услуг: про�
ектирование новых предприятий, цехов или производ�
ственных участков, реконструкцию существующих пище�
вых производств, комплектации и поставки оборудова�
ния, проведение монтажных и пуско�наладочных работ
в полном объеме, внедрение новых технологий производ�
ства, введение в эксплуатацию новых и реконструирован�
ных пищевых объектов. В проектах применяется самое
современное отечественное и импортное оборудование,
оптимальные конструктивные решения, за счет чего обес�
печивается высокая эффективность производства.

Сейчас специалисты различных отраслей пищевой
промышленности перерабатывают сельскохозяйствен�
ную продукцию, используя инновационное оборудова�
ние, которое обеспечивает необходимые показатели
качества пищевой продукции. Это оборудование, как
правило, специально адаптируется инженерами пище�
вого производства к существующим диапазонам пока�
зателей качества сельхозсырья. Следует отметить, что
такая адаптация конструкций машин, аппаратов и био�
реакторов к качеству сырья — чрезвычайно сложная
работа. Для использования инновационной техники
нового поколения и оснащения ею пищевых произ�
водств необходимо высокоточное по технологическим
характеристикам исходное сельскохозяйственное сы�
рье. Единственная возможность получения такого сы�
рья открывается при создании сквозных аграрно�пище�
вых технологий, позволяющих обеспечить безусловную
адресность производимого сельскохозяйственного сы�
рья, полуфабрикатов и готовой пищевой продукции [9].

Использование инновационных разработок позво�
ляет производителю увеличить производительность,
улучшить качество выпускаемой продукции, расширить
свои рынки сбыта и увеличить конкурентоспособность
продукта; оптимизировать работу персонала, миними�
зировать влияние "человеческого фактора" на качество
готового продукта, и как результат, тем самым, повы�
сить рыночную стоимость самого производства в целом.
Большинство специалистов, занятых в сфере инноваций,
связывают эффективность функционирования промыш�
ленных предприятий в условиях конкурентной среды с
уровнем активности инновационной деятельности, ко�
торая обеспечивает создание и обновление продукции,
техники, технологий и процессов [7].

 Повышение качества пищевой продукции является
важнейшим и эффективным средством обеспечения здо�
ровья населения страны. Качество товаров является
конечным результатом выполненных технологических
операций, которые, в конечном итоге, приведут к удов�
летворению потребителя и, соответственно, будут спо�
собствовать повышению конкурентоспособности про�
дукции и организации. На современном этапе конку�
рентоспособность продукции — это соответствие тре�
бованиям рынка не только по качественным, техничес�
ким, экономическим, эстетическим характеристикам, но
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и по маркетинговым и коммерческими условиями реа�
лизации (цена, сроки поставки, каналы сбыта, сервис,
реклама, экологичность). Таким образом, качество про�
дукции является базовым фактором повышения конку�
рентоспособности продукции и организации в целом.

Приоритетными направлениями активизации инно�
вационных процессов в пищевой промышленности Укра�
ины, на наш взгляд, должны стать: создание и внедрение
в производство автоматизированных ресурсо� и энерго�
сберегающих, экобезопасных технологий глубокой пе�
реработки аграрного сырья; внедрение современных си�
стем сертификации продукции, методик экспресс�анали�
за, лабораторного оборудования для контроля качества
и безопасности аграрной сырья и продовольственных
товаров; разработка необходимого технологического
оборудования для внедрения современных наукоемких
технологий переработки аграрного сырья и организации
его выпуска на отечественных предприятиях продоволь�
ственного машиностроения; увеличение выпуска продук�
тов детского питания, продовольственных товаров лечеб�
но профилактического назначения путем организации
специальных сырьевых зон и расширение производства
экологически чистого аграрного сырья [8].

ВЫВОДЫ
Социальные и технологические изменения, разви�

тие информационных технологий подталкивают пище�
вую промышленность к развитию на основе инноваци�
онных принципов. Реализация инновационной полити�
ки позволит удовлетворять потребность в продукции
высокого качества, выявлять причины инновационной
динамики, создаст условия для регулярного обновле�
ния производства и позволит предвидеть стратегичес�
кие изменения в экономике, рынке, продукции и спро�
се, а также разрабатывать необходимые меры реагиро�
вания или организационно�экономической, техничес�
кой поддержки инновационных решений.

Следовательно, аграрно�пищевые технологии —
это и научно�техническая база, которая может реаль�
но и в обозримые сроки значительно повысить эффек�
тивность производства продуктов питания. Успешные
практики бизнеса утверждают, что прогрессивное раз�
витие компании невозможно без автоматизации про�
изводственных процессов. Внедрение последних раз�
работок и технологий позволяет в значительной сте�
пени увеличить конкурентоспособность компании, а
также ее продукции на рынке. В краткосрочной перс�
пективе система автоматизации имеет следующие пре�
имущества: повышение эффективности производства;
увеличение прибыли; снижение брака продукции;
уменьшение себестоимости производства; создание
системы контроля качества. Автоматизация производ�
ства — это сложный комплекс, который контролиру�
ет весь производственный процесс предприятия, одна�
ко требует значительных временных и финансовых зат�
рат. В первую очередь это связано с тем, что необхо�
димо полностью пересмотреть существующую систе�
му производства продукции. Однако, создавая авто�
матизированные линии производства пищевых продук�
тов, предприятия получают совершенную систему про�
изводства продукции, эффективную систему контро�
ля качества продукции, уменьшение себестоимости
производства, увеличение прибыли при сохранении
объемов продаж, привлечение новых клиентов за счет
более высокого качества продукции.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Управління інвестиційною привабливістю є досить

важливою складовою загальної системи управління
підприємством, що пояснюється потребою своєчасно�
го реагування на зміну факторів зовнішнього середо�
вища та врахування поточних змін у внутрішньому се�
редовищі. Динаміка внутрішніх та зовнішніх факторів,
їх мінливість та поява якісних змін у виробничо�госпо�
дарській системі підприємства, вимагають розробки
інструментарію управління інвестиційною привабливі�
стю підприємства. Вважаємо, що означений інструмент
має носити стратегічний характер, що пояснюється ко�
лом передбачуваних до вирішення питань.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню питань формування та розвитку інве�

стиційної привабливості підприємств присвячено праці
таких вчених, як І. Бланк, А. Домадаран, В. Хобта, Л. Бат�
ченко, Г. Козаченко, В. Геєць, О. Амоша, О.Поважний,
У. Шарп, О. Шубін, В. Пономаренко, В. Гриньова. Ваго�
мий внесок в наукове обгрунтування процесів управлі�
ння інвестиційною привабливістю підприємств зробле�
но вченими економістами аграрниками В. Андрійчуком,
В. Багачовим, М. Демяненком, Ю. Лупенком, П. Мака�
ренком, В. Месель�Веселяком, В. Ткаченко, М. Федоро�
вим, М. Хвесиком.
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РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ ІМПЕРАТИВІВ В

УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ

ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

K. Khorishko,

Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

REALIZATION OF STRATEGIC IMPERATIVES IS IN A MANAGEMENT DEVELOPMENT
OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ENTERPRISES

У статті наведено науковоbметодичні основи стратегічного управління інвестиційною привабливістю,

які надають можливість зробити висновок, що інвестиційна привабливість як об'єкт управління є досить

складним утворенням, що потребує застосування комплексного впливу з використання системи інструb

ментів, алгоритмів та процедур. Інструментарій управління визначає перелік напрямів його застосуванb

ня та можливостей отримання результату в різних умовах.

To the article scientificallybmethodical strategic government an investment attractiveness bases are driven,

that give possibility to draw conclusion, that an investment attractiveness as management object is difficult

enough formation, that needs application of complex influence from the use of the system of instruments,

algorithms and procedures. A management tool determines the list of directions of his application and possibilities

of receipt of result under various conditions.

Ключові слова: стратегічне управління, інвестиції, інвестиційна привабливість, інструментарій управ�
ління, управління інвестиційною привабливістю.

Key words: strategic management, investments, investment attractiveness, tool of management, management by an
investment.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження та удосконалення

функцій стратегічного управління, які передбачають
перш за все здійснення довгострокового планування.
Визначення потребують ключові цілі підприємства, шля�
хи та ресурси їх досягнення. Сформовані цільові та про�
грамні настанови підприємства на попередні роки на�
бувають значення обмежуючих та критеріальних основ
прийняття усіх управлінських рішень як у короткост�
роковій, так і у довгостроковій перспективі.

ВИКЛАДЕННЯ
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Процес управління інвестиційною привабливістю
підприємства передбачає зниження ризиків, що впли�
вають на оцінку інвестором стану та перспектив розвит�
ку реципієнта. Частина ризиків характеризується сис�
темністю та має об'єктивний характер. До їх складу слід
віднести ризики національної економіки, галузі, регіо�
ну, інфраструктурні та деякі юридичні ризики. Однак
способи реакції та прояви негативних явищ у зовнішнь�
ому середовищі та загалом, стиль роботи різних
підприємств, суттєво відрізняються. Іншим важливим
питанням є те, що частина ризиків знаходиться в межах
можливостей впливу підприємства та характеризуєть�
ся суб'єктивним характером. Зниження цих ризиків без
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втрати доходності і фінансової стійкості підприємства
є головним завданням, що потребує вирішення в про�
цесі управління інвестиційною привабливістю підприє�
мства.

Основними стратегічними цілями в галузі управлін�
ня інвестиційною привабливістю підприємств є:

— нарощування обсягів власного капіталу;
— підтримка прийнятного рівня ринкової вартості

корпоративних прав підприємства (акцій та ін.);
— залучення стратегічного інвестора;
— перерозподіл влади на підприємстві;
— збереження та посилення контролю над підприє�

мством. Нарощування обсягів власного капіталу перед�
бачає: подальше збереження чи нарощування частки
ринку; розвиток нових напрямків діяльності; реалізації
принципово нових проектів; заміщення (рефінансуван�
ня) кредитних ресурсів власним капіталом; зростання
фінансового потенціалу та кредитоспроможності
підприємства. Висока відносна частка власного капіта�
лу забезпечує можливість отримання значного обсягу

кредитних ресурсів. Підтримка
прийнятного рівня ринкової вар�
тості корпоративних прав підприє�
мства (акцій та ін.) здійснюється з
метою отримання прибутку від
торгівлі власними корпоративними
правами, при цьому торгівля здійс�
нюється як акціями додаткових, так
і основної емісії. Вирішення означе�
них питань часто пов'язане із ефек�
тивною інформаційною політикою
підприємства. Іншим важливим пи�
танням є збереження існуючих інве�
сторів, які за умови позитивної ди�
наміки вартості корпоративних прав
будуть приймати рішення про реін�
вестування дивідендів.

 Перерозподіл влади на під�
приємстві є метою, яка досягається
шляхом вирішення наступних зав�
дань: додаткова емісія акцій; скупо�
вування акцій додаткової емісії пев�
ним суб'єктом; розмивання часток
корпоративних прав інших акціо�
нерів. Збереження та посилення
контролю над підприємством часті�
ше за все досягається виходом на
відкритий ринок цінних паперів із
відповідними інвестиційними пропо�
зиціями, або за рахунок скуповуван�
ня наявних в обороті пакетів акцій.

Таким чином, можливо зробити
висновок, що стратегічні імперати�
ви розвитку підприємств на сучасно�
му етапі передбачають здійснення
впливу на їх інвестиційні характери�
стики, що пояснюється тим, що
індикатори інвестиційної привабли�
вості підприємств виявляються важ�
ливими не тільки для засновників та
менеджменту (суб'єктів внутрішнь�
ого середовища, інсайдерів), а й для
суб'єктів зовнішнього середовища
(аутсайдерів), що мають на меті чи
розглядають можливість стати інве�
стиційними контрагентами підприє�
мства. Позитивна динаміка індика�
торів інвестиційної привабливості
підприємства свідчить про компе�
тентність його менеджменту, та дій
управлінців в напрямку нарощуван�
ня потенціалу інвестиційної діяль�
ності.

На рисунку 1 наведено розроб�
лену відповідно до вищеокреслених характеристик си�
стему стратегічного управління інвестиційною приваб�
ливістю підприємств.

Виходячи зі стану, кількісних та якісних характери�
стик входів системи, менеджмент підприємства форму�
лює стратегічні цілі, які, в свою чергу, виступають ос�
новою для планування процесів управління інвестицій�
ною привабливістю. Процес перетворення вхідних по�
токів у результати здійснюється в межах трьох блоків
системи: залучення інвестиційних ресурсів, реалізації
інвестиційних програм та проектів, розвитку підприєм�
ства.

Означені блоки забезпечують отримання таких ре�
зультатів, що у підсумку дозволяють нарощувати інве�
стиційну привабливість підприємства, а також запобі�
гати негативному впливу на її індикатори з боку не�
сприятливих (деструктивних) чинників зовнішнього се�
редовища.

 Нарощування обсягів довгострокових вкладень в
господарську діяльність дозволяє фінансувати зростан�

Рис. 1. Система стратегічного управління інвестиційною привабливістю
підприємств

Джерело: розроблено автором.
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ня її масштабів більш дешевими ресурсами та відкриває
можливості довгострокового планування розвитку
підприємства, так як довгострокові пасиви є відносно
надійним джерелом розвитку. Формування сталих
відносин із інвесторами визначає можливості оператив�
ного задоволення існуючих потреб в інвестиційному
ресурсі. Слід враховувати, що отримання довгостроко�
вих позик, входження стратегічного інвестора до струк�
тури власників, вихід на відкриті ринки капіталу і залу�
чення міноритарних (пайових) інвесторів, не є оператив�
ними заходами та потребують проходження низки обо�
в'язкових процедур.

Наявність стійких відносин із інвесторами та пози�
тивного досвіду взаємодії з ними відкривають можли�
вості вирішувати питання фінансування інвестиційної
діяльності підприємств більш оперативно. Реалізація
вищеокреслених заходів дозволяє досягти здешевлен�
ня вартості використовуваних ресурсів, та оптимізації
структури пасивів підприємства. Саме процеси залучен�
ня інвестицій напрямку залужать від стану та динаміки
індикаторів інвестиційної привабливості підприємства.
Оптимізація процедур залучення знижує одномоментні
витрати (під час організації розміщення цінних паперів
чи оформлення кредиту) та подальші фінансові витра�
ти (витрати на оплату відсотків та дивідендів) підприє�
мства.

 Блок реалізації інвестиційних програм і проектів
спрямований на вирішення завдань у галузі підвищення
ефективності та інтенсивності інвестиційної діяльності
підприємств. У даному напрямі передбачається здійс�
нення заходів із забезпечення своєчасної модернізації
парку основних виробничих фондів. Проведення модер�
нізації спрямоване на зниження рівня зносу основних
засобів підприємств, підвищення ефективності вироб�
ничих процесів та нарощування фондомісткості про�
дукції.

Модернізація може здійснюватися в напрямах ре�
алізації стратегій концентрації та диверсифікації. Кон�
центрована модернізація спрямована на нарощування
виробничого потенціалу в межах існуючого асортимен�
ту продукції і забезпечує більш зростання конкурен�
тоспроможності існуючої продукції. Таким чином,
підприємство забезпечує свої позиції на існуючих рин�
ках. Диверсифікована модернізація спрямована на
придбання нового обладнання, яке буде використову�
ватися для розширення продуктового портфелю
підприємства та може передбачати підготовку до ви�
пуску принципово нової продукції в межах іншого на�
пряму виробничої діяльності. Означені заходи доціль�
но застосовувати в ситуації, коли ринкові позиції
підприємства є стійкими, а подальший розвиток в ме�
жах існуючої ринкової ситуації буде коштувати до�
рожче виходу на новий ринок.

Реалізація стратегій інвестиційної діяльності може
бути неоднорідною та передбачати їх комбіноване ви�
користання. В даному випадку мова йде про стратегії
диверсифікації та вертикально�інтегрованого (концен�
трованого) зростання підприємства. Комбіноване ви�
користання стратегій може бути стратегічно виправ�
даним у випадку його обгрунтованості з погляду на
розвиток ринкових процесів, перспективи галузі та
стан економічних процесів на галузевому і регіональ�
ному рівнях.

Здійснення заходів, передбачених блоком реалізації
інвестиційних програм і проектів дозволяє створювати
додаткові конкурентні переваги, а також забезпечува�
ти зростання ефективності господарської діяльності та
окремих бізнес�процесів.

Функціональний блок розвитку підприємства міс�
тить процедури, які в стратегічній перспективі визнача�
ють напрямки та можливості забезпечення розвитку та
економічного зростання підприємства. До складу тако�
го роду процедур слід включити: поглинання конку�
рентів та суміжників; формування власної сировинної

та постачальницької бази; створення збутової мережі
та логістичних систем; забезпечення присутності на
нових ринках (територіальних та товарних).

Створення збутової мережі та логістичних систем
має на меті зниження залежності підприємства від тор�
гівельних мереж та дистриб'юторських фірм. Реаліза�
ція означених заходів дозволяє контролювати весь лан�
цюг створення вартості від закупівлі сировини і мате�
ріальних ресурсів до реалізації продукції кінцевому роз�
дрібному споживачу.

Вкладання ресурсів в забезпечення присутності на
нових ринках (територіальних та товарних) є також сут�
тєвим джерелом зростання інвестиційної привабливості
по причині того, що означені заходи є джерелом ство�
рення нових центрів прибутку та генерації грошових
потоків. Як наслідок, підприємство набуває потенціалу
до відносного та абсолютного нарощування обсягу гро�
шових потоків на вкладений капітал.

Весь спектр заходів, спрямованих на забезпечення
розвитку підприємства є, з одного боку, джерелом фор�
мування інвестиційної привабливості підприємства та,
з іншого боку, грунтується на тому, що підприємство
здійснило комплекс підготовчих процедур та вже досяг�
ло певного рівня привабливості для інвестора. Так чи
інакше, головним результатом аналізованого комплек�
су заходів є зростання масштабів господарської діяль�
ності.

ВИСНОВОК
Реалізація процедур перетворення входів системи

управління інвестиційною привабливістю переробних
підприємств харчової промисловості дозволяє отрима�
ти наступні результати: зниження витрат та забезпечен�
ня умов для подальшого зростання, формування спри�
ятливого середовища для залучення інвестиційних
коштів; максимізація грошових потоків на вкладений
капітал. Означені результати дозволяють забезпечува�
ти ефективний розвиток підприємства та задовольняти
вимоги усіх зацікавлених сторін.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Специфіка транспорту проявляється в тому, що ван�

тажовласник і пасажир є споживачем, тому транспор�
тування для нього має характер послуги й, отже, логі�
стика транспорту концептуально повинна розглядати�
ся в області сервісної логістики. Існуюча методологія
логістики, зокрема методи й моделі сервісної логістики
мають широкі перспективи для використання в органі�
зації роботи транспорту. Серйозною проблемою для
систем транспорту є вдосконалювання процесів взає�
модії суб'єктів транспортної діяльності. Використання
логістичного підходу в організації вантажних і паса�
жирських перевезень, як правило, обмежується питан�
нями управління транспортними підприємствами й ком�
плексами. Разом з тим розробка методології забезпе�
чення взаємодії в контексті організації потокових про�
цесів у системі транспорту в цей час є маловивченим
напрямком логістики.

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

Взаємодія транспортно�логістичних систем та її
окремі елементи складають предмет дослідження бага�
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METHODICAL ASPECTS OF INTERACTION INTERREGIONAL TRANSPORT AND LOGISTICS
SYSTEMS IN SYNC

У статті розглянуто ефективність транспорту, удосконалювання механізмів управління, що забезпеb

чує скорочення витрат на його функціонування, адже мають значення як для економіки окремих регіонів,

так і для країни в цілому. У сучасних умовах особливий інтерес для вченихbекономістів і фахівців трансb

портної галузі представляє можливість використання логістичних методів на транспорті. При цьому осb

новний вектор розвитку транспортної логістики орієнтований на оптимізацію перевезення вантажів.

Транспортування розглядається як підтримуюча функція логістики, що забезпечує фізичне переміщенb

ня товарноbматеріальних цінностей між учасниками ланцюга поставок з мінімальними витратами.

In the article the efficiency of transport, improving the control mechanisms that will reduce the cost of its

operation, as are important for the economy of individual regions and the country as a whole. In modern conditions

of particular interest to scientists and economists and experts representing the transport sector the possibility of

using methods of transport logistics. Thus the main vector of development of transport logistics focused on the

optimization of freight transport. Transportation seen as supporting logistics function that provides the physical

movement of inventory between supply chain participants with minimal costs.

Ключові слова: логістична система, синхронізація, транспортні послуги, транспортно�логістична сис�
тема, інтегральна логістика, синергетичний підхід, адаптація.
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тьох вчених й сьогодні. Зокрема велику увагу цьому при�
діляють такі вітчизняні вчені, як О. Шканова, А. Чуда�
ков, А. Кальченко, С. Саркісов, Т. Родкіна, Е. Павлова,
О. Новікова, О. Маликов, А. Колобов, Є. Крикавський,
Л. Голоцван та інші.

Такий значний інтерес до теми міжрегіональної
взаємодії пов'язаний із великим колом питань, що сто�
сується процесу механізму застосування транспортно�
логістичних систем, виходячи з цього постає питання
більш доцільного вивчення цієї теми.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета дослідження полягає в вивченні транспортної

галузі як одного із провідних компонентів структури
економіки України на етапі її інтеграції до світового
господарства, оцінці стану транспортної галузі та ви�
явлення загроз вітчизняній економіці за умов неналеж�
ного управління транспортно�логістичною системою, а
також визначення тенденцій розвитку міжрегіональної
взаємодії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Сучасні транспортні системи належать до категорії

великих виробничо� і соціально�орієнтованих економі�
чних систем і мають потребу в оптимальних управлінсь�
ких рішеннях, що забезпечують функціонування й роз�
виток у складі інфраструктурних комплексів адмініст�
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ративно�територіальних утворень: міст або регіонів з
перспективою їх включення в структури міжрегіональ�
ного масштабу або країни в цілому. Це може бути до�
сягнуте шляхом використання методології логістичної
інтеграції [1, с. 172].

Значимим резервом підвищення ефективності уп�
равління є урахування і використання можливості са�
моорганізації у взаємодії структурних елементів логі�
стичної системи. Оптимальність процесів може бути
досягнута шляхом формування механізмів синхронізації
матеріальних, фінансових і інформаційних потоків. Це
вимагає переосмислення принципів і методів управлін�
ня в системі транспорту.

Сучасна регіональна транспортна політика в сфері
перевезень повинна бути спрямована на впорядкуван�
ня ринкових відносин, підвищення керованості й досяг�
нення ефективності функціонування системи транспор�
ту. Проблеми взаємодії суб'єктів транспортного ринку
визначають необхідність концентрації уваги на форму�
ванні механізмів самоорганізації в регулюванні процесів
надання транспортних послуг на транспорті. Це обумов�
лено тим, що регіональний транспортний комплекс має
мультиплікативний ефект, що проявляється у взаємоз�
в'язку й взаємозалежності сполучених з ним галузей
економіки. Досягнення його передбачає наявність сис�
теми управління, здатної забезпечити включення ме�
ханізмів самоорганізації й виникнення синергетичного
ефекту. Важливу роль у реалізації зазначених причин�
но�наслідкових закономірностей відіграє логістичний
підхід.

Під логістикою транспорту нами розуміється су�
купність методів управління процесами транспортного
обслуговування вантажо� і пасажиропотоків і сполуче�
ними з ними матеріальними, інформаційними, фінансо�
вими й іншими потоками з метою ефективного викори�
стання наявних ресурсів. У світлі цього поняття можна
уточнити ряд термінів логістики стосовно до логістич�
ної системи транспорту:

— логістичний підхід до управління транспортом по�
лягає в об'єднанні окремих елементів перевізного про�
цесу в інтегровану систему, здатну забезпечити якісні
транспортні послуги населенню при мінімальних витра�
тах;

— логістична система транспорту створюється й діє
як цілісне складне організаційно�економічне утворен�
ня, що виконує функції управління сервісними, матері�
альними й супутніми їм інформаційними й фінансовими
потоками, вона складається з декількох структурних
елементів — підсистем, ланок, суб'єктів�учасників і
об'єктів — і має розвинені зв'язки із зовнішнім середо�
вищем.

Цілі логістичної системи реалізуються через за�
гальні й спеціальні функції управління. Стосовно до
транспорту можна виділити наступні ключові функції:
прогнозування, планування, оперативне регулювання,
облікова, організаційна, контрольна й аналітична. Роз�
глядаючи їх зміст у світлі здійснення логістичного адм�
іністрування, варто вказати:

— прогнозування й планування являє собою функ�
цію, засновану на вивченні закономірностей формуван�
ня напрямів, обсягів, структури вантажо� і пасажиро�
потоків для обгрунтування перспективної динаміки по�
питу на транспортні послуги в цілому й по видах транс�
порту;

— оперативне регулювання включає контроль над
виконанням перевезень і відстеження руху транспорт�
них засобів відповідно до графіку в реальному часі з
наступним виробленням і застосуванням оперативних
управлінських впливів;

— облікова функція має на увазі збір, обробку, збе�
рігання й видачу інформації про діяльність транспорту,
формування необхідного документообігу, підготовку й
видачу інформації керівництву для прийняття рішень і
складання звітності;

— організаційна функція забезпечує розміщення й
розвиток пасажирських транспортних підприємств,
формування системи транспортного обслуговування
маршрутів, розробку раціональних схем руху транспор�
ту в конкретній зоні обслуговування вантажів і паса�
жирів (місто, регіон, країна);

— контрольна функція полягає у відстеженні сту�
пеня відповідності фактичних параметрів процесів і по�
токів їх плановим значенням, визначенні ситуацій, що
вимагають запобігання відхилень техніко�експлуата�
ційних і інших параметрів понад припустимі значення;

— аналітична функція в комплексному вивченні всіх
сторін діяльності системи транспорту на основі різних
методичних підходів і в інтерпретації інформації, наяв�
ної у виробничій, фінансовій, управлінській, статис�
тичній звітності для формування достовірних висновків
з позицій осіб, що приймають рішення.

Реалізація цих функцій управління в складних ди�
намічних логістичних системах транспорту, що володі�
ють ознаками нерівновагої самоорганізації й функціо�
нальної стабільності в нерівновагих станах, можлива й
необхідна на принципах синхронізації потокових про�
цесів.

Пріоритетність інтеграції в логістиці визначає по�
требу координації на всіх рівнях перетинання й взає�
модії потокових процесів. Практика логістичного адмі�
ністрування передбачає вирішення питань міжфунк�
ціональної і міжорганізаційної координації [2, с. 198].

Синхронізація розглядається як явище, що виникає
в процесі інформаційної взаємодії декількох елементів,
що володіють циклічною динамікою, і виявляється в
погодженій зміні параметрів взаємодіючих потокових
процесів. Ефект від управління на основі синхронізації
стосовно до логістичних систем досягається за рахунок
використання інформації для активізації здатності до
взаємодії на основі динамічної самоорганізації склад�
них систем в змінних умовах зовнішнього середовища з
урахуванням їх глобальних і часткових цілей.

Забезпечення синхронізації матеріального, фінан�
сового й інформаційного потоків, що виникають від
діяльності суб'єктів�учасників транспортно�логістичної
системи, передбачає виділення двох напрямків: по ло�
кальних зв'язках потокових процесів і інтегрального
рівня. При цьому інформаційний потік відіграє коорди�
нуючу роль, забезпечуючи взаємодію інших потоків, і є
визначальним чинником реалізації функцій управління
в логістичній системі.

Керуючими параметрами синхронізації потокового
процесу транспорту повинні виступати параметри по�
рядку сінхронізованих потокових процесів. Наприклад,
при синхронізації вантажо� і пасажирського потоку й
потоку транспортних засобів для окремого маршруту
слідування регулятором синхронізації є розклад руху
транспортних засобів, а параметрами порядку — тип
транспортних засобів, раціональна кількість транспор�
тних засобів у потоці, параметри фінансового (розмір
транспортного тарифу) і інформаційного потоків, а та�
кож параметри відповідних потокам процесів як стадій
розвитку сукупності послідовних дій [3].

Синхронізація може здійснюватися на різних рівнях
ієрархії транспортно�логістичної системи, що визначає
використання диференційованих методів синхронізації.

Синхронізація залежить від функцій логістики в
розглянутій системі й логістичній парадигмі, що визна�
чає пріоритети синхронізації і її орієнтацію: на ванта�
жовласника або пасажира (споживача), на ринок або на
ефективність транспортного процесу (рис. 1).

Для логістичного адміністрування в цьому випадку
повинна використовуватися здатність логістичних по�
токових процесів до синхронізації.

Обидва зазначених типи організаційної поведінки
можна досліджувати в рамках єдиної концепції управ�
ління, що передбачає об'єднання організовуваних і са�
моорганізовуваних, їх погодженість через синхроніза�
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цію, у результаті чого логістична система може одер�
жати ефективний спосіб регуляції й відповідні механіз�
ми управління розвитком.

Відправною точкою вивчення синхронізації в логі�
стиці ми визнаємо апеляцію до визначень логістики як
науки, даних різними авторами. Ключовим положенням
у всіх визначеннях є упор на управління потоками, тоб�
то забезпечення їх ефективної взаємодії, що неможли�
во без їх параметричної синхронізації — досягнення
відповідності керованих параметрів цілям системи до
точно визначеного моменту часу.

Синхронізація має кілька аспектів. У загальному виг�
ляді вона являє собою приведення двох або декількох
потокових процесів до стану синхронності, коли проце�
си у взаємодіючих елементах відбуваються з незмінним
зрушенням по фазі один відносно одного. Наприклад, у
момент трансформації логістичні потоки різних видів
повинні мати параметри, які забезпечують можливість їх
взаємодії й, як наслідок, — подальшу трансформацію.

Ця ідея дозволяє виділити наступні види синхроні�
зації:

— за часом — задає точний момент часу виникнен�
ня потоку, погодженість руху декількох потоків і виз�

начає момент взаємодії потоків один
з одним;

— за обсягом — забезпечує від�
повідність об'ємних характеристик
взаємодіючих потоків;

— за якістю — визначає, що ма�
теріальний потік, що надійшов, має
необхідні якісні характеристики й
може взаємодіяти з іншими потока�
ми;

— у просторі — забезпечує ви�
никнення й одержання потоків у
потрібному місці [4, с. 200].

Крім зазначених аспектів, що
описують синхронізацію потоків
різних видів, у логістичних системах
ієрархічного типу на основі інших
критеріїв класифікації можуть бути
виділені наступні види синхроні�
зації:

— синхронізація взаємодії —
описує процеси синхронізації на
рівні окремих логістичних систем,
які вступають один з одним у взає�
модію й цим забезпечується узгод�
ження параметрів вхідних і вихідних
потоків різного виду;

— синхронізація інтересів, що
проявляється на рівні елементів ло�
гістичної системи (окремих її
суб'єктів) і визначає умови протікан�
ня логістичних процесів, які задо�
вольняють цілям всіх учасників, мак�
симізуючи їх загальну вигоду.

За критерієм відношення до ло�
гістичної системи синхронізація
може бути внутрішньою й зовніш�
ньою. Внутрішня синхронізація виз�
начає здатність логістичної системи
забезпечувати синхронність взає�
модії потоків без зовнішнього втру�
чання. Зовнішня синхронізація виз�
начає здатність системи забезпечу�
вати синхронність потоків, але при
цьому необхідне управління ззовні
системи, наприклад, із системи вер�
хнього рівня, або втручання суб'єкта
при перенастроюванні системи.

Первинним об'єктом синхроні�
зації в логістиці розглядається
потік. Як ми вже відзначали, при

взаємодії потоки трансформуються й синхронізація є
важливим чинником ефективності трансформації. Для
опису змін якісних станів логістичного потоку в момент
трансформації ми використовуємо поняття фазового
переходу у фазовому просторі. Під фазовим простором
розуміється простір, на якому представлена множина
всіх станів взаємодіючих потоків, де кожному можли�
вому стану відповідає певна точка. Така формалізація
уявлення системи, що включає визначення відповідно�
го фазового простору, характерна для динамічних сис�
тем. У фазовому просторі динаміка логістичної систе�
ми визначається через фазові переходи, що відобража�
ють якісну трансформацію логістичних потоків.

Формально синхронізація в точці трансформації
потоків може бути визначена як ступінь досягнення син�
хронізованими потоками певного цільового значення по
одному або декількох параметрах у момент їх взаємодії
з іншими потоками. Інструментами синхронізації по�
токового процесу є механізми впливу на параметри як
керованого потоку, так і взаємозалежних з ним потоків.
Наприклад, при трансформації матеріального потоку
керуючими параметрами синхронізації є зміни власти�
востей потоку, що трансформується, (обсяг, якість і т.д.)

Рис. 1. Логічна модель функціонального забезпечення синхронізації
в транспортноKлогістичних системах
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і параметрів супутніх фінансових (ціна) і інформацій�
них (документація) потоків.

Концепція інтегрованої логістики на відміну від
інформаційної й маркетингової концепцій базується на
цілісному розгляді ланцюга створення доданої вартості,
включаючи внутріфірмові й міжорганізаційні її ділянки
[5, с. 104]. У цьому випадку синхронізація стає особли�
во необхідною в місцях стику на різних ділянках просу�
вання всіх видів потоків. Оптимізація логістичного лан�
цюга при цьому стає визначальним фактором забезпе�
чення конкурентоспроможності й високої прибутко�
вості логістичної системи. Ефективність господарської
діяльності окремого суб'єкта в логістичному інтегрова�
ному ланцюзі поставок повинна залежати від досягнен�
ня керованого резонансу логістичного ланцюга як ре�
зультату синхронізації і його внутрішніх потокових про�
цесів, і потокових процесів зовнішніх логістичних лан�
цюгів, учасником яких він є.

Функціональна сфера виробничої логістики пов'я�
зана з управлінням доставкою матеріальних ресурсів на
робочі місця. Виробничі логістичні підсистеми поєдну�
ють матеріальні потоки й задають ритм роботи всім
іншим підсистемам. Ефективність синхронізації вироб�
ничих підсистем визначає потенційні можливості всієї
логістичної системи підприємства в зовнішньому логі�
стичному ланцюзі. Виробничі логістичні підсистеми обу�
мовлюють здатність підприємства забезпечити внутрі�
шню синхронізацію відповідно до поточних цільових
настанов. Ціль виробничої логістики полягає в точній
синхронізації процесу виробництва й логістичних опе�
рацій у взаємозалежних підрозділах.

Синхронізація є одним з явищ нелінійної динаміки
систем, дослідження якого здійснюється з використан�
ням синергетичних моделей і теорії самоорганізації. При
цьому враховується, що тенденція до синхронної повед�
інки спостерігається в системах різної природи: годин�
никах, лазерах, нейронах, а також соціумі, коли окремі
індивіди формують за допомогою зв'язків єдину систе�
му. Вивчення синхронізації співвідноситься з вивченням
осцилюючих динамічних систем. Під динамічною систе�
мою в такому контексті розуміють об'єкт або процес, для
якого однозначно визначене поняття стану як сукупності
деяких характеристик у певний момент часу, і заданий
закон, що описує зміну початкового стану із часом.

Транспортно�логістична система має властивості
динамічної системи й у ній може виникати синхроніза�
ція, але слід зазначити, що пряме перенесення існую�
чих методів і моделей з технічних областей неможливе.
Існує потреба у формуванні як прикладних методоло�
гічних основ синхронізації, так і понятійного апарата,
що адекватно описує процеси, що відбуваються в такій
системі, синхронізації.

Здатність до синхронізації проявляється в кожній
підсистемі логістичної системи транспорту, однак фор�
ми, інтенсивність прояву, глибина синхронізації на
різних рівнях їх ієрархії різні. На нашу думку, синхро�
нізацію в логістичних системах можна визначити як про�
цес адаптивного управління поведінкою двох або більше
підсистем у рамках однієї системи, у яких відбуваються
циклічні процеси, здійснювані й підтримувані за допо�
могою їх інформаційної взаємодії.

Синхронізації логістичних систем властиві риси, що
виявляються в технічних системах: наявність автоколи�
вальних процесів (системи із циклічною поведінкою),
наявність хоча б слабкої взаємодії (інформаційна взає�
модія), можливість зміни структури або характеристик
систем під впливом умов, що змінюються (адаптивне
управління). Однак взаємодія між системами може мати
не тільки інформаційній характер. Для логістичних си�
стем характерний обмін потоками різної природи (ма�
теріальними, фінансовими), але для забезпечення син�
хронізації необхідною й достатньою умовою є існуван�
ня саме інформаційної взаємодії. Також специфічним
може бути й характер управлінського впливу, наприк�

лад, директивна форма в рамках адміністративно�ко�
мандної системи господарювання, але необхідним і до�
статнім для виникнення синхронізації є наявність адап�
тивного управління, що забезпечує можливість взаємо�
діючих систем змінювати свої параметри або структуру
для забезпечення синхронної взаємодії.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження еволюції концепції інтегро�

ваної логістики дозволяє зробити висновок, що її роз�
виток був орієнтований саме на вдосконалювання
управління процесами синхронізації. Закономірним ре�
зультатом стала орієнтація на потреби споживача й син�
хронізація взаємодії ланок логістичного ланцюга на
основі єдиного критерію.

Звідси випливає висновок, що синхронізація окре�
мих потоків і їх сукупності повинна здійснюватися за
рахунок зміни:

— параметрів окремо взятих потоків і потокових
процесів;

— параметрів інтегрального потоку й потокового
процесу;

— обмежень на параметри потоків і потокових про�
цесів;

— зміни функціональних зв'язків між ними.
Змістовні підходи до синхронізації потокових про�

цесів визначаються вибором логістичної концепції,
відповідно до якої досліджується логістична система.
У рамках інформаційної й маркетингової концепцій син�
хронізація розглядається у світлі функціонування внут�
рівиробничих процесів, а також окремих функціональ�
них областей логістики (запаси, дистрибуція т.д.). Про�
цес синхронізації здійснюється при використанні за�
собів обчислювальної техніки, що дозволяють ефектив�
но управляти інформаційними потоками, що виникають
і циркулюють у структурних елементах логістичної
підсистеми. При цьому пріоритетною установкою забез�
печення дії логістичної системи в цілому, у тому числі й
із синхронізацією її параметрів, є орієнтація на ринок і
споживача.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Валовий внутрішній продукт поряд із іншими мак�

роекономічними показниками такими, як інфляція,
якість життя, зайнятість тощо, є найважливішими інди�
каторами соціально�економічного рівня розвитку краї�
ни. Показник ВВП є найбільш значущим для аналізу еко�
номіки як на національному, так і регіональному рівнях,
оскільки використовується для характеристики резуль�
татів виробництва, рівня економічного розвитку, темпів
економічного зростання, аналізу продуктивності праці
в економіці, дає уявлення про загальний матеріальний
добробут нації, застосовується для розрахунків
мінімальної заробітної плати, майбутніх податкових
надходжень та інших важливих показників на основі
апарату штучних нейронних мереж [1, с. 7; 2, с. 83]. ВВП
визначає ринкову вартість кінцевих результатів еконо�
мічної діяльності всіх інституційних секторів в економіці
за певний проміжок часу і характеризує взаємопов'я�
зані аспекти економічного обороту: виробництво то�
варів га послуг, утворення доходів, їх кінцеве викорис�
тання на споживання та нагромадження, є важливішим
індикатором розвитку економіки [3, c. 60]. Тому ак�
туальність дослідження його динаміки у просторовому
та структурному аспекті є надзвичайно важливою.
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GROSS DOMESTIC PRODUCT OF UKRAINE: SPATIAL AND STRUCTURAL DYNAMICS

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти оцінки економічного

зростання. Об'єктом дослідження є процеси просторового та структурного розвитку національної економb

іки. У процесі підготовки статті використано сучасні методи проведення наукових досліджень: геометричb

ний індекс росту регіонального ВВП, середня питома вага регіонів у ВВП країни, рейтингова оцінка регіb

онів України в частині формування ВВП на одну особу за методом суми місць. Метою статті є визначення

інституціональних особливостей динаміки валового внутрішнього продукту України у просторовому та

структурному аспектах. Кількісна оцінка просторової та структурної динаміки дозволила діагностувати

якісні зміни, які полягають у такому: кумулятивне зростання регіонального ВВП протягом десятирічного

періоду у всіх областях, за виключенням двох, де проводиться антитерористична операція; наявність значb

них дисбалансів за питомою вагою регіонів у обсязі валового ВВП країни; більші темпи економічного зросb

тання у регіонах з відносно меншим рівнем валового продукту у розрахунку на одну особу.

The subject of the study is theoretical, methodological foundations and practical aspects of assessing economic

growth. The object of research is the process of spatial and structural development of the national economy. In

preparing the article used modern methods research, geometric growth index of regional GDP, the average

proportion of GDP in the regions, Grade regions of Ukraine in the formation of GDP per capita amounts include the

method. The article is to define the institutional features of the dynamics of the gross domestic product of Ukraine

in spatial and structural aspects. Quantifying the spatial and structural dynamics helped diagnose qualitative

changes are as follows: Regional GDP cumulative growth for ten years in all areas except two, where the antib

terrorist operation; the presence of a significant imbalance in the ratio of gross regional GDP; higher economic

growth in regions with a relatively lower level of GDP per capita.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

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

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Проблеми обчислення ВВП і його використання в
управлінні національним господарством знаходиться у
центрі уваги багатьох учених. Погоджуємося з Диха М.,
що з економічної точки зору має суперечливий харак�
тер, оскільки об'єкт розподілу — один (саме ВВП), але
він має бути розподілений між декількома суб'єктами/
підсистемами соціально�економічних відносин [4, c. 40].
У статті Акінфієвої Л.П. розглянуто фактори, які впли�
вають на динаміку та структуру валового внутрішнього
продукту України [5, c. 95]. Запропоновано деякі мето�
дичні підходи до прогнозування макроекономічних по�
казників номінального та реального обсягу ВВП, що
дозволяє виявити економічний стан країни в сучасних
умовах. Кожний суб'єкт/підсистема прагне отримати
максимальну частку ВВП. Для збалансування інтересів
усіх суб'єктів необхідно науково обгрунтовано та вива�
жено підходити до процедури розподілу пріоритетів
соціально�економічного розвитку країни на основі
відповідних підстав та розрахунків. Незважаючи на це,
розрахунки статистичних індексів в основному не знай�
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робництва валового внутрішнього продук�
ту.

Ряд учених акцентує увагу на взаємоз�
в'язок валового внутрішнього продукту з
капіталізацією вітчизняних банків, дер�
жавним боргом, показниками інвестицій�
ної діяльності. Із досліджень Лисенок О.В.
випливає, що протягом 2004—2011 рр. пи�
тома вага власного капіталу банків у ВВП
зростала і на 01.01.2011 р. становила 12,72
%, але починаючи з 01.01.2012 р. спостері�
гається її зменшення [7, c. 263]. Колекти�
вом авторів [8, с. 137] виявлено циклічний
характер зростання відношення валового
зовнішнього боргу до ВВП параболічного
виду та відношення державного і гаранто�
ваного державою зовнішнього боргу до
ВВП лінійного виду.

Модернізація національної економіки
на шляху інноваційних перетворень має пе�

редбачати відмову від використання моделі екстенсив�
ного типу та перехід до нової економічної стратегії роз�
витку країни, спрямованої на збіг інтересів усіх суб'єктів
суспільства [9, c. 13]. Ця модель повинна бути заснова�
на, по�перше, на змінах структури господарства, відво�
дячи першочергову роль металургії та машинобудуван�

ню, а по�друге, на пошуку інвестицій
для інноваційного переозброєння ма�
теріально�технічної бази країни. Тео�
ретичними та емпіричними досліджен�
нями Дербенцева В.Д., Щерби В.А. до�
ведено, що необхідною умовою для
економічного росту є вимога того,
щоби питома вага інвестицій в основ�
ний капітал у ВВП була не меншою
20—25 % [10, c. 97]. На жаль, вона ви�
конувалась лише протягом 2007—2008
рр. Високо оцінюючи науковий доро�
бок вказаних авторів, слід вказати на
недостатнє дослідження проблем рег�
іонального розвитку, які впливають на
просторовий та структурний розвиток
національної економіки.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є визначення інсти�

туціональних особливостей динаміки
валового внутрішнього продукту Ук�
раїни у просторовому та структурно�
му аспектах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З
ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

На макроекономічному рівні вало�
вий внутрішній продукт України скла�
дається із суми регіональних валових
продуктів. На рисунку 1 наведено ди�
наміку індексів фізичного обсягу су�
купного валового регіонального про�
дукту протягом 2004—2014 рр. Протя�
гом 2004—2008 рр. в Україні спостері�
галося економічне зростання, утім,
воно позначалося скороченням темпів
нарощення ВВП. Різке падіння мало
місце у 2008 р., коли темпи його ско�
рочення склали 14,8%. Тенденція до
відновлення зростання виникла у 2010
р., у 2012—2013 рр. вона змінилася тен�
денцією стабілізації, а у 2014 р. темпи
скорочення склали 6,8%.

Рис. 1. Індекси фізичного обсягу сукупного валового регіонального
продукту у цінах попереднього року, відсотків

Джерело: побудовано за даними [11].

Джерело: побудовано за даними [11].

Таблиця 1. Аналітичні показники просторової динаміки
валового внутрішнього продукту протягом 2004 — 2013 рр.

Геометричний індекс росту 
регіонального ВВП 

Середня питома вага 
регіонів у ВВП країни 

№ 
п/п Регіон Значення, 

коеф. 
№ 
п/п Регіон Значення, 

% 
1 2 3 4 5 6 

1 Тернопільська 1,6077  Україна 100,0 

2 Вінницька 1,585 1 м. Київ 18,28 

3 м. Київ 1,5617 2 Донецька 12,30 

4 Кіровоградська 1,4901 3 Дніпропетровська 10,05 

5 Черкаська 1,4635 4 Харківська 5,96 

6 Житомирська 1,463 5 Одеська 4,78 

7 Волинська 1,4287 6 Запорізька 4,18 

8 Хмельницька 1,4097 7 Луганська 4,26 

9 Київська 1,3785 8 Львівська 3,97 

10 АР Крим 1,3446 9 Полтавська 3,93 

11 м. Севастополь 1,3178 10 Київська 4,00 

12 Чернівецька 1,2845 11 АР Крим 2,95 

13 Рівненська 1,2514 12 Вінницька 2,25 

14 Одеська 1,248 13 Миколаївська 2,14 

15 Миколаївська 1,2385 14 Івано-Франківська 2,04 

16 Харківська 1,2164 15 Черкаська 2,04 

17 Херсонська 1,2024 16 Хмельницька 1,75 

18 Україна 1,1881 17 Сумська 1,75 

19 Закарпатська 1,1795 18 Чернігівська 1,64 

20 Львівська 1,1618 19 Житомирська 1,66 

21 Чернігівська 1,1507 20 Рівненська 1,53 

22 Сумська 1,1479 21 Кіровоградська 1,52 

23 Запорізька 1,1221 22 Закарпатська 1,45 

24 Дніпропетровська 1,0898 23 Херсонська 1,40 

25 Полтавська 1,0302 24 Волинська 1,38 

26 Івано-Франківська 1,0132 25 Тернопільська 1,18 

27 Донецька 0,7715 26 Чернівецька 0,93 

28 Луганська 0,5165 27 м. Севастополь 0,69 

шли ще свого належного місця для аналізу розвитку та
формування обсягу ВВП [6, c. 309]. Сфера їх викорис�
тання обмежується виділенням дії екстенсивної
(кількісного обсягу вироблених товарів та послуг, чи�
сельності зайнятих економічною діяльністю) та інтен�
сивної (цін на товари та послуги, продуктивності праці

зайнятих економічною діяльністю) форм розвитку ви�
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Для визначення вкладу окремих територіальних
одиниць України у макроекономічне зростання було
розраховано геометричний індекс росту регіонального
ВВП (табл. 1). Протягом 2004—2013 рр. ВВП України
зріс на 18,81 %. Більш високі темпи зростання проде�
монстрували 17 регіонів, серед яких лідерами є: Терно�
пільська область (приріст 60,77%), Вінницька область
(58,5%), м. Київ (56,17%). Середньоукраїнським темпам
відповідає динаміка валового регіонального продукту
по Харківській, Херсонській, Закарпатській, Львівській
областях, яким відповідають такі геометричні індекси
— 1,2164; 1,2024; 1,1795; 1,1618.

Протягом аналізованого періоду до областей, які
мають показники приросту ВВП, нижче за середньоук�
раїнські, але більші за одиницю, слід віднести такі: Чер�
нігівська, Сумська, Запорізька, Дніпропетровська, Пол�
тавська, Івано�Франківська. Найгіршими є показники
динаміки Донецької і Луганської областей, які віддзер�
калюють значення геометричного індексу росту регіо�
нального ВВП, менші за одиницю, — відповідно 0,7715 і
0,5165.

Негативний вплив на вказану динаміку мають
військові дії на території вказаних областей, які обу�
мовили суттєве падіння індексів фізичного обсягу ва�
лового регіонального продукту у цінах попереднього
року у 2014 р. — до 70,2% у Донецькій області і до 49,6%

у Луганській області. На жаль, це були потужні індус�
тріальні області. Тому окрім динаміки, важливо оціни�
ти динаміку структури ВВП за регіонами. За підсумка�
ми десятирічного періоду за питомою вагою валового
регіонального ВВП Донецька область займала третє
місце, а Луганська — десяте місце, навіть із урахуван�
ням критичного 2014 р. Найбільшу середню питому
вагу у структурі ВВП протягом 2003—2014 рр. мав м.
Київ (18,28%), а Донецька і Луганська області займали
друге і сьоме місце (питома вага відповідно 12,3% і
3,97%). Значний вклад у формування ВВП країни ма�
ють Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Запорізь�
ка області, які посідають із третього по шосте місце.
Протягом всього аналізованого періоду на ТОР�10
регіонів України приходиться близько 70% ВВП Украї�
ни, що підтверджує наявність значних територіальних
дисбалансів.

Ураховуючи значні відмінності у чисельності насе�
лення за регіонами, важливе значення має оцінка вало�
вого регіонального продукту у розрахунку на одну осо�
бу. Вона проведена на основі рейтингової оцінки, яка
базується на методі сумі місць протягом аналізованого
періоду (табл. 2). Протягом аналізованого періоду об�
сяг ВВП у середньому по Україні збільшився із 7273 грн./
особу у 2003 р. до 33473 грн./особу у 2013 р. Лідерами у
виробництві валового регіонального продукту у розра�

Регіон 

Місце
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йт
ин
г 

20
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20
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20
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20
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20
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20
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20
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20
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20
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Ра
зо
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м. Київ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 

Дніпропетровська 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 24 2 

Донецька 2 2 2 3 3 3 4 3 4 5 31 3 

Полтавська 3 4 4 4 5 4 3 4 5 4 40 4 

Запорізька 5 5 5 5 4 7 6 8 7 8 60 5 

Київська 9 8 8 8 7 5 5 5 3 3 61 6 

Україна 6 6 6 7 8 9 8 6 6 6 68 7 

Харківська 7 7 7 6 6 6 7 7 8 7 68 8 

Одеська 8 9 9 9 9 8 9 9 9 9 88 9 

Луганська 11 10 10 10 10 12 12 10 10 15 110 10 

м. Севастополь 12 12 11 11 11 11 10 11 11 10 110 11 

Миколаївська 10 11 12 12 12 10 11 12 12 11 113 12 

Львівська 13 15 13 13 14 14 15 14 14 14 139 13 

Черкаська 19 14 14 15 13 13 13 13 13 12 139 14 

АР Крим 18 18 16 14 15 15 14 17 16 17 160 15 

Івано-Франківська 14 13 15 18 19 19 19 18 15 16 166 16 

Сумська 17 16 17 16 16 16 16 16 19 18 167 17 

Кіровоградська 16 19 19 21 17 18 17 15 18 13 173 18 

Чернігівська 15 27 20 17 18 17 18 19 17 28 196 19 

Вінницька 22 22 22 22 22 21 22 20 20 20 213 20 

Волинська 21 20 21 19 20 22 23 23 23 23 215 21 

Рівненська 20 21 18 20 21 24 24 25 24 25 222 22 

Хмельницька 23 23 23 23 24 23 25 21 21 22 228 23 

Житомирська 25 25 25 24 25 25 20 22 22 21 234 24 

Херсонська 24 24 24 26 23 20 21 24 25 24 235 25 

Чернівецька 27 17 28 28 27 28 28 28 28 19 258 26 

Закарпатська 26 26 26 25 26 27 26 27 26 26 261 27 

Тернопільська 28 28 27 27 28 26 27 26 27 27 271 28 

Джерело: побудовано за даними [11].

Таблиця 2. Рейтингова оцінка регіонів України в частині формування ВВП на одну особу за методом суми місць
протягом 2004—2013 рр.
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хунку на одну особу є м. Київ, Дніпропетровська, До�
нецька, Полтавська, Запорізька, Київська області, які
мають показники, вищі за середні по Україні.

Найнижчі місця в рейтингу посідають такі шість об�
ластей: Хмельницька, Житомирська, Херсонська, Чер�
нівецька, Закарпатська, Тернопільська.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Основний науковий результат дослідження поля�

гає в обгрунтуванні методичного підходу до оцінки
просторової та структурної динаміки валового внутр�
ішнього продукту на основі геометричного індексу
росту регіонального ВВП, середньої питомої ваги рег�
іонів у ВВП країни, рейтингової оцінки регіонів Украї�
ни в частині формування ВВП на одну особу за мето�
дом суми місць. Кількісна оцінка просторової та струк�
турної динаміки дозволила діагностувати якісні зміни,
які полягають у такому: кумулятивне зростання регіо�
нального ВВП протягом десятирічного періоду у всіх
областях, за виключенням двох, де проводиться анти�
терористична операція; наявність значних дисбалансів
за питомою вагою регіонів у обсязі валового ВВП краї�
ни; більші темпи економічного зростання у регіонах з
відносно меншим рівнем валового продукту у розра�
хунку на одну особу.

 Перспективами подальших досліджень є визначен�
ня особливостей циклічного розвитку національної еко�
номіки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування основ економічної могутності держави,

створення ефективної системи соціального захисту на�
селення, забезпечення обороноздатності, підвищення
добробуту громадян та вирішення низки актуальних соц�
іально�економічних проблем неможливо без надійної
фінансової безпеки. Адже, безпека фінансів є ключовим
чинником стабільності економіки, сталого розвитку і
відноситься до пріоритетів Уряду та парламенту.

У науковій літературі словосполучення "фінансова
безпека країни" немає чіткого визначення, оскільки термін
включає в себе широкий спектр питань.

Так, в економічній енциклопедії термін "фінансова
безпека країни" означає стан розвитку та функціонуван�
ня фінансової системи, для якого властива стійка націо�
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FINANCIAL SECURITY UKRAINE: PROBLEMS AND WAYS TO ENSURE

У статті аналізуються сучасні виклики в сфері фінансової безпеки України. Розкриваються проблеми

боргових зобов'язань України та їх вплив на розвиток економіки і соціальної сфери. Зазначено, що борг

держави зумовлює утворення дефіциту бюджету, оскільки держава не завжди спроможна скоротити

витрати відповідно до отриманих доходів.

Відмічено, що не конкурентоспроможність українських товарів обумовлює спад виробництва та зниb

ження споживчого попиту. Ці фактори, впливають на інфляційні процеси всередині країни і підривають

фінансову безпеку.

Важливим компонентом забезпечення фінансової стабільності і безпеки є активна участь держави в

економічному житті країни, зокрема використання коштів державного бюджету у різноманітних інвесb

тиційних програмах та проектах. Проте в Україні має місце неефективне використання бюджетних коштів,

що підриває фінансову безпеку.

З метою поліпшення становища, необхідно зменшити дефіцит бюджету, державного боргу, стабілізуb

вати валютний курс та підвищити ефективність використання бюджетних коштів, що позитивно вплине

на економічні процеси, які забезпечать стабільність фінансової системи та підвищать рівень її безпеки.

The article analyzes the current challenges in the field of financial security of Ukraine. Disclosed debt problems

of Ukraine and their impact on the economy and social sphere. It is noted that the duty of the state leads to the

formation of the budget deficit, because the state is not always able to cut costs to revenues.

It is noted that no competitiveness of Ukrainian goods causes a decline in production and reduce consumer

demand. These factors affect the inflation processes in the country and undermine financial security.

An important component of ensuring financial stability and security is the active participation of the state in

economic life, including the use of state budget funds in various investment programs and projects. However, in

Ukraine there is inefficient use of budget funds undermine the financial security.

To improve the situation, it is necessary to reduce the budget deficit, public debt, stabilize the exchange rate

and increase the efficiency of budget funds that have a positive impact on economic processes that will ensure

the stability of the financial system and increase the level of security.

Ключові слова: держава, бюджет, рівень інфляції, державний борг, бюджетні кошти, неефективне вико�
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нальна валюта, стабільне й динамічне економічне зрос�
тання (за низьких темпів інфляції або її відсутність), а
внутрішній і насамперед зовнішній борг не загрожують
фінансовій системі крахом, внаслідок чого фінансові ре�
сурси країни ефективно використовуються в інтересах
окремої людини, трудового колективу, різних соціальних
верств і груп та всього суспільства [1, c. 505].

На думку Єрмошенка М.М., під фінансовою безпекою
слід розуміти такий стан фінансово�кредитної сфери дер�
жави, який характеризується збалансованістю і якістю си�
стемної сукупності фінансових інструментів, технологій
і послуг, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних
чинників (загроз), здатністю цієї сфери забезпечувати за�
хист національних фінансових інтересів, достатні обсяги
фінансових ресурсів для всіх суб'єктів господарювання і
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населення і в цілому — ефективне функціонування націо�
нальної економічної системи і соціальний розвиток [2, c.
33—34].

Барановський О.І. вважає, що фінансова безпека це:
— важлива складова частина економічної безпеки

держави, що базується на незалежності, ефективності і
конкурентоспроможності фінансово�кредитної сфери
України, яка відображається через систему критеріїв і по�
казників її стану, що характеризують збалансованість
фінансів, достатню ліквідність активів і наявність необхі�
дних грошових і золото�валютних резервів;

— ступінь захищеності фінансових інтересів на усіх
рівнях фінансових відносин;

— рівень забезпеченості громадянина, домашнього гос�
подарства, верств населення, підприємства, організації, ус�
танови, регіону, галузі, сектора економіки, ринку, держа�
ви, суспільства, міждержавних утворень, світового співто�
вариства фінансовими ресурсами, достатніми для задово�
лення їх потреб і виконання існуючих зобов'язань;

— стан фінансової, грошово�кредитної, валютної,
банківської, бюджетної, податкової, розрахункової, інве�
стиційної, митно�тарифної та фондової систем, а також
системи ціноутворення, який характеризується збалан�
сованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негатив�
них впливів, здатністю відвернути зовнішню фінансову ек�
спансію, забезпечити фінансову стійкість (стабільність),
ефективне функціонування національної економічної
системи та економічне зростання;

— стан фінансових потоків в економіці, що характе�
ризується збалансованістю і наявністю апробованих ме�
ханізмів регулювання і саморегулювання;

— якість фінансових інструментів і послуг, що запобі�
гає негативному впливові можливих прорахунків і пря�
мих зловживань на фінансовий стан наявних і потенцій�
них клієнтів, а також гарантує (у разі потреби) повернен�
ня вкладених коштів [3, c. 28].

Фінансову безпеку прийнято визначати передусім за
показниками функціонування економічної системи краї�
ни, зокрема за відповідний проміжок фінансового року
або періоду. До цих показників здебільшого відносять:
рівень інфляції, стійкість грошової одиниці, сальдо плат�
іжного балансу, величина внутрішнього і зовнішнього
боргу тощо.

Як стверджує Барановський О.І., фінансова безпека
є однією з найважливіших (а за окремими оцінками — най�
важливішою) складових економічної безпеки. І ось чому.
У сучасних умовах вплив геофінансів, світових фінансо�
вих систем на окремо взяту державу переходить на якіс�
но інший рівень. З урахуванням панівного положення, що
займає фінансова складова у сучасній економіці, можна
характеризувати останню як економіку, що керується в
своїй основі фінансовим чином, через фінансові механіз�
ми, за допомогою фінансових важелів і стимулів й у фінан�
сових цілях [3, c. 28].

У сучасних реаліях, українська економіка досить
вразлива і потерпає від різних викликів, тому питання
фінансової безпеки набуває все більшої актуальності, ос�
кільки цей чинник є об'єктивною умовою забезпечення
сталого соціально�економічного розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми фінансової безпеки досліджувались в пра�

цях: Барановського О.І. [3], Єрмошенка М.М. [2], Кудря�
шова В.П. [15], Ладюка О.Д. [4], Сухорукова А.І. [4] та
інших. Проте в нинішніх умовах соціально�економічного
розвитку і тих викликів, які стоять перед Україною необх�
ідне переосмислення сучасних ризиків та пошук нових
інструментів забезпечення фінансової безпеки країни.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є аналіз сучасних проблем, що вплива�

ють на фінансову стійкість і безпеку України та напра�
цювання шляхів подальшого забезпечення розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Майже кожну країну в сучасному світі супроводжу�

ють борги і цей факт є невід'ємною частиною її фінансової
системи і стратегії економічного та соціального розвитку.

З цього приводу, більшість дослідників, вважають, що
важливим показником фінансової безпеки є рівень
внутрішніх і зовнішніх боргів [4, c. 77].

Борг держави зумовлює утворення дефіциту бюдже�
ту, оскільки держава не завжди спроможна скоротити
витрати відповідно до отриманих доходів. Щоб покрити
потребу в додаткових фінансах, держава, іноді вдається
до таких заходів, як збільшення грошової маси — емісії,
проте є й інші шляхи, зокрема запозичення на внутрішнь�
ому і зовнішньому фінансовому ринках. Запозичення да�
ють можливість Уряду покрити дефіцит бюджету, забез�
печувати стримування рівня інфляції, поліпшувати касо�
ве виконання бюджету, сприяти стабілізації фінансів в
країні тощо. Однак надмірне використання запозичених
коштів на покриття поточних витрат в майбутньому може
призвести до негативу, а саме зростання дефіциту бюд�
жету. З часом, якщо така тенденція продовжиться то че�
рез декілька років це може стати основою фінансової
піраміди. Оскільки зростання боргів і сплата відсотків по
них можуть призвести не до вирішення боргової пробле�
ми, а навпаки до її зростання, що загрожуватиме фінан�
совій безпеці країни.

Розміщення зовнішніх запозичень має супроводжу�
ватись політикою обмежень доступу нерезидентів на ри�
нок цінних паперів, оскільки нерезиденти можуть нега�
тивно вплинути на фінансову стійкість країни. Передусім
через вивіз капіталу за межі країни та здійснення спеку�
лятивних дій на первинному та вторинному фондових
ринках.

Внутрішні запозичення є найбільш вдалим видом за�
позичень. Оскільки це дає можливість населенню брати
активну участь у забезпеченні фінансової стійкості краї�
ни і отримані кошти (за відсотками) інвестувати в розбу�
дову інфраструктурних об'єктів, наприклад, будівництво
житла, тим самим стимулювати економіку і забезпечува�
ти зростання добробуту наших громадян.

Слід зазначити, що використання запозичених дер�
жавою фінансових ресурсів базується на певних принци�
пах, порушення яких впливає на фінансову стійкість дер�
жави та її безпеку. Довгострокові запозичення є найбільш
вдалими в порівнянні з короткостроковими, але ці запо�
зичення вимагають цілковитої довіри до Уряду з боку кре�
диторів.

Так, європейська комісія вимагає від країн�учасниць
Євросоюзу дотримання помірного рівня дефіциту бюд�
жету — 3% ВВП і боргу — 60% ВВП аби протистояти еко�
номічним викликам, оскільки це може призвести до втра�
ти фінансової незалежності країни і країна змушена буде
об'явити дефолт. Не так давно дефолт оголошували такі
країни, як: Росія у 1998 році, Аргентина у 2001 році, Гре�
ція у 2012 році та 2015 роках.

Як зазначила Міністр фінансів України, чим більший
дефіцит, тим більше нам потрібно залучати додаткових
коштів. Тому наша мета — знизити дефіцит держбюжету
на 2016 рік до 3,7% ВВП... В цьому, 2015 році, ми змогли
зробити прорив, скоротивши дефіцит до 4,1% ВВП [5].

За даними Міжнародного валютного фонду, валовий
державний борг України за результатами 2015 року ста�
новитиме 94,4% ВВП з подальшим зниженням цього по�
казника до 2020 року. Так, за прогнозами Фонду держав�
ний борг України у 2016 році дещо зменшиться до 92,1 %
ВВП, а найбільш серйозне скорочення боргу очікується у
2019 і 2020 роках до 76,9 % і 70,8 % ВВП відповідно [6].
Проте, яким би не був валовий державний борг України у
наступних роках, сьогодні видно, що в Україні, проблема
погашення боргів і забезпечення фінансової стійкості та
безпеки є вкрай актуальним питанням для її розвитку.

З метою вирішення боргової проблеми, Уряд Украї�
ни протягом 2015 року робив спробу часткової реструк�
туризації. Проте, кредитори довгий час не йшли на умо�
ви Уряду. Все ж в кінці серпня, Уряду вдалося досягти
домовленості про реструктуризацію близько 19 млрд
дол. США і списання 20% боргу або близько 4 млрд дол.
США.

За словами Міністра фінансів Наталії Яресько, Украї�
на має намір здійснити випуск нових боргових паперів,
які будуть прив'язані до зростання економіки України. Ці
нові цінні папери використовуватимуться тільки з 2021
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року і стануть механізмом зацікавленості інвесторів у
відновленні України. Міністр фінансів зазначила, що при
зростанні ВВП на 3—4% кредитори отримають додатко�
во 1% до виплат, а при зростанні ВВП 4% і більше — от�
римають більше. "Така ситуація називається win�win — і
для кредиторів, і для нашої країни" [7].

Слід зазначити, що сам процес вирішення проблеми
державних боргів негативно позначається на довірі насе�
лення до банківської системи і міжнародних фінансових
установ та інших країн до України.

Деякі вчені і експерти зазначають, що Україна не змо�
же найближчі десять років продавати свої цінні папери
закордоном, оскільки іноземні інвестори втратили інте�
рес до нашої країни через порушення чинного законодав�
ства.

Не дивлячись на проблеми з реструктуризацією бор�
гів, серйозних коливань на валютному ринку і курсу гривні
у 2015 році, не відбулось. На нашу думку, причина в тому,
що економіка України знаходиться в кризовому стані.
Адже після подій 2014 року, коли інвестори виводили ва�
люту закордон, а громадяни України масово її зкупову�
вали та забирали з банківських депозитів, до того ж, На�
ціональний банк України допустив неконтрольовану емі�
сію гривні і ліквідував деякі банки, це негативно вплину�
ло на економіку і курс гривні впав з 8,0 до 21—23 гривні
за долар США. В цей час, відбулося зростання цін, боргів
по заробітній платі, ріст безробіття тощо.

Деякі економісти схиляються до думки, що серйоз�
ною загрозою українській економіці, фінансовій ста�
більності та безпеці може завдати виплата в грудні 2015
року російського боргу у сумі 3 млрд доларів США.

Зростання боргових зобов'язань та рівень дефіциту
бюджету призводять до недовіри потенційних інвесторів
до країни та її Уряду. З метою забезпечення фінансової
стабільності держави, ключове значення має наявність си�
стеми страхування ризиків та інших викликів, які можуть
виникати в нинішніх умовах.

На фінансову безпеку та стабільність країни впливає
також рівень інфляції. Інфляція, як відомо є своєрідним
економічним явищем яке характеризує економічну сис�
тему країни, її роль у суспільному поділі праці та грошо�
вому обігу. Інфляція завжди є сигналом фінансових не�
гараздів, які потребують негайного втручання, передусім
з боку офіційних державних структур.

Так, експерти Національного банку України за ре�
зультатами 2015 року прогнозують інфляцію на рівні 44—
45%, а в наступному 2016 році вона, за їхніми прогнозами
скоротиться до 12% [8].

До речі, інфляція може проявлятись не лише при
зростанні цін, так звана "прихована" інфляція може
проявлятись у формі бюджетної заборгованості по за�
робітній платі, соціальних виплатах, системі неплатежів
тощо.

При високому рівні інфляції виробництво припи�
няється, уповільнюється економічне зростання, а це
може призвести до стагнації. Якщо не будуть вжиті не�
гайні, компетентні заходи то такий стан може призвес�
ти до банкрутства держави і її фінансова система заз�
нає краху.

Запобігти інфляційним процесам можна за рахунок
економічного розвитку, здійснення технологічної пере�
будови, забезпечення високої енерго� та матеріалоефек�
тивності. На жаль, саме за цими критеріями, Україна сьо�
годні, значно відстає від розвинених країн і ми спостері�
гаємо певну технологічну відсталість виробництва, про�
стоювання або й занепад наявних виробничих потужнос�
тей підприємств та високу енерго� та матеріаломісткість
вітчизняної продукції. Не конкурентоспроможність то�
варів обумовлює спад виробництва та зниження спожив�
чого попиту. Ці фактори, безумовно впливають на
інфляційні процеси всередині країни і відповідно її фінан�
сову безпеку.

Вирішити проблему інфляції і відповідно посилити
фінансову безпеку в країні можливо за рахунок струк�
турної перебудови економіки, підвищення енегроефек�
тивності, забезпечення конкурентоспроможності вітчиз�
няної продукції, поліпшення бізнес�клімату та залучен�
ня інвестицій в економіку.

Важливим фактором забезпечення фінансової ста�
більності держави є розвиток фондового ринку і залучен�
ня не працюючих заощаджень в інвестиційні програми та
проекти. Такий підхід дає можливість здійснити модер�
нізацію виробництва відповідно до сучасних вимог та
ліквідувати виробничі диспропорції.

Як свідчить досвід зарубіжних країн, важливим ком�
понентом забезпечення фінансової стабільності є актив�
на участь держави в економічному житті країни, зокрема
використання бюджетних коштів для підтримки галузей
економіки, окремих секторів, різноманітних інвестицій�
них програм і проектів.

Історично сталося так, що в будь�якому суспільстві
переважна частка бюджетних коштів направлялась, на�
самперед на виконання програм і заходів, які задоволь�
няють потреби суспільства. У демократичних країнах цей
принцип є чи не головним пріоритетом суспільного роз�
витку [9, c. 36].

За допомогою бюджетних коштів здійснюється роз�
будова інфраструктурних об'єктів (будівництво аеро�
портів, доріг, мостів, тунелей, шкіл, лікарень тощо), про�
водиться капітальний ремонт та осучаснення об'єктів.
Таким чином, суспільство отримує певну користь, а одер�
жані реальні доходи через бюджетну систему можна
знову спрямовувати на інвестиційні проекти та програ�
ми.

Внутрішні та зовнішні чинники впливають на фінан�
сову безпеку. Світова фінансова криза 2008—2009 років
мала негативний вплив на фінансову систему України і
змусила вживати відповідні антикризові заходи. Окрім
зовнішніх, до сьогоднішніх внутрішніх чинників, слід
віднести значні фінансові витрати пов'язані з російсь�
кою агресією та військовими діями на сході України.
Проте ці фінансові витрати держави у майбутньому, за
сприятливих умов, можуть стати рушійною силою для
розвитку національної економіки. Адже бюджетні кош�
ти, що виділяються на створення нових зразків озброє�
ння, літальних апаратів, техніки, технологій у військо�
во�промисловому комплексі з часом можна ефективно
впроваджувати у цивільне виробництво, тим самим за�
безпечуватиметься технологічний розвиток або й про�
рив в економіці.

Практика використання бюджетних коштів в Укра�
їні має свої плюси і мінуси. Негативним фактором є те,
що має місце не раціональне та неефективне викорис�
тання бюджетних коштів. Цей так званий, на нашу дум�
ку, компонент "неефективності витрат" є хронічним яви�
щем бюджетної та в цілому фінансової системи України
на протязі останніх десятиліть. Підтвердженням цього
висновку є результати аудитів проведених Рахунковою
палатою.

Так, аудит ефективності використання коштів дер�
жавного бюджету, виділених Міністерству енергетики та
вугільної промисловості України на підтримку впровад�
ження Енергетичної стратегії України на період до 2030
року засвідчив, що Міненерговугілля не в повній мірі кон�
тролювало використання бюджетних коштів одержува�
чами. У результаті, попри своєчасне отримання коштів
держпідприємствами, значна частина придбаного на ці
ресурси ще у 2011 році та на початку 2013 року обладнан�
ня досі не встановлена і перебуває на складах. Зазначене
призвело до неефективного використання 181,6 млн грн.
бюджетних асигнувань. Крім того, ДП НЕК "Укренерго"
не використало розподілені Міненерговугіллям у 2011—
2013 роках 100,2 млн грн., які в подальшому були повер�
нені до держбюджету, що свідчить про неефективне уп�
равління ними [10].

Аналіз реалізації інфраструктурних проектів у сфері
транспорту, включених до затверджених Урядом пе�
реліків проектів засвідчив, що більшість проектів вияви�
лися вузькогалузевими, мали регіональну спрямованість
і не були інфраструктурними проектами національного
масштабу. Припинено будівництво другої черги об'їзно�
го шляху через Дніпропетровськ. Це призводить до руй�
нації вже збудованої частини автодороги. Спрямовані на
ці роботи з державного бюджету кошти використано не�
ефективно. Водночас існує необхідність припинити буді�
вництво третьої та четвертої черг обходу [11].
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Проведений Рахунковою палатою аналіз ефектив�
ності використання коштів Державного бюджету Украї�
ни центральними органами виконавчої влади на наукову
діяльність та підготовку наукових кадрів засвідчив, що
протягом трьох років (2012—2014) на галузеву науку та
підготовку наукових кадрів центральним органам вико�
навчої влади (ЦОВВ) передбачалися кошти в сумі 2058,1
млн грн., у тому числі за загальним фондом — 1659,8 млн
гривень. Проте результати проведених протягом 2013—
2014 років Рахунковою палатою 13 аудитів ефективності
використання коштів держбюджету засвідчили, що чин�
ний механізм державного замовлення на підготовку нау�
кових кадрів є формальним, а реальні потреби галузей
економіки у наукових кадрах не визначаються. Відбір те�
матики прикладних наукових досліджень ЦОВВ здійсню�
вався формально. Система планування і використання
коштів держбюджету на науку фактично базується на за�
безпеченні фонду оплати праці наявної чисельності нау�
ковців, а не на об'єктивній оцінці потреби в коштах для
досягнення завдань інноваційного розвитку. Обмеженість
фінансування та застаріла матеріально�технічна база на�
укових установ унеможливлюють доведення окремих на�
укових досліджень (НДР) до результату реального для
промислового впровадження. Як наслідок, виконання 263
НДР призупинено, результати 153 НДР залишилися не
впровадженими [12].

За результатами аудиту ефективності використання
коштів державного бюджету, виділених на заходи щодо
соціально�економічного розвитку Харківської та Пол�
тавської областей, встановлено, що обласними держав�
ними адміністраціями, при формуванні переліків об'єктів,
розпорошення коштів на окремі об'єкти з низьким ступе�
нем будівельної готовності, недостатня урегульованість
правового забезпечення використання коштів державно�
го бюджету призвели до не завершення робіт у Пол�
тавській області на 27 об'єктах, які планувалося ввести в
експлуатацію у 2012 році, у Харківській області — на 37
таких об'єктах. Не освоєно бюджетних асигнувань у Пол�
тавській області на загальну суму 139 млн грн., у
Харківській області — на суму 7,7 млн грн., які повернуті
до державного бюджету.

У Харківській та Полтавській областях при витрачанні
коштів допущені порушення законодавства, а саме: по�
рядку здійснення державних закупівель, порядку вико�
ристання капітальних видатків на суму 58,4 млн грн. та 26
млн грн., а також неефективне використання коштів дер�
жавного бюджету на суму 6,7 млн грн. та 7,2 млн грн.
відповідно [13, c. 149].

Проведене дослідження свідчить, що проблеми ефек�
тивності використання бюджетних коштів є системним
явищем бюджетної системи, яке негативно впливає не
тільки на бюджет та фінансову систему, а й підриває за�
гальну економічну політику держави.

Запобігання неефективним бюджетним витратам, на
сучасному етапі економічного розвитку, має бути пріо�
ритетним напрямком бюджетної політики України аби за�
безпечити формування основ фінансової стійкості. Адже
зменшення неефективних витрат, сприяє зниженню бюд�
жетних ризиків та підвищенню економічної віддачі від ре�
алізації в країні різноманітних бюджетних програм (про�
ектів).

У більшості країн, що використовують сучасні техно�
логії бюджетування, зокрема у США, Австралії, Великоб�
ританії, Німеччині, Нідерландах, Новій Зеландії, Словач�
чині, до проведення оцінки бюджетних програм залуча�
ються як фахівці міністерства фінансів, так і головні роз�
порядники бюджетних коштів. Періодичну оцінку
здійснюють і державні, й недержавні інституції. Резуль�
тати щорічного оцінювання обов'язково включають до
пакета бюджетних документів, котрий подається на роз�
гляд парламенту разом із проектом бюджету на наступ�
ний період. Усі звіти підлягають офіційній публікації та
розміщуються на веб�сайтах державних інституцій (у двох
формах — для фахівців і для пересічних громадян) [14, c.
13—14].

Запровадження в Україні дієвих інструментів конт�
ролю за ефективністю використання бюджетних коштів,
сприятиме транспарентності бюджетної та фінансової си�

стем і дасть можливість економіці України динамічно роз�
виватись та нарощувати економічний потенціал.

Важливим фактором підвищення фінансової ста�
більності та безпеки є розширення інвестиційної діяль�
ності з боку держави, підприємств, приватних інвесторів,
оскільки інвестиції забезпечують ріст попиту і позитивно
впливають на розширене виробництво, стимулюють ділову
активність та позитивну динаміку соціально�економічно�
го розвитку країни.

На жаль, вітчизняні підприємства не мають достатніх
коштів для закупівлі сировини, матеріалів, виплат зароб�
ітної плати, не говорячи вже про інвестування у власні
виробничі потужності. Складно залучити й іноземного
інвестора, особливо в умовах фактичної війни. Тому, бюд�
жетні кошти, що направляються з державного бюджету
мають виконувати ключову роль у забезпеченні України
інвестиційними ресурсами, формування умов щодо понов�
лення економічного зростання.

За нашим переконанням, бюджетні асигнування не�
обхідно зосереджувати на тих галузях, секторах еконо�
міки і програмах, які дадуть в короткостроковій перспек�
тиві суттєву економічну віддачу, високу прибутковість,
соціальний або екологічний ефект.

Необхідно посилити фінансову дисципліну серед роз�
порядників коштів для підвищення ефективності та ре�
зультативності бюджетних витрат. Учасникам бюджетно�
го процесу варто дотримуватись програмно�цільового ме�
тоду в бюджетному процесі та орієнтуватись на кінцеві
результативні показники виконання бюджетних програм
(проектів).

Держава в особі відповідних структур, зобов'язана ви�
користовувати увесь наявний інструментарій для стиму�
лювання платоспроможного попиту, кредитування мало�
го і середнього бізнесу, вдалої митної, фіскальної пол�
ітики аби стабілізувати фінансову систему та забезпечи�
ти нарощування обсягів промислового виробництва, ва�
лового внутрішнього продукту та сприяти економічному
піднесенню.

За рахунок бюджетних коштів має вирішуватись про�
блема зайнятості населення, створення нових високотех�
нологічних підприємств з високою часткою доданої вар�
тості. В західних країнах така політика бюджетного
фінансування отримала назву "бюджетного мульти�
плікатора", що в перекладі з латинської символізує мно�
ження.

Загальновідомо, що видатки бюджету, які йдуть на
інвестування є найбільш вдалою формою вирішення бор�
гової проблеми держави, оскільки інвестиційні проекти
сприяють прибутковості та зниженню боргів і скорочен�
ню бюджетних видатків в майбутньому.

Зменшення дефіциту бюджету, державного боргу, на�
томість стабільність і конвертованість гривні можна до�
сягти, в тому числі за рахунок ефективного використан�
ня бюджетних ресурсів та стимулювання економічних
процесів, які забезпечать стабільність фінансової систе�
ми та її прогнозовану стійкість.

На думку Кудряшова В.П., для нашої країни необхідна
комплексна програма реформування державних фінансів,
яка б спрямовувалася на вирішення проблем, накопиче�
них протягом останніх років. Вона повинна націлювати�
ся на підвищення контролю за бюджетними витратами,
досягнення більш адекватних обсягів і раціональної
структури публічних доходів, обмеження дефіцитів пуб�
лічних бюджетів, використання раціональних обсягів і
структури їх фінансування, підвищення ефективності дер�
жавної боргової політики. Водночас чекають на вирішен�
ня питання відновлення макроекономічної стабільності та
закладення основ для сталого і збалансованого економі�
чного зростання [15, c. 52].

На нашу думку, структурні зміни в економіці, окре�
мих галузях, наприклад, в житлово�комунальному госпо�
дарстві, реформуванні тарифної політики, енергетично�
го сектору, скорочення витрат на утримання державного
апарату, перегляд податкових пільг, зниження фіскаль�
ного навантаження на бізнес дадуть можливість запус�
тити механізми підтримки економічного зростання, що
позитивно вплине на фінансову стійкість та безпеку краї�
ни.
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Сьогодні, важливо оптимізувати структуру видатків,
посилити контроль за фінансами в економіці та соціаль�
ній сфері. Для забезпечення макрофінансової стабіль�
ності, Уряду необхідно:

— використовуючи зарубіжний досвід, удосконали�
ти систему державного управління, стримувати ріст цін,
рівень інфляції, стабілізувати валютний курс, знижувати
процентні ставки по позиках тощо;

— покращувати сальдо торговельного балансу, попов�
нювати золотовалютні резерви;

— переорієнтувати фіскальну службу на нові методи
роботи в сучасних умовах та налагодити партнерські сто�
сунки з малим та середнім бізнесом аби той не ухилявся
від сплати податків;

— запровадити бюджетну децентралізацію та забез�
печити місцеві бюджети фінансовим ресурсом у вирішенні
гострих соціально�економічних проблем;

— активізувати в країні ділову активність та інвести�
ційно�інноваційну діяльність аби сприяти підвищенню
рівня зайнятості в регіонах, зростання доходів громадян
незалежно від місця їх проживання;

— стримувати рівень державного боргу і поступово
його обмежувати до оптимальних розмірів.

Все ж, на нашу думку, досягти фінансової безпеки
України буде досить складно, якщо наявні фінансові
ресурси не будуть використовуватись раціонально та
ефективно в інтересах кожного громадянина Украї�
ни.

Постійний моніторинг ризиків і уразливих чин�
ників дасть можливість відслідковувати макроеко�
номічні показники, щоб не допустити фінансової дес�
табілізації, а реалізація намічених заходів сприятиме
скороченню валового державного боргу, врегулюван�
ня рівня інфляції, валютного курсу тощо, що позитив�
но вплине на cтабілізацію фінансової системи та спри�
ятиме подальшому соціально�економічному розвитку
України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Управління розвитком інфраструктурного забезпе�

чення регіону повинне грунтуватися на об'єктивній
інформації, котру можна отримати шляхом організації
моніторингу ситуації в галузі.
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МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА ЯК ГОЛОВНІ ІНСТРУМЕНТИ
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MONITORING AND ESTIMATION AS MAIN TOOLS OF THE MECHANISM OF MANAGEMENT
DEVELOPMENT OF THE REGIONAL INFRASTRUCTURE

У статті обгрунтовано необхідність та доцільність проведення моніторингу та оцінки управління розb

витком інфраструктури регіону. Наведено типи моніторингу: моніторинг ситуації та моніторинг процеb

су. Наведено принципи, за якими має проводитися моніторинг. Підкреслено, що оцінювання є невід'ємною

специфічною складовою управління й перелічені його завдання. Зауважується, що моніторинг та оцінюb

вання представляють собою інструменти механізму управління розвитком інфраструктурного забезпеb

чення регіону. Обгрунтовано застосування комплексного підходу до проведення оцінювання управлінb

ня розвитком інфраструктури, названо його критерії: комплексність, швидкість, точність, універсальність.

На підставі проведених досліджень розроблено спосіб комплексної оцінки управління інфраструктурb

ним забезпеченням регіону. Для найбільш повної і достовірної оцінки пропонується використовувати

системний підхід, що забезпечить максимальний облік елементів, що складають транспортний потенb

ціал регіону, виявить його потенційні можливості. Підкреслюється важливість та необхідність визначення

секторів оцінювання. На основі проведеного експертного оцінювання пропонуються відповідні сектори

та наводиться стисла їх характеристика. Дослідження існуючих методик оцінки управління інфраструкb

турою, дозволили виділити ряд індикаторів (показників), що характеризують результати управління

транспортною інфраструктурою регіону за визначеними секторами. Запропоновано визначення стану

управління розвитком інфраструктурного забезпечення регіону, котре грунтується на різниці площ пряb

мокутників: між площею ідеального стану і фактичними результатами оцінки. Прямокутник оцінки дозb

воляє наочно продемонструвати рівень стану управління розвитком інфраструктурного забезпечення

регіону для прийняття управлінських рішень.

The necessity of realisation monitoring of management is reasonable by development of an infrastructure of

region in the article. Monitoring types are resulted: monitoring of a situation and process monitoring. Principles

according to which monitoring should be carried out are resulted. It is underlined that estimation is the integral

specific component of management and its problems are transferred. It is noticed that monitoring and estimations

represent tools of a controlling mechanism development of infrastructural maintenance of region. Application

of the complex approach to realisation of estimation of management by infrastructure development is reasonable,

its criteria are named: integrated approach, speed, accuracy, universality. On the basis of the conducted researches

the image of a complex estimation of management is developed by infrastructural maintenance of region. For

the most complete and authentic estimation it is offered to use the system approach which will supply the

maximum account of elements which make transport potential of region, will reveal its potential possibilities.

Importance and necessity of definition of sectors of estimation is underlined. On the basis of the conducted

expert estimation corresponding sectors are offered and their short characteristic is resulted. Research of existing

techniques of an estimation of management by an infrastructure, have allowed to allocate a number of indicators

(indicators) that results of management of a transport infrastructure of region behind certain sectors characterise.

Statusing of management by development of infrastructural maintenance of region which is based on distinction

of the areas of rectangles is offered: between the area of an ideal condition and actual results of an estimation.

The estimation rectangle allows to demonstrate visually level of a condition of management of development of

infrastructural maintenance of region for acceptance of administrative decisions.

Ключові слова: моніторинг і оцінка, механізм керування, алгоритм оцінювання, сектори оцінки, комплек�
сний підхід.

Key words: monitoring and an estimation, a controlling mechanism, algorithm of estimation, sectors estimation,
the complex approach.

Оцінку управління розвитком інфраструктурного
забезпечення регіону слід проводити для виявлення
рівня його ефективності, удосконалювання окремих
елементів, поліпшення характеристик, зростання кон�
курентоспроможності регіону.
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Отже, досягнення цілей механізму управління роз�
витком інфраструктурного забезпечення регіону та
реалізації стратегічних програм розвитку його інфрас�
труктури, створення можливості своєчасно відслідко�
вувати та коригувати відхилення у ході виконання зав�
дань необхідно розробити ефективну систему зворот�
ного зв'язку шляхом запровадження моніторингу та оц�
інювання.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є розгляд процедур моніторингу та

оцінки управління розвитком інфраструктури регіону
як головних інструментів механізму управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ
Моніторинг та оцінка є невід'ємними складовими

теоретичних та практичних розробок багатох науковців:
Воронкової А., Родіонова О., Боврона Б., Вігода А., Бер�
данова О., Євтухова Т., Легенько Ю., Мамонової В. та
ін.

Способи оцінки та організація моніторингу багато
в чому залежать від особливостей та специфічних рис
галузі, що підлягає дослідженню. Виникає необхідність
в пошуку комплексного підходу до проведення оцінки
стану управління розвитком інфраструктурного забез�
печення регіону.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Моніторинг — це постійний процес збору даних про
процес і показники виконання заходів, що досягаються
у ході реалізації механізму управління, виконання про�
грам розвитку інфраструкутри, прийнятих в рамках цьо�
го механізму, реалізації інфраструктурних проектів.
Дані, отримані в процесі моніторингу, можуть бути ос�
новою для проведення оцінки ефективності таких про�
грам у рамках дії механізму

Виділяють два основні типи моніторингу [1; 2]:
1. Моніторинг ситуації, коли визначається факт

зміни умов чи незмінний стан справ. Це також передба�
чає збір інформації про загальні тенденції інфраструк�
турного розвитку, зміни державної інфраструктурної
політики, інституційні зміни тощо.

2. Моніторинг процесу передбачає відстежування
прогресу щодо впровадження тих чи інших елементів
програми та досягнення конкретних коротко� та серед�
ньострокових результатів.

Моніторинг має бути: об'єктивним і прозорим; дже�
релом забезпечення громадськості та установ, котрі
фінансують реалізацію інфраструктурних проектів, не�
обхідною інформацією; системним і постійним — тобто
забезпечувати постійний збір та аналіз інформації
упродовж періоду життєвого циклу інфраструктурних
проектів. Збір та аналіз інформації має бути організа�
ційно забезпеченим на основі затвердженої методології
й згідно з планом; таким, що забезпечує впровадження
механізму управління інфраструктурним забезпеченням
регіону згідно з наміченим планом, надаючи інформа�
цію щодо проблем, які необхідно усувати, та щодо своє�
часності реалізації механізму; корисним і таким, що ви�
користовується, інформація, зібрана за допомогою си�
стеми моніторингу, має давати змогу керівництву прий�
мати своєчасні й правильні рішення; таким, що допома�
гає встановлювати цілі й індикатори для всіх коротко�,
середньо� та довгострокових результатів [2—4].

Оцінювання є невід'ємною специфічною складовою
управління, що виконує такі завдання: з'ясовувати на
якомога ранішній стадії, що відбувається із реалізацією
стратегії розвитку інфраструктурного забезечення ре�
гіону, і вчасно запроваджувати коригуючі заходи; ви�
значати, якою мірою діяльність у рамках реалізації стра�
тегії плану досягає заздалегідь визначених цілей, особ�
ливо для ухвалення рішень про те, чи варто продовжу�
вати виконання того чи іншого заходу (проекту); ви�
пробовувати нові підходи до виконання програм у рам�
ках стратегії шляхом реалізації пілотних проектів із
подальшим оцінюванням їх результатів (перевірка но�
вих ідей); визначати, яка з версій оперативних програм

чи проектів забезпечує кращі результати, щоб згодом
її було прийнято як робочу (вибір найкращого варіанта
з кількох альтернатив); добиватися розуміння необхід�
ності подальшого фінансування проекту в рамках стра�
тегії розвитку регіону (ухвалення рішення про продов�
ження фінансування).

Оцінювання — це не одноразовий захід, проте здійс�
нюється в міру виникнення необхідності глибшого й мас�
штабнішого аналізу взаємозв'язку між проблемами та
запитами зацікавлених сторін, на задоволення яких
спрямовані заходи механізму управління розвитком
інфраструктурного забезпечення регіону.

Отже, моніторинг та оцінювання представляють
собою інструменти механізму управління розвитком
інфраструктурного забезпечення регіону.

Моніторинг стану управління інфраструктурним
забезпеченням регіону здійснюють з метою забезпе�
чення органів регіонального управління, а також всіх
зацікавлених сторін даними, що підтверджують чи
спростовують наявність результатів в досягненні цілей
та реалізації завдань механізму управління. Іншими
словами, це процес регулярного збору та фіксації да�
них про ключові елементи транспортного потенціалу
інфраструктури регіону протягом відповідного періо�
ду задля визначення проміжних та остаточних резуль�
татів, своєчасного виявлення проблем та відхилень від
намічених результатів і здійснення необхідних кори�
гувань, забезпечення ефективного використання ре�
сурсів, мінімізації ризиків та негативних наслідків тощо
[3—5].

Отже, моніторинг — це процес відстежування або
вимірювання того, що відбувається в інфраструктурно�
му секторі регіону, він є комбінацією внутрішнього мо�
ніторингу покликаного перевіряти ступінь просування
за обраними стратегічними напрямами до головної мети
механізму управління та досягнення окремих цілей, та
зовнішнього моніторингу, який передбачає збір інфор�
мації щодо ширшого контексту, як�от зміни в законо�
давстві країни, державної політики, ситуації в галузях
та довколишніх регіонах, що мають стратегічне значен�
ня для інфраструктури цього регіону, тенденції та ди�
наміка соціально�економічного розвитку регіону, інсти�
туційні зміни тощо, та забезпечує впровадження меха�
нізму управління розвитком інфраструктурного за�
безпечення відповідно до інтересів і можливостей заці�
кавлених сторін регіону.

Крім показників, моніторингом повинні охоплюва�
тись програми, розвитку інфраструктури, інфраструк�
турні проекти. Звичайно, така інформація повинна бути
чесною і відвертою.

Розглянуті методики не давали можливості для по�
вного і точного аналізу ситуації у регіоні і встановлен�
ню стану інфраструктурного забезпечення регіону.
Поряд з цим при проведенні оцінки одним з головних
факторів є обмеження часу, оскільки це має вплив на
швидкість прийняття управлінських рішень. У резуль�
таті виникає необхідність у комплексному підході до
проведення оцінювання управління інфраструктурним
забезпеченням регіону, критеріями якого є комп�
лексність, швидкість, точність, універсальність.

Оцінка управління розвитком інфраструктурного
забезпечення регіону базується на якісному зборі
інформації для раціонального регулювання взаємозв'�
язків у регіоні. Така оцінка обумовлена необхідністю
запобігання відставання інфраструктури від вимог часу
та потреб регіону, дотримання екологічних норм, стан�
дартів; задоволення потреб різних зацікавлених сторін,
як то бізнесу та населення в продукції транспортної
інфраструктури; регулювання економічних процесів в
регіоні та іншими факторами.

Сьогодні як на рівні Міністерства інфраструктури
України, так і на рівні регіонів відсутня комплексна оцін�
ка управління інфраструктуним забезпеченням регіону.
У практиці використовується багато кількісних, техні�
ко�економічних показників, які характеризують проце�
си, що відбуваються в транспортній інфраструктурі.
Однак для оцінювання управління регіональною транс�
портною інфраструктурою існуючі методики не можуть
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бути використані у повному обсязі через відсутність їх
комплексності й галузевої спрямованості. Аналіз різних
методик оцінок управління транспортною інфраструк�
турою показав, що не існує комплексної методики оці�
нки всіх його складових. Тому виникає необхідність у
розробці комплексної оцінки управління розвитком
інфраструктурного забезпечення регіону.

На підставі проведених досліджень розроблено
спосіб комплексної оцінки управління інфраструкту�
ним забезпеченням регіону. Інформаційною базою
розробленого способу оцінки є законодавчі, норма�
тивні та методичні матеріали законодавчої та виконав�
чої влади; наукові літературні джерела, матеріали опи�
тування експертів в галузі транспортної інфраструк�
тури регіонів.

Для найбільш повної і достовірної оцінки доцільно
використовувати системний підхід до оцінки управлін�
ня інфраструктуним забезпеченням регіону, що забез�
печить максимальний облік елементів, що складають
транспортний потенціал регіону, виявить його потен�
ційні можливості. Системний підхід і комбіноване ви�
користання кількісних і якісних оцінок при вивченні
транспортної інфраструктури регіону дозволяє комп�
лексно оцінити рівень управління інфраструктуним за�
безпеченням регіону і реалізувати її можливості. Тому
оцінка кожного цільового сектору, повинна вестися за
низкою вхідних і вихідних параметрів, а зіставлення цих
показників дозволить одержати необхідну оцінку. Якщо
загальні принципи, регламенти або стандарти оцінки
управління інфраструктурою не задовольняють потре�
би регіону або взагалі не існують через індивідуальність
складових транспортного потенціалу, то регіону варто
встановити і впровадити власні пріоритети і критерії
оцінки управління транспортною інфраструктурою.
Застосування внутрішніх критеріїв ефективності фун�
кціонування транспортної інфраструктури, поряд з ана�
лізом та оцінками інших регіонів, допомагає у встанов�
ленні власних цілей і завдань. Оцінку управління роз�
витком інфраструктурним забезпеченням регіону вар�
то проводити з урахуванням передумов та факторів, що
впливають на її діяльність, і визначених у дослідженні
показників.

Одним із принципових питань проведення будь�яких
оцінювань є визначення секторів оцінювання. На під�
ставі вивчення закордонного досвіду, досягнень дослі�
дників України, проведених досліджень і опитувань у
даній сфері було виявлено, що оцінку управління інфра�
структуним забезпеченням регіону доцільно проводи�
ти за наступними секторами, представленими на рисун�
ку 1.

Оскільки для повноти оцінки управління інфра�
структуним забезпеченням регіону враховано критерій
комплексності, тому увагу сфокусовано на головних
складових управління інфраструктурою.

Оцінка управління розвитком інфраструктурним
забезпеченням регіону повинна охоплювати декілька
секторів, котрі характеризують управління та є цільо�
вими установами його здійснення. Саме ці сектори й
визначають можливості регіону здобути стійкі конку�
рентні позиції. Відсутність розвинутої транспортної
інфраструктури перешкоджає широкому залученню
сучасного новітнього виробництва, його технічного та
технологічного оновлення, широкого залучення до про�
цесу виробництва ресурсної бази окремих регіонів, по�
силення зв'язків між виробничими та обслуговуючими

галузями, укріплення господарських зв'язків між відда�
леними та проблемними територіями та районами краї�
ни.

Дослідження існуючих методик оцінки управління
інфраструктурою, дозволили виділити ряд індикаторів
чи показників, що характеризують результати управлі�
ння транспортною інфраструктурою регіону за визна�
ченими вище секторами.

В основі будь�якого моніторингу та оцінювання ле�
жать показники. Це показники, за допомогою яких ви�
значається рівень прогресу щодо виконання окремих
завдань плану, досягнення очікуваних результатів. Для
потреб моніторингу застосовують різні типи індика�
торів.

Прямі індикатори застосовують у випадках, коли
зміни в об'єкті спостереження може помітити безпосе�
редньо суб'єкт. Зазвичай це стосується короткотермі�
нових результатів. Прямий індикатор точніший, по�
вніший та зручніший для безпосереднього застосуван�
ня.

Непрямі індикатори використовуються замість пря�
мих або як доповнення до них. Їх застосовують у ви�
падках, коли досягнення (чи недосягнення) результатів
(тобто змін в об'єкті спостереження): не може бути за�
фіксованим і виміряним безпосередньо, а лише опосе�
редковано, наприклад, якість обслуговування, органі�
заційний розвиток тощо; може бути безпосередньо ви�
міряним, але вартість такого вимірювання буде невип�
равдано високою; може бути виміряним лише з плином
значної кількості часу по завершенні заходу/програми
[1; 5].

Таким чином, враховуючи вищевказані методичні
вказівки, охарактеризуємо кожний сектор оцінки уп�
равління інфраструктурним забезпеченням регіону з
різним ступенем деталізації за відповідними індикато�
рами та показниками.

Транспортний потенціал. Транспортний потенціал
характеризується системою показників, котра відзер�
калює його унікальність та неповторність, враховує тех�
ніко�економічні та інші особливості. Багато показників
є загальними для всіх складових елементів транспорт�
ного потенціалу: обсяги перевезення вантажів, т; ван�
тажооборот, т км; обсяг перевезення пасажирів, пас.;
пасажирооборот, пас. км. В оцінці транспортного по�
тенціалу також використовують показники транспорт�
ної забезпеченості та доступності, що відображають
рівень транспортного обслуговування господарських
об'єктів і населення й залежать від довжини мережі
шляхів сполучення, їх пропускної й провізної спромож�
ності, конфігурації розміщення транспортних ліній і
інших факторів. Очевидно, що показники тим вище, чим
більш розвинена мережа шляхів сполучення. Україна
має найбільш низькі показники транспортної забезпе�
ченості, порівняні тільки з показниками країн Африки
й Азії. Це, безумовно, свідчить про низький рівень
транспортного обслуговування споживачів у нашій
країні й необхідності подальшого розвитку шляхів спо�
лучення України. Отже, оцінювання транспортної за�
безпеченості та доступності представляє собою визна�
чення рівня задоволення в повному обсязі зростаючих
потреб населення в перевезеннях, а також спеціальних
вимог. Так, наприклад, з боку громадян з обмеженими
можливостями, забезпечення стійкого зв'язку населе�
них пунктів з магістральною мережею транспортних
комунікацій, а також забезпечення цінової доступності
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Рис. 1. Сектори оцінки управління розвитком інфраструктурного забезпечення конкурентоспроможності регіону



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

63www.economy.in.ua

послуг транспорту, що мають соціальну значимість й т.
ін.

Персонал. Особливе значення для управління роз�
витком транспортної інфраструктури регіону має вдос�
коналювання системи забезпечення транспортної галузі
трудовими ресурсами, які повинні забезпечити проек�
тування й реалізацію проектів розвитку транспортних
систем, експлуатації транспортної інфраструктури й
транспортних засобів, надання транспортно�логістич�
них послуг і ін. Управління неможливе без якісних, у
достатній кількості високопрофесіональних спеціа�
лістів. У зв'язку з чим слід забезпечити підготовку спе�
ціалістів та трудових ресурсів.

Інновації. Наукове забезпечення розвитку інфрас�
труктурного забезпечення регіону передбачає прове�
дення науково�дослідних і дослідно�конструкторських
робіт з розвитку транспортної інфраструктури, вико�
нання експериментальних пілотних проектів, що забез�
печують відпрацьовування методик, механізмів, норма�
тивно�правового, технічного, технологічного, інформа�
ційного забезпечення й інших результатів наукових
праць, а також виконання робіт з наукового супроводу
впроваджених результатів.

Інтеграція до світового транспортного про�
стору. Галузь рівня інтеграції до світового
транспортного простору та реалізації транзит�
ного потенціалу регіону оцінюється за такими
показниками як рівень забезпечення доступу
регіональних постачальників транспортних по�
слуг на закордонні ринки, посилення ролі Ук�
раїни у формуванні міжнародної транспортної
політики й перетворення експорту транспорт�
них послуг в один з найбільших джерел доходів
регіонів країни.

Безпека та екологічність. Оцінка рівня без�
пеки та екологічності транспортної інфраст�
руктури проводиться за наступними показни�
ками: ступінь безпеки руху, польотів і судноп�
лавства, ступінь забезпеченості ефективної ро�
боту аварійно�рятувальних служб, підрозділів
цивільної оборони, спеціальних служб, досяг�
нення безпечного рівня функціонування
інфраструктурних об'єктів транспорту, рівень
зниження забруднення навколишнього сере�
довища від роботи транспортної інфраструк�
тури.

Інформаційне забезпечення. Розвиток
інформаційного забезпечення механізму управ�
ління регіональною інфраструктурою для до�
сягнення його конкурентоспроможності у буде
здійснюватися за рахунок створення єдиного
інформаційного середовища транспортного
комплексу й аналітичних інформаційних систем
для підтримки управління розвитком і регулю�
вання процесів функціонування транспортного
комплексу.

Фінансування. Фінансування в управлінні
розвитком інфраструктурного забезпечення
конкурентоспроможності регіону є части�
ною загальної системи фінансування на дер�
жавному рівні. На цю сферу виділяють кош�
ти з державного бюджету, бюджетів регіо�
нальних структур, приватні інвестори, але
головне фінансування здійснюється за раху�
нок власних коштів підприємств транспорт�
ної інфраструктури. Отже, в оцінці цього на�
прямку повинні бути використані показники
фінансової діяльності інфраструктурних
підприємств регіону, інвестиційна політика
та клімат в державі, інвестиційна приваб�
ливість регіону й та ін.

Таким чином, оцінка управління розвитком
інфраструктурного забезпечення регіону про�
водиться й аналізується в декількох секторах за
низкою показників, що характеризують кожний
з секторів оцінки. Оцінку управління розвитком
інфраструктурного забезпечення регіону мож�
ливо проводити за допомогою кількісних і які�

сних параметрів. Кількісні характеристики визначають
повноту використання ресурсів, що залучені до інфрас�
труктурної галузі, за всіма складовими: водний, повітря�
ний, залізничний та автомобільний транспорт. Якісні ха�
рактеристики визначають активність використання та
якість інфраструктурного забезпечення регіону. У ре�
зультаті анкетування підприємств транспортної інфра�
структури Азовсько�Чорноморського регіону були ви�
явлені показники для оцінки управління інфраструкту�
ним забезпеченням регіону. Частина показників була
запропонована учасникам опитування з літературних
джерел, частина — з авторських розробок, частина по�
казників для оцінки була запропонована керівниками
підприємств. Критерієм відбору показників була широ�
та їх охоплення, комплексність і галузева приналеж�
ність.

Процедура проведення оцінки стану управління
розвитком інфраструктурного забезпечення регіону
представлена на рисунку 2.

Практичне застосування даного способу дозволить
керівництву регіональних органів влади оцінити стан
управління розвитком інфраструктурного забезпечен�
ня регіону. Перевага даного способу оцінки полягає в
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Рис. 2. Алгоритм оцінки стану управління розвитком
інфраструктурного забезпечення конкурентоспроможності

регіону
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тому, що він поєднує оцінку якісних і кількісних показ�
ників різних секторів оцінки. Показники даного спосо�
бу поєднують відомі наукові, державні й авторські ме�
тоди.

Досліджуванню підлягали Херсонська, Одеська й
Донецька області. Кожна з них відноситься до групи з
різним рівнем розвитку інфраструктур (IPIP): від�
сутність розвитку (IPIP = 1), розвиток (IPIP>1) та спад
(IPIP <1).

 Стан управління розвитком інфраструктурного за�
безпечення регіону визначається розрахунком узагаль�
нюючого показника, котрий грунтується на визначенні
різниці площ прямокутників. Різниця площь — це вели�
чина, що обчислюється між площею ідеального стану і
фактичними результатами оцінки. Чим менше різниця
площь, тим кращий стан управління розвитком інфра�
структурного забезпечення конкурентоспроможності
регіону (рис. 3).

Бажаний стан є математичною площею прямокут�
ника оцінки. Площа кожної групи показників обчис�
люється як результат отриманої експертної оцінки за
сектором і вагового коефіцієнта значущості групи. Роз�
рахунки показників за секторами оцінки дають мож�
ливість порівняти сумарні площі прямокутників за сек�
торами і загальну площу ідеального прямокутника.
Після проведення оцінки за секторами, можливе одер�
жання наступних результатів оцінки стану управління
розвитком інфраструктурного забезпечення регіону:
високий, добрий, середній, задовільний, критичний, не�
задовільний.

ВИСНОВОК
Отже, порівнюючи отримані дані, можемо зроби�

ти висновок, що Одеська область має середній рівень
стану управління розвитком інфраструктурного забез�
печення регіону, Херсонська й Донецька області — за�
довільний стан. Тому кожна з досліджуваних облас�
тей потребує корегуючих заходів, спрямованих на
вдосконалення дій щодо управління розвитком інфра�
структурного забезпечення конкурентоспроможності
регіону.

Прямокутник оцінки дозволяє наочно продемонст�
рувати рівень стану управління розвитком інфраструк�
турного забезпечення регіону для прийняття управлі�
нських рішень, що дозволяють визначити пріоритети
розвитку інфраструктурного забезпечення конкурен�
тоспроможності регіону.

Взагалі, на рівні Міністерства інфраструктури
України слід прийняти рішення про організацію пост�
ійного моніторингу управління інфраструктурою й вар�
то розробити і підтримувати в робочому стані докумен�
тально оформлені методики моніторингу, виміру, оцін�
ки й аналізу основних параметрів управління інфра�
структурним забезпеченням, що беруть безпосередню
участь в формуванні конкурентоспроможності регіонів

й держави. Методику оцінки і внутрішнього моніторин�
гу управління інфраструктурним забезпеченням повинні
обирати і складати самостійно регіони в залежності від
свої специфіки й з урахуванням особливостей своїх сек�
торів економіки й розташування теориторії.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність концепції людського розвитку, особливо

у частині рівності можливостей та розширення свободи ви�
бору висуває проблеми, які необхідно вирішити для забез�
печення досягнення цих речей. В Україні найбільше пробле�
ми такого роду, на нашу думку, стосуються сегменту людей
з інвалідністю. На жаль, кількість таких людей невпинно
збільшується через військові конфлікти. Заходи, які вжи�
ваються на рівні держави для реабілітації та людського роз�
витку інвалідів не мають системного характеру. Основною
причиною цьому є відсутність системної організації цієї
справи в цілому та зокрема, необхідної законодавчої бази.
Ключовою ланкою системи людського розвитку вважаємо
вищу освіту, адже саме вона забезпечує людині розширен�
ня свободи вибору та можливостей.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Про необхідність сприянню розширенню прав і можли�

востей, рівності можливостей та стійкості для того, щоб
вони взаємно підсилювали одне одного йдеться у Докладах
про Людський Розвиток (ДЛР) за 2010—2014 рр. [1—4]. Зок�
рема ДЛР за 2010 рік містить огляд тенденцій у галузі роз�
ширення прав і можливостей, тобто здатності людей роби�
ти свій вибір, приймати участь у процесах, що відбуваються
на рівні домогосподарства, суспільства і країни, формува�
ти їх та отримувати від них користь. У ДЛР за 2011 рік роз�
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глянуто моделі і тенденції людського розвитку, індикатори
рівності можливостей і стану навколишнього середовища.
У висновках ДЛР за 2013 рік зазначається, що найбільше
стримує людський розвиток нерівність у здоров'ї та освіті,
а нерівність у доходах майже не впливає на нього. ДЛР за
2014 рік присвячений розгляду проблем вразливості через
призму людського розвитку. У ньому виявлені структурно
вразливі групи людей, які більше піддані ризикам, ніж інші,
внаслідок історичних причин або несправедливого став�
лення до них збоку інших членів суспільства. Серед ук�
раїнських науковців, які за останні роки опублікували мо�
нографії з питань людського розвитку та реабілітації
інвалідів слід назвати Верховод І.С., Гаврюшенко Г.В., За�
ярнюк О.В., Коляденко Н.В., Красномовець В.А. У своїх пра�
цях вони розробили підходи щодо розуміння сутності та
процесу соціально�професійної реабілітації інвалідів, а та�
кож підходи до розрахунку інтегрального індексу людсь�
кого розвитку інвалідів та оцінювання ефективності профес�
ійної реабілітації інвалідів на регіональному рівні. Проана�
лізували динаміку та структуру інвалідності в Україні, про�
фесійної підготовки, створення робочих місць для інвалідів,
працевлаштування та зайнятості. Розглянули чинну систе�
му професійної реабілітації інвалідів в Україні, виявили ос�
новні проблемні питання, що перешкоджають її ефектив�
ному функціонуванню, розробили пропозиції щодо удос�
коналення її інституціонального та фінансового забезпечен�
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Таблиця 1. Особливості вищої освіти інвалідів у зарубіжних країнах

Джерело: складено автором за [7—17].

№ Країна Особливості
1 Канада - навчається найбільша кількість студентів з особливими потребами (1/2–6% в залежності від провінцій); 

- є першою країною, яка до своєї Конституції включила положення про рівні права інвалідів; 
- застосовуються спеціальні технічні засоби та індивідуальні програми; 
- розвиток електронного навчання; 
- розроблення інклюзивних навчальних планів і програм, політики й послуг, навчального обладнання, методів навчання та методологію 
оцінювання; 
- інституційна політика, яка включає: надання житла на період навчання; підтримку адаптивних технологій; оцінку потреб; координацію 
допоміжних послуг (записувачі, переписувачі, тьютори, стратеги, репетитори, сурдоперекладачі); консультації щодо кар’єри; надання 
інформації щодо доступності кампусу (фізичної), абітурієнтів, фінансування, пов’язаного з інвалідністю, працевлаштування та 
направлення на роботу; особливе забезпечення іспитів (додатковий час, кімнати, що не відволікають увагу, переписувачі, комп’ютери, 
усні іспити); посередницьку допомогу тощо 

2 США − концепція рівноправності в освіті; 
− освіта розглядається як суспільне благо, що потребує надання всім рівних можливостей у доступі до цієї соціальної цінності; 
− метод спільних консультацій; 
− розроблення індивідуального навчального плану (ІНП); 
− окрім майстер-класів, також успішно застосовуються такі прийоми: консультування, експрес-метод обміну інформацією, бесіди, семінари і т. д. 

3 Італія − з кінця 60-х років ХХ століття інтеграція людей з обмеженими можливостями в освітню систему Італії регламентується на 
законодавчому рівні; 
− будь-яка державна чи недержавна (приватна, муніципальна, регіональна) школа в Італії, яка має право на здійснення освітньої 
діяльності, зобов’язана брати на навчання усіх осіб з особливими потребами навіть із важкими порушеннями. Відмова надавати освіту 
учням з особливими потребами передбачає кримінальну відповідальність для керівництва школи; 
− на основі діагнозу вчителі, члени сім’ї дитини та представники соціальних служб, які опікуються дитиною, розробляють індивідуальний 
навчальний план (ІНП). Індивідуальний навчальний план містить короткий виклад процесів реабілітації, соціалізації і дидактичних проектів; 
− дітей із порушеннями зору навчає спеціальний викладач, який володіє рельєфно-крапковим шрифтом Брайля; для слабочуючих дітей 
обов’язковою є наявність викладача, який уміє читати по губах; 
− безкоштовне транспортування від будинку дитини з особливими потребами до приміщення школи і у зворотному напрямку; 
− за кожним неповноправним студентом повинні бути закріплені «опікуни» – студенти старших курсів, які готові допомагати у 
подоланні організаційних труднощів та змісту курсу навчання вищої школи; адміністрація університету повинна гарантувати відсутність 
архітектурних бар’єрів та помічників для пересування осіб в інвалідних візках 

4 Франція − базується на керівних принципах основних міжнародних документів про освіту, прийнятих ООН та ЮНЕСКО; 
− обов’язкова освіта дітей з психофізичними вадами; 
− систематичний доступ до загального права осіб з обмеженими можливостями на всіх рівнях соціального життя: доступ до шкільної 
освіти, професійної підготовки, зайнятості, житла і транспорту, культури і дозвілля тощо. 

5 Австрія − у спеціальних закладах країни навчаються лише діти зі значними порушеннями слуху, зору та інтелекту; 
− функціонують центри спеціальної освіти, які несуть відповідальність за навчання дітей з особливими потребами в масових 
загальноосвітніх закладах і координують роботу всіх фахівців, залучених до цього процесу; 
− спеціалісти цих центрів діагностують дітей, консультують вчителів, надають навчально-методичну допомогу спеціальним педагогам і 
батькам учнів з порушеннями розвитку, проводять семінари та тренінги з підвищення кваліфікації, співпрацюють з адміністративними 
місцевими службами, медичними центрами тощо; 
− розроблялася індивідуальна навчальна програма, яка передбачала надання психолого-педагогічної допомоги; 
− розроблена експериментальна програма чотирьох моделей інтегрованого навчання 

6 Швеція − затверджено нормативно-правовий документ під назвою Навчальний План, який означає новий стратегічний напрям освітньої 
політики держави; 
− функціонує лише чотири типи спеціальних шкіл: для дітей з помірною розумовою відсталістю, з легкою розумовою відсталістю, з 
труднощами в навчанні та для дітей з комплексними порушеннями; 
− функціонування Центрів дитячої реабілітації, співробітники яких надають необхідну допомогу дітям з обмеженими можливостями; 
− надання підтримки сім’ям дітей з особливостями розвитку та освітнім закладам, де вони навчаються; 
− враховуючи проведення курсів підвищення кваліфікації педагогів та асистентів педагогів, батьків та всіх фахівців, які задіяні в 
освітньому процесі 

7 Велика 
Британія 

−  3 основні складові: розширення доступу до освіти, інтеграція, інклюзія; 
− надання психолого-педагогічної підтримки батькам дітей з обмеженими функціональними можливостями шляхом інформування та 
консультацій; 
− принцип безбар’єрності, вдосконалення способів організації інклюзивної освіти для полегшення процесу навчання дітям з 
обмеженими функціональними можливостями; 
− є державний секретар, який регулює питання освіти; 
− активна діяльність громадських об’єднань, спілок, асамблей, ініціативних груп в інтересах дітей з обмеженими функціональними 
можливостями;  
− поступове напрацювання методик, перенесення досвіду з одного освітнього рівня на інший 

8 Німеч-
чина 

− професійне супроводження абітурієнта в питанні вибору професії та навчального закладу; 
− заочне навчання; 
− навчальні матеріали доставляють поштою; індивідуальне обслуговування здійснюється в навчальних центрах або по телефону, 
електронною поштою, а в особливих випадках - при домашньому відвідуванні; 
− студентський гуртожиток, де враховані потреби людей з фізичними обмеженнями здоров’я;  
− комп’ютерні класи також мають спеціально обладнані робочі місця з роздільною клавіатурою; збільшеними або зменшеним 
клавішами, посиленою глибиною натиску тощо; 
− кожній аудиторії передбачені диктофонні пристрої 

9 Росія − роль сім'ї та громадських організацій у спільній роботі з вузами і іншими суб'єктами навчального процесу; 
− ряд центральних вузів приймає інвалідів на групове та індивідуальне навчання, розширюється кількість спеціальностей; 
− чотири основні напрями діяльності вузів у цій галузі: спеціальні відділення в вузах; спеціалізовані вузи для інвалідів; центри 
підготовки інвалідів для вступу до ВНЗ; центри психолого-педагогічної допомоги інвалідам, які навчаються у ВНЗ; 
− створення відповідної архітектури будівель і аудиторій, дверних прорізів і сходів, меблів та обладнання, облаштованості їдалень, 
бібліотек і туалетів, наявності кімнат відпочинку і стільців у коридорах, медичних кабінетів, необхідних для повсякденних потреб 
деяких студентів інвалідів; 
− викладачі роблять акцент на позитивній ролі інтеграції для особистісного зростання студентів не інвалідів. Студенти з інвалідністю, в 
свою чергу, отримують великі можливості соціального досвіду в інтегрованому середовищі 
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ня. Однак на цей час вченими приділено недостатньо уваги
вивченню зарубіжного досвіду з питань забезпечення про�
фесійної реабілітації інвалідів, який може бути корисним у
вирішенні нагальних проблем людей з особливими потре�
бами в Україні.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — проаналізувати зарубіжний досвід забез�

печення людського розвитку для інвалідів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вперше прояв піклування про інвалідів на державному

рівні був здійснений королем Франції Людовіком XIV, який
у 1671 році наказав збудувати Дім Інвалідів у якості при�
тулку для ветеранів своїх війн. У кінці 17 століття там меш�
кало 4000 ветеранів, які після реабілітації та необхідної пе�
репідготовки працювали у швацькій та гобеленній майстер�
нях, а також розмальовували гравюри. У наш час Дім
Інвалідів має статус державного військового шпиталю та
продовжує традиції, закладені Людовіком XIV. Окрім цьо�
го, в країні функціонують різноманітні організації, що опі�
куються проблемами людей з інвалідністю та створені не�
обхідні умови для забезпечення можливостей людського
розвитку інвалідів.

В Україні теж існують подібні ініціативи, однак поки
вони носять поодинокий характер і висуваються на місце�
вому рівні. Так, на цей час в Південній Україні функціонує
лише один Одеський центр соціально�професійної реабілі�
тації для осіб старше 18 років. Центрів фізичної реабілітації
для дорослих в Південному регіоні на сьогодні не існує. У
зв'язку з втратою Криму, де знаходилась більшість найроз�
винутіших реабілітаційних центрів та з припиненням функ�
ціонування Євпаторійського міжрегіонального центру про�
фесійної реабілітації інвалідів, Південь України залишився
без відповідних центрів. Інші центри, які є в Україні знахо�
дяться дуже далеко, що зменшує можливість їх відвідуван�
ня особами з інвалідністю. Так, у поточному році відповідні
центри інших регіонів змогли відвідати лише 11 осіб з Ми�
колаївської області.

Розглянемо особливості вищої освіти інвалідів у різних
країнах (табл. 1).

Отже, спільними рисами вищої освіти для дітей інвалідів
у більшості країн є: зміни в політиці країн, щодо людей з
обмеженими можливостями; зростає державне заступниц�
тво по відношенню до дітей�інвалідів; професійна реабілі�
тація людей з обмеженими можливостями є одним з най�
важливіших завдань в політиці кожної країни та їх комп�
лексної реабілітації, успішне проведення якої дозволяє
підвищити рівень життя інвалідів; інноваційне оснащення ар�
хітектури будівель і аудиторій, дверних прорізів і сходів,
меблів та обладнання, облаштованості їдалень, бібліотек і
туалетів, наявності кімнат відпочинку і стільців у коридо�
рах, медичних кабінетів, необхідних для повсякденних по�
треб студентів інвалідів; реалізація державних проектів та
цільових програм; розроблення інклюзивних навчальних
планів і програм, індивідуальних методів навчання та мето�
дологію оцінювання; допомога при навчанні та працевлаш�
туванні.

У зарубіжних країнах діють численні Програми і про�
екти, спрямовані на підтримку та реабілітацію інвалідів, за�
безпечення можливостей їх людського розвитку (табл. 2).

Отже, програми і проекти стосовно вищої освіти для
інвалідів різняться за своєю сутністю, цільовим призначен�
ням, обсягами фінансування та термінами дії. Частіше вони
спрямовані на забезпечення: здобуття ефективної освіти
людьми з обмеженими можливостями, побудову взаємозв�
'язків дитини з мікро� і макросередовищем, розвиток її збе�
режених психофізичних можливостей здійснюється шляхом
розширення сфери спілкування та організації її професій�
ної підготовки.

ВИСНОВКИ
Основні завдання, які поставлені та виконуються зару�

біжними країнами у галузі вищої освіти для інвалідів зво�
дяться до: забезпечення конституційних прав інвалідів на
профорієнтацію, освіту, професійне навчання; широке спри�
яння інтеграції інвалідів у суспільство; створення сприят�
ливих умов для фізичного, психічного і духовного розвитку
дітей�інвалідів, забезпечення їх правового і соціального за�
хисту; психологічна адаптація дітей�інвалідів у суспільстві
та формування у населення позитивного ставлення до
інвалідів; забезпечення освіти і фахової підготовки дітей�

інвалідів з метою їхньої підготовки до трудової діяльності,
самообслуговування, самозабезпечення і сімейного життя;
розроблення і вдосконалення системи функціонування
освітніх закладів різних форм власності з метою інтеграції
інвалідів у навчальний процес; розроблення системи фінан�
сової підтримки і кредитування освіти дітей�інвалідів та
членів їхніх сімей; здійснення заходів щодо профілактики
девіантних форм поведінки серед дітей�інвалідів; здійснен�
ня інформаційної профілактичної роботи серед населення
з метою запобігання інвалідності та процесам депопуляції;
підтримка і реалізація наукових розробок, спрямованих на
розв'язання актуальних проблем освіти інвалідів; забезпе�
чення дітей�інвалідів підручниками, навчальними посібни�
ками та іншими засобами навчання.

З поширенням у світі нових інформаційних і технічних
засобів постачання навчального матеріалу, насамперед з
появою Інтернет, у навчальних закладах різних типів скла�
лися передумови появи і розвитку нового напряму в освіті
— дистанційного навчання для студентів з особливими по�
требами, розробки державних програм та проектів, що грун�
туються на комп'ютерних і телекомунікаційних технологі�
ях. Розробкам дистанційного навчання в зарубіжних краї�
нах приділяється належна увага в педагогічній теорії та
практиці, зокрема проблемам його сучасного стану та пер�
спективам розвитку, педагогічному та інформаційному за�
безпеченню.

Дослідження становлення та розвитку системи вищої
освіти за кордоном показало, що цей розвиток зумовлений
національними традиціями і високими показниками в галузі
освіти, а також широким визнанням ідей дистанційного на�
вчання, має інноваційний тип спрямування.

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на роз�
робки методичного та практичного інструментарію забез�
печення вищої освіти для інвалідів на рівні світових стан�
дартів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з основних цілей економіки України на сьо�

годні є досягнення економічного зростання і повної зай�
нятості; покращення життєвих стандартів широких
верств населення; стабільність рівня цін, зовнішньоеко�
номічна рівновага тощо. Досягнення цих цілей значною
мірою пов'язане зі станом справ та перспективами роз�
витку малого та середнього бізнесу.

У нашій державі розвиток малого та середнього
бізнесу зазнає певних труднощів, які обумовлені не
тільки існуючим законодавством, що не створює сприят�
ливих умов для такої діяльності, а й тим, що контингент,
зайнятий у цій сфері, як правило, не має необхідних еко�
номічних та юридичних знань, без яких неможливе про�
ведення серйозних маркетингових досліджень, прий�
няття обгрунтованих рішень з проблем, пов'язаних зі
збутом товарів і послуг, а також виробленням ефектив�
ної стратегії і тактики для ведення конкурентної бо�
ротьби з великими компаніями.
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUBSTANTIATION OF THE FRANCHISE SYSTEM AS A TOOL
FOR SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN THE REGION

У статті розглядається сутність та особливості функціонування та розвитку франчайзингу в Україні.

Франчайзинг є елементом підтримки малого та середнього бізнесу а також дієвим важелем взаємодії веb

ликого і малого бізнесу в Україні. Франчайзингова система — це взаємовигідне партнерство, бо малий

бізнес вирішує проблему фінансування в період свого становлення, а великий бізнес отримує можливість

знизити витрати та наявні ризики. Визначено основні складові франчайзингової мережі, та наведені підхоb

ди до її ефективної побудови. Розглянуто такі складові франчайзингової мережі як франчайзингова сисb

тема та франчайзинговий договір. Запропоновано методику побудови ефективного франчайзингу в дерb

жаві.

The article examines the nature and characteristics of functioning and development of franchising in Ukraine.

Franchising is an element of support for small and medium businesses as well as an effective instrument for

cooperation between large and small business in Ukraine. Franchising is a system of mutually beneficial

partnership, since a small business solves the problem of funding in the period of its establishment and big

business gets an opportunity to reduce costs and risks. The main components of the franchise business network

are defined, and new approaches to its effective development are indicated. Particular attention was paid to the

franchise network components such as franchise business system and a franchise agreement. New approaches

to building a successful franchise system in the country are proposed for consideration.

Ключові слова: франчайзинг, франчайзингова система, франчайзингова мережа, франчайзі, малий бізнес.
Key words: franchising, franchise system, franchise network, the franchisee, small business.

За таких обставин малі підприємства все більше
прагнуть перетворитися з конкурентів у партнерів ве�
ликих підприємств, забезпечуючи собі тим самим більш
сприятливі умови не тільки для входження у відповід�
ний сектор ринку, а й для виживання в ньому.

Одним із сучасних видів партнерського бізнесу є
система франчайзингу, в якій велика фірма створює
свою власну внутрішню інфраструктуру, що охоплює всі
сфери бізнесу компанії та дозволяє надавати партнерам
підтримку в конкурентній боротьбі, створенні нового
бізнесу, виході на нові рівні ринку.

Саме така ситуація сприяє розвитку франчайзингу
та його все більшого поширення і потребує вироблення
комплексного знання про нього.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми економічної сутності франчайзингу, взаємодії

на його основі великого та малого бізнесу аналізуються як в
зарубіжній, так і вітчизняній економічній літературі.
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Проблеми франчайзингу широко розглядалися в
працях таких вчених, як В. Грицишин, Л. Сімс, К. Зоі�
дов, Дж. Стонер, І. Рикова та ін.

Однак, незважаючи на високий ступінь розробки
теорії і практики системи франчайзингу, недостатньо
опрацьовані питання сутності розглянутої системи в
процесі контролю попиту великим бізнесом з викорис�
танням можливостей малого бізнесу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження сутності франчайзин�

гу як процесу взаємодії підприємств великого та мало�
го бізнесу в сфері торгівлі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Франчайзинг є вдалою моделлю зростання для ба�
гатьох видів бізнесу, що розв'язує проблеми забезпе�
чення високих темпів розширення, подолання дефі�
циту фінансування та пошуку мотивованого персона�
лу.

Залучаючи кошти франчайзі, франчайзер компенсує
нестачу капіталу й знижує ризики запозичення. Залу�
чаючи підприємців для оперативного управління роз�
дрібними точками, франчайзер отримує мотивованих
менеджерів, що вклали власні гроші й керують своєю
справою [1, с. 1—18]. Досвід свідчить, що хороших фран�
чайзі знайти простіше, ніж хороших найманих менед�
жерів.

Ще важливіше — потенційна можливість відриву від
конкурентів. Наприклад, МакДоналд свого часу став
лідером ринку, насамперед саме завдяки тому, що роз�
вивався набагато швидше за конкурентів [2, с. 42]. А
франчайзингова мережа (далі — ФМ) ТНК�Україна по�
сіла лідерські позиції на українському ринку нафтоп�
родуктів здебільшого завдяки розвитку своєї джоб�
берської мережі [3, с. 3—20].

За багатьма оцінками, Україна знаходиться на по�
розі франчайзингового буму. Водночас специфіка ук�
раїнського бізнесу накладає свій відбиток на цю модель
зростання. Щоб зробити його стабільним і здоровим,
франчайзеру треба потурбуватися про дотримання
стандартів і захист своєї моделі бізнесу.

Далеко не будь�який бізнес підходить для органі�
зації франчайзингу.

Існує ряд особливих вимог, які повинні бути вико�
нані для того, щоб визначити можливість створення
франчайзингової системи (далі — ФС):

— для забезпечення впевненості франчайзі, що вони
вкладають кошти в життєздатний бізнес, необхідно, щоб
пропоновані товари та/або послуги пройшли поперед�
ню перевірку на практиці;

— товари та/або послуги повинні мати помітні ха�
рактеристики та відмінності, підтримуватись товарним
знаком або торговельною маркою, яка добре відомі в
секторі бізнесу потенційного франчайзі;

— процеси й системи, які франчайзер передає фран�
чайзі, для успішного тиражування незмінного іміджу
підприємств у всіх торговельних точках повинні бути
простими, легкими в освоєнні, не вимагати тривалого
часу для введення в експлуатацію;

— прибуток повинний бути таким, щоб забезпечити
і франчайзеру, і франчайзі необхідний рівень заробітку
та доходів з інвестицій.

Мають значення і наступні додаткові критерії:
— повинен бути створений механізм забезпечення

постійної технічної підтримки й допомоги, а також роз�
витку бізнесу ФМ;

— повинна існувати достатня кількість франчайзі,
що відповідає бізнес�планам потенційного франчайзе�
ра.

Аналізуючи переваги франчайзингової мережі пе�
ред корпоративною, важливо відповісти на питання: що
є кращим: франчайзинг чи корпоративна мережа.

Відповідь на це запитання значною мірою залежить
від виду бізнесу й передбачає врахування галузевої спе�
цифіки. Крім того, часто спочатку будується корпора�
тивна мережа, потім — ФМ, після чого ці формати спів�
існують.

Нарешті, і корпоративний, і франчайзинговий фор�
мати мережі потребують:

— відомої і сильної торгової марки;
— хорошого документування формату;
— бізнес�процесів, які легко відтворюються;
— впевненої якості продукту;
— достатньої прибутковості.
Тому основні відмінності знаходяться в площині

управління цими системами.
Про переваги франчайзингу для забезпечення випе�

реджального зростання свідчать численні приклади.
З юридичного погляду, бізнес франчайзі незалеж�

ний, а управління ФМ — це управління партнерськими
відносинами, а не власними активами та персоналом, при
цьому основна перевага франчайзингу водночас стає
головною трудністю.

Швидке розширення партнерської мережі створює
небезпеку зниження стандартів обслуговування і зав�
дання шкоди репутації франчайзинговому підприємниц�
тву або його торговим маркам. В Україні стандарти
обслуговування насамперед можуть знижуватися за ра�
хунок прагнення франчайзі підвищити рентабельність
точок роздрібного обслуговування чи продажу.

Система контролю в цій ситуації стає гарантом успі�
ху ФМ та бізнес�моделі загалом, наприклад широко�
відомі зусилля ТНК�Україна щодо контролю якості па�
лива у джобберській мережі.

Франчайзер частіше за все не може віддавати роз�
порядження франчайзі, на виконання тих чи інших дій
їх треба переконувати. Це особливо складно в ситуації
вдосконалення бізнес�формату і призводить до усклад�
нення перетворень, необхідних при змінах вподобань
споживачів і конкурентної ситуації [4, с. 152].

Методичні підходи до формування ефективної кон�
цепції франчайзингу складаються з двох кроків — ана�
лізу та оцінки.

Франчайзер аналізує свій бізнес�простір з метою
отримання відповіді на головне питання — чи можна
застосувати франчайзинг в запропонованих ідеї, кон�
цепції, товарі або послузі.

Негативна відповідь повинна ставити перед підприє�
мствами питання про обрання іншого інструменту стра�
тегічного розвитку.

Позитивна відповідь приводить до необхідності
формування вхідних параметрів бізнес�концепції за
допомогою відповідей на питання:

— Чи буде "середній" споживач платити за товар або
послугу?

— Який характер конкуренції у певному ринковому
просторі?

— Чи унікальний товар або послуга, чи заповнить
він дефіцит на ринку?

— Яка орієнтована собівартість товару або послу�
ги?

— Які витрати часу й ступінь ризику залучених
коштів?

Отримані відповіді є відправною крапкою для пере�
ходу до визначення послідовності використання ефек�
тивної франчайзингової стратегії.

Відправною точкою для побудови і використання
ефективної франчайзингової стратегії є аналіз власних
переваг та недоліків, головна мета якого полягає в зна�
ходженні тих переваг використання франчайзингу як
інструмента стратегічного розвитку підприємництва, які
сприятимуть подоланню слабких сторін франчайзинго�
вого підприємництва.

У свою чергу, виявлення слабких сторін діяльності
підприємництва є метою проведення аналізу діяльності
підприємництва, для чого потрібно спочатку створити
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математичну модель підприємств з використанням ре�
зультатів аналізу стратегічних цілей ФМ, потім до отри�
маних показників діяльності підприємництва застосу�
вати аналіз фінансового стану.

За таких умов, алгоритм побудови ФМ передбача�
тиме такі дії:

— створення стійкої репутації товарного знака чи
торгової марки;

— створення якісного, конкурентоспроможного і
диференційованого продукту;

— забезпечення захисту бізнес�формату, товарно�
го знака чи торгової марки;

— відпрацювання бізнес�процесів і забезпечення
їхньої максимальної простоти, легкості в освоєнні й
запровадженні в експлуатацію;

— документування бізнес�процесів, вимог до роз�
дрібної точки і потенційних франчайзі;

— розробка систем навчання, супроводу запуску й
технічної підтримки франчайзі;

— забезпечення механізму кредитування франчайзі
банками (за фондомісткості бізнес�формату);

— розробка типового франчайзингового договору;
— відбір франчайзі, укладання договорів, запуск

нових точок;
— управління відносинами з франчайзі;
— підтримка бізнесу франчайзі та контроль за дот�

риманням бізнес�формату лежать за межами нашого
дослідження та виконуються за допомогою широко
відомих методичних підходів [6, с. 31—34; 7, с. 14—21].

Створення моделі утворення доходу, яка забезпе�
чувала б прийнятний рівень прибутковості для франчай�
зера і франчайзі, можливо виконати за допомогою ма�
тематичних моделей франчайзера та франчайзі, якщо
задати необхідну вхідну інформацію щодо коефіцієнтів
моделей та обсягів фінансових потоків.

Варіюючи чисельність франчайзі та керовані пара�
метри моделі, можливо визначити бажану чисельність
франчайзі, бажані обсяги та структуру фінансових вип�
лат франчайзі, необхідну структуру ФП та межі під�
тримки франчайзі.

Визначення розміру початкового внеску та регуляр�
них відрахувань від франчайзі має істотне значення для
всієї подальшої діяльності щодо створення ФМ, тому
помилки можуть бути фатальними.

Збільшення відрахувань може позитивно впливати
на фінансовий стан франчайзера, але перевищення межі
"здорового глузду" може привести до різкого знижен�
ня зацікавленості потенційних франчайзі, які або не
мають достатніх коштів на початок діяльності, або осте�
рігаються збитків при роботі за пропонованими бізнес�
схемами.

Зменшення відрахувань може значно підвищити за�
цікавленість потенційних франчайзі та суттєво розши�
рити ФМ, але можливі проблеми фінансування діяль�
ності мережі, що може ставити під загрозу її існування.

Віднайти розумний компроміс між вказаними на�
слідками — це завдання для багатокрокового "програ�
вання" математичної моделі ФМ та визначення її мож�
ливого фінансового стану. Такі операції можуть вико�
нуватися автоматизовано інформаційною системою з
метою знаходження оптимальних параметрів моделей
[5, с. 130].

Отримана чисельна інформація є підставою для роз�
робки бізнес�плану та бюджету ФМ.

Використання даного методичного забезпечення
дозволить забезпечити оптимальність управляючих дій
щодо розвитку ФМ на основі обраної стратегії, яка буде
забезпечуватися відносно заданих критеріїв та постав�
лених цілей малого бізнесу, тому є важливим питання
постановки цілей розвитку малого бізнесу, розробки
критеріїв ефективності та визначення обмежень зас�
тосованих моделей, методів та концепцій.

Система зворотних зв'язків, що використана в за�
пропонованих методах, дає гарантію впевненого розвит�

ку малого бізнесу саме за тією стратегією, яку було обра�
но особою, що приймає рішення.

Франчайзингова схема побудови й оптимізації дис�
трибуції має свої бізнес�ризики.

Франчайзинг як система ведення бізнесу створює
сприятливі передумови малому бізнесу в користуванні
можливостями великих корпорацій. Але франчайзинг
може розвиватися тільки на основі успішного бізнесу, і
його не слід розглядати як засіб, спрямований на по�
ліпшення справи, яка розвалюється.

Методичні підходи виявлення складових ефектив�
ної ФС, що включає компоненти ФС та взаємини фран�
чайзер — франчайзі.

Основними складовими моментами ФС є: успішне
здійснення пробного проекту; відбір франчайзі; підго�
товка франчайзингового договору; підготовка посібни�
ка з франшизи; постійна підтримка.

Необхідно враховувати значні витрати, які потрібні
на самих ранніх стадіях розвитку системи, особливо це
стосується часу, кадрів та інших ресурсів.

Здійснення щонайменше одного пробного проекту
є необхідною складовою розвитку ФС, яка безпосеред�
ньо передує продажу франшиз.

Мета цього заходу полягає в тому, щоб як можна
точніше змоделювати передбачувану ФМ, що дозволить
отримати ясне уявлення майбутньої роботи, виявити
проблеми та вжити необхідних заходів для їх подолан�
ня, а також визначити, чи варто взагалі продовжувати
займатися розвитком ФС. Хоча пробні точки і надають
цінну інформацію, але, оскільки в них звичайно працю�
ють співробітники підприємств, за їх допомоги навряд
чи можна перевірити два найважливіших фактори, які
визначають успіх франчайзингового бізнесу:

— наскільки добре франчайзі підходить для цієї
справи та відданий йому;

— як будуть складатися взаємини "франчайзер —
франчайзі".

Для того щоб компенсувати первісний недолік дос�
віду при виборі франчайзі, франчайзеру звичайно ре�
комендується скласти опис "ідеальних" франчайзі.

На практиці це важко здійснити на ранніх стадіях
роботи ФС, але згодом франчайзери досвідченим шля�
хом довідаються, якими характеристиками повинні во�
лодіти франчайзі. Також важливо вирішити, як і де ого�
лосити про набір кандидатів і які процедури відбору
використати.

Двома основними документами з франшизи є по�
сібник із франшизи та франчайзинговий договір. По�
сібник містить докладні інструкції та поради франчайзі
щодо ведення справи. ФД визначає формальні відноси�
ни між франчайзером і франчайзі, докладно і конкрет�
но формулює обов'язки франчайзі.

Схематично склад методичного забезпечення щодо
визначення ефективності впровадження ФМ представ�
лено на рисунку 1.

У франчайзинговому договорі визначені три види
фінансових виплат, які франчайзі сплачує франчайзе�
ру: первинний внесок, який головним чином покриває
витрати франчайзера по організації малого бізнесу
франчайзі; постійна плата "за адміністративні послу�
ги"; "податок", який направляється на маркетинг і рек�
ламу.

У франчайзинговому договорі визначені три види
фінансових виплат, які франчайзі сплачує франчайзе�
ру: первинний внесок, який головним чином покриває
витрати франчайзера по організації малого бізнесу
франчайзі; постійна плата "за адміністративні послуги";
"податок", який направляється на маркетинг і рекламу.

Дві останні сплати обчислюються у вигляді відсот�
ку з торгового обігу франчайзі. Плата за адміністративні
послуги варіюється в широкому діапазоні від 5,5% (в
сфері громадського харчування і готелів) до 9,6% (сфе�
ра транспортних послуг) залежно від обсягу підтримки
та розміру прибутку.
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Франчайзер може разом із цим або замість цього
поставляти франчайзі товари з націнкою. Деякі фран�
чайзери використовують цей варіант як основне дже�
рело доходу та стягують дуже низьку плату за адміні�
стративні послуги. В середньому різні постійні платежі,
що їх збирають франчайзери, по оцінках фахівців ста�
новили 8,9% товарообігу франчайзі.

Ще однією складовою франчайзингу як системи ве�
дення бізнесу є визначення типу й обсягу постійної
підтримки, необхідної для ФМ. Підтримка може охоп�
лювати різні аспекти роботи, бо надання допомоги на
місцях співробітниками підприємств франчайзера, по�
стійна програма навчання для франчайзі, розробка но�
вих товарів і систем і відновлення посібника з франши�
зи. Не в останню чергу підтримка містить у собі пост�
ійний моніторинг ринку на користь франчайзера й фран�
чайзі.

Дані по США показують [8, с. 444], що по мірі роз�
витку ФС створюється все більше комплексних фран�
чайзингових підрозділів всередині мережі. Успішні
франчайзі, які досягли успіху в деяких секторах еконо�
міки, прагнуть до розширення, створюючи додаткові
торгові точки в того ж франчайзера. При цьому фран�
чайзі, які керують такою міні�мережею всередині ФМ,
порушують питання про повноваження, що може не�
сприятливо позначитися на всій ФМ.

У результаті деякі франчайзери накла�
дають суворі обмеження на кількість торго�
вих точок, якими може володіти один фран�
чайзі.

З іншого боку, існують франчайзери, які
розглядають такі комплексні франчайзин�
гові підрозділи, як суттєві заходи забезпе�
чення розвитку ФМ зсередини за умови, що
франчайзі працює на досить високому рівні
та має управлінські здатності.

Етап розвитку вже побудованої ФС ха�
рактеризується швидким зростанням об�
сягів продаж регіональних франчайзі і роз�
ширенням ринків збуту. У цей період при�
буток стає максимальним. Залежно від
темпів приросту кількості нових франчайзі
за проміжок часу на даному етапі можли�
вий три основні варіанти розвитку франчай�
зингу: динамічне, лінійне і лавиноподібне.

При першому варіанті, характер розвит�
ку ФМ залежить від вибору стратегії рек�
ламної кампанії. Організація масованої рек�
ламної кампанії з одночасним проведенням
великої інформаційно�роз'яснювальної ро�
боти дозволить франчайзеру залучити в си�
стему велику кількість потенційних фран�
чайзі. Причому наступне зниження залуче�
ної за одиницю часу кількості франчайзі
може служити орієнтиром для початку зни�
ження рекламних витрат і переходу до
підтримуючої реклами на рівні створеного
рекламного фонду.

Лінійний характер розвитку франчайзе�
ра формуватиметься у тому випадку, коли
кошти, що виділяються на рекламу, витра�
чатимуться рівномірно протягом всього пе�
ріоду розвитку.

Недостатня увага до рекламної політи�
ки сприятиме розвитку франчайзера по тре�
тьому варіанту. Мала кількість залучених в
систему франчайзі не забезпечить необхід�
ного притоку капіталу і зажадає перегляду
рекламного бюджету для виходу на запла�
нований рівень продажів.

Для успішної реалізації франчайзинго�
вої моделі вже при формуванні ФС необхі�
дно потурбуватися про якісне управління
ФМ, яке передбачає:

— управління відбором франчайзі;
— створення партнерських франчайзингових дого�

ворів;
— управління відносинами.
При відборі перших франчайзі керуватися в основ�

ному доводиться досвідом і чуттям. З накопиченням
досвіду роботи ФМ вимоги до потенційних партнерів
мають уточнюватися й формалізуватися.

Успішність роздрібного бізнесу здебільшого визна�
чається розташуванням торгових точок. Найчастіше на�
явність у підприємців прав власності чи довгострокової
оренди на приміщення робить їх привабливими як по�
тенційних франчайзі.

У ситуації конкуренції ФМ у виграшному положенні
виявляється той, хто зможе запропонувати франчайзі
кілька бізнес�форматів галузевого бізнесу на вибір,
підтримку в отриманні банківських кредитів, сприяння
в лізингу обладнання, маркетингову підтримку торго�
вої марки [9, с. 201—207].

Досвід роботи в галузі (за винятком радянського)
цінується всіма франчайзерами та аналізується на етапі
відбору.

Деякі франчайзери вимагають фінансову історію за
кілька років. Досвід роботи з місцевими дозвільними
системами особливо актуальний у вітчизняних бізнес�
реаліях, іноді саме необхідність узгодження стає пере�

Рис. 1. Методичне забезпечення щодо визначення ефективності
впровадження франчайзингової мережі
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шкодою для швидкого розширення
бізнесу.

Особисті якості підприємця мають
відповідати профілю бізнесу. Загальни�
ми вимогами є комунікабельність та
організованість. Оскільки ефективність
всієї системи грунтується на вмотивова�
ності персоналу, важливе не просто ба�
жання заробити гроші, а передусім за�
хоплення бізнесом, позитивне налашту�
вання на співпрацю.

Чим жорсткіші вимоги до франчайзі,
тим повільніше розвиватиметься ФМ.
Чим менш суворі критерії застосовують�
ся при відборі, тим вища ймовірність
конфліктів при управлінні відносинами.
В будь�якому разі обов'язкове ретельне
ставлення до формування критеріїв
відбору і до самої процедури відбору
партнерів для ФМ.

Встановлено, що особливостями
франчайзингового договору є їх трива�
лий термін дії, стандартні умови для різних франчайзі
та докладна регламентація всіх сторін партнерських
відносин.

Виявлено 14 типових розділів франчайзингового
договору для створення франчайзингової мережі згідно
з обраною нами стратегією (табл. 1).

ФД обмежує незалежність і франчайзера, і франчайзі.
Ризики для франчайзера полягають в тому, що репутація
бізнесу (товарних знаків, торгових марок) залежить від
бізнес�поведінки партнерів; виникає небезпека витоку
конфіденційної інформації про бізнес�формат. Для фран�
чайзі існують ризики невірогідності попередньої інфор�
мації про бізнес�формат, прийняття в процесі спільної
роботи рішень, що не враховують інтереси франчайзі.

Було встановлено, що частково знизити ці ризики
покликане законодавство про франчайзинг. Однак го�
ловним чином завдання регулювання відносин та зни�
ження ризиків вирішується ФД, тому ФД має бути роз�
роблений дуже ретельно із залученням юристів і кон�
сультантів, які практикують з франчайзинговою модел�
лю бізнесу.

ВИСНОВКИ
Отже, на сьогодні франчайзинг є тією дієвою сис�

темою, яка допомагає не тільки "виживати" малому та
середньому бізнесу, але й дає йому нові великі перспек�
тиви розвитку, шляхом побудови дієвої франчайзинго�
вої мережі. Управління децентралізованою ФМ є не�
можливим без дотримання обов'язкових жорстких ви�
мог, наприклад, до якості та задоволення клієнтів. Ре�
путація точок створюється за рахунок репутації ФМ,
проте репутація ФМ руйнується, якщо падає репутація
точок.
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№ Розділи франчайзингового договору 
1 Визначення інтелектуальної власності франчайзера: торговий знак, ноу-хау, 

спеціальні деталі виробничого процесу, торгові й виробничі секрети та інша 
конфіденційна інформація 

2 Виплати: первинний внесок, сервісний внесок за використання товарного знака, що 
регулярно оцінюється, виплати до рекламного фонду, внески за додаткові послуги. 
Терміни й умови оплати 

3 Передача ділової й технічної інформації через систему навчання й підтримки
4 Документація всіх правил і положень, єдиних для всієї франчайзингової системи
5 Методи контролю якості, дотримання стандартів і оцінки роботи франчайзі
6 Постійна підтримка: підвищення кваліфікації, підтримка в управлінні й оперативні 

послуги на вимогу 
7 Підтримка централізованого постачання і сприяння в отриманні знижок
8 Конкурсні умови для тих франчайзі, які хочуть володіти більш як однією франшизою
9 Надання захищеної території для франчайзі
10 Умови продовження й розірвання угоди
11 Зобов’язання франчайзі щодо первинної купівлі обладнання, меблів, інвентарю й 

вивіски 
12 Обмеження на використання франчайзі торгової марки 
13 Дотримання франчайзі виробничих стандартів
14 Дотримання франчайзі програми розвитку бізнес-формату й мережі 

Таблиця 1. Типові розділи франчайзингового договору
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У результаті тривалої економічної кризи, яка спос�
терігається в Україні, відбулося істотне зниження еко�
номічного потенціалу. Складність суспільно�економіч�
них процесів вимагають розробки і застосування прин�
ципово нових підходів до управління. Ефективне управ�
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ління економічною безпекою забезпечує результа�
тивність діяльності в цілому у поточному періоді та в
довгостроковій перспективі, а також дозволяє запобіг�
ти зниженню її рівня. Тому питання створення системи
управління економічною безпекою держави (регіону),
що покликана забезпечити більш адекватне та швидке
реагування органів управління на ситуацію, яка постійно
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змінюється, з урахуванням зовнішніх і внутрішніх заг�
роз є актуальною.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання національної, в тому числі економічної без�
пеки, розглядаються в наукових працях багатьох вче�
них, а саме: Ареф'євої О., Барановського О., Варналія З.,
Власюка О., Гейця В., Губського Б., Єрмошенка М.,
Жаліла Я., Мунтіяна В., Пастернака�Таранушенка Г.,
Шлемка В., Юшина С. та інших.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Управління економічною безпекою припускає про�
ведення моніторингу відповідної системи показників
економічної безпеки на різних рівнях ієрархії. Проте,
незважаючи на вагомий внесок учених, у науковій літе�
ратурі все ще невирішеними залишаються питання об�
грунтування методології оцінки економічної безпеки,
що вимагає вдосконалення комплексу заходів, спрямо�
ваних на підвищення її рівня.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Ціллю дослідження є оцінка управління економіч�

ною безпекою систем різного призначення і рівня
ієрархії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Управління економічною безпекою систем різного
призначення і рівня ієрархії здійснюється через відпо�
відну інституціонально�організаційну систему управлі�
ння. Під системою управління економічною безпекою
держави (регіону) слід розуміти організовану сукуп�
ність суб'єктів: державних органів, громадських орган�
ізацій, посадових осіб і окремих громадян, об'єднаних
цілями і задачами щодо захисту власних інтересів, що
здійснюють погоджену діяльність у межах законодав�
ства України. Основними функціями зазначеної систе�
ми є: створення і підтримка в готовності сил і засобів
забезпечення економічної безпеки; управління діяльні�
стю системи забезпечення безпеки держави (регіону);
здійснення планової діяльності по забезпеченню еко�
номічної безпеки [1].

Об'єктом дослідження методології управління еко�
номічною безпекою національної економіки є струк�
тура і логічна організація соціально�економічних про�
цесів, а також сукупність методів, забезпечення
єдності форми та способів їх застосування для вирі�
шення логічно узгодженого комплексу завдань із по�
кращення соціально�економічного становища держа�
ви та її громадян.

Метою системи управління економічною безпекою
є створення умов для формування потенціалу соціаль�
но�економічного розвитку й забезпечення можливос�
тей його реалізації. Досягнення цієї мети реалізується
під час виконання наступних чотирьох етапів, які доз�
волять оцінювати як стан, так і ефективність механізмів
управління економічною безпекою національної еконо�
міки.

Перший етап. Ідентифікація структури системи еко�
номічної безпеки національної економіки і вимірників
її стану. На цьому етапі визначається компонентний
склад системи економічної безпеки національної еко�
номіки. Для кожної компоненти формується множина
якісних і кількісних показників (індикаторів), що відоб�
ражає їх стан.

Другий етап. Ідентифікація закономірностей роз�
витку й поведінки системи економічної безпеки націо�
нальної економіки. На цьому етапі оцінюється керо�
ваність різних компонент системи економічної безпе�
ки, їх взаємозв'язок і виявлення ефектів самооргані�
зації.

Третій етап. Прогнозування розвитку національної
економіки, що дозволяє сформувати систему потенцій�
них загроз і визначити напрями їх локалізації, поперед�
ження і ліквідації, формуючи таким чином стратегічні
плани розвитку.

Четвертий етап. Вибір методів і механізмів управлі�
ння системи економічної безпеки національної еконо�
міки, який у системі управління відповідає вибору й
реалізації управлінських рішень.

Відтак, запропоновані етапи у процесі управління
дозволять реалізувати такий ланцюжок: ідентифікація
об'єкта — ідентифікація поведінки — прогнозування
поведінки — керований розвиток.

Надійність управління системи економічної безпе�
ки пропонується визначати за такими чинниками: дос�
коналість структури системи економічної безпеки та
управління нею; резерви та запаси всіх видів ресурсів
для елімінування сукупності заздалегідь непередбаче�
них, сезонних і постійно діючих негативних дій та заг�
роз на функціонування системи управління економіч�
ною безпекою; досконалість управлінських дій, тобто
рівень організації функціонування системи управління
системою економічної безпеки.

Управління економічною безпекою припускає про�
ведення моніторингу відповідної системи показників
економічної безпеки на різних рівнях ієрархії. Розгля�
немо існуючі підходи до формування такої системи по�
казників, що зустрічаються в різних джерелах з науко�
вої проблеми економічної безпеки [2]. При цьому слід
зазначити, що ще не вироблено єдиного спільного підхо�
ду до її формування.

Так, у ряді публікацій пропонується класифікувати
показники економічної безпеки за різними ознаками.
Ознаками класифікації вибираються: рівень об'єкта;
ступінь значимості показників; період дії загроз; напрям
впливу на економіку; склад загроз, характер і масштаб
ймовірного збитку від їхнього впливу [3].

У залежності від рівня об'єкта виділяють показни�
ки економічної безпеки, що характеризують світову
економіку, економіку окремої держави, окремого ре�
гіону чи галузі, окремого підприємства, особистості.
Зокрема у роботі [4] зазначено, як перейти від системи
показників економічної безпеки держави до системи по�
казників, що відображають економічну безпеку регіо�
ну чи галузі.

В. Сенчагов [5] вважає, що у трактування оцінки еко�
номічної безпеки доцільно включити такі критерії: су�
купність умов і факторів, що забезпечують стійкість,
конкурентоспроможність, ефективне використання по�
тенціалу, здатність до динамічного економічного підйо�
му і характеризують економічний суверенітет країни. У
даній роботі також наведено перелік деяких показників,
необхідних при оцінці перерахованих критеріїв. Однак
відсутні точні вказівки у відношенні того, які з наведе�
них показників слід використовувати для оцінки.

Засанський В. В. у своїй роботі [6] пропонує оціню�
вати економічну безпеку держави за допомогою таких
груп показників, як: загальний рівень виробництва про�
дукції, сільське господарство, енергетика, переробна
промисловість, ріст інвестицій, структура і обсяг товар�
ного імпорту, експорту, загальний зовнішній борг.

У Концепції економічної безпеки України наводить�
ся перелік інтегральних показників економічної безпе�
ки держави, що характеризують, відповідно: фінансове
положення суб'єктів господарювання, збалансованість
макроекономічних процесів, технологічний рівень ви�
робництва, грошово�кредитну систему, структуру і
рівень виробництва, виробничу інфраструктуру, мате�
ріальні ресурси, зайнятість і ринок праці, зовнішню тор�
гівлю, ринкову інфраструктуру, закордонні інвестиції
та розвиток науки і техніки.

Таким чином, аналіз існуючих підходів до форму�
вання системи показників економічної безпеки систем
різного рівня управління дозволяє зробити висновок,
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що остаточний вибір складу такої системи значною
мірою залежить від об'єкта дослідження, а також від
поставлених цілей.

Аналіз системи показників економічної безпеки
припускає певну її оцінку, що може бути здійснена як
за якісними, так і кількісними методами. Однак, незва�
жаючи на те, що якісні методи широко використовують�
ся для аналізу економічної безпеки, їхнє застосування
принесе найбільший ефект тільки в поєднанні з
кількісними методами. У працях науковців зустрічають�
ся наступні підходи до кількісної оцінки економічної
безпеки систем різного рівня ієрархії: моніторинг по�
казників економічної безпеки і порівняння їх із гранич�
ними значеннями, використання методів експертної
оцінки, аналізу і обробки сценаріїв, багатомірного ста�
тистичного аналізу.

Деякими фахівцями пропонується використовува�
ти в якості узагальнюючого показника економічної без�
пеки приріст суспільної продуктивності праці або на�
ціональний дохід на душу населення. У випадку вико�
ристання приросту суспільної продуктивності праці вва�
жається, що економічна безпека забезпечується, якщо
даний показник складає не менш 5% на рік [7]. У відно�
шенні даного методу слід зазначити, що, замінюючи всю
систему показників економічної безпеки одним чи дек�
ількома її елементами, не враховується комплексний
характер, отже, рішення, прийняті на основі викорис�
тання даного методу, будуть не досить обгрунтовани�
ми. Крім того, пропоновані граничні значення показ�
ників також не обгрунтовані. При цьому висловлюєть�
ся думка, що система будь�якого рівня ієрархії досягає
безпечного стану тільки в тому випадку, якщо значення
всіх її показників не виходять за межі своїх граничних
значень. Крім того, безпечні значення одних показників
не повинні досягатися за рахунок погіршення інших
показників.

Для оцінки стану економічної безпеки регіонів в
пропонується методика, яка заснована на використанні
методів порівняльного аналізу [8]. Економічна безпе�
ка оцінюється в наступних сферах: виробничий потен�
ціал, зайнятість, рівень життя, науково�технічний по�
тенціал, охорона навколишнього середовища, демог�
рафічні процеси. Крім того, методика дозволяє розра�
ховувати інтегральну оцінку економічної безпеки рег�
іонів, що характеризується як широтою (кількістю
факторів, що роблять вплив), так і глибиною (ступе�
нем загрози національній безпеці), а також прорангу�
вати регіони за рівнем їхньої економічної безпеки. До
недоліків методики можна віднести: відсутність чітко�
го обгрунтування величин граничних значень показ�
ників, а також необгрунтований вибір показників�реп�
резентантів, що беруть участь у розрахунку інтеграль�
них показників.

Як було відзначено вище, економічна безпека сис�
теми будь�якого рівня ієрархії характеризується знач�
ним числом показників, що ускладнюють її аналіз і оці�
нку. Щоб повною мірою врахувати вплив усіх показ�
ників, які беруть участь у дослідженні, без істотної втра�
ти інформації, ряд авторів пропонує скористатися про�
цедурами багатовимірного статистичного аналізу для
оцінки рівня економічної безпеки.

Розробниками Концепції економічної безпеки Укра�
їни наведені значення інтегрального індикатора еконо�
мічної безпеки України, а також перелік показників, з
яких він сформований. При цьому значення інтеграль�
ного індикатора розраховані відносно базового року.
Однак у зазначеній концепції немає посилань на мате�
матичний апарат, який був використаний під час розра�
хунків.

Ще одним підходом до оцінки економічної безпеки
є розгляд її з позицій стабільності і стійкості. У роботі
розглянуто проблему оцінки стійкості сукупного інтег�
рального показника економічної безпеки при заданій
області зміни з урахуванням прогнозування.

Одним з напрямів методології оцінки системи по�
казників економічної безпеки є розрахунок узагальню�
ючого показника економічної безпеки. Розглянемо існу�
ючі підходи до його визначення.

У якості одного з узагальнюючих показників еко�
номічної безпеки країни пропонується використовува�
ти коефіцієнт спокою в державі, якій пов'язаний, з од�
ного боку, із співвідношенням зусиль держави і значи�
мості зовнішніх і внутрішніх факторів небезпеки, а з
іншого — з величинами коефіцієнтів окремих напрямів
забезпечення економічної безпеки. Отримані співвідно�
шення зіставляють із значеннями критичних обмежень
окремих напрямів, які наведені в системі критичних об�
межень. Вважається, що економічна безпека держави
забезпечена, якщо коефіцієнт спокою в державі дорів�
нює одиниці [9].

Японськими вченими розроблено показник "комп�
лексної національної сили" (КНС), що включає три ос�
новні компоненти. Перший з них визначений, як
"здатність вносити вклад у міжнародне співтовариство"
і означає фінансово�економічні, науково�технічні і по�
літико�дипломатичні можливості держави ініціювати
створення і розвиток міжнародних соціальних і еконо�
мічних проектів, систем, організацій, корпорацій. Дру�
гий компонент визначає "здатність до виживання" у кри�
зових міжнародних умовах. Третій компонент оцінює
потенціал "можливого силового тиску", тобто здатність
держави нав'язувати свою волю іншим державам. При
цьому мається на увазі, що кожна держава керується
своїми власними інтересами і у той же час прагне підко�
рити собі інші країни. Середня зважена всіх трьох ком�
понентів показника КНС для кожної держави є індек�
сом цієї сили. Наведені підходи до розрахунку узагаль�
неного показника економічної безпеки привабливі тим,
що дозволяють усю безліч показників, які беруть участь
в описі стану економічної безпеки, звести до одного єди�
ного показника, що значно спрощує процедуру ухвален�
ня рішення.

Ряд авторів пов'язує поняття економічної безпеки
з категорією ризику і вважає, що використання кате�
горії ризику дозволяє значно підвищити ефективність
управління, особливо в тому випадку, коли на зміну ме�
тодам адміністративно�командного господарювання
приходить система переважно ринкових взаємозв'язків
в економіці, коли відбувається різка децентралізація
управління господарськими і соціальними процесами в
суспільстві [10]. Концепція ризику в стратегії забезпе�
чення економічної безпеки включає два найважливіших
елементи: оцінку ризику і управління ризиком. Оцінка
ризику носить, як правило, експертний, вірогідний ха�
рактер. Управління ризиком припускає передбачення
можливих критичних соціально�економічних ситуацій
для того, щоб запобігти, послабити і зм'якшити їхні на�
слідки. Звідси випливає, що оцінка рівня економічної
безпеки припускає, поряд з аналізом факторів ризику,
також використання категорії втрат. Протилежною
концепції ризику є концепція надійності, оцінка якої
також носить експертний, вірогідний характер. Під час
оцінки економічної безпеки держави в основному екс�
пертами оцінюються: інтегральний показник надійності
країни і державні ризики.

Так, наприклад, оцінку інтегрального показника
надійності країни раз у півроку проводить англійський
журнал "Euromoney". Результати дослідження являють
собою таблицю з рангованим переліком країн, побудо�
ваних у порядку убування величини інтегрального по�
казника надійності. Цей показник вимірюється в інтер�
валі від 0 до 100 і є фактичною сумою оцінок, отрима�
них експертно� або розрахунково�аналітичним шляхом
по дев'яти показниках, такими як: ефективність еконо�
міки, рівень політичного ризику, показник заборгова�
ності, невиконання зобов'язань по виплаті боргу і (або)
їх відстрочка, кредитоспроможність, доступність бан�
ківського кредитування, доступність короткостроково�
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го фінансування, доступність довгострокового позич�
кового капіталу, імовірність виникнення форс�мажор�
них обставин. Кожний показник оцінюється в балах по
власній шкалі (табл. 1).

Оцінка державного ризику проводилась російською
фірмою "Юниверс" і німецькою фірмою "BERI". Відпо�
відно до методики фірми "Юниверс", необхідно оціни�
ти три види ризиків: соціально�політичний, внутрішньо�
економічний і зовнішньоекономічний. Кожний вид ри�
зику описується окремим набором показників. Ці по�
казники оцінюються експертами в межах від 1 до 10
балів, після чого розраховується інтегральна оцінка
кожного виду ризику. При цьому важливою перевагою
методики є те, що показникам, які характеризують вид
ризику, привласнюються різні ваги в залежності від сту�
пеня їхньої значимості.

Відповідно до методики фірми "BERI" розраховуєть�
ся рівень економічної безпеки країни у виді індексу
BERI. Рівень економічної безпеки визначається експер�
тним методом на основі аналізу системи показників, що
включає 15 найменувань. Кожному показнику привлас�
нюється власна вага в залежності від ступеня його впли�
ву на рівень економічної безпеки країни.

Таким чином, у випадку відсутності обгрунтованої
формалізації економічної безпеки, а також з огляду
на її складний, комплексний характер, застосування
експертних методів обгрунтовано. Однак наявність
певної частки суб'єктивізму, а також відсутність чітких
правил групового вибору рішень вимагає застосуван�
ня при оцінці економічної безпеки більш точних ме�
тодів.

У роботі [12] для оцінки рівня економічної безпе�
ки був використаний таксономічний метод. Перевагою
даного методу є те, що від початкової системи показ�
ників, що має як завгодно велику розмірність, перехо�
дять до одного інтегрального показника економічної
безпеки. При цьому отриманий інтегральний показник
є нормованим і змінюється в межах від 0 до 1, що доз�
воляє прорангувати досліджувані об'єкти за рівнем
економічної безпеки. Також показник легко інтерпре�
тується: його значення, близькі до 1, відповідають зна�

ченням показників, що роблять позитивний вплив на
рівень економічної безпеки, і низьким значенням по�
казників, що негативно впливають на рівень економіч�
ної безпеки.

Пастернак�Таранущенко Г.А. економічну безпеку
пропонує аналізувати з погляду теорії потенційних
конфліктів, відповідно до якої наявність конфліктних
ситуацій є необхідною умовою існування будь�якої си�
стеми [13]. Тому економічна безпека держави в даному
випадку розглядається як такий його стан, у якому кон�
флікти не здатні істотно впливати на економічну, соці�
альну, правову та інші сфери життєдіяльності. Автором
дано визначення трьох станів стабільності держави,
а також порогів чутливості, що визначають перехід з
одного стану стабільності в інший, та запропоновано ал�
горитм розрахунку стану економічної безпеки держа�
ви, однак немає математичного опису окремих його еле�
ментів.

Для прогнозування стану економічної безпеки може
застосовуватися метод сценаріїв. Його сутність поля�
гає у розробці математичної моделі соціально�політич�
них та суспільно�економічних процесів з використан�
ням новітніх технологій. У результаті моделювання
отримують аналітико�описовий документ, в якому об�
грунтовується логіка розвитку об'єкта дослідження у
майбутньому.

У загальному розумінні, сценарій — це гіпотетична
картина послідовного розвитку подій у часі та просторі,
що являє собою найбільш вірогідний напрям еволюції
досліджуваного явища у розрізі, що цікавить експерта.
У сценарії фіксуються причинно�наслідкові зв'язки між
параметрами, що визначають можливу динаміку змін
стану об'єкта дослідження, фактори, що впливають на
нього, а також умови, за яких зміни об'єкта відбувати�
муться. Проте необхідно зауважити, що сценарій є дещо
умовною та відносною оцінкою можливого розвитку
системи, оскільки завжди будується у межах припущень
про майбутні умови розвитку, які, зазвичай, принципо�
во непередбачувані.

Метод сценаріїв передбачає багатоваріантність,
тобто розробку декількох альтернативних варіантів

Таблиця 1. Критерії формування інтегрального показника надійності країни
за методикою журналу "Euromoney"

Джерело: [11].

Показник політичної і 
соціально-економічної 

ситуації 

Значення в 
інтеграль-
ному по-
казнику, % 

Фактори формування показника 

Стан економіки 25 Базується на оцінці ВНІ на одну особу та власних 
дослідженнях журналу «Euromoney» 

Рівень політичного 
ризику 

25 Ризик несплати або необслуговування платежів за товари 
та послуги, позики, пов’язані із торгівлею фінансові 
операції та дивіденди, неповернення у країну капіталів 

Стан загальної 
заборгованості 

10 Розрахунки здійснюються із використанням показників 
Світового банку: відношення державного боргу до ВВП, 
відношення обсягів коштів, що витрачаються на 
обслуговування боргу до надходжень від експорту, 
відношення поточного балансу до ВВП 

Здатність до 
обслуговування боргу 

10 Оцінка базується на показниках відношення 
реструктурованих боргів до загального їх обсягу, 
отриманих зі Звіту Світового банку 

Кредитоспроможність 10 Базується на незалежних оцінках Moody’s, Standard & 
Poor’s, Fitch IBC 

Доступність банківського 
фінансування 

5 Розраховується згідно із даними про відношення 
приватних, короткострокових та довгострокових, а також 
негарантованих кредитів до ВВП 

Доступність 
короткострокового 
фінансування 

5 Базується на даних консенсусних груп ОЕСР та 
інформації про покриття короткострокових запозичень, 
отриманій від US Exim Bank та Atradius UK 

Доступність 
довгострокового 
позичкового капіталу 

5 Голови кредитних та позикових синдикатів ранжують 
кожну країну за рівнем доступу до світових фінансових 
ринків 

Вірогідність виникнення 
форсмажорних обставин 

5 Відображає максимальний усереднений ризик 
невиконання країною зобов’язань у зв’язку із 
виникненням форсмажорних обставин 
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можливого розвитку об'єкта, розгляд яких дозволяє
визначити критичні ситуації для прийняття рішень, а
також зіставити можливі наслідків запропонованих
варіантів розробки цілісної стратегії. При реалізації
даного методу застосовується теорія ймовірності, а
також прийоми та методи змістовного та формалізо�
ваного опису проблеми та конкретні алгоритми побу�
дови і дослідження сценаріїв її розвитку. При цьому
для прогнозування використовуються відомі типові
ситуації, попередній розподіл імовірностей (наприк�
лад, із попередніх досліджень), а також суб'єктивні
оцінки, здійснені аналітиком самостійно або із залу�
ченням групи експертів [14].

Незаперечною перевагою методу сценарію як ана�
літико�теоретичної моделі є можливість отримання
точних характеристик того чи іншого явища на май�
бутнє, проте для реалізації зазначеного методу на
практиці зазвичай використовується низка обмежень,
що значною мірою нівелює адекватність отриманих ре�
зультатів.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗРОБОК

Таким чином, проведений аналіз показав, що підхо�
ди в методології оцінки економічної безпеки систем
різного призначення і рівня ієрархії, які існують на сьо�
годні, мають ряд недоліків, а саме: оцінка економічної
безпеки на основі аналізу динаміки одного чи декіль�
кох вихідних показників є неефективною, тому що не
враховується комплексний характер економічної без�
пеки; у значній частині проаналізованих робіт окремо
проводиться оцінка сукупного рівня економічної без�
пеки і окремих її загроз; у розглянутих підходах особ�
ливо пильна увага приділяється, як правило, поточній і
ретроспективній оцінці рівня економічної безпеки, та
недостатня — побудові прогнозних оцінок. Тому перс�
пективами подальших наукових розробок є досліджен�
ня напрямів забезпечення єдності форми та способів
застосування методів для вирішення логічно узгодже�
ного комплексу завдань із покращення соціально�еко�
номічного становища держави.
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RESULT OF LEADTHROUGH OF MEASURES ON PREVENTION OF CONTAMINATION OF
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Аналіз матеріалів по охороні атмосферного повітря від викидів промислових підприємств свідчить про те, що
існуюча організація планування і координації робіт не забезпечує своєчасної розробки шляхів охорони атмосферноb
го повітря, методів його контролю, методик прогнозування рівня забруднення.

Внаслідок цього забруднення повітряного басейну практично не знижується, що завдає великого збитку здороb
в'ю людей, довкіллю і супроводжується значними економічними втратами. На наш погляд, навіть приблизна оцінка
цих втрат могла б істотно вплинути на процес прийняття рішень підприємств щодо їх зниження. А це, в свою чергу,
стало б істотним поповненням як для бюджету окремих міст, так і регіонів.

The analysis of materials on the guard of atmospheric air from the extrass of industrial enterprises testifies that existent
organization of planning and cobordinations of works does not provide timely development of ways of guard of atmospheric
air, methods of his control, methods of prognostication of level of contamination.

As a result of this contamination of air pool does not go down practically, that inflicts a great damage the health of people,
to the environment and accompanied considerable economic losses. In our view, even the rough estimate of these losses
would substantially influence on the process of making decision enterprises in relation to their decline. And it, in same queue,
would become substantial addition both for the budget of separate cities and regions.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Існуючі моделі прийняття рішень в сфері іннова�

ційної діяльності підприємства не розкривають важ�
ливості і змісту попереднього інженерно�технічно�
го опрацювання цих питань. Тому необхідно розгля�
нути алгоритм послідовності прийняття рішення з
модернізації або ліквідації застарілої та зношеної
частини основних виробничих засобів та визначен�
ня економічного ефекту проведення цих заходів (мо�
дернізації, тощо) в галузі охорони навколишнього
середовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Останнім часом в економічній літературі, наукових
дослідженнях і публікаціях велику увагу приділяють
питанням економічної ефективності витрат природо�
охоронних заходів. Цьому питанню присвячено багато
праць таких вчених, як Борисова В. А., Чупіс А.В.,
Шматько В.Г., Нікітін Ю.В., Шимова О.С. та інші. Од�
нак, незважаючи на достатню кількість теоретичного
матеріалу на цю тему, на практиці це питання розкрито
недостатньо та потребує подальшого дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Головною метою роботи є узагальнення теоретич�

них підходів щодо визначення економічного ефекту за
рахунок підвищення продуктивності праці в результаті
проведення запобіжних заходів забруднення атмосфе�
ри.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Необхідно відзначити, що модернізація не потребує,

як правило, значних обсягів капіталовкладень (довгост�
рокових інвестицій), в той час як прийняття рішення з
ліквідації технологічних систем одночасно означає відмову
від використання цих засобів, що передбачає придбання
нових технологій шляхом залучення довгострокових інве�
стицій. Тому, для функціонуючих підприємств, попереднім
етапом при прийнятті рішень щодо різних технологічних
нововведень (інновацій) повинна бути творча, інженерно�
технічна "ревізія" існуючих технологій, які потребують
змін. В результаті її здійснення встановлюється технічні
можливості використання чи ліквідації технологічних си�
стем з причини їх повного морального та фізичного зно�
су. Тому тут з'являються два альтернативно можливих
напрями вирішення подальшої "долі" технологічних сис�
тем: модернізація чи ліквідація. Визначимо можливі на�
слідки прийняття кожного з цих альтернативних рішень.

1. Модернізація.
У цьому випадку доцільні інженерно�технічні до�

слідження на предмет виявлення можливостей по�
ліпшення основних функцій технологічного устаткуван�
ня і можливого зниження його вартості. Необхідно
відзначити, що це дві взаємопов'язані задачі, тому резуль�
тат вирішення однієї з них впливає на постановку іншої.
Вирішення таких задач можливе шляхом застосування
методів функціонально�вартісного аналізу (ФВА).

Метою ФВА може виступати як підвищення якості
технічної системи в цілому, так і зниження витрат на її
експлуатацію. За допомогою ФВА можливе інтегруван�
ня цих двох цілей.
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Проведення ФВА технологічної системи дозволяє ви�
явити нові корисні функції цієї системи (при наявності в
ній резервів технологічного зростання) та виключити не�
потрібні функції. Наслідком цього є виявлення нових вла�
стивостей існуючої технологічної системи. Метод ФВА за�
безпечує вартісну оцінку можливих змін функцій даної
технологічної системи. В результаті ФВА може також ви�
явитися незмінність якісних властивостей технології при
скороченні витрат на її подальше застосування.

Таким чином, у першому випадку зміна функцій при�
зводить до зміни властивостей якості продукції, що ви�
пускається за цією технологією, а в другому — має місце
зміна обсягу витрат на її виробництво. Приведення цих
результатів до порівняного (грошового) виду дозволяє
визначати витрати за цими двома варіантами. Однак ці
витрати ще не враховують витрат на проведення ФВА
та модернізації. Дані про поліпшені параметри продукції
і пов'язані з цим витрати передаються для подальшої об�
робки до відділу маркетингу, задача якого — встанови�
ти можливе підвищення конкурентоздатності даної про�
дукції, визначити доцільність її випуску та встановити
обсяги її виробництва [1].

На етапі маркетингових досліджень можуть бути
зроблені такі припущення технічного характеру:

1. Витрати на модернізацію можна розглядати як
певну суму коштів, залучення яких можливе шляхом
короткострокового кредитування. Сплата відсотків за
цими кредитами повинна бути компенсована за рахунок
прибутку від збільшення обсягів виробництва продукції
або економії витрат на її виробництво. Таке техніко�
економічне рішення пов'язане з ризиком і потребує до�
даткових маркетингових досліджень.

2. Якщо в результаті модернізації технології якісні
властивості продукції покращуються, то, з метою ком�
пенсації витрат на модернізацію, можливе підвищення її
ціни. Ціна також може лишатися незмінною, наслідком
чого може бути збільшення попиту на дану продукцію.

Таким чином, простежується тісний взаємозв'язок
між технологічною та продуктовою стратегіями еконо�
мічного розвитку підприємств, які повинні бути спочат�
ку диференційовані, а потім — інтегровані, за допомо�
гою чого встановлюється їх спільний вплив на цінову
стратегію підприємства.

2. Ліквідація.
У цьому випадку інженерно�технічні дослідження

також представляються доцільними. Однак їх спрямо�
ваність дещо інша: виявлення цінних компонентів тех�
нологічної системи, які можуть бути вилучені з метою
їх повторного використання за інших технологій або
можливої реалізації.

Повторне використання окремих компонентів техно�
логічної системи, яка підлягає ліквідації, буде мати вплив
на інші технології�реципієнти, що може призвести до
зниження вартості продукції, яка випускається за їх до�
помогою. В цьому випадку доцільним є зниження цін на
іншу продукцію, що підвищить її конкурентоздатність та
надасть можливість отримання додаткового прибутку.

Реалізація вилучених цінних компонентів передба�
чає отримання доходу. Однак цей доход повинен також
покривати витрати, які пов'язані з вилученням компо�
нентів, що реалізуються. Якщо з цією метою передба�
чається використання джерел короткострокового
фінансування, то отриманий доход від реалізації пови�
нен покривати виплати по відсотках.

Виходячи з викладеного, можна зробити такі вис�
новки:

1. Необхідно посилити спільну увагу маркетологів
та інженерно�технічних працівників до проблем фізич�
ного і морального старіння існуючих технічних систем
та виявлення резервів їх технічного зростання.

2. Застарілий парк технічного устаткування може і
повинен приносити певну користь підприємству, якщо
окремі його цінні компоненти будуть повторно викори�
стані або реалізовані.

3. Незважена і економічно необгрунтована відмова
від випуску збиткової продукції призводить до додат�
кових витрат, пов'язаних з ліквідацією застарілих тех�
нологій, знищенням чи утилізацією їх складових тощо,
а також збитків у розмірі залишкової вартості техно�
логічного обладнання.

Розглянемо приклад визначення економічного
ефекту проведення заходів (модернізації, тощо) в галузі
охорони навколишнього середовища.

Надзвичайно важливою особливістю промислових
викидів є те, що максимальні концентрації шкідливих
речовин утворюються поблизу джерел забруднення. По
цій причині, найбільш несприятливий вплив промисло�
вих викидів на людину і навколишнє середовище вияв�
ляється на промислових площадках і територіях, які
прилягають до епіцентру забруднення. Тут існують
найбільш високі концентрації шкідливих речовин в ат�
мосферному повітрі, і саме на цих територіях акуму�
люється їх основна маса на грунті і поверхні водоймищ.

Отже, виникає єдність проблем охорони атмосфер�
ного повітря від промислових викидів та охорони праці
на підприємствах�забруднювачах. На даний момент ці
викиди не знайшли необхідного відображення в діючій
нормативно�технічній документації по захисту людини
і навколишнього середовища від промислових викидів.

З цієї причини, необхідна подальша розробка науково�
технічної документації, бо існуючі її види на сьогоднішній
момент не носять комплексного характеру, вміщують не�
правильні рекомендації і помилки, які в ряді випадків при�
зводять до значних перекручувань у показниках ефектив�
ності захисних заходів. Наслідком цього є той факт, що
більше 20 років проектні організації ведуть розробку при�
родоохоронних заходів для промислових об'єктів за допо�
могою застарілих методів розробки науково�технічної до�
кументації, яка не забезпечує повного захисту людини і
збереження природного середовища. Це призводить до
того, що на введених в експлуатацію промислових об'єктах:

1. Фактичні рівні забруднення повітря в цехах, на
прилеглих майданчиках і територіях перевищують до�
пустимі санітарні норми.

2. Знижується продуктивність праці.
3. Завдається суттєва шкода здоров'ю працюючих на

підприємстві і людей, чиї помешкання розташовані не�
подалік.

4. Зменшується період працездатності і підвищуєть�
ся питома вага пенсіонерів у загальній чисельності на�
селення даної території.

5. Збільшується кількість захворювань серед дітей.
6. Зменшується кількість народжених, збільшується

кількість дітей з природженими пороками.
7. Завдається шкода флорі і фауні.
Крім того, помилкові рішення у плануванні призво�

дять до невірної оцінки необхідних обсягів сировини і
матеріалів. Все це призводить до значних соціальних і
економічних збитків для народного господарства, при�
чому не у всіх випадках ці збитки можна визначити з
достовірною точністю, оскільки немає відповідних, до�
статньо відпрацьованих методик.

Однією з основних задач при вирішенні даної проблеми
є удосконалення науково�технічної документації за допо�
могою принципово нових комплексних та уніфікованих під�
ходів, які забезпечать належний рівень проектування ефек�
тивних природоохоронних заходів, виходячи з єдиної нау�
ково�технічної політики збереження здоров'я людей і довк�
ілля, та якомога повний облік економічних показників діяль�
ності підприємств, пов'язаної з природокористуванням.

Розробка екологічного паспорта промислового
підприємства носить рекомендаційний характер. Цей
важливий, на наш погляд, документ дозволяє система�
тизувати дані про еколого�економічну діяльність
підприємства, враховуючи дані про витрати на приро�
доохоронні заходи і платежі за забруднення навколиш�
нього середовища. Таким чином, розробка цього доку�
мента дозволяє зробити висновок про ступінь небезпе�
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ки даного підприємства, а також оцінити економічний
збиток, пов'язаний з несприятливим впливом на навко�
лишнє середовище у вигляді платежів за викиди як в
межах встановлених лімітів, так і надлімітні.

Промислове підприємство зазнає економічних втрат не
тільки у вигляді платежів і штрафів, але й по ряду інших
складових. Екологічній паспорт не враховує цієї частини
економічного збитку, у зв'язку з чим, в порядку вирішення
даної проблеми, ми вважаємо доцільним запропонувати ме�
тодику оцінки економічного збитку в результаті зниження
продуктивності праці на підприємстві внаслідок забруднен�
ня повітря робочих зон та промислових площадок.

Проведені дослідження в різних галузях народного
господарства свідчать про наявність зв'язку між рівнем
продуктивності праці і параметрами виробничого сере�
довища. Як встановлено, вплив на організм людини
шкідливих речовин, які містяться в повітрі, неодмінно
призводить до зниження продуктивності праці, а при
тривалому періоді впливу можливі втрата працездат�
ності та передчасний летальний кінець.

У промислових викидах підприємств міститься велика
кількість різних шкідливих речовин, яка здатна збільшу�
ватися у зв'язку із впровадженням нових матеріалів і тех�
нологій. Як правило, ці речовини впливають на організм
людини не ізольовано, а в комбінаціях, що значно збільшує
небезпеку для організму людини. Під цим шкідливим впли�
вом знаходяться працівники підприємств, бо найбільш
значні концентрації промислових отрут спостерігаються
в робочих зонах та на промислових площадках.

У зв'язку з цим, продуктивність їх праці зменшуєть�
ся, а підприємство зазнає певних економічних втрат.

Річний економічний ефект від підвищення продуктив�
ності праці за рахунок нормалізації параметрів повітря�
ного середовища може бути розрахований по формулі:

Епр.тр. = ΔЕ п.т. + ΔМ — (ΔКв + ΔКм + Сн) / То  (1),
де Епр.тр. — загальний економічний ефект підприє�

мства (грн.);
ΔЕ п.т. — економічний ефект, створений за рахунок

підвищення продуктивності праці в результаті оптимізації
параметрів навколишнього природного середовища, (грн.);

ΔЕ п.т. =  ΔП * Nз (2),
де ΔП — зміна продуктивності праці за рахунок по�

ліпшення умов праці;

Nз — продуктивність підприємства до впроваджен�
ня заходів по нормалізації параметрів повітряного се�
редовища (випуск продукції, грн.).

Nз = Аср * Рср (3),
де Аср — середньорічна кількість продукції на од�

ного працівника;
Рср — середньорічна чисельність працюючих (чол.);
ΔМ — зниження матеріальних втрат (грн.).
ΔМ = ΔМ1 + ΔМ2 + ΔМ3 + ΔМ4 (4),
де ΔМ1 — зниження витрат на підготовку кадрів за

рахунок зниження їх плинності (грн.);
ΔМ2 — економія коштів по статті "Оплата листків

непрацездатності" (грн.);
ΔМ3 — економія коштів і припинення або часткове змен�

шення витрат на оплату пільг і компенсацій за шкідливість
(спеціальні надбавки за шкідливі умов праці тощо), грн.;

ΔМ4 — економія коштів у зв'язку із зростанням про�
дуктивності праці (грн.);

ΔКв — обсяг капіталовкладень для нормалізації па�
раметрів повітряного середовища (грн.);

Км — додаткові витрати на нові матеріали у зв'язку
із змінами технології виробництва з метою оптимізації
параметрів повітряного середовища (грн);

Сн — витрати на науково�дослідні роботи (грн.);
То — нормативний термін окупності витрат (роки).
Викладена вище методика дозволяє визначити еко�

номічний ефект за рахунок підвищення продуктивності
праці в результаті проведення заходів щодо запобіган�
ня забруднення атмосфери.

Якщо підприємство є забруднювачем атмосферного
повітря, грунту, водоймищ, то ця розрахункова величи�
на відображає скриті витрати підприємства в результаті
шкідливого впливу на довкілля. До них можуть бути
віднесені, наприклад, суми недоотриманого прибутку, які
розраховуються за розглянутими раніше критеріями.
Однак для кожного реального проекту великий інтерес
представляє не тільки оцінка економічного збитку в ре�
зультаті несприятливого впливу на довкілля, але й реко�
мендації щодо попередження такого впливу.

До числа заходів щодо захисту атмосферного повітря
від забруднення відносяться технологічні процеси, які за�
безпечують зменшення викидів в атмосферу та їх утиліза�
цію, а також засоби контролю за станом довкілля (рис. 1).

Рис. 1. Комплекс заходів щодо захисту атмосфери від промислових викидів
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1. Технологічні заходи:
— замкнені технологічні цикли, які виключають ви�

киди забруднювачів до атмосфери;
— застосування нових або удосконалення існуючих

технологій, за яких викиди шкідливих зведені до мінімуму;
— ліквідація дрібного котельного обладнання;
— газифікація та електрифікація підприємств.
Велика кількість сировини, що використовується (до

90%) переходить у відходи — зола, шлаки тощо. Витра�
ти на знищення і утилізацію відходів з виконанням існу�
ючих вимог складають 8—10% від вартості продукції.
Активна розробка безвідходних чи маловідходних тех�
нологічних циклів — найбільш реальна перспектива ви�
рішення проблеми забруднення навколишнього середо�
вища виробничими відходами.

2. Інженерно�технічні заходи.
Великий ефект у галузі поліпшення складу повітря�

ного середовища дає встановлення газоочищувальних
установок. За останнє десятиріччя сукупна потужність
обладнання по уловлюванню шкідливих речовин і газів
збільшена більш, ніж на 175 млн м3 /год. У промисловій
технології відомо більш ніж 1,5 тис. найменувань різних
шкідливих речовин. Але аналіз діючого устаткування
показав, що з них вилучається лише близько 5%. У ви�
кидах можуть міститися одночасно до 40 найменувань
шкідливих речовин з різними їх концентраціями. Але
очищення звичайно здійснюється не комплексно, а ви�
бірково — для однієї — двох речовин. Решта викидаєть�
ся в атмосферу без очищення.

У зв'язку з цим, великий практичний інтерес пред�
ставляють нові наукові розробки в галузі охорони навко�
лишнього середовища. Перспективними в цьому плані
можуть бути колекторні системи централізованого відве�
дення і нейтралізації природним шляхом шкідливих ком�
понентів промислових викидів певної групи підприємств.

Шкідливі речовини збираються в підземному тунелі,
який виконує роль природного реактора, та очищуєть�
ся в ньому. Коефіцієнт очищення складає близько 80—
85%. Перевагою таких систем є не тільки їх висока ефек�
тивність порівняно з традиційними пристроями для
пило� і газоочищення на окремих підприємствах, але й
отримання цілого ряду супутніх продуктів, які можуть
бути використані в народному господарстві.

3. Аеродинамічні заходи.
Полягають у компонуванні промислового майдан�

чику з урахуванням метеорологічних факторів і рельє�
фу місцевості, забезпечуючи при цьому максимальне
використання природного провітрювання з урахуван�
ням аеродинаміки повітряних потоків при обтіканні
вітром промислових споруд.

Для максимального використання вітрової енергії
при природному провітрюванні промислових майдан�
чиків необхідно:

— при проектуванні потужностей споруди слід пе�
редбачати однакової висоти, їх довга сторона повинна
бути розташована перпендикулярно переважаючому
напрямку повітря;

— при різній висоті споруд їх слід об'єднувати в групи
з однаковою висотою, а розташовувати ці групи по мірі
збільшення висоти в напрямку переважаючого руху вітру;

— для прогнозування сумарної концентрації
шкідливих речовин від декількох джерел, необхідно роз�
ташувати їх таким чином, щоб не було накладання фак�
торів.

4. Архітектурні заходи.
Спрямовані на зменшення розмірів циркуляційних

зон, які утворюються при обтіканні споруд вітром. До
них відносяться:

— орієнтація на низькі споруди;
— використання споруд (при можливості простішої

форми) без надбудов і виключення споруд складної
форми;

— вибір форми споруд і встановлення обтічників на
їх гострих кромках.

5. Організаційні заходи.
Забезпечують правильну експлуатацію технічного і

газо� та пилоочисного обладнання, контроль за встанов�
леними величинами гранично допустимих і тимчасово уз�
годжених викидів в атмосферу, рівнем забруднення по�
вітря на промисловому майданчику і прилеглій місцевості.

Організаційні заходи різноманітні, а їх вибір пови�
нен здійснюватись в кожному конкретному випадку в
залежності від характеру виробництва, типу забрудню�
вачів, способу розташування підприємства та інших
факторів.

6. Економічні втрати підприємства і промислового
регіону внаслідок забруднення довкілля.

ВИСНОВКИ
Аналіз матеріалів по охороні атмосферного повітря

від викидів промислових підприємств свідчить про те,
що існуюча організація планування і координації робіт
не забезпечує своєчасної розробки шляхів охорони ат�
мосферного повітря, методів його контролю, методик
прогнозування рівня забруднення.

Внаслідок цього забруднення повітряного басейну
практично не знижується, що завдає великого збитку
здоров'ю людей, довкіллю і супроводжується значними
економічними втратами. На наш погляд, навіть приблиз�
на оцінка цих втрат могла б істотно вплинути на процес
прийняття рішень підприємств щодо їх зниження. А це, в
свою чергу, стало б істотним поповненням як для бюд�
жету окремих міст, так і регіонів. У зв'язку з цим вва�
жається доцільним внесення до екологічного паспорту
підприємства розділу, в якому б були відображені еко�
номічні збитки підприємства внаслідок його діяльності.

Наведена в роботі методика дозволяє визначити
економічний ефект за рахунок підвищення продуктив�
ності праці в результаті проведення заходів щодо запо�
бігання забруднення атмосфери.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Функціонування суб'єктів господарювання в умовах

сучасного економічного розвитку країни, який визна�
чається нестабільністю економічної системи й іншими
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MANAGEMENT OF FINANCIAL STATE OF THE ENTERPRISE IN THE CRISIS

Доведено, що вітчизняні суб'єкти підприємницької діяльності з метою виходу з кризи (особливо фінанb

сової), в першу чергу, повинні звернути увагу на підвищення ефективності управління власним фінансоb

вим станом.

Наведено схему формування терміну "управління фінансовим станом підприємства", розкрито її елеb

менти (управління, фінансовий стан, підприємство) і на їх основі сформульовано визначення, з врахуb

ванням можливості управління в кризових умовах функціонування суб'єкта господарювання.

На основі сформульованого поняття "управління фінансовим станом підприємства" розкрито мету,

завдання та рівні такого управління. Окремо акцентовано увагу на управлінні фінансовим станом в умоb

вах розвитку фінансової кризи — антикризовому фінансовому управлінні.

Доведено необхідність підвищення ефективності фінансовоbгосподарської діяльності підприємств за

рахунок впровадження запропонованих наукових розробок та вказано шляхи подальших теоретичних

досліджень у цій науковій сфері.

To recover from recession, domestic subjects of business activity are proved to pay attention to the raise of

management effectiveness of their own financial state.

The scheme of the term "management of the financial state of the enterprise" is given as well as its elements

(management, financial state, and enterprise) are discovered. The definition is given on their basis, taking into

account the possibility to manage the functioning of management subject in the process of recession.

The aim, tasks and the levels of such management are formulated on the basis of the notion "the management

of financial state of the enterprise." The special attention is paid to the management of financial state in terms of

financial crisis development, i.e. to antibcrisis financial management.

The necessity to raise the effectiveness of financial and economic activity of the enterprise at the expense of

the scientific developments is proved. Besides, the further scientific ways for the research realization in this field

are outlined.

Ключові слова: антикризове (ситуаційне) фінансове управління, криза, підприємство, управління, управ�
ління фінансовим станом підприємства, фінансовий стан.

Key words: aggressive environment, anti�crisis (Situational) management, anti�crisis (situational) financial
management, crisis, an enterprise, management, financial state.

дестабілізуючими чинниками, впливом жорстокої кон�
куренції, зростанням рівня фінансових ризиків, вима�
гає забезпечення стабільного фінансового стану
підприємств, що потребує налагодження системи ефек�
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тивного фінансового управління основними напрямка�
ми й аспектами діяльності суб'єктів господарювання і
вмілим управлінням нею щодо забезпечення платоспро�
можності, прибутковості та фінансової стійкості як у
короткостроковому, так і в довгостроковому періодах.
Цьому сприяє розроблення обгрунтованої фінансової
політики підприємства, яка базується на плануванні,
ресурсному збалансуванні, всебічному аналізі й конт�
ролі за її реалізацією.

Необхідність оцінки, аналізу й управління фінан�
совим станом викликана збитковістю та неплатоспро�
можністю значної кількості вітчизняних підприємств,
незадовільною структурою їх капіталу. Реальне відоб�
раження фінансового стану суб'єктів господарювання
досить часто на практиці ускладнюється недосконали�
ми методичними підходами до його оцінки. Ці пробле�
ми є актуальними для підприємств України незалежно
від їх організаційно�правових форм і форм власності.

Таким чином, вітчизняні суб'єкти підприємницької
діяльності з метою виходу з кризи (особливо фінансо�
вої), в першу чергу, повинні звернути увагу на підвищен�
ня ефективності управління власним фінансовим ста�
ном.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні аспекти управління фінансового стану
підприємства глибоко досліджені в працях вітчизняних
та закордонних вчених: М. Білик, Д. Бланка, Є. Бойко,
В. Забродського, В. Бєлоліпецького, О. Волкової, Г. Ге�
расименка, В. Ковальова, Е. Маркар'яна, А. Поддєрьо�
гіна, В. Родіонова, Г. Савицької, П. Смоленюка, М. Фе�
дотова, А. Чупіса, У. Бівера, В. Артеменка, І. Балабано�
ва, В. Хорна, Л. Донцової, А. Шеремета, Р. Сайфуліна,
Р. Таффлера, Е. Хелферта, Д. Чессера, М. Белендера та
інших.

Відмічаємо суттєві проблеми як теоретичного, так і
практичного характеру в рамках дослідження управлі�
ння фінансовим станом підприємств, особливо тих, що
перебувають у кризових умовах. Більшість теоретичних
досліджень носить загальний характер, де проблемам
антикризового управління фінансовим станом при�
діляється незначна увага.

МЕТА НАПИСАННЯ СТАТТІ
Дослідити теоретичні аспекти управління фінансо�

вим станом підприємства в кризових умовах та запро�
понувати напрямки покращення такого управління у
фінансовій сфері суб'єктів підприємницької діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На початку дослідження наведемо схему формуван�
ня терміну "управління фінансовим станом підприєм�
ства" (рис. 1), дослідимо її складові та сформулюємо
визначення терміну за результатами такої роботи.

Розпочнемо з терміну "управління". Термін "управ�
ління" досліджували у своїх працях наступні вітчизняні
та закордонні вчені: С.О. Гуткевич, В.М. Данилюк,
М.Х. Мескон, Л.І. Нечаюк, Н.О.Телеш, В.А. Рульєв, Ф.У. Тей�
лор, А.А. Томпсон, А.В. Шегда та інші.

Відмічаємо суттєві дискусії навколо визначення тер�
міну "управління". Наведемо нижче ряд визначень тер�
міну та визначимо те, що є найбільш повним, грунтов�
ним та ємним.

На думку Л.І. Нечаюк, Н.О. Телеш, управління —
це цілеспрямований вплив суб'єкта на об'єкт управлін�
ня за допомогою певної системи методів і технічних за�
собів з використанням особливої технології для досяг�
нення поставленої мети у короткостроковій та довгос�
троковій перспективі [1].

П.Ф. Друкер у своїму дослідженні "Практика менед�
жменту" розглядає управліня у широкому та вузькому
розумінні. Управління в широкому розумінні — це за�
гальна система відносин і явищ управління в природі та
суспільстві, у вузькому — це технологічна організація
об'єкта управління [2, с. 21].

І.Ф. Зіновьєв зазначає, що управління — це діяль�
ність, що спрямовує і регулює суспільні відносини [3, с.
117].

І.Б. Гевко вказує, що управління — це вміння доби�
ватись поставлених цілей, використовуючи працю та
інтелект інших людей [4, с. 33].

Підсумовуючи надані визначення терміну "управлі�
ння", автори підтримують думку Л.І. Нечаюк, Н.О. Те�
леш як таку, що відповідає критеріям наведеним вище.

Необхідно зазначити, що в рамках дослідження не�
обхідно акцентувати увагу не тільки на терміні "управ�
ління", а й надати визначення терміну "управління
підприємством". Автори підтримують думку Д.Г. Попо�
ва, яку він сформулював у підручнику "Менеджмент":
"Управління підприємством — це складний процес, що
потребує постійного контролю за діяльністю підприє�
мства з метою підвищення ефективності його функціо�
нування, а також визначення перспектив його розвит�
ку" [5, с. 8].

Надалі розглянемо термін "фінансовий стан". Необ�
хідно зазначити, що в рамках дослідження буде зроб�
лено акцент на визначення терміну "фінансовий стан
підприємства". Відмічаємо суттєві дискусії навколо ви�
значення терміну.

Автори підтримують визначення терміну, що нада�
не В.В. Осмоловським: "Фінансовий стан підприємства
— комплексне поняття, яке характеризується забезпе�
ченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нор�
мальної виробничої діяльності комерційних та інших
суб'єктів господарювання, доцільністю й ефективністю
їх розміщення і використання, фінансовими взаємовід�
носинами з іншими суб'єктами господарювання, плато�
спроможністю та фінансовою стійкістю" [6, с. 145].

Перейдемо до останньої складової терміну "управлі�
ння фінансовим станом підприємства", а саме терміну
"підприємство". Автори вважають за необхідне зверну�
тись до визначення, яке надане у Господарському ко�
дексі України: "Підприємство — це самостійний суб'єкт
господарювання, створений компетентним органом дер�
жавної влади або органом місцевого самоврядування,
або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та
особистих потреб шляхом систематичного здійснення
виробничої, науково�дослідної, торговельної та іншої
господарської діяльності в порядку, передбаченому чин�
ним законодавством" [7].

Дослідивши складові, перейдемо до розгляду та виз�
начення поняття "управління фінансовим станом
підприємства". Необхідно зазначити, що в економічній
науці немає єдиного підходу до управління фінансовим
станом підприємства. Науковий доробок з цього і сумі�
жних питань можна умовно, за основною суттю запро�
понованих науковцями рішень, поділити на два основні
напрямки: удосконалення організації управління

 

 

 

 

Підприємство Управління Фінансовий стан 

Управління фінансовим станом підприємства 

Рис. 1. Схема формування терміну "управління фінансовим станом підприємства"
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підприємством в цілому (у тому числі і фінансовим ста�
ном); удосконалення інструментарію управління фінан�
сами підприємства.

До першого напряму належать праці Д. Ванькови�
ча, В. Гончарова, С. Єлецьких, В. Кравченко, Е. Крав�
ченко, П. Забєліна та інших.

Д. Ванькович запропонував шляхи вдосконалення
механізму реорганізації управління фінансовими ре�
сурсами підприємств у перехідній економіці України,
що грунтуються на системному підході. Під реоргані�
зацією науковець розуміє поетапне створення ефек�
тивної управлінської системи та її постійне вдоскона�
лення, а одним з критеріїв її ефективності вважає по�
ліпшення і нормалізацію фінансового стану підприєм�
ства [8, c. 226].

У роботі С. Єлецьких пропонується новий підхід до
підвищення ефективності управління фінансами на ос�
нові використання прогресивних сучасних концепцій
управління — реінжинірингу бізнес�процесів. Покра�
щення фінансового стану підприємства розглядається
як бізнес�процес або комплекс послідовних етапів і дій.
Визначальним є підбір працівників для створення спе�
ціальної команди з організації поліпшення фінансово�
го стану [9, c. 76].

У складі другого напрямку — дослідження, що сто�
суються інструментарію управління фінансовим станом
підприємства. За цільовим спрямуванням їх можна по�
ділити на декілька субнапрямів: удосконалення плануван�
ня фінансових ресурсів; проведення діагностики фінан�
сового стану підприємства; удосконалення методології
та методичного забезпечення його оцінки; створення
системи фінансового моніторингу на підприємстві [10,
c. 45].

Стосовно визначення терміну, то спираючись на
розкриті елементи рисунка 1 можемо його сформулю�
вати наступним чином: "Управління фінансовим станом
підприємства — це складний процес, що потребує по�
стійного впливу суб'єктів на об'єкт фінансового управ�
ління за допомогою певної системи методів і технічних
засобів з використанням особливої технології для до�
сягнення забезпечення підприємства фінансовими ре�
сурсами, необхідними для його нормальної фінансово
— господарської діяльності, доцільності й ефективності
розміщення і використання фінансових ресурсів, фінан�
сових взаємовідносин з іншими суб'єктами господарю�
вання, платоспроможності та фінансової стійкості з
метою підвищення ефективності функціонування су�
б'єкта підприємницької діяльності, а також визначення
напрямків його розвитку у короткостроковій та довго�
строковій перспективі".

Необхідно зазначити, що теоретичні аспекти управ�
ління фінансовим станом підприємств будуть розкри�
ватись авторами з врахуванням можливого управління
в умовах розвитку фінансової кризи.

Управління фінансовим станом підприємства є од�
ним із функціональних напрямків системи фінансово�
го менеджменту, який досить тісно пов'язаний з інши�
ми системами управління, органічно входить до систе�
ми управління доходами та витратами, рухом активів,
капіталу і грошових коштів й іншими аспектами його
діяльності. З огляду на вищесказане, визначимо мету
управління фінансовим станом підприємства — підви�
щення ефективності (усунення збитковості) фінансо�
во — господарської діяльності суб'єкта підприємниць�
кої діяльності за рахунок розробки та впровадження
системи методів і технічних засобів з використанням
особливої технології та інструментарію фінансового
управління.

Сформулюємо завдання управління фінансовим ста�
ном підприємства: формування достатнього обсягу
фінансових ресурсів; забезпечення ефективного вико�
ристання сформованого обсягу фінансових ресурсів за
найважливішими напрямками господарської діяльності;
оптимізація грошових потоків; максимізація прибутку

(усунення збитковості) в умовах прийнятного рівня ко�
мерційного ризику; досягнення фінансової стійкості та
платоспроможності; прискорення оборотності капіта�
лу; удосконалення структури капіталу підприємства;
пришвидшення руху грошових коштів та ефективніше
їх використання; збільшення обсягу грошових надход�
жень від реалізації продукції при одночасному покра�
щенні якісних параметрів господарської діяльності;
одержання позитивних фінансових результатів від усіх
видів діяльності та стабілізації фінансового стану
підприємства.

Проблему ефективного управління фінансовим ста�
ном підприємства, у тому числі антикризового, необхі�
дно вирішувати на трьох рівнях: оперативному, іннова�
ційному та стратегічному. Виділення цих рівнів обумов�
лене потребою врахування чинника часу — умов забез�
печення фінансово�стійкого розвитку суб'єкта господа�
рювання в коротко�, середньо� та довгостроковому пе�
ріодах.

На оперативному рівні мова має йти про управління
безперервністю виробничого процесу та процесу кру�
гообігу капіталу підприємства. Як критерій ефектив�
ності управління, може використовуватись оцінювання
динаміки показників фінансової стійкості та ліквідності.
Відбувається коригування методів аналізу й оцінюван�
ня чинників, що дестабілізують розвиток підприємства
та призводять до збитковості діяльності.

На інноваційному рівні об'єктом управління вис�
тупає забезпечення пропорційності процесу життєд�
іяльності підприємства, а критеріями ефективності —
оцінювання динаміки показників ділової активності
та платоспроможності. Результатом управління є
уточнений механізм дії чинників, виявлених на опе�
ративному рівні та шляхи боротьби з кризою на
підприємстві.

На стратегічному рівні об'єктом управління є кон�
курентоспроможність підприємства та його ринкова
вартість. Критеріями ефективності слід використовува�
ти оцінювання динаміки показників рентабельності та
ділової активності. У свою чергу, це припускає прове�
дення моніторингу внутрішнього та зовнішнього сере�
довища функціонування підприємства, а також середо�
вища його найближчого оточення. На цьому рівні в умо�
вах фінансової кризи розробляються довгострокові
плани боротьби з кризовими проявами у фінансово�гос�
подарській діяльності підприємства.

Управління фінансовим станом підприємства суттє�
во змінюється тоді, коли воно перебуває у фінансовій
кризі. В цих умовах управління називається антикризо�
вим фінансовим управлінням. Розглянемо його деталь�
ніше, використовуючи проведені раніше наукові дослі�
дження авторів.

Антикризове (ситуаційне) фінансове управління —
це управління, яке спрямовано на передбачення небез�
пеки фінансової кризи, аналіз її симптомів і усунення
загроз появи кризових ситуацій як у сучасному часово�
му проміжку, так і у наступних за ним, а в разі їх появи
— аналіз і прийняття швидких заходів ліквідаційного
характеру з найменшими втратами та негативними на�
слідками для підприємства з метою відновлення та зна�
ходження нових конкурентних переваг і оптимізації
формування, розподілу та використання грошових ре�
сурсів в рамках повернення до прибуткової діяльності.

Спираючись на наведений вище термін, сформулює�
мо мету і завдання антикризового фінансового управ�
ління, а також визначимо об'єкт та суб'єкти даного виду
управління на підприємстві.

Метою антикризового (ситуаційного) фінансового
управління є передбачення, недопущення, боротьба з
фінансовою кризою на підприємстві в рамках повернен�
ня до прибуткової діяльності.

Завдання антикризового фінансового управління на
підприємстві: побудова ефективної системи зі збору,
обробки та інтерпретації інформації фінансового і ан�
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тикризового характеру на підприємстві; своєчасне діаг�
ностування передкризового стану суб'єкта господарю�
вання; розробка та реалізація комплексу превентивних
заходів з попередження фінансової кризи на
підприємстві; діагностика причин настання та глибини
фінансової кризи на підприємстві; розробка механізмів
антикризового фінансового управління підприємством
при загрозі банкрутства; подолання неплатоспромож�
ності та збитковості підприємства; відновлення фінан�
сової стійкості підприємства; попередження банкрут�
ства та знищення підприємства; мінімізація негативних
наслідків фінансової кризи на підприємстві; критична
оцінка досвіду боротьби з фінансової кризою на
підприємстві; удосконалення системи управління
підприємством з інтеграцією елементів антикризового
фінансового управління.

Об'єктом антикризового (ситуаційного) фінансово�
го управління є фінансовий механізм підприємства.

Суб'єктами антикризового фінансового управління
є власники, менеджмент, спеціальні підрозділі антикри�
зового характеру, фінансово�економічні служби, пра�
цівники підприємства, консалтингові компанії, креди�
тори, інші контрагенти підприємства, у тому числі дер�
жавні органи.

Реалізація антикризового фінансового управління
на підприємстві не можлива без персоналу відповідної
підготовки — менеджерів з антикризового управління.
Розглянемо цю складову антикризового фінансового
управління детальніше.

Менеджер з антикризового управління повинен
бути обізнаний з такими дисциплінами: загальна теорія
управління; методи і технології прийняття управлінсь�
ких рішень; основи конфліктології; теоретичні засади
антикризового фінансового управління; методи перед�
кризового управління (реструктуризація, реінжиніринг,
санація та ін.); інноваційний менеджмент; інвестиційний
менеджмент; управління проектами; методи проекту�
вання організаційних форм управління.

Вимоги до менеджерів з антикризового управлін�
ня: вичерпна поінформованість в усіх галузях діяль�
ності підприємства і міждисциплінарний підхід до
прийняття та вибору рішень; великий фаховий досвід
практичної роботи менеджером; розуміння специфі�
ки кризових ситуацій, складності розв'язання завдань
в умовах гострого дефіциту часу, уміння вибирати
адекватну стратегію управління; допуск до всіх дже�
рел інформації про діяльність підприємства, включа�
ючи стратегічні плани.

Характер функціональних завдань в умовах кризи
потребує наявності у менеджерів з антикризового уп�
равління таких умінь: приймати ризиковані й нестан�
дартні рішення в разі відхилень розвитку ситуації від
очікуваного або запланованого стану за відсутності до�
даткових резервів часу або ресурсів; оперативно нала�
годжувати роботу окремих спеціалістів і груп з метою
розв'язання поставлених завдань у стислі строки; забез�
печувати взаємодію і координацію всіх учасників; орга�
нізовувати постійний контроль за реалізацією антикри�
зових заходів.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

У рамках проведеного дослідження були розкриті
теоретичні аспекти управління фінансовим станом су�
б'єкта господарювання у кризових умовах. При цьому
була визначена сутність терміну "управління фінансо�
вим станом підприємства", що базується на схемі виз�
начення поняття з наступними складовими: управління,
фінансовий стан, підприємство. Було акцентовано ува�
гу на визначенні мети, завдань, рівнів управління фінан�
совим станом суб'єкта господарювання (оперативний,
інвестиційний, стратегічний). Окремо було приділено
увагу теоретичним основам управління фінансовим ста�
ном підприємства в умовах розвитку фінансової кризи

(антикризове фінансове управління) та характеристиці
менеджерів з антикризового управління.

Подальший інтерес, на думку авторів, в рамках нау�
кових розробок по обраній тематиці представляє побу�
дова ефективного процесу управління фінансовим ста�
ном підприємства в умовах розвитку фінансової кризи
всередині суб'єкта господарювання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Система виробничих витрат визначається головною

ознакою поділу витрат для обліку та планування на
змінні і постійні. У практиці ж обліку витрат та обчис�
лення собівартості продукції такий розподіл витрат у
свинарських організаціях не використовується. Це час�
тково пояснюється слабкою організацією аналітичної
роботи, коли в системі управління не використовується
модель "витрати — випуск — результат", а в системі
контролю не виявляються відхилення затрат від їх нор�
мативів, викликані змінами обсягів виробництва і т.д.
Однак вже нині з впровадженням в господарствах еко�
номічних методів управління і пов'язаних з ним прогре�
сивних методів виробничого обліку витрат, роль класи�
фікації витрат, по відношенню до обсягу виробництва,
значно зростає. Тому тут необхідне обгрунтоване ви�
значення складу груп витрат по відношенню до обсягу
виробництва в сільському господарстві. При цьому, в
практичній діяльності суворо дотримується принцип
"різні витрати для вирішення різних цілей і управлінсь�
ких завдань". Класифікація в сільському господарстві

УДК 338.43.01:636.2:658.512

В. М. Орел,
к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту
Миколаївська філія ПВНЗ "Європейський університет"

ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ОЦІНКИ ВИРОБНИЧИХ

ВИТРАТ НА СВИНАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

V. Orel,

candidate of economical science, associate professor of the chair

"Economics and Management "Mykolaiv branch PVNZ "European University" (Ukraine)

ECONOMIC SYSTEM EVALUATION OF PRODUCTION COSTS PIG ENTERPRISESE

У статті розглянуто витрати, які потрібно класифікувати в системі управління для правильного норb

мування. Однак майже кожне західне підприємство створює свою власну та унікальну систему класиb

фікації для витрат, яка має відображати їх специфіку. У той же час, всі класифікації витрат носять умовb

ний характер за деякими ознаками. На основі оцінки виробничих витрат можна зробити оцінку всіх проb

цесів відтворення, праці, управління, забезпечуючи високу конкурентоспроможність. Незважаючи на

несприятливі зовнішні впливу свинарської галузі, вирішальну роль у розвитку промисловості відіграb

ють внутрішні чинники. У тих господарствах, де навіть віддалено близько до параметрів, перерахованим

вище конкурентного виробництва свинини, результати дуже позитивні: виробництво стає рентабельb

ним. Результати дослідження показали, що у зв'язку з цим, для більшості свинарських господарств, неb

обхідні для реалізації конкурентні стратегії управління витратами, що дозволяє максимально викорисb

товувати наявні внутрішні ресурси. Поліпшення виробничих відносин залежить від економічно розумb

ного взаємозв'язку між державою і сільськогосподарськими підприємствами.

In the article the costs be classified management system for proper regulation. However, almost every Western

company creates its own unique system and classification for expenditure which should reflect their specifics.

At the same time, all classification costs are conditional on certain criteria. Based on estimates of production

costs can make an assessment of all processes of reproduction, labor, management, ensuring high competitiveness.

Despite the adverse external influences pig industry, a crucial role in the development of the industry play internal

factors. In those economies where even remotely close to the parameters listed above competitive pork production,

the results are very positive: the production becomes profitable. The results showed that in this regard, for most

pig farms needed to implement competitive strategies of cost management, which allows maximum use of

available domestic resources. Improvement of relations depends on economically reasonable relationship between

the state and agricultural enterprises.
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витрат на постійні та змінні відіграє важливу роль. Та�
кий поділ дає можливість чітко визначати чистий дохід
для всіх рівнів виробництва (сегмент, підприємство, га�
лузь), а також граничний дохід. Це також дає мож�
ливість скорегувати витрати�надходження в часі.

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

Аналіз пропонованих в економічній літературі ознак
класифікації витрат виробництва показав, що вміст зат�
рат не є однаковим для вчених. Більшість авторів у ви�
щезазначених роботах розглядають тільки поверхневі
ознаки класифікації, які ми використовуємо у плануван�
ня, обліку витрат і обчислення собівартості продукції.
Однак, на наш погляд, треба використовувати отрима�
ну інформацію для аналізу та контролю, регулюванню
та нормуванню. Для більш глибокого вивчення даної
проблеми необхідно вивчити також класифікації витрат
у західних країнах ринкової економіки. Еаші вчені роз�
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робили забагато класифікаційних ознак для витрат та
вони мають самостійне значення, вчені інших країн май�
же не класифікують витрати в управлінському обліку.
Тут прийнято виділяти такі елементи витрат: прямі вит�
рати на матеріали; прямі витрати на робочу силу; інші
прямі витрати; загальногосподарські (непрямі) витрати
[1]. І.І. Кринецький аналізував вітчизняну та західні си�
стеми класифікації витрат в обліку та зробив висновок,
що наша класифікація має перевагу над іншими в тому,
що наша класифікація об'єднує ознаки для всіх галузей
економіки [2]. Однак є ряд ознак які притаманні всім
класифікаціям витрат в обліку. До цих ознак ми відно�
симо поділ на прямі та непрямі, на основні та накладні,
на змінні та постійні. Однак майже кожне західне
підприємство створює свою власну та унікальну систе�
му класифікації для витрат, яка має відображати їх спе�
цифіку. У той же час, всі класифікації витрат носять
умовний характер за деякими ознаками. Так вони часто
замінюється одне поняття іншим (наприклад: непрямі і
накладні, основні і постійні). У вітчизняній теорії та
практиці з домінуючою думкою про абсолютну точність
даних бухгалтерського обліку і з простим різним тлу�
маченням одних і тих же витрат у роботах багатьох ав�
торів з даної проблеми, без урахування практичного
значення, виходить іноді безліч класифікаційних груп.
З даної проблеми також відсутня єдина думка серед
вітчизняних вчених�економістів. Так, Є.Ф. Борисов [3],
С.Д. Ільєнкова [4] поділяють витрати по відношенню до
обсягу виробництва на постійні та змінні, І.В. Бойко [5],
А.A. Кулік [6] — на умовно змінні і умовно постійні, В.
Дичаковська [7], В.І. Зінченко [8] — на змінні, умовно
змінні і постійні витрати.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Впровадження різних методів виробничих витрат та
їх впровадження, обліку і їх оптимізації при викорис�
танні в поєднанні між собою і різними системами пла�
нування дають нам змогу прийняти обгрунтовані мето�
ди та сформулювати методологічні аспекти оцінки
управління виробництвом продукції свинарства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
При розробці класифікації витрат за тією або іншою

ознакою необхідно враховувати: особливості технології
та організації виробництва усередині окремих галузей і
підгалузей сільського господарства, які обумовлюють
формування специфічних видів витрат; специфічність
об'єктів виробництва, об'єктів планування, обліку ви�
трат і об'єктів калькуляції біологічних активів; внутріш�
ньогосподарські економічні та виробничі відносини при
різних формах організації виробництва, праці та її оп�
лати; форму власності в даній організації, її організа�
ційно�правову форму, організаційну структуру і струк�
туру управління господарюючого суб'єкта; передумо�
ви та необхідність впровадження управлінського обліку,
стратегічного планування та управління, зумовлені еко�
номічними умовами ринкової економіки і вільної вироб�
ничої діяльності сільськогосподарських організацій;
можливість впровадження різних методів виробничого
планування, обліку і їх оптимізації при використанні в
поєднанні між собою і різними системами планування,
обліку витрат (директ костинг, стандарт костинг й ін.);
рівень кваліфікації працівників усіх економічних служб
і оснащеність їх діяльності сучасними засобами обчис�
лювальної техніки та засобами комунікацій інформації;
інфляційні процеси та дотаційну політику держави по
відношенню до сільського господарства; необхідність,
потребу і затребуваність корисної, доречної і гнучкої
інформації про виробничу діяльність для управління. На
нашу думку, витрати, в першу чергу, необхідно групу�
вати за економічним змістом. Для сільського господар�

ства важливим є класифікувати витрати за економічною
ознакою. Це необхідно для визначення співвідношення
витрат для живої і матеріалізованої праці в кожному
продукті для кожного окремого підприємства та в ціло�
му в галузі. Також це допоможе при аналізі продуктив�
ності праці.

Найчастіше витрати за економічною ознакою по�
діляють на основні та накладні витрати. Цей розподіл за
технологічним процесом, за висловом А.Г. Зіночкіна, ста�
новлять "... головну субстанцію продукту" [9, с. 56]. У сви�
нарстві до групи основних витрат, безпосередньо пов'я�
заних з технологією виробництва продукції, відносять�
ся витрати на оплату праці виробничих робітників, вит�
рати на корми, добрива, засоби захисту тварин, витрати
на утримання основних засобів, роботи і послуги та інші
основні витрати. Ці витрати в структурі собівартості про�
дукції свинарства в аналізованих господарствах колива�
ються в межах 80—90%. Отже, ці витрати є основними
не тільки за характером їх участі в процесі виробництва,
але і за питомою вагою в собівартості продукції.

До накладних витрат відносяться витрати, пов'язані з
організацією, обслуговуванням і управлінням виробницт�
ва. Такий розподіл має велике практичне значення при
обчисленні собівартості товару. Ми знаємо, що за цією
класифікацією можливо скоротити певні витрати в тех�
нологічному процесі виробництва, що не призведе до шко�
ди. За способом віднесення (або методом розподілу) до
об'єктів виробництва (обліку затрат, планування та каль�
куляції), витрати поділяються на прямі і непрямі. "Прямі
витрати, зазначали Лисситса, Т. Бабичева, безпосередньо
відносяться до обробітку окремих культур (або груп куль�
тур), до виконання окремих видів робіт, утримання пев�
них груп худоби " [10, с. 24]. Аналогічні визначення пря�
мих витрат давали в своїх роботах М.І. Литвин і В.Д. Грев�
цова [11], з чим не можна не погодитися.

Ділення виробничих витрат на прямі і непрямі має
певну схожість з поділом їх на основні і накладні. Всі
вчені сходяться на тому що потрібно використовувати
розподіл витрат на прямі і непрямі. Відзначимо, що од�
нією з найбільш оптимальних та об'єктивних класифі�
кацій витрат в свинарстві, що відповідає сучасним ви�
могам, завданням і функціям управлінського обліку,
планування, контролю, аналізу витрат і обчислення со�
бівартості продукції в системі управління ефективністю
виробництва продукції свинарства є класифікація, на�
ведена в таблиці 1.

У сільському господарстві виникає об'єктивна не�
обхідність класифікації витрат за іншими ознаками, що
обумовлено особливостями процесів виробництва. З
метою більш раціональної організації планування та
обліку, а також контролю і обгрунтованого обчислен�
ня собівартості продукції зазначені вище витрати пред�
ставляється можливим поділяти таким чином, щоб їх
частка, що включається до собівартості продукції у
звітний період, відповідала кількості продукції, виготов�
леної в цьому ж періоді. Звідси доцільно групувати їх
за тривалістю дії відповідно до допущення тимчасової
визначеності фактів господарського життя на поточні,
періодичні, майбутні і витрати майбутніх періодів. По�
точні витрати забезпечують хід виробничого процесу, а
тривалість їх дії не перевищує одного року. Існує та�
кож періодичні витрати — це витрати, які виникають
інколи для забезпечення процесу виробництва на дея�
кий невизначений період часу. Інколи це може бути дек�
ілька років. У плануванні та обліку періодичні витрати
необхідно враховувати як витрати майбутніх періодів
або як капітальні вкладення в об'єкти основних засобів
неінвентарного характеру.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Ми не можемо спрогнозувати, як зміняться витра�

ти чи зміняться взагалі. Деякі з них не змінюються, або
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змінюються незначно, або стрибкоподібно, інші
прямо пропорційно. Саме тому ми поділяємо їх на
постійні та змінні. Такий поділ дає можливість
проводити оперативний контроль за витратами.
Також ми можемо прораховувати зв'язки між
окремими факторами та кінцевим результатом, що
дозволить більш ефективно приймати уп�
равлінські рішення, що в кінці позитивно має
відображатися на собівартості товару.

 У практичній діяльності свинарські організації
застосовують великий комплекс різноманітних за�
ходів для підвищення ефективності використання
факторів виробництва. Наприклад, можна позитив�
но вплинути на продуктивність при відгодівлі сви�
ней завдяки поліпшенню утримання і годівлі. Однак,
незважаючи на всі зусилля, продуктивність твари�
ни можна підвищити тільки до певного (обмежено�
го) граничного доходу. Це залежить від продуктив�
ності. Тобто чим більше тварин додаємо, то більше
витрачаємо на них. А так дохід в загальному розра�
хунку зменшується відносно кількості тварин. Цей
факт називається законом зниження темпів зрос�
тання доходів. Виходячи з цього закону, у вироб�
ничій діяльності необхідно прагнути до оптималь�
ної інтенсивності, тобто отримання високої продук�
тивності тварин при одночасному отриманні макси�
мального розміру прибутку.
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Признак класифікації Групи витрат 
1. За економічним вмістом 1. Витрати на споживання засобів праці 

2. Витрати на споживання предметів праці  
3. Витрати на оплату живої праці 

2. По відношенню до виробничого 
процесу 

1. Основні - технологічні  
2. Організаційно-управлінські 

3. Стосовно обсягу виробництва 1. Умовно-змінні  
2. Умовно-постійні 

4. За місцем виникнення, видам 
продукції, робіт, послуг 

1. Госпрозрахункові (центру відповідальності) 
2. Галузеві (галузі)  
3. Господарські (організації)  
4. Одиниці продукції, робіт, послуг 

5. По складу і ступеня однорідності 
(за статтями) витрат 

1. Прості статті витрат  
2. Комплексні статті витрат (елементи) 

6. За способом розподілу і 
віднесення на об'єкти виробництва, 
обліку та калькуляції 

1. Прямі 
2. Опосередковані 

7. За тривалістю дії (стосовно часу 
визначення фактів) 

1. Поточні  
2. Періодичні  
3. Витрати майбутніх періодів 

8. По відношенню до планування 
(нормування) 

1. Планові (нормативні) витрати 
2. Відхилення від планових (нормативних)  
витрат 

9. За ролі (участі) і доцільності 
витрат у виробничому процесі 

1. Виробничі витрати  
2. Позавиробничі (комерційні)  
витрати  
3. Продуктивні витрати  
4. Непродуктивні витрати 

10. Відносно прибутковості 
виробництва продукції 

1. Граничні (маржинальні) витрати  
2. Приростні (інкрементние) витрати  
3. Інфляційні витрати 

11. По відношенню до біологічних 
активів та їх продуктивності 

1. Матеріальні підтримуючі витрати 
2. Матеріальні продуктивні витрати 

Таблиця 1. Класифікація витрат в інформаційній системі
управління свинарством
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аграрний сектор України вирішальним чином впливає

не лише на внутрішню стабільність суспільства, але й на деякі
міжнародні аспекти, наприклад, торгівля зерном, продук�
тами харчування, створення різних міжнародних фондів під
егідою ФАО ООН, та інші важливі фактори участі України
в світових процесах розвитку суспільства. Тому стратегіч�
ний менеджмент вітчизняного і зарубіжного досвіду коо�
перації аграрних товаровиробників є стратегічним аспек�
том державного управління, цим важливим сектором еко�
номіки, що забезпечує стабільність розвитку і людського
співтовариства. Нагадаємо, що індекс продовольчих цін
ФАО — це середньозважений показник, який відстежує ціни
на п'ять основних груп продовольчих товарів на міжнарод�
них ринках: зернові, м'ясо, молочні продукти, рослинні мас�
ла і цукор.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Міжнародні продовольчі ціни продовжили зниження в

серпні: великі запаси, спад цін на енергоносії і побоювання
з приводу можливого економічного спаду в Китаї сприяли
самому різкого падіння індексу продовольчих цін ФАО за
майже сім років. Про це йдеться в повідомленні прес�служ�
би Продовольчої і сільськогосподарської Організації Об�
'єднанних Націй (ФАО). Так, індекс знизився в серпні 2015
року на 5,2% в порівнянні з липнем, що є найбільш різким
падінням, починаючи з грудня 2008 року, і в середньому
склав 155,7 пункту. Практично на всі основні продовольчі
товари зафіксовано падіння цін. У серпні індекс продоволь�
чих цін на зернові знизився на 7% в порівнянні з липнем і на
15,1% в порівнянні з серпневим показником минулого року
і склав 154,9 пункту. Зниження обумовлене падінням цін на
пшеницю і кукурудзу після помірного зростання протягом
останніх двох місяців. Крім того, індекс цін на рослинні олії
знизився в серпні на 8,6%, на рослинні олії — на 8,6%. Істот�
не падіння цін на сухе молоко, сир і масло стало причиною
зниження індексу цін на молочні продукти в серпні на 9,1%.
На відміну від загальної тенденції до зниження, ціни на м'ясо
в серпні практично не змінилися в порівнянні з попереднім
місяцем. Тим не менше, в порівнянні з рекордно високим
значенням індексу цін на м'ясо в серпні 2014 року, ціни в
цілому знизилися на 18% [6].
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Франції. Показати можливість використання управлі�
нських рішень Франції в аграрному секторі України в 2015—
2020 рр.

У даному випадку доцільно провести менеджмент уп�
равління аграрною кооперацією французького аграрного
сектора. Як відомо, Франція за величиною, природним по�
тенціалом і людськими ресурсами подібна до України. Але
у Франції кооперація охоплює 90% фермерських госпо�
дарств. Кооперативи здійснюють 60% заготівлі та 40% пе�
реробки всієї виробленої аграрної продукції.

Після 2010 року у Франції було майже 3500 торгових і
промислових аграрних кооперативів, союзів кооперативів і
товариств колективних сільськогосподарських товарови�
робників, більше 1500 кооперативних дочірніх підприємств
різних юридичних форм, а також понад 13 тис. кооперативів
спільного використання сільськогосподарської техніки.

На постійній основі в них зайнято близько 150 тис. осіб.
Річний оборот аграрної кооперації разом з дочірніми
підприємствами у 2010 році становив більше 76 млрд євро.

У Франції під аграрним кооперативом розуміють
підприємство, створене з метою "спільного використання
фермерами будь�яких ресурсів, що належать їм, для спри�
яння або розвитку їхньої економічної діяльності і поліпшен�
ня результатів цієї діяльності [5].

Товариства спільних аграрних інтересів діють з метою
"створення та управління підприємствами і спорудами, а
також надання послуг фермерам та іншим жителям певно�
го сільського району і мають статус кооперативів. Від ос�
танніх вони відрізняються тим, що мають більші можливості
в операціях з третіми особами; у товариства колективних
сільськогосподарських інтересів обов'язково повинні вхо�
дити не лише фермери, а й представники інших груп насе�
лення Основна діяльність кооперативів — проведення
сільськогосподарських робіт, головним чином, під час зби�
рання врожаю, вони також представлені в меліорації та лісо�
вому господарстві.

Статус і норми функціонування сільськогосподарських
кооперативів закріплені в Аграрному кодексі Французької
республіки. Також на них поширюється основний Закон про
кооперацію. Членом кооперативу може стати будь�яка
фізична або юридична особа, що є агровиробником в адмін�
істративному районі, де діє цей кооператив, або інші
сільськогосподарські кооперативи та інші союзи. Членом
кооперативу має належати не менше половини капіталу ко�
оперативу або кооперативного союзу. Кооператив має пра�
во також приймати асоційованих членів, якими можуть бути
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колишні фермери на пенсії, робітники кооперативу, кре�
дитні організації, приватні підприємства та інші. Асоційо�
вані члени не беруть участі у розподілі надлишків прибутку
пропорційно операціям з кооперативом, проте отримують
підвищений відсоток на пайовий капітал.

Для створення кооперативу необхідна наявність як
мінімум 7 членів кооперативу. Статути затверджуються по�
становами Уряду, наприклад, існує 6 типових статутів для
таких видів сільськогосподарських кооперативів. "Збір�про�
даж (кооперативи, що проводять виробництво, збут і про�
даж сільськогосподарської та лісової продукції); "спільне
господарювання (виробництво, переробка і збут щодо тва�
ринницьких і багатопрофільних кооператорів; "із секціями"
(кооперативи зі складною внутрішньогосподарською струк�
турою), "зернові", "постачання", "послуги".

Дозвіл міністра сільського господарства на створення
кооперативу надається після перевірки відповідності ста�
туту, ухваленого ним, законодавчим розпорядженням і ти�
повому статуту. Крім того, кооперативи мають доводити до
відома наглядових інстанцій про будь�які зміни, що відбу�
ваються у них, подавати щорічні звітні документи та ін. Для
захисту своїх інтересів кооперативи об'єднуються у пер�
винні (місцеві) федерації. Аграрні кооперативи Франції об�
'єднані на національному рівні в організацію "Koon де
Франс".

Понад 90 % обороту кооперативної харчової промис�
ловості припадає на 7 секторів: забій худоби, молочну про�
мисловість, комбікормову промисловість, консервну, вино�
робство. При цьому м'ясна, молочна промисловість і вироб�
ництво напоїв мають приблизно однакове значення, відпо�
відно 21,5%, 27,3% і 25,4% від сумарного обороту коопера�
тивної промисловості, 10 % обороту припадає на виробниц�
тво кормів. Сільськогосподарські кооперативи діють у всіх
галузях агропромислового сектору Франції. Найчисленні�
шими є кооперативи, що спеціалізуються на виробництві
алкогольних напоїв (понад 1000, на них припадає лише 5%
обороту кооперації).

Виробнича структура кооперативного сектору Франції
така (річний оборот, млрд євро):

— зернові — постачання — корми — 25,4;
— худоба і м'ясна продукція — 15,5;
— молоко і молочна продукція — 15,4;
— овочі й фрукти — 3,9;
— цукор — 2,6;
— алкогольні напої — 6, 0 [5].
Однак, починаючи з 2010 року, аграрний сектор

Франції, як і інших країн ЄС, переживає важкі часи кризо�
вих явищ в сільськогосподарському виробництві: знижен�
ня цін на продукцію і т.п., змусило кооперативи реоргані�
зувати вертикальну і горизонтальну інтеграцію. Коопера�
тиви, що спочатку спеціалізувались на забезпеченні фер�
мерів і збуті їхньої продукції, стали більше приділяти ува�
ги підвищенню доданої вартості своєї продукції через про�
мислову переробку, контроль цін на сировину. В даний
період часу 40 % французької аграрної кооперації стано�
вить харчова промисловість, частка промислового секто�
ру в обороті також сягає 40%. Вертикальна інтеграція по�
требує значних коштів (інвестицій, що реалізується двома
основними способами:

1) концентрація капіталів за допомогою горизонталь�
ної інтеграції кооперативів (створення кооперативних со�
юзів і т.п.);

2) залучення капіталів суміжних виробництв або завдя�
ки будівництву власних переробних потужностей, або че�
рез придбання контрольного пакета акцій вже існуючих
підприємств.

У 2002 р. "Союз цукрових і перегінних заводів Єни
(SDA)" придбав контрольний пакет акцій найбільшого ви�
робника цукру, компанії Beghin�Say. При цьому створюють
дочірні компанії у формі акціонерних товариств, що дає
можливість залучати капітали від зовнішніх інвесторів. На�
приклад, у м'ясній галузі межа рентабельності перевищує
можливості постачання їх одним кооперативом, тому для
створення таких підприємств необхідне партнерство кількох
кооперативів або утворення кооперативного союзу. При�
кладом такого союзу є найбільша у м'ясній галузі коопера�
тивна група "Сокопа" (Socopa). В даний час частка дочірніх
підприємств становить 40% обороту аграрної кооперації.

Основним мотивом здійснення кооперативами горизон�
тальної інтеграції є вигода від концентрації капіталу, а та�
кож від розробки єдиної стратегії розвитку кооперативних
підприємств у цій галузі.

Поширена практика укрупнення кооперативів у зерно�
вому секторі. Внаслідок злиття національних кооператив�
них союзів SIGMA та UNCAA створена група "Іn Vivo", що
стала найбільшою з кооперативних груп у Європі.

Серед основних стратегій виділяють наступне:
1) збільшення доданої вартості завдяки збільшенню

рівня переробки аграрної сировини, а також створення влас�
них торгових марок;

2) орієнтація на якість та автентичність продукції при
гарантії споживачам дотримання стандартів якості на всіх
стадіях виробництва та екологічних норм;

3) зарубіжна експансія. Глобалізація економіки і
відкритість світових ринків спонукають кооперативи вихо�
дити за межі своїх територіальних рамок, розвиваючи
діяльність за кордоном за прикладом приватних компаній,
мають власні заводи за кордоном;

4) інвестиції в наукові дослідження, які в майбутньому
сприятимуть підвищенню ефективності аграрного вироб�
ництва, в т.ч. біотехнологій (дослідження геному рослин,
вирощування суспензій клітин печінки, яєчної маси та інших
нових біосубстратів).

ВИСНОВКИ
1. Проведений аналіз стратегії розвитку аграрних коо�

перативів Франції в 1990—2005 рр., свідчить про доцільність
використання вказаних формувань в сучасних умовах Ук�
раїни.

2. Керівна роль держави зводиться, в основному, до роз�
робки пакету юридичних і економічних законів щодо ство�
рення і функціонування аграрних кооперативів в окремих
секторах економіки.

3. Розробка стратегії державної програми підтримки
зарубіжної експансії аграрної продукції України в інші дер�
жави Європи та Азії.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах волатильності ринкової кон'юнктури, від

стрімкого піднесення до стагнації, суб'єкти підприємницт�
ва особливо гостро реагують на негативний вплив зовнішніх
чинників, що, в свою чергу, призводить до виникнення все
більшої кількості загроз їх ефективній діяльності. Підви�
щення рівня ризиків підприємницької діяльності потребує
від суб'єктів господарювання формування власної системи
фінансової безпеки та чіткого визначення основних фак�
торів впливу. Однією із найважливіших умов забезпечення
позитивних результатів фінансової діяльності та стимулю�
вання стійкого зростання підприємства є впровадження
ефективної системи фінансової безпеки, яка забезпечить
захист підприємства від загроз його діяльності.
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ECONOMICbTHEORETICAL ESSENCE OF SYSTEM OF PROVISION FINANCIAL SAFETY
IN THE COMPANY

У статті досліджено теоретичну та економічну сутність категорії "системи забезпечення фінансової

безпеки підприємства", а також розглянуто її основні елементи. Зокрема проаналізовано існуючі тлумаb

чення у науковій літературі таких термінів, як "фінансова безпека" та "система". Запропоновано авторське

тлумачення сутності категорії "система забезпечення фінансової безпеки суб'єкта господарювання". Висb

вітлено важливість формування на підприємстві дієвої системи забезпечення фінансової безпеки, задля

забезпечення позитивних результатів його діяльності. Охарактеризовані, основні складові цієї системи.

Зокрема визначено суб'єкт, об'єкт, мету, розглянуто основні завдання системи забезпечення фінансової

безпеки господарюючого суб'єкту, сформовано принципи, на яких має формуватися ця система, задля

найбільшої її ефективності. Також у статті висвітлено основні ознаки та характеристики, які мають бути

властиві дієвій системі забезпечення фінансової безпеки підприємства.

 The article is directed the theoretical and economic essence of category "system of provision of financial

safety in the company" and considered basic elements of this system. In particular also analyzed the existing in

scientific literature interpretation of terms such as "financial safety" and "system". Defined the author

interpretation of the essence of the "system of provision financial safety in the company". The article deals the

importance of the formation in the company effective system of provision financial safety, to ensure positive

results of its operations. We characterize the main components of the system. In particular, defined subject,

object, purpose, the basic task of system of provision financial safety entity, formed the principles on which this

system should be formed, to the greatest efficiency. Also, in this article researched the main features and

characteristics that should be inherent in an effective system to ensure financial safety.

Ключові слова: фінансова безпека, система, забезпечення, принципи, ознаки, завдання, характеристики,
суб'єкт, об'єкт.

Key words: financial safety, system, provision, principles, features, tasks, characteristics, subject, object.
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Ж.В. Кудрицька, Ю.В. Лаврова, та інші.

У працях цих науковців розглянуті терміни економ�
ічної та фінансової безпеки підприємства, наводяться
засоби оцінки їх рівня. Проте, на сьогоднішній день, в
науковій літературі, відсутнє єдине визначення понят�
тя "система фінансової безпеки", що вказує на не�
обхідність подальшого дослідження та розвитку теоре�
тичних засад даної проблематики.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження економічної та теоре�

тичної сутності системи забезпечення фінансової без�
пеки на підприємстві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Перш за все, для визначення сутності цієї категорії,

необхідно з'ясувати сутність термінів "фінансова без�
пека" і власне "система".
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І. О. Бланк [1, с. 24] визначає фінансову безпеку як
кількісно і якісно детермінований рівень фінансового
стану підприємства, який забезпечує стабільну захи�
щеність його пріоритетних збалансованих фінансових
інтересів від ідентифікованих реальних і потенціальних
загроз внутрішнього і зовнішнього характеру, парамет�
ри якого визначаються на основі фінансової філософії
і створюють необхідні передумови для фінансової
підтримки його стійкого зростання в поточному і перс�
пективному періоді.

Лаврова Ю.В. [6] розглядає фінансову безпеку
підприємства, як систему, що забезпечує стабільність
важливих фінансових пропорцій розвитку підприєм�
ства, що формують захищеність його фінансових інте�
ресів у балансі з фінансовими інтересами його економ�
ічних агентів.

Папехін Р.С. стверджує, що "фінансова безпека"
визначає певний стан фінансової стабільності, в якому
повинно знаходитися підприємство для реалізації своєї
стратегії, характеризується можливістю підприємства
протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам [7].

 Горячева К.С. під фінансовою безпекою розуміє
такий фінансовий стан підприємства, що характери�
зується, по�перше, збалансованістю і якістю сукупності
фінансових інструментів, технологій і послуг, котрі ви�
користовуються підприємством, по�друге, стійкістю до
внутрішніх і зовнішніх загроз, по�третє, здатністю
фінансової системи підприємства забезпечувати реалі�
зацію власних фінансових інтересів, місії і завдань дос�
татніми обсягами фінансових ресурсів і по�четверте,
ефективним забезпеченням сталого розвитку цієї фінан�
сової системи [2].

Приказюк О.В. визначає фінансову безпеку підприє�
мства як фінансовий стан, що характеризується стій�
кістю до внутрішніх і зовнішніх загроз, здатністю за�
безпечувати реалізацію власних фінансових інтересів та
сталий розвиток всієї фінансової системи [10 ].

Погосова М. Ю. та Лебедєва В. С. акцентують на
тому, що фінансова безпека підприємства — це складо�
ва економічної безпеки підприємства, що являє собою
такий стан підприємства, що дозволяє забезпечити
оптимальне залучення та ефективне використання
фінансових ресурсів підприємства, дозволяє самостійно
розробляти та впроваджувати фінансову стратегію, доз�
воляють ідентифікувати небезпеки та загрози стану
підприємства та розробляти заходи для їх вчасного усу�
нення та має бути оцінена якісними та кількісними по�
казниками, що мають граничні значення [8].

Кудрицька Ж.В. [5] під фінансовою безпекою під�
приємства розуміє збалансований стан його елементів
та підсистем, як окремої економічної системи, що може
бути виражена кількісними і якісними показниками та
характеризується стійкістю до негативних впливів внут�
рішнього та зовнішнього середовища та здатністю за�
безпечити її ефективне функціонування, стабільність
розвитку та економічного зростання.

Шелест В.В. стверджує, що фінансова безпека
підприємства — це той фінансовий стан, що характери�
зується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і
зовнішніх впливів, дозволяє забезпечити ефективну
діяльність підприємства за рахунок оптимального залу�
чення майна, переданого установниками в управління в
довгостроковому періоді [13].

Дещо по�іншому можна сформулювати визначення
фінансової безпеки підприємства, якщо скористатись
підходом, викладеним у Законі України "Про основи
національної безпеки України". При цьому фінансову
безпеку підприємства слід розглядати як захищеність
життєве важливих інтересів підприємства, за якої за�
безпечуються його сталий розвиток, своєчасне виявлен�
ня, запобігання та нейтралізація реальних і потенцій�
них загроз економічним інтересам.

Наведені визначення характеризують фінансову
безпеку, з одного боку, як стан захищеності певного

суб'єкта від впливу загроз чи стан, за якого відсутні за�
грози, а з іншого — як складову економічної безпеки та
елемент системи фінансових відносин. Слід зазначити,
що протиріччя між цими визначеннями не існує, оскіль�
ки одні відображують сутність поняття "фінансова без�
пека", а інші — її структурну побудову.

Щодо сутності поняття, то, на нашу думку, досить
повним є тлумачення Бланка І.О., оскільки воно не тільки
розкриває сутність безпеки, як стану захищеності від заг�
роз, а й відображає необхідність його оцінювання.

Забезпечення фінансової безпеки вимагає від су�
б'єктів господарювання розробки та впровадження
власної системи безпеки, з метою своєчасного виявлен�
ня і запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам, за�
безпечення захисту інтересів підприємства та досягнен�
ня ним основної мети діяльності

"Система" — слово грецького походження має ба�
гато значень: поєднання, організм, пристрій, організа�
ція, спілка, устрій. Під системою розуміється упоряд�
кована сукупність елементів, що виокремлюються з не�
скінченного світу, між якими існують певні взаємо�
зв'язки [9].

Виділення та побудова системи здійснюються на�
ступним чином: встановлюється мета, визначається
функція, що забезпечує досягнення цієї мети, і нареш�
ті утворюється структура, що забезпечує виконання зга�
даних функції.

Будь�яка система може вивчатися з двох позицій:
ззовні та зсередини. Вивчення системи ззовні означає
розгляд взаємодії системи із зовнішнім середовищем,
або дослідження функції системи. З іншого боку, тобто
зсередини, можна розглядати те, як система влаштова�
на, тобто її структуру. Під структурою розуміють су�
купність функціональних елементів та їх зв'язків, необ�
хідних і достатніх для досягнення створеною системою
певної мети.

Таким чином, з урахуванням сфери та об'єкту до�
слідження ми будемо розуміти систему фінансової без�
пеки підприємства як сукупність взаємопов'язаних еле�
ментів, підсистем, фінансових інструментів, важелів,
методів та заходів, що спрямовані на своєчасне виявлен�
ня та нейтралізацію кризових явищ задля забезпечення
стабільної і ефективної діяльності.

Метою системи забезпечення фінансової безпеки є
забезпечення стабільної, безпечної та ефективної діяль�
ності підприємства.

Безперечно, система має формуватися відповідно до
політики і стратегії забезпечення фінансової безпеки
господарюючого об'єкта.

Політика забезпечення фінансової безпеки — це
певна система поглядів, заходів, рішень, а також дій у
сфері безпеки, які в цілому створюють умови та сприят�
ливе середовище для досягнення цілей бізнесу та резуль�
тативного і ефективного функціонування підприємства.

Стратегія фінансової безпеки підприємства — су�
купність приватних взаємоузгоджених і взаємозумов�
лених складових, заходів, методів та важелів, які об'єд�
нує єдина мета — досягнення високого рівня економіч�
ного прибутку.

Основними завданнями системи забезпечення фі�
нансової безпеки підприємства мають бути:

— Вчасна ідентифікація ризиків фінансовій безпеці
та розробка заходів, щодо їх запобігання.

— Нівелювання реальних внутрішніх і зовнішніх заг�
роз фінансовій безпеці підприємства.

— Забезпечення фінансової стабільності та еконо�
мічної ефективності діяльності суб'єкта господарюван�
ня.

— Моніторинг та аналіз поточного стану, щодо на�
явності проблемних ситуацій.

— Оптимізація використання фінансових ресурсів,
для забезпечення фінансової безпеки підприємства.

Для формування системи забезпечення фінансової
безпеки підприємства необхідно визначити об'єкт,
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суб'єкт, основні завдання та принципи системи безпеки
та розробити механізм її забезпечення [11].

Система забезпечення фінансової безпеки суб'єкта
підприємницької діяльності, як і будь�яка система має
об'єкт і суб'єкти.

Об'єктом системи фінансової безпеки є все те, на що
спрямовані зусилля щодо її забезпечення, а саме: інфор�
мація, сукупність майнових і немайнових прав та еко�
номічних інтересів суб'єкта підприємництва. Трансфор�
мація стану економічних інтересів призводить до зміни
рівня фінансової безпеки суб'єкта підприємництва.

Суб'єктами системи забезпечення безпеки виступа�
ють фізична або юридична особа, яка бере участь в
організації забезпечення фінансової безпеки. Тобто
власники і менеджери суб'єкта підприємництва, дер�
жавні органи влади та управління, кредитори, кризові
менеджери (у судових процедурах банкрутства — арбі�
тражні керуючі) [12].

Розглядаючи систему фінансової безпеки підприє�
мства, необхідно визначити основні її характеристики.

По�перше, це — унікальність. Система забезпечен�
ня фінансової безпеки не може бути шаблонною, оскіль�
ки вона підпорядкована і зумовлена особливостями
кожного конкретного підприємства, залежить від його
розмірів, позиції на ринку, виробничо�технічних, фінан�
сових, організаційних можливостей, ризиковості вироб�
ництва.

Другою важливою характеристикою є самостійність
системи. Самостійність полягає у відокремленості сис�
теми від будь яких виробничих підрозділів та процесів.
Проте її відособленість відносна, тому що система
фінансової безпеки підприємства — це складний інтег�
ральний компонент фінансової безпеки регіону, галузі,
держави. А отже, завдання, що постають перед систе�
мою забезпечення фінансової безпеки конкретного
підприємства іноді не можуть бути вирішенні без відпо�
відних рішень на інших рівнях, в тому числі і на держав�
ному рівні. Також система безпеки підприємства може
залежати і від систем безпеки конкурентів.

Третьою характеристикою є комплексність систе�
ми фінансової безпеки. Її суть полягає у забезпечені
безпеки кожної окремо і усіх загалом її функціональ�
них складових таких, як безпека персоналу, безпека
інформаційних, фінансових та матеріальних ресурсів від
ймовірних загроз протягом усього життєвого циклу. Ця
характеристика також відображає спроможність сис�
теми до розвитку та удосконалення відповідно до змін
зовнішніх чи внутрішніх умов функціонування господа�
рюючого суб'єкта. Тільки комплексність системи еко�
номічної безпеки може гарантувати надійність безпеки
підприємства.

По�четверте, це динамічність системи, що полягає у
забезпеченні можливостей швидкої зміни послідовності
дій та стратегії забезпечення фінансової безпеки при
зміні факторів та умов фінансового середовища підприє�
мства.

І, по�п'яте, основною і єдиною характеристикою
системи, що забезпечує зворотний зв'язок, є ефек�
тивність системи фінансової безпеки, оскільки уні�
кальність, динамічність, самостійність та комплексність
системи не дає жодних гарантій, що ця система буде дія�
ти, діяти вірно, діяти ефективно [3].

Організація, побудова та функціонування якісної та
ефективної системи забезпечення фінансової безпеки
підприємства з метою максимальної ефективності має
гуртуватися на наступних принципах:

1. Принцип адаптивності. Кожен конкретний
суб'єкт господарювання в результаті помилок у фінан�
совій, господарський та управлінській сфері, або змін
зовнішнього середовища може впасти в період кризи,
або стати банкрутом. Цей принцип обумовлює не�
обхідність проведення превентивних діагностичних за�
ходів щодо забезпечення стабільності та ефективності
своєї діяльності. Тобто суть цього принципу полягає у

своєчасному виявлені загроз, здатності підприємства
ефективно долати негативний вплив цих загроз, коре�
гуванні методів та заходів задля забезпечення розвит�
ку підприємства.

2. Принцип безперервності. Для ефективного захи�
сту діяльності підприємства в умовах підвищеного ри�
зику та конкуренції необхідне безперервне функціону�
вання та виконання своїх завдань системою фінансової
безпеки підприємства, щоб вчасно відреагувати на по�
яву негативних факторів як внутрішнього, так і зовніш�
нього походження, які можуть призвести до кризових
ситуацій і, як наслідок, — банкрутства. Тобто ця систе�
ма повинна постійно аналізувати та відстежувати стан
зовнішнього та внутрішнього середовища та потенційні
загрози фінансовій безпеці підприємства.

3. Принцип законності. Робота системи повинна
плануватися та здійснюватися на основі чинного зако�
нодавства. Порушення закону може привести до по�
слаблення системи фінансової безпеки підприємства,
штрафних санкцій з боку правоохоронних органів та
інших негативних наслідків, що можуть вплинути на
фінансову стійкість підприємства та поставити під за�
грозу його діяльність.

4. Принцип оптимальності або економічної доціль�
ності. Суть цього принципу полягає у тому, що витрати
на забезпечення не мають перевищувати доходи під�
приємства. Тобто витрати на попередження або подолан�
ня загрози повинні бути адекватними її рівню та обсягу.

5. Принцип системності. Система забезпечення
фінансової безпеки підприємства має складатися з пев�
ної сукупності взаємопов'язаних елементів, що забез�
печують функціонування механізму забезпечення
фінансової безпеки як підприємства в цілому, так і ок�
ремих її ланок. Тобто необхідно оцінювати фінансову
ситуацію, як взаємодію комплексу змінних усередині
організації, відслідковуючи при цьому вплив зовніш�
нього середовища на її трансформацію, оскільки фак�
тори, які призводять до кризових явищ на підприємстві,
або послабленню фінансової безпеки суб'єкта господа�
рювання можуть бути викликанні причинами як зовні�
шнього, так і внутрішнього характеру.

6. Принцип координації. Тобто погодженість у
діяльності всіх учасників системи, включаючи тісні ділові
контакти й узгодження дій із зовнішніми організація�
ми, які забезпечують безпеку підприємств, оскільки для
виконання необхідних завдань необхідне постійне по�
годження між собою усіх ланок підприємства та еле�
ментів системи забезпечення фінансової безпеки як по
горизонталі, так і по вертикалі.

7. Принцип диференціювання. В залежності від ха�
рактеру загрози і ступеня важкості наслідків керівники
господарюючого суб'єкта мають вибирати адекватний
захід протидії.

8. Принцип постійного контролю. На підприємстві
повинен здійснюватися контроль з боку керівництва, за
діяльністю співробітників служби забезпечення фінан�
сової безпеки підприємства.

9. Поєднання гласності та конфіденційності. Систе�
ма основних заходів забезпечення фінансової безпеки
має бути відома всім працівникам підприємства. Але
повний перелік способів, сил, засобів, методів забезпе�
чення безпеки повинні бути законспіровані та відомі
дуже вузькому колу фахівців. Результати діагностики
ймовірності настання криз та втраті фінансової стій�
кості чи стабільності підприємства повинні бути комер�
ційною таємницею. Розголошення даних може негатив�
но вплинути на систему забезпечення фінансової без�
пеки, зокрема викликати негативну реакцією партнерів,
контрагентів, інвесторів. Також цю інформацію можуть
використати конкуренти.

10.  Принцип плановості. Діяльність по забезпечен�
ню безпеки формується на основі єдиного задуму, вик�
ладеного в комплексній програмі та конкретних планах
по окремих напрямках безпеки.
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11. Принцип явності в інтерпретації результатів.
Неправильне чи некоректне розуміння аналізу, може
призвести до хибних дій з боку керівництва, вибору не�
вірних методів і заходів, що може негативно вплинути
на ефективність діяльності підприємства в цілому. Тому
результати аналізу та рекомендації щодо забезпечення
системи фінансової безпеки на підприємстві необхідно
формувати вкрай чітко.

12. Принцип компетентності. Усі учасники, які бе�
руть участь у формуванні системи забезпечення фінан�
сової безпеки суб'єкта господарювання мають бути до�
статньо освічені, кваліфіковані та вчасно і якісно вико�
нувати свої обов'язки, а також бути обізнаними та мати
необхідний досвід у сфері їхньої діяльності.

Всі ці принципи обов'язково мають бути пов'язані
між собою. Недотримання хоча б одного з них ставить
під загрозу дієвість системи забезпечення фінансової
безпеки підприємства та ефективність його діяльності
в цілому.

Важливим елементом системи фінансової безпеки
підприємства є механізм її забезпечення, який реалі�
зується через стратегічне та оперативне планування за�
ходів з забезпечення фінансової безпеки.

ВИСНОВКИ
Таким чином, система забезпечення фінансової без�

пеки підприємства має бути спрямована на запобігання
внутрішніх і зовнішніх загроз діяльності суб'єкта гос�
подарювання. Система безпеки підприємства має бути
також спрямована і на забезпечення важливих фінан�
сових пропорцій підприємства, що мають бути стабіль�
ними у процесі його еволюційного розвитку.

Забезпечення стабільності системи фінансової без�
пеки має відбуватися шляхом підтримки відносно по�
стійних параметрів, які характеризують фінансові інте�
реси підприємства і відвернення загроз фінансовій
діяльності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стан банківської системи сьогодні характеризуєть�

ся великою кількістю змін на фінансових ринках, зміною
тенденцій в політиці та економіці, періодичним виник�
ненням фінансових криз. Ці фактори відчутно вплива�
ють на їх стабільність та істотно позначаються на темпі
розвитку як світової, так і національної економіки. Кон�
курентоздатність банківських установ в першу чергу, як
відомо, залежить від отриманих фінансових результатів,
що знаходять своє місце серед основних завдань при
реалізації пріоритетів діяльності банку. Проблема фор�
мування фінансових результатів, створення конкурен�
тоздатних переваг банку на ринку банківських послуг в
час політичної та економічної нестабільності є як ніко�
ли важливою та актуальною і з теоретичної точки зору,
і з практичної.
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О. Дзюблюк, О. Лаврушин, Ю. Масленченко та ін., мож�
на впевнено стверджувати, що дослідження процесу
формування фінансових результатів банківського сек�
тору є проблемою відкритою, дискусійною та потребує
постійного аналізу на фоні щорічних змін в економіці
країни.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження фінансових результатів

діяльності банків України в період нестабільності еко�
номічної системи та визначення можливих шляхів ста�
білізації банківської системи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Як підкреслено у виданні Національного Банку
України "Банківська система 2015: виклики та перспек�
тиви" [1, с. 39], 2014 рік для банківського сектору був як
ніколи складним. За підсумками роботи банківської си�
стеми України у 2014 році фінансовий результат був
від'ємним — збитки сягнули майже 53 млрд грн. При
цьому, основні банківські операції в цілому по системі
залишалися прибутковими [1, с. 39].
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Від'ємний фінансовий результат діяльності банк�
івського сектору сформувався, насамперед, за раху�
нок суттєвого збільшення обсягів відрахувань до ре�
зервів на можливі втрати від активних операцій. В
цілому, по банківській системі відрахування до ре�
зервів зросли в 3,7 рази порівняно з 2013роком, а їх
частка в загальних витратах збільшилася з 16,7%до
39,3% [1, с. 39].

Близько 40% збитків по системі було сформовано
банками,що віднесені до категорії неплатоспроможних
і в яких функціонують введені Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб тимчасові адміністрації. Без ура�
хування зазначених банків, збитки банківського секто�
ру становили би 33,1 млрд грн. [1, с. 39].

Фінансовий сектор — є одним із найважливіших
ринкових сегментів взаємодії суб'єктів економіки, в
результаті функціонування якого реалізовується ме�
ханізм трансформації фінансових ресурсів в актив�
но діючий інвестиційний капітал, що сприяє сталому
розвитку економіки. У фінансовому секторі відбу�
вається акумуляція та перерозподіл фінансових ре�
сурсів на засадах збалансованості економічних інте�
ресів між його учасниками з метою капіталізації
фінансових ресурсів і формування доданої вартості
в економіці [2].

З початку 2015 року банки України зазнали знач�
них збитків (80,9 млрд грн.), 80% з них було сформова�
но неплатоспроможними банками, у яких діють введені
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб тимчасові
адміністрації [3]. Передусім, мова йде про ПАТ "КБ
"НАДРА", ПАТ "Дельта Банк" та ПАТ "Імексбанк", чий
сукупний збиток становив майже 60 млрд грн.

 Від'ємний фінансовий результат банків сформував�
ся, як вже повідомлялося, за рахунок суттєвих обсягів
відрахувань у резерви на можливі втрати від активних
операцій, зокрема за кредитами позичальників, плато�
спроможність яких погіршилася. За І квартал поточно�
го року відрахування в резерви у 7,2 рази перевищили
їх обсяги за відповідний період минулого року. Основ�

ний обсяг резервів було сформовано в лютому. У березні
на фоні стабілізації на валютному ринку темпи нарощен�
ня відрахувань у резерви уповільнилися [3].

 У складних економічних умовах успішними були
банки, що здійснювали політику оптимізації доходів і
витрат. Чистий комісійний дохід і результат від торго�
вельних операцій у цілому по системі банків за резуль�
татами січня — березня збільшилися порівняно з відпо�
відним періодом минулого року. Натомість, як прави�
ло, тривало зниження загальних адміністративних вит�
рат.

 Зниження якості кредитного портфеля, негативний
ефект від зміни курсу гривні, ризикова політика банків
і недостатня капіталізація потребували здійснення ком�
плексу стабілізаційних заходів та очищення банківсь�
кої системи від несумлінних банків. Задля створення
необхідних для стабілізації умов Національним банком
України було прийнято низку рішень. Так, банки отри�
мали уніфіковані правила організації системи внутріш�
нього контролю, спрямовані на підвищення якості сис�
теми управління банківськими ризиками. Банки повинні
здійснити належну оцінку ризику невиконання зобо�
в'язань контрагентами та сформувати в повному обсязі
резерви для відшкодування можливих втрат. Банки, у
діяльності яких є порушення, мають розробити та по�
дати до Національного банку детальний план виконан�
ня зобов'язань щодо їх усунення, розглянути можливі
шляхи підвищення капіталізації банків і поліпшення
якості їх активів [3].

 Національний банк здійснює постійний моніторинг
ситуації щодо виконання банками зазначених рішень.
Особлива увага при цьому приділяється великим бан�
кам, що наражаються на значні ризики через масштаби
діяльності. В НБУ сподіваються, що вищенаведені за�
ходи дадуть змогу поступово стабілізувати роботу бан�
ківського сектору [3].

На підставі фінансових результатів, опублікованих
на сайті НБУ, на початку 2015 року було виділено 14 най�
більших банків України (табл. 1).

Назва Банку (тис. грн.)
Зобов’язання Капітал Прибуток

Приватбанк 224 947 340 23 093 797 434 801 

Ощадбанк 128 804 386 22 013 279 1 842 514 

Укрексімбанк 148 928 758 9 192 446 1 512 492 

Промінвестбанк 60 509 695 5 804 593 630 284 

Укрсоцбанк 45 592 053 9 685 660 393 439 

Райффайзен Банк Аваль 48 691 670 4 105 240 468 610 

Сбербанк Росії 58 043 785 1 771 577 949 082 

Альфа-Банк 40 874 016 2 254 108 468 610 

ВТБ Банк 39 629 278 3 257 966 56 116 

ПУМБ 35 734 338 4 428 377 636 119 

Фінанси та Кредит 39 183 614 2 286 773 -284 870 

Укрсиббанк 33 235 909 1 461 494 510 018 

ОТП Банк 22 648 865 1 449 936 741 645 

Укргазбанк 21 453 336 1 192 466 203 996 

Таблиця 1.  Основні показники діяльності найбільших банків України станом на 01.01.2015 р.

Джерело: [4].
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Серед них найбільший обсяг зобов'язань, капіта�
лу та прибутку належить ПриватБанку, відповідно 224
947 340 млрд грн., 23 093 797 млрд грн. та 434 801 грн.
Капітал Ощадбанку у 0,57 разів менший за капітал
ПриватБанку, збиток банку станом на початок 2015
року становив 128 804 386 грн., а прибуток 1 842 514
грн. [4].

Як видно з таблиці 1, більшість банків покривають свої
зобов'язання, однак запас міцності не дуже великий.

Питання прибутковості і збитків було вже частково
порушено: так, збиток за фінансовими показниками на
даний час не свідчить про реальні проблеми в банку. На
підтвердження цих слів одні з найнадійніших банків
Укрексімбанк і Ощадбанк відображають величезні збит�
ки. З надійністю деяких банків України можна ознайо�
митися перейшовши на сторінку депозитного індексу
банків — FUDI, де, крім надійності, можна подивитися
вигідність розміщення коштів на депозиті.

Як і раніше, єдиним сигналом про проблеми в банку
є відтік коштів клієнтів. Загальний відтік коштів з банків,
який не припиняється, а лише сповільнюється, коли банк
не в змозі виконувати свої зобов'язання, триває вже про�
тягом року. Більшість вкладників віддали перевагу кон�
вертації своїх коштів у валюту, лише додавши ажіота�
жу на валютному ринку [5].

Так, за даними НБУ, найбільший відтік коштів юри�
дичних осіб був у банках, представлениху таблиці 2.

За підсумками 1�го півріччя серед банків з І групи
класифікації НБУ обсяг валютних вкладів юридичних
осіб в абсолютному вимірі найсуттєвіше зменшився в
банку ПУМБ (�35,3%), "Райффайзен Банку Аваль" (�
35,7%), Приватбанку (�5,6%), Укрсоцбанку (�29,3%) та
"Укргазбанку" (�26,7%) [5].

При цьому, у вказаній групі ТОП�банків порт�
фель гривневих вкладів юридичних осіб зменшився
знову ж таки в банку ПУМБ (�8,7%) та Укрсоцбанку
(�4,2%) [6].

З огляду на такі показники можна констатувати, що
банківська система потребує невідкладного реформу�
вання. Так, Національний банк України опублікував
проект програми розвитку фінансового сектора Украї�
ни до 2020 року, підготовленої представниками регуля�
торів фінансового та банківського ринків, а також про�
фільних організацій.

Зокрема згідно з опублікованою програмою, рефор�
ма фінансового ринку України передбачає розробку і
реалізацію до 31 грудня 2016 року грошово�кредитної
політики на основі інфляційного таргетування, реаліза�
цію до 30 червня 2016 року валютно�курсової політики
на основі режиму гнучкого валютного курсу. В рамках
реалізації валютно�курсової політики передбачено
удосконалення основ валютних інтервенцій, розробку
принципів впровадження тимчасових заборон і обме�
жень у випадку кризових ситуацій, зменшення рівня
доларизації активів і пасивів банків [7].

Крім того, пропонується до кінця 2015 року розро�
бити стратегію запобігання ризиків, пов'язаних із діяль�
ністю системно важливих банків, налагодити системний
моніторинг за цими банками, а також забезпечити ефек�
тивний механізм підтримки системних банків.

Проект передбачає створення до 30 червня 2016 року
кредитного реєстру в НБУ, а також забезпечення роз�
витку співробітництва між наявними кредитними бюро
і систематичне й повне розкриття негативної кредитної
історії позичальників фінансовими установами для на�
копичення в реєстрах.

На даний момент відбувається кроки щодо очищен�
ня та оздоровлення фінансового сектору, серед яких
можна виділити наступні.

1. Прийняття законів щодо збільшення вимог до
капіталу банків, посилення корпоративного управлін�
ня в банках, захисту прав інвесторів, сприяння капіта�
лізації та реструктуризації банків, посилення відпові�
дальності пов'язаних із банком осіб тощо.

Валютні кошти Гривневі кошти 
Назва банку млн грн. % Назва банку млн дол. % 

ПУМБ 359 643 -35,3% ПУМБ 6 466 767 -8,7% 

Райффайзен Банк Аваль 231 828 -35,7% Укрсоцбанк 7 015 368 -4,2% 

Приватбанк 1 261 635 -5,6% ВТБ Банк 3 128 687 11,1% 

Укрсоцбанк 201 573 -29,3% Фінанси та Кредит 3 645 880 11,3% 

Укргазбанк 115 654 -26,7% Укрексімбанк 12 470 906 5,0% 

Альфа-Банк 235 081 -12,7% Укргазбанк 3 684 225 25,3% 

Фінанси та Кредит 199 555 -14,1% Альфа-Банк 3 837 562 29,6% 

ОТП Банк 152 988 -8,1% Промінвестбанк 3 209 922 37,1% 

Укрексімбанк 1 635 163 -0,4% Приватбанк 13 733 325 12,3% 

ВТБ Банк 54 659 -1,3% Ощадбанк 11 956 578 14,8% 

Сбербанк Росії 120 562 16,7% ОТП Банк 3 866 226 56,2% 

Промінвестбанк 180 592 22,9% Сбербанк Росії 2 385 870 98,5% 

Укрсиббанк 148 775 70,2% Укрсиббанк 6 104 998 64,8% 

Ощадбанк 432 588 % Райффайзен Банк Аваль 10 937 232 40,5% 

Таблиця 2. Відтік коштів у банках України з рахунків юридичних осіб станом на 01.01.2015 р.

Джерело: [4].
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2. Реорганізація НБУ з посиленням ролі ключових
регуляторних функцій, створення комітетів фінансової
стабільності та монетарної політики.

3. Розробка Комплексної програми розвитку фінан�
сового сектору України до 2020 року, реалізація якої
розпочалась у проектних групах відповідно до стан�
дартів управління проектами [7]. У процесі реалізації
напрямів та виконання завдань Програми очікується, що
до 2020 року будуть створені передумови стабільного
розвитку економіки України, перетворення фінансово�
го сектору України у конкурентоспроможне середови�
ще з інвестиційно�інноваційним кліматом.

ВИСНОВКИ
Для стабілізації банківської системи України голов�

ними завданнями на сьогоднішній день, на нашу думку, є:
у монетарній сфері:
— подальше вдосконалення системи прийняття

рішень з монетарної політики та її операційного меха�
нізму;

— використання Національним банком в якості опе�
раційних орієнтирів монетарної політики чистих міжна�
родних резервів та чистих внутрішніх активів, а також
обсягу монетарної бази;

— суттєве посилення ролі облікової ставки як ба�
зової ставки монетарної політики: процентні ставки за
інструментами регулювання ліквідності будуть визна�
чатись у тісній прив'язці до її рівня;

— посилення підзвітності та зв'язків НБУ з ринком
та громадськістю з метою їх орієнтування щодо інфля�
ційних очікувань та прийняття рішень;

— у міру стабілізації ситуації на грошово�кредит�
ному ринку поступове скасування адміністративних за�
ходів, запроваджених у терміновому порядку для стри�
мування тиску на платіжний баланс. Втім, на певний час,
до стабілізації фінансових умов, контроль за капіталом
залишатиметься в силі. Якщо ризик зменшення капіта�
лу матеріалізується, а фінансова стабільність і умови
валютного ринку погіршаться, можливе тимчасове по�
силення адміністративних заходів [1, с. 7].

У сфері банківського нагляду:
— підвищення рівня капіталізації банків;
— посилення відповідальності, в тому числі, шляхом

встановлення кримінальної відповідальності керівників
банків, власників істотної участі та інших пов'язаних
осіб за діяльність, що призводить до неплатоспромож�
ності банків;

— проведення оцінки якості активів банків з метою
визначення потреби в додатковій капіталізації банківсь�
ких установ;

— подальше очищення банківської системи від
фінансових установ, які є неплатоспроможними,
здійснюють відмивання грошей та не дотримуються ви�
мог законодавства;

— створення скоординованої системи позасудової
реструктуризації кредитів та сприяння добровільній
реструктуризації валютних іпотечних кредитів [1, с. 8].

Реалізація зазначених та інших заходів, на наш по�
гляд, повинні сприяти забезпеченню розвитку банківсь�
кої сфери та економіки в цілому.

Проте яким саме воно буде, залежить від того, як
впливатиме ключові ризики: загострення війни на Дон�
басі, гіпотетична невдача з реструктуризацією зовнішніх
боргів держави та "приступ" популізму в політиків пе�
ред місцевими виборами (який уже матеріалізувався в
прийняття закону про реструктуризацію валютних кре�
дитів, по якому вже думають, як ситуацію "відмотати"
назад) [8].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність даної теми полягає у відображенні

методики та оцінки необоротних активів ПАТ КБ "ПРИ�
ВАТБАНК", як підвищення ефективності використан�
ня необоротних активів банку. Важливою запорукою
максимізації прибутку банківської установи є забезпе�
ченість необоротними активами в необхідній кількості
та їх ефективне використання для нормального його
функціонування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання методології аналізу та оцінки необоротних

активів банків досліджувались в роботах таких вчених,
як Ф.Ф. Бутинця, Н.О. Гури, А.Г. Загороднього, Н.Г. Ма�
люги, В.Г. Швеця та зарубіжних дослідників М.С. Ме�
тьюса, Б. Нідлза, Е. Райса тощо. Але низка проблем за�
лишаються невирішеними, особливої уваги серед яких
потребує й вирішення питань стосовно сутності і кла�
сифікації необоротних активів в процесі їх контролю й
аналізу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є дослідження методики аналізу та

оцінки необоротних активів банку ПАТ КБ "ПРИВАТ�
БАНК", особливостей переоцінки майна, нарахування
амортизації, оцінка власних приміщень.
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Фінансовий стан банку характеризується розміром і структурою капіталу і зобов'язань та їх розміb

щення у його активах. Він проявляється у рівні ліквідності, платоспроможності і фінансовій стійкості і

визначає діяльність банку у короткостроковій та довгостроковій перспективі. Фінансовий потенціал коb

мерційного банку характеризується розміром та структурою його необоротних активів, що формуються

за рахунок готівкових фінансових ресурсів (як власних, так залучених та позикових). Обгрунтовані опb

тимальне розміщення фінансових ресурсів є одним з найважливіших принципів забезпечення фінансоb

вої стабільності, платоспроможності і ліквідності банку.

The Bank's financial position is characterized by the size and structure of equity and liabilities and their

placement in the Bank's assets. It is manifested in the level of liquidity, solvency and financial stability and

determines the Bank's activities in the short and long term. The financial potential of the commercial Bank is

characterized by the size and structure of its fixed assets, which are formed by available financial resources

(own, borrowed and borrowed). The optimum placing of financial resources is one of the most important principles

of financial stability, solvency and liquidity of the Bank.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Необоротні активи — це матеріальні активи, які банк
утримує з метою використання їх у процесі своєї діяль�
ності, надання послуг, здавання в лізинг(оренду) іншим
особам або для здійснення адміністративних і соціаль�
но�культурних функцій, очікуваний строк корисного ви�
користання (експлуатації) яких більше ніж, рік (або опе�
раційний цикл, якщо він довший за рік).

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" визнає та відображає
об'єкт необоротних активів при виконанні наступних
вимог: існує імовірність одержання майбутніх економі�
чних вигод, пов'язаних з його використанням; його
вартість може бути достовірно визначена. Банк первин�
но визнає та відображає на балансі необоротних активів
за собівартістю, яка складається з фактичних витрат на
придбання і витрат по приведенню їх у стан, придатний
до використання. Приміщення, вдосконалення орендо�
ваного майна та обладнання обліковуються за первин�
ною вартістю або за сумою переоцінки, як описано ниж�
че, мінус накопичена амортизація та резерв на знецінен�
ня, якщо потрібно. Первинна вартість приміщень та об�
ладнання придбаних дочірніх компаній — це їхня роз�
рахункова справедлива вартість на дату придбання.
Вартість приміщень переоцінюється з достатньою ре�
гулярністю, щоб забезпечити відсутність суттєвої
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різниці між їхньою балансовою вартістю та сумою, ви�
значеною на основі справедливої вартості, станом на
кінець звітного періоду. Збільшення балансової вартості
внаслідок переоцінки показується за кредитом в інших
сукупних доходах та призводить до збільшення суми
переоцінки у капіталі. Зменшення балансової вартості
активу, яке компенсує попереднє збільшення балансо�
вої вартості того самого активу, включається до інших
сукупних доходів та призводить до зменшення суми пе�
реоцінки, раніше визнаної у складі капіталу. Всі інші
випадки зменшення балансової вартості відображають�
ся у складі прибутку чи збитку за період. Резерв пере�
оцінки приміщень, показаний у складі капіталу, відно�
ситься безпосередньо на нерозподілений прибуток у
тому випадку, коли сума переоцінки реалізована, тобто
коли актив реалізується або списується. Накопичена
амортизація на дату переоцінки виключається з вало�
вої балансової вартості активу, а чиста вартість транс�
формується до вартості переоцінки активу. Керівницт�
во скоригувало балансову вартість приміщень, обліко�
ваних за вартістю переоцінки, станом на звітну дату з
використанням наявних ринкових даних, та перекона�
не у тому, що ці ринкові дані про справедливу вартість є
достатніми для обгрунтування скоригованої справедли�
вої вартості. Незавершене будівництво обліковується за
первинною вартістю, за мінусом резерву на знецінення,
якщо необхідно. Незавершене будівництво не аморти�
зується до того моменту, поки актив не буде придатним
для використання. Всі інші компоненти приміщень, удос�
коналень орендованого майна та обладнання облікову�
ються за первинною вартістю мінус накопичена амор�
тизація та збитки від знецінення (за наявності). Витра�
ти на ремонт та технічне обслуговування визнаються
витратами по мірі їх виникнення. Витрати на заміну
значних компонентів основних засобів капіталізують�
ся із наступним списанням заміненого компоненту.

Станом на кінець кожного звітного періоду керівниц�
тво оцінює наявність ознак знецінення приміщень, удос�
коналень орендованого майна та обладнання. Якщо такі
ознаки існують, керівництво Групи розраховує вартість
відшкодування, яка дорівнює справедливій вартості акти�
ву мінус витрати на продаж або вартості використання,
залежно від того, яка з цих сум більша. Балансова вартість
зменшується до вартості відшкодування, і збиток від зне�
цінення визнається у складі прибутку чи збитку за період
у сумі, яка перевищує суму переоцінки, визнаної раніше в
капіталі. Збиток від знецінення, відображений щодо будь�
якого активу у минулих періодах сторнується, якщо мала
місце зміна в оцінках, що використовувались для визна�
чення вартості використання активу або його справедли�
вої вартості за мінусом витрат на продаж. Прибутки та
збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівнян�
ня суми надходжень із балансовою вартістю та визнають�
ся у складі прибутку чи збитку за період.

Амортизація на землю не нараховується. Аморти�
зація інших компонентів приміщень, вдосконалень орен�
дованого майна та обладнання розраховується лінійним
методом з метою рівномірного зменшення первинної
вартості або вартості оцінки до ліквідаційної вартості
протягом строку корисного використання активу у ро�
ках таким чином: приміщення 50 років; комп'ютери 4—
10 років; меблі та обладнання 4—10 років; транспортні
засоби 6 років; інше 4—12 років.

Удосконалення орендованого майна амортизують�
ся протягом строку оренди. Ліквідаційна вартість акти�
ву — це оціночна сума, яку Група отримала б у те�
перішній момент від продажу цього активу, за мінусом
оціночних витрат на продаж, якби стан та строк експ�
луатації даного активу відповідав строку експлуатації
та стану, які цей актив матиме наприкінці строку ко�
рисного використання. Ліквідаційна вартість активів та
строк їх корисного використання переглядаються та, за
необхідності, коригуються станом на кінець кожного
звітного періоду.

Необоротні активи або групи вибуття, що включа�
ють активи та зобов'язання, балансова вартість яких, як
очікується, буде відшкодована переважно в результаті
продажу або розподілу, а не в результаті тривалого ви�
користання, відносяться у категорію активів, утриму�
ваних для продажу. Необоротні активи, класифіковані
як утримувані для продажу, оцінюються за їхньою ба�
лансовою вартістю або за справедливою вартістю за
вирахуванням витрат на продаж, залежно від того, яка
з цих сум менша. Це правило оцінки не застосовується
до фінансових активів, які входять у сферу застосуван�
ня МСБУ 39.

Необоротні активи або ліквідаційні групи, класифі�
ковані у звіті про фінансовий стан за поточний період
як утримувані для продажу, не рекласифікуються та не
змінюють формат представлення у порівняльних даних
звіту про фінансовий стан для приведення у
відповідність до класифікації на кінець поточного
звітного періоду.

Приміщення Групи обліковуються за справедливою
вартістю, яка була визначена на основі звітів, підготов�
лених незалежними оцінювачами, із використанням ме�
тоду порівняння аналогів. Накопичена амортизація на
дату переоцінки була вирахувана з валової балансової
вартості активу, а чиста вартість була трансформована
до вартості переоцінки активу. У ході проведення пере�
оцінки незалежні оцінювачі застосовували певні про�
фесійні судження та оцінки, зокрема для визначення
подібних приміщень при застосуванні методу порівнян�
ня аналогів. Зміни припущень щодо цих факторів мо�
жуть вплинути на вказану у консолідованій фінансовій
звітності справедливу вартість. Оцінка базувалась на по�
рівнянні продажів аналогічних об'єктів, ціна за один
квадратний метр яких коливалась від 1 226 гривень до
36 837 гривень, залежно від місця розташування та ста�
ну приміщень. Якби ціна за квадратний метр була вище
на 10% або нижче на 10%, справедлива вартість при�
міщень була би більше або менше на 188 мільйонів гри�
вень, відповідно.

Приміщення були переоцінені за справедливою вар�
тістю станом на 1 листопада 2014 року. Оцінку провела
фірма незалежних оцінювачів, яка має відповідну про�
фесійну кваліфікацію та актуальний досвід оцінки ак�
тивів аналогічної категорії зі схожим географічним роз�
ташуванням. Основою для оцінки приміщень стали рин�
кові ціни.

До вказаної вище балансової вартості включені 1 101
мільйон гривень (на 31 грудня 2013 року — 718 мільйонів
гривень), що являє собою суму переоцінки приміщень
Групи. Станом на 31 грудня 2014 року стосовно цього
коригування за результатами переоцінки нараховане
кумулятивне відстрочене податкове зобов'язання в сумі
198 мільйонів гривень (на 31 грудня 2013 року — 128
мільйонів гривень), яке віднесене безпосередньо на ка�
пітал. Станом на 31 грудня 2014 року балансова вартість
приміщень складала би 1 296 мільйонів гривень (на 31
грудня 2013 року — 1 249 мільйонів гривень), якби ці
активи обліковувалися за первісною вартістю за вира�
хуванням амортизації.

Станом на 31 грудня 2014 року загальна балансова
вартість повністю замортизованих приміщень, удоско�
налень орендованого майна та обладнання, які Група
продовжує використовувати, складає 300 мільйонів
гривень (на 31 грудня 2013 року — 247 мільйонів гри�
вень).

Станом на 31 грудня 2014 року приміщення балан�
совою вартістю 975 мільйонів гривень (на 31 грудня 2013
року — 936 мільйонів гривень) були передані в заставу
НБУ як забезпечення кредитів рефінансування.

Станом на 31 грудня 2014 року приміщення, удос�
коналення орендованого майна та обладнання балансо�
вою вартістю 33 мільйона гривень були розташовані на
непідконтрольних Урядові України територіях Донець�
кої та Луганської областях.
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У 2014 році розташовані у Криму приміщення, удос�
коналення орендованого майна та обладнання балансо�
вою вартістю 203 мільйона гривень були продані
дочірній компанії Групи.

ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Метою аналізу активів банку є оцінка раціональ�

ності фактичної структури активів з точки зору забез�
печення прибутковості та стабільності роботи банку,
визначення шляхів її оптимізації і узагальнюючої оці�
нки, прогнозу майбутніх результатів діяльності і
фінансового потенціалу банку. Головним джерелом
даних для проведення фінансового аналізу банку є його
баланс, у якому відображено всю інформацію про на�
явність фінансового та нерухомого майна, власником
якого є банк; обсяг та склад зобов'язань контрагентів
перед банком та зобов'язань банку перед контраген�
тами. Дослідження активів банку полягає у викорис�
танні аналітичних прийомів, спрямованих на визначен�
ня загального обсягу коштів, які знаходяться у розпо�
рядженні банку, їх структури і динаміки в аналітично�
му періоді.
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Таблиця 1. Приміщення, вдосконалення орендованого майна, обладнання та нематеріальні активи

У мільйонах  
українських гривень 

Прим. 
 

Примі-
щення 

 

Вдоско-
налення 
орендо- 
ваного 
майна 

 

Комп’ю- 
терне облад- 

нання 
 

Транс- 
портні 
засоби 

 

Меблі, 
облад- 
нання, 
немате- 
ріальні 
активи 
та інше 

Всього 
 

Балансова вартість на 1 січня 
2013 р. 

 1932 57 1006 169 649 3806 

Первинна вартість або вартість 
оцінки на 1 січня 2013 р. 

 2043
 

136
 

1844
 

176 
 

1150 
 

5349
 

Накопичена амортизація та знос 
на 1 січня 2013 р. 

 (111) (79) (838) (14) (501) (1543)

Надходження  96 14 446 27 225 808
Вибуття  (24) (1) (7) (25) (20) (77)
Амортизаційні відрахування та
знос 

24 (50) (30) (234) (36) (160) (519)

Вплив перерахунку у валюту 
подання 

 (4) - (4) - (6) (14)

Балансова вартість на 31 грудня 
2013 р. 

 1950 40 1198 128 688 4004

Первинна вартість або вартість 
оцінки на 31 грудня 2013 р. 

 2106 
 

125 
 

2234 
 

170 
 

1314 
 

5949 
 

Накопичена амортизація та знос 
на 31 грудня 2013 р. 

 (156) (85) (1036) (42) (626) (1945)

Надходження  96 13 604 25 182 920
Вибуття  (190) (1) (63) (11) (16) (281)
Амортизаційні відрахування та 
знос 

24 (50) (22) (317) (37) (187) (613)

Витрати на знецінення, віднесені 
на прибуток або збиток 

 (135)
 

-
 

(41)
 

(5) 
 

(9) 
 

(190)
 

Переоцінка  500 - - - - (500)
Вплив перерахунку у валюту 
подання 

 95 7 59 5 52 218

Вибуття дочірньої компанії  (127) (2) (57) (4) (112) (302)
Рекласифікація до необоротних 
активів, утримуваних для продажу 
(або груп вибуття) 

  
(23) 

 
(12) 

 
(98) 

 
(6) 

 
(19) 

 
(158) 

Балансова вартість на 31 грудня 
2014 р. 

 2116 23 1285 95 579 4098

Первинна вартість або вартість 
оцінки на 31 грудня 2014 р. 

 2213 104 2536 162 1249 6264

Накопичена амортизація та знос 
на 31 грудня 2014 р. 

 (97) (81) (1251) (67) (670) (2166)

Балансова вартість на 31 грудня 
2014 р. 

 2166 23 1285 95 579 4098 
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Складність і нестабільність зовнішнього і внутріш�

нього середовища підприємств, мінливість кон'юнкту�
ри світового ринку змушують вітчизняних підприємців
шукати нові сфери та перспективні напрями розвитку
своєї діяльності не тільки на національному, а й на зов�
нішньому ринках. Вміння визначати економічний потен�
ціал та специфіку господарчої діяльності підприємства
для застосовування їх в перспективних напрямах і
найбільш ефективних формах міжнародної економічної
взаємодії залежить від володіння знаннями про особ�
ливості міжнародного економічного середовища,
міжнародних ринків, форм зовнішньої взаємодії та ро�
зуміння іноземного партнера.
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ANALYSIS OF STRUCTURAL CHANGES IN THE EXPORT OF MACHINERY INDUSTRY IN UKRAINE

Мета статті полягає в проведенні аналізу структурних зрушень показників експорту машинобудівb

ної галузі України та Харківської області зокрема, та виявленні чинників, що на них впливають. Обгрунb

товано теоретичні підходи до визначення зовнішньоекономічної діяльності та її ефективності. Для проb

ведення вертикального та горизонтального аналізу сучасного стану експорту машинобудівної галузі

України та Харківської області зокрема, були використані аналітичні й статистичні методи дослідження

показників структури та динаміки. В результаті аналізу експортного потенціалу галузі виявлено вплив

негативних чинників. Запропоновано основні напрями вирішення існуючих проблем та поліпшення її

зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави та самого підприємства.

The purpose of this paper is to analyze the structural changes in export performance of machinebproducing

industry of Ukraine and Kharkov region in particular and identify contributing factors. The theoretical approaches

to the definition of foreign economic activity and its effectiveness have been grounded. Statistical and analytical

methods for determining structure and dynamics have been applied to carry out vertical and horizontal analysis

of the current state of machinerybproducing industry exports of Ukraine and Kharkov region in particular. The

analysis of export potential has revealed the impact of negative factors.

There have been proposed the main directions of solving the existing problems and improving its foreign

economic performance in terms of the state and the enterprise itself.

Ключові слова: машинобудування, експорт, аналіз, Україна, Харківська область, продукція, Харківський
завод транспортного устаткування, проблеми, чинники.

Key words: analysis, machinery�producing industry, export, Ukraine, Kharkov region, products, Kharkov Plant
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Зовнішньоекономічну діяльність машинобудівних
підприємств України на сучасному етапі важко вважа�
ти успішною. Як зазначила Т.О. Рибакова: "брак уваги
держави до розвитку високотехнологічних галузей про�
мисловості, зокрема наукомістких підгалузей машино�
будування, спричиняє нераціональну структуру експор�
ту і малоперспективну модель міжнародної спеціалізації
країни" [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Вивченню теоретичних положень про зовнішньое�

кономічну діяльність, експортно�імпортні операції на
міжнародному ринку та їх аналізу присвячено праці
багатьох вітчизняних вчених�економістів, серед яких:
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Кириченко О.А., Дідківський М.І. [2—3], Гребельник О.П.,
Макогон Ю.В., Дахно І.І., Мочерний С.В., Козак В.Г.,
Румянцев А.П., Пазуха М.Д., Лук'янченко Н.Д., Вічевич
А.М., Максимець О.В. та інші. Проте залишаються не�
розкриті всі проблеми пов'язані із пошуком напрямків
удосконалення зовнішньоекономічної діяльності.

Розвиток експортної направленості економіки Ук�
раїни потребує постійного моніторингу потенційних га�
лузей, однією з яких є машинобудування, яка останнім
часом під впливом загальнополітичної й економічної
криз, втратою високої частки на російському ринку
втрачає свою вагу в зовнішній торгівлі.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в проведенні аналізу структур�

них зрушень показників експорту машинобудівної га�
лузі країни та Харківської області зокрема, та виявленні
чинників, що на них впливають.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сутність зовнішньоекономічної діяльності, на дум�

ку Кириченко О.А. [2], полягає в комплексному дослід�
женні та моделюванні міжнародного середовища у по�
єднанні з налагодженою взаємодією всіх підрозділів і
посадових осіб організації / установ в інтересах про�
дуктивного досягнення визначених зовнішньоекономі�
чних стратегій.

Дідківський М.І. [3] застосовує поняття "зовніш�
ньоекономічна діяльність" переважно для характерис�
тики зовнішньоекономічних операцій на мікрорівні (під�
приємств, організацій, об'єднань); операцій, метою яких
було отримання прибутку в умовах самоокупності.
В.В. Коломієць [4] визначає зовнішньоекономічну
діяльність як основу розвитку експортного потенціалу.
Згідно з цим така діяльність розглядається з позиції
формування конкурентних переваг галузей національ�
ної економіки.

Г.О. Філатова [5] підкреслює, що ефективність зов�
нішньоекономічної діяльності суб'єктів господарюван�
ня визначається як ступінь досягнення максимального
обсягу чистого прибутку від зовнішньоторговельних
операцій за рахунок оптимізації існуючих сукупних ви�
трат на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Важливе місце в зовнішньоекономічній діяльності
України займають підприємства машинобудування, ча�
стка експорту яких у 2014 р. склала 10,5% у загальному
обсязі експорту в сумі 5657,2 млн дол. США проти 11,0%
в 2010 р. (5670,7 млн дол. США) [6] (табл. 1). З 2012 року
експорт зазнає спаду до 99,3% в 2013 р. та до 82,9 % в
2014 р. З кожним роком майже в половину знижується
експорт залізничних локомотивів, зниження експорту
літальних засобів в 2013 р. становило 67 %.

Внесок Харківських машинобудівельників складав
від 8,0 % в 2012 р. до 9,3 % в 2014 рр. в зальному експорті
країни. Експорт даної групи товарів Харківської обл.
склав 28,9 % в 2014 р. від загального експорту області,
що значно нижче рівня 2012—2013 рр. (29,7 та 29,3 %
відповідно). Значну частку експорту становлять реак�
тори ядерні (19,2% в 2014 р.) та електричні машини (9,7%)
(табл. 2) [7].

Продукція, що виготовляється Державним
підприємством "Харківський завод транспортного ус�
таткування", може задовольняти потреби вітчизняних
та зарубіжних споживачів в автопаливозаправній
техніці, нафтогазопромисловому устаткуванні, систе�
мах газопостачання стислими газами (включаючи кос�
мічну галузь), а також потребам племінного тварин�
ництва в кріобіологічних посудинах (Дьюара) для збе�
рігання і транспортування біопрепаратів в середовищі
рідкого азоту [8].

Система менеджменту якості підприємства серти�
фікована за ISO 9001: 2008. Продукція відповідає вимо�
гам європейських директив і має маркування знаком CЄ
(абревіатура фр. Conformitе' Europе' enne — європейська
відповідність).

ДП "ХЗТУ" на теренах України залишилось май�
же єдиним виробником складної наукоємної про�
дукції для нафтогазового комплексу, зокрема це сто�
сується виробництва установок мобільних пересув�
них, цементувальних агрегатів, установок паропере�
сувних та інших. На Україні виробництвом мобільних
установок АК�60, КОРО 1�80 займається "ВАТ Сумсь�
ке НВО ім. М.В. Фрунзе", виробників цементувальних
та паропересувних агрегатів немає взагалі. На цей час
основні українські споживачі нафтогазового облад�
нання ВАТ "Укрнафта", ДК "Укргазвидобування"

Код і назва товарів Експорт , млн грн. Частка від загального, в % Темп зросту, в %
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2013 2014

XVI. Машини, обладнання та 
механізми; електротехнічне 
обладнання 

6872,4 6826,5 5657,2 8,1 8,9 10,5 99,3 82,9

84 реактори ядерні, котли, 
машини 

3700 3732,4 2977,1 4,4 4,8 5,5 100,9 79,8

85 електричні машини 3172,4 3094,1 2680,1 3,7 4,0 5,0 97,5 86,6
XVII, Засоби наземного 
транспорту, літальні апарати, 
плавучі засоби 

5775,0 3274,2 1472,1 6,8 4,3 2,7 56,7 45,0

86 залізничні локомотиви 4092,1 2448,7 839,4 4,8 3,2 1,6 59,8 34,3
87 засоби наземного 
транспорту, крiм залізничного 

584,8 374,7 293,1 0,7 0,5 0,5 64,1 78,2

 88 літальні апарати 922,4 311,8 246,3 1,1 0,4 0,5 33,8 79,0
89 судна 175,8 139,0 93,4 0,2 0,2 0,2 79,1 67,2

Таблиця 1. Структурні зміни в експорті машинобудівної промисловості України
за 2012—2014 рр.

Код і назва товарів Експорт , млн грн. Частка від загального, в % Частка в експорті країни, в 
% 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
XVI. Машини, обладнання та 
механізми; електротехнічне 
обладнання 

546.7 581.5 526.3 29,7 29,3 28,9 8,0 8,5 9,3

84 реактори ядерні, котли, 
машини 

351.2 346.8 349.9 19,1 17,5 19,2 9,5 9,3 11,8

85 електричні машини 195.5 234.7 176.4 10,6 11,8 9,7 6,2 7,6 6,6

Таблиця 2. Структурні зміни в експорті машинобудівної промисловості
Харківської обл. за 2012—2014 рр.
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ДК "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз України" оголо�
шують тендерні закупівлі виключно на продукцію,
техніко�економічні показники якої співпадають з ос�
новними технічними характеристиками продукції ДП
"ХЗТУ" [8].

Пріоритетними напрямами експорту нафтогазово�
го устаткування ДП "ХЗТУ" є: колишні республіки
СРСР; Африка: Єгипет, Лівія, Алжир, Ангола, Нігерія;
Близький Схід: Сирія, Іран, Йемен; Азія: Індія, В'єтнам,
Бангладеш, Пакистан.

Отже, на розвиток зовнішньоекономічної діяльності
машинобудівних підприємств України на сучасному
етапі впливають об'єктивні чинники:

— нестабільність політико�економічного становища
України, проблеми з визначенням стратегічних напрямів
зовнішньоекономічної політики;

— війна на Сході;
— погіршення відносин з Росією, яка була основним

імпортером продукції галузі;
— командно�адміністративна система господарю�

вання та відсутність фахових менеджерів;
— відсутності інноваційних розробок, надмірна

енерго� та матеріаломісткість виробництва продукції,
призводить до низької ефективності, та збитковості при
реалізації на зовнішніх ринках;

— несистемний характер зовнішньоекономічних
операцій, відсутність сталих продаж та тривалих підряд�
них коопераційних зв'язків;

— економічна криза, коливання валютного курсу
та критична нестача фінансово�інвестиційних ре�
сурсів;

— незадовільної мотивації персоналу машинобуді�
вних підприємств, зумовлена передусім низькою заро�
бітною платою, яка навіть в Україні нижче за середню
по промисловості, а також незадовільними умовами
праці;

— брак уваги держави до розвитку високотехноло�
гічних галузей промисловості та відсутність стратегії
сталого розвитку.

ВИСНОВОК
Здійснення зовнішньоекономічної діяльності

суб'єктів господарювання машинобудівної галузі потре�
бує: стабілізації політичного та економічного станови�
ща в країні; реформування нормативно�законодавчої
бази та державного управління; оцінки важелів подат�
кового впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяль�
ності та відшкодування податку на додану вартість, для
збільшення обсягів реалізації; врахування валютних та
фінансові ризиків й зміцнення курсу гривні; постійного
моніторингу статистичної звітності за декількома
різноплановими показниками; мотивації праці робіт�
ників галузі, розширення ринків збуту; залучення інве�
стицій та інновацій у виробничі процеси; впровадження
сучасного менеджменту та маркетингу в управлінні
підприємствами галузі.
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тегічної машинобудівної галузі, на сучасному етапі перебу�
вають на одному із найбільш важких періодів свого існуван�
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Визначено роль фінансових інструментів у забезпеченні подолання кризи на підприємствах машиноb

будування. Досліджено внутрішні — ендогенні (фактори, що, як правило, залежать від організації діяльb

ності самого підприємства) і зовнішні — екзогенні (фактори, на які підприємство не може впливати взаb

галі або має незначний вплив) причини настання кризи, розуміння яких забезпечує об'єктивну оцінку

можливостей та шляхи подолання кризи галузі машинобудування. Визначено, що негайне запровадженb

ня антикризової програми з використанням фінансового інструментарію дозволить пришвидшити проb

цес подолання кризи машинобудівних підприємств. Встановлено і систематизовано системні перешкоди

діяльності та розвитку українським машинобудівникам та запропоновано вдосконалені фінансові інструb

менти забезпечення подолання кризи машинобудівної промисловості, вирішення яких допоможе уникнуb

ти, з однієї сторони, банкрутства та ліквідації, а з іншої сторони, забезпечити подальший розвиток.

The role of financial instruments as a mean of crisis overcoming in machine building has been defined. Internal

causes (factors that, as a rule, depend on enterprise activity) and external causes of crisis (exogenous factors the

enterprise can't affect generally or has slight impact over) have been analyzed, the understanding of which

provides an objective assessment of possibilities and ways of crisis overcoming in machine building. It was

determined, that the instantaneous implementation of antibcrisis program with the engagement of financial

instrument will give a chance to speed up the process of crisis overcoming in machine building. The system

impediments of activity and development to Ukrainian machine building have been determined and systematized

and the improved financial instruments of machine building crisis overcoming have been suggested, the solving

of which will assist to escape bankruptcy and elimination from one side and to provide the further development

from another.
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ня. Минулі практично 25 років незалежного існування ма�
шинобудівного комплексу України призвели до різкого зни�
ження обсягів виробництва, призупинення оновлення ос�
новних засобів, зниження рівня кадрового, фінансового та
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інноваційного потенціалу, внаслідок чого машинобудівни�
ки сьогодні стикаються з послабленням своїх позицій на
ринках, втратою споживачів, підвищенням рівня збитко�
вості, що забезпечує їм вектор глобальної кризи.

Розвиток машинобудівної галузі зіштовхується з дво�
ма дуже складними проблемами — катастрофічною неста�
чею фінансових ресурсів та неефективним розвитком інсти�
туційних особливостей економічного та соціально�політич�
ного устрою України, які тісно пов'язані між собою.

З огляду на зазначене вище, запровадження ефектив�
ного фінансового інструментарію являється ключовим чин�
ником задля забезпечення подолання кризи на машинобуд�
івних підприємствах, що дозволяє досягти конкурентних
переваг та суттєво зміцнити позиції як на внутрішньому, так
і на зовнішньому ринках.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблем фінансового інструментарію
подолання криз в Україні присвячені роботи багатьох
вітчизняних та зарубіжних авторів [1; 2; 3], які здебільшого
спрямовані на дослідження можливостей у довгостроковій
перспективі, а подолання глобальної кризи на машинобуді�
вних підприємствах та активізація процесу виходу з неї є
актуальним та невідкладним питанням.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є вивчення проблем фінансового

забезпечення подолання кризи на підприємствах машино�
будування та шляхів їх вирішення, що дозволить, з однієї
сторони, уникнути банкрутства, а з іншої сторони, забез�
печить подальший розвиток.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Фундаментальні основи господарської діяльності

підприємств на сучасному етапі розвитку вітчизняної та
світової економіки зазнають докорінних змін, які поглиб�
люються впливом кризових явищ, що мають системний ха�
рактер.

Реалії сьогодення свідчать, що глобальна криза украї�
нських підприємств машинобудівння, яка породжена бра�
ком фінансових ресурсів, низькою ефективністю їх вико�
ристання, високою інфляцією, знеціненням національної
валюти, надмірним рівнем податкового навантаження, при�
зводить до значних дисбалансів у русі діяльності та розвит�
ку всіх суб'єктів. Несвоєчасне прийняття управлінських
рішень може призвести до банкрутства та ліквідації, тобто
проблемам антикризового управління з використанням
фінансового інструментарію потрібно приділяти підвище�
ну увагу.

Варто зауважити, що криза є чи не найскладнішою та
найсуперечливішою фазою економічного циклу. Будь�яку
кризу, з одного боку, характеризують симптоми руйнівно�
го характеру (скорочення виробництва, масові банкрутства,
безробіття, зниження життєвого рівня, політична напруга),
а з іншого — криза виконує "оздоровчі " функції (циклічні
коливання ділової активності є однією з умов економічного
зростання, а сама криза — активною складовою частиною
творчого процесу).

Грунтуючись на базових основах визначень, дефініцій
та ознак кризи на мікрорівні кризу підприємства слід розу�
міти як крайнє загострення протиріч в системі підприємства,
які погрожують існуванню, виживанню, та подальшому роз�
витку суб'єкта господарювання або, які сприяють якісно
новим перетворення в системі організації підприємства [1;
2; 3].

Важливе місце у достовірному діагностуванні кризи має
відводитися дослідженню причин її настання (факторів
формування), розуміння яких забезпечить об'єктивну оці�
нку можливостей та шляхів подолання.

У сучасній літературі з проблем антикризового уп�
равління до класифікації факторів [1; 2; 3], що можуть спри�
чинити кризу на підприємстві, домінує підхід, згідно з яким
зазначені фактори поділяють на дві групи: внутрішні�ендо�
генні (фактори, що як правило, залежать від організації
діяльності самого підприємства) і зовнішні�екзогенні (фак�
тори, на які підприємство не може впливати взагалі або має
незначний вплив).

Апріорі можна сказати, що ендогенних та екзогенних
чинників (факторів) формування кризи на підприємствах
машинобудування практично незліченна кількість різної
спрямованості та величини.

До екзогенних чинників, які спричинили кризу маши�
нобудівної галузі можна віднести: нестабільність податко�
вої системи, зростання інфляції, зростання безробіття,
зниження обсягу внутрішнього ринку, посилення монопо�
лізму на ринку, нестабільність валютного ринку, політич�
ну нестабільність, зниження активності фондового ринку
та інші.

З огляду на вищезазначене, систематизуємо та відоб�
разимо зовнішні чинники (рис. 1), які здатні спричинили або
поглибили кризу, згрупувавши їх за такими факторами:
інфраструктури, фінансово�економічні, політичні, норма�
тивно�правові, соціодемографічні, природні, технологічні та
інші.

Кризовий стан вітчизняних машинобудівних підпри�
ємств, окрім зовнішніх факторів, є наслідком хибного уп�
равління та відсутності чіткої стратегії розвитку і стабілі�
заційної політики. Для виявлення внутрішніх факторів, що
призводять до кризового стану підприємства машинобуду�
вання проведено дослідження 15 українських машинобуді�
вних підприємств — представників різних секторів галузі.

Результати дослідження потенціалу зазначеної частки
машинобудівних підприємств України дало змогу сформу�
лювати такі висновки:

— структура номенклатури продукції, яка виробляєть�
ся, у загальному обсязі існуючої номенклатури продукції
підприємств критично незадовільна (середній показник 19%
— в 2012 році, 17% — в 2013 році), що уможливлює диверси�
фікацію пропонування;

— аналізуючи технічний рівень виробленої машинобу�
дівної продукції, слід відзначити, що даний параметр не
піддавався різким технологічним змінам і є низько стабіль�
ним;

— нестабільність завантаження виробничих потужно�
стей відзеркалюється у показнику віддачи основних фондів
виробничого призначення, який у 2012 році досягав ниж�
ньої межі рівня достатності і складав 64,2%, а в 2013 році
лише 58%, що значно знижує ефективність виробничих мож�
ливостей;

— критично незадовільна політика оновлення вироб�
ництва, що характеризується критичними показниками
рівня прогресивності сировини;

— у конкурентів найбільш вигідні ціни на продукцію та
терміни постачання кращі;

— висока матеріаломісткість продукції, що потребує
більш ретельного підходу до управління процесами вироб�
ництва (достатність матеріального забезпечення для безпе�
рервного процесу виробництва, формування оптимальних
запасів ТМЦ з погляду ефективності їх обороту);

— недостатній рівень віддачі від власного та позиково�
го капіталу, інвестованого в підприємство;

— неефективність механізмів моніторингу та оцінки
ринкових тенденцій, підтверджується незначною часткою
ринків;

— недосконалість структури управління пояснюється
багаторівневістю системи, що супроводжується зниженням
норми керованості.

Аналізуючи основні фінансово�економічні показники,
що характеризують господарську діяльність машинобудів�
ної галузі, слід відмітити, наступне:

— високий ступінь залежності позикових коштів, тоб�
то незадовільна структура капіталу з погляду фінансової
стійкості;

— незадовільний рівень власних оборотних коштів та
велика частка дебіторської заборгованості в загальному
обсязі оборотних активів постійна динаміка до збільшення
даного показника;

— зниження необоротних активів, що звужує можли�
вості підприємства щодо розширення обсягу його діяль�
ності;

— незадовільний рівень маневреності власного капіталу
при постійній тенденції до зменшення, тобто у підприєм�
ства відсутні власні мобільні кошти, якими воно може вільно
маневрувати в поточній операційній діяльності;

— незадовільний показник зносу основних засобів, який
становить більше 0,85;

— дисбаланс співвідношення напрямів інвестування
фінансових ресурсів в такі складові необоротних активів,
як основні фонди, нематеріальні активи й довгострокові
фінансові зобов'язання.

 Зазначені вище результати дослідження дозволяють
стверджувати про неефективність роботи машинобудівних
підприємств, тобто такої, що призводить до додаткових
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витрат, зниження обсягів виробництва та фінансових ри�
зиків. Неефективність політики управління витратами,
формування й використання активів, відсутність власних
інвестиційних ресурсів є закономірним наслідком отриман�
ня збитків.

Таким чином, діяльність машинобудівників характери�
зується значним дефіцитом власних фінансових ресурсів та
високим ступенем залежності від позикових коштів, що по�
роджено економічною, політичною та фінансовою невизна�
ченістю та нестабільністю як у зовнішньому, так і внутріш�
ньому середовищах.

У сучасних умовах постійного браку фінансових ре�
сурсів, низької ефективності їх використання, високої
інфляції, знецінення національної валюти, для виходу з кри�
зи в галузі машинобудування, перш за все, необхідно засто�
совувати ефективні фінансові інструменти.

В Україні ж на даний момент як прямий, так і непрямий
фінансовий інструментарій дії держави на подолання та
вихід машинобудівних підприємств із кризи як однієї з клю�
чових галузей промисловості, практично знаходиться в без�
діяльності [4, 5]. Звичайно, машинобудівним підприємствам
найбільш привабливим сценарієм є безпосереднє фінансу�
вання за рахунок коштів державного бюджету, отримання
безпроцентних чи пільгових позик та грантів, отримання
державних замовлень, введення державних дотацій та суб�
сидій, контрактної системи фінансування, прямого держав�
ного фінансування проектів. Але, нажаль, вищезазначений
зовнішній механізм фінансування на сучасному етапі роз�
витку України не можливий, що обумовлюється постійним
дефіцитом державного бюджету України.

Домашні господарства (населення) як суб'єкт економі�
ки в розвинутих країнах активно вкладають заощадження в
цінні папери, використовуючи для цього інфраструктуру
фондового ринку й інститути спільного інвестування зок�
рема. В Україні населення практично не використовує
інфраструктуру фондового ринку. Це пов'язано і з інфляц�
ійними процесами, і з обмеженнями для дрібних інвесторів,
і з дефолтами, і з фінансовою неосвіченістю населення і т.д.
Ключовим інструментом заощадження українців залиша�
ються банківські депозити, доля яких зараз суттєво змен�
шилась.

Заощаджень громадян протягом останнього часу дуже
знецінилися інфляційними процесами, за роки незалежності
України, населення поки що не володіє достатніми кошта�
ми для того, щоб його заощадження стали вагомим джере�
лом фінансування промисловців�машинобудівників.

Іноземні інвестори на сьогоднішній день не зацікавленні
в зміцненні позицій вітчизняних виробників машинобуду�
вання.

Дефіцит фінансових ресурсів держави, домашніх гос�
подарств та іноземних інвесторів як суб'єктів економіки
доповнюється нерозвиненістю та відсутністю капіталізації
власних ресурсів інституційних інвесторів — банків, стра�
хових фірм, інвестиційних компаній тощо, а також ринку
цінних паперів. На сьогоднішній день Українські комерційні
банки, які не знищила світова фінансова криза, мають до�
сить низький рівень капіталізації, який не дозволяє їм по�
зитивно впливати на динаміку економічного зростання в
Україні. Слід відмітити, що за останні роки в банківській
сфері, спостерігається фінансова неспроможність банків за�
безпечити кредитування економіки.

Таким чином, недосконалість інститутів та інституцій�
них правил в економічній системі України, відсутність ефек�
тивних механізмів регулювання фінансування машинобуді�
вної сфери на загальнодержавному рівні являються ключо�
вими зовнішніми перешкодами на шляху подолання та ви�
ходу з кризи більшості машинобудівних підприємств.

Українським машинобудівним підприємствам у справі
забезпечення подолання кризи та підвищення конкурентос�
проможності доведеться розраховувати здебільшого на свої
внутрішні фінансові ресурси.

Впроавадження вдосконалених фінансових інстру�
ментів всіма суб'єктами економіки забезпечить негайне по�
долання кризи на машинобудівних підприємствах.

Вважаємо, що підвищення активності населення повин�
но проводитися шляхом залучення у сферу підприємницької
діяльності та створення стимулів, мотивацій та гарантій для
вкладання коштів в різноманітні фінансові інструменти, шля�
хом підвищення привабливості українських цінних паперів.

Вітчизняним банкам необхідно освоювати та впровад�
жувати нові кредитні технології, постійно розробляти нові
банківські продукти на пільгових умовах. Крім того, як заз�
начив автор [6], і з чим ми повністю погоджуємося, промис�
лово розвинені країни використовують такий механізм ак�
тивізації діяльності комерційних банків як дотацію до став�
ки відсотка за кредит, яка надається державою банкам за
умов інвестування пріоритетних галузей і виробництв. Та�
кож може бути використаний закордонний досвід зі ство�
рення цільових інституційних інвесторів — банків довгост�
рокового кредитування.

Активізування іноземних інвесторів повинно проводи�
тися шляхом вдосконалення нормативно�правової бази в

Рис. 1. Зовнішні фактори, які спричинили та поглибили кризу машинобудівної галузі
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Україні, проведення швидких і ефек�
тивних реформ та створення дієвих
інструментів як мотивації, так і сти�
мулювання.

Держава повинна в умовах недо�
статнього бюджетного фінансуван�
ня повинна надавати фіскальні пільги
та інші методи державної фінансової
підтримки для машинобудівників.

Підприємства машинобудування
як ключові гравці фінансового рин�
ку повинні постійно вишукувати
різноманітні фінансові інструменти
подолання кризи, а саме:

— використовувати факторинг
як спосіб фінансування. Факторинг
є незамінним інструментом управлі�
ння дебіторською заборгованістю в
тому випадку, коли кредитна політи�
ка та методи спонтанного фінансу�
вання неефективні;

— використовувати залучення
капіталу за схемою ІРО. Залучення
капіталу за схемою ІРО має низку пе�
реваг [7, 8]: підвищення потенційно�
го обсягу фінансування, отримання
дешевих позикових коштів закордо�
ном, формування максимальної вар�
тості бізнесу та інші";

— розробити дієву програму за�
лучення коштів за рахунок внесків
інвесторів та власників до статутно�
го капіталу, яка буде передбачати
конкретні стимули та мотивацію;

— збільшувати власні фінансові
ресурси за рахунок раціональне ви�
користання виробничих площ;

— максимальне використовува�
ти норми ПКУ щодо оптимізації си�
стеми оподаткування;

— застосовувати вертикальну
інтеграцію із споживачами, котра
передбачає їх участь у придбанні ча�
стки додаткового випуску власного
капіталу;

— застосовувати вертикальну
інтеграцію із постачальником сиро�
вини щодо надання відстрочки пла�
тежу (комерційного кредиту) без
відсотків (терміном на 1,5 роки).

Таким чином, грунтуючись на
проведеному дослідженні: встанов�
лено і систематизовано системні
фінансові перешкоди діяльності та
розвитку українським машинобуді�
вникам, запропоновано вдоскона�
лені фінансові інструменти забезпе�
чення подолання кризи на підприємствах машинобудуван�
ня, вирішення яких допоможе уникнути, з однієї сторони,
банкрутства та ліквідації, а з іншої сторони, забезпечити по�
дальший розвиток (рис. 2).
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Рис. 2. Фінансові перешкоди діяльності та розвитку і вдосконалені фінансові
інструменти забезпечення подолання кризи на підприємствах

машинобудування
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Дослідження особливостей машинобудівних підприємств в 
Україні дозволило встановити: 

Системні фінансові перешкоди 
діяльності та розвитку 

українським 
машинобудівникам

невикористання населенням 
інфраструктури фондового ринку,   
пов'язане і з інфляційними процесами, і 
з обмеженнями для дрібних інвесторів, 
і з дефолтами, і з фінансовою 
неосвіченістю населення і т.п. 
 

недостатня активність фінансових 
інститутів, обумовлена нерозвиненістю 
та  відсутністю капіталізації власних 
ресурсів, що пов’язано з недостатньою 
схильністю економічних суб’єктів до 
заощадження

активність іноземних інвесторів є дуже 
низькою, що породжено недосконалою 
постійно змінною нормативно – 
правовою базою в Україні, високою 
інфляцією та нестабільністю політичної 
ситуації 

держава повинна надавати фіскальні 
пільги та інші методи державної 
підтримки 

підвищення активності населення 
повинно проводитися шляхом 
залучення у сферу підприємницької 
діяльності та створення стимулів, 
мотивацій та гарантій для вкладання 
коштів в різноманітні фінансові 
інструменти 

практично знаходиться в бездіяльності 
прямий і непрямий інструментарій дій 
держави  

діяльність машинобудівників 
характеризується значним дефіцитом 
власних фінансових ресурсів та 
високим ступенем залежності від 
позикових коштів, що породжено 
хронічною економічною, політичною 
та фінансовою нестабільності всередині 
країни  

фінансові інститути повинні освоювати 
нові інструменти для підвищення 
схильності населення та постійно 
розробляти нові банківські продукти на 
пільгових умовах і т. п. 

 промислові підприємства повинні 
вишукувати різноманітні джерела 
фінансування (залучення капіталу за 
схемою ІРО, використання факторингу, 
збільшувати власні фінансові ресурси за 
рахунок раціонального використання 
виробничих площ та інші) 

 активізування іноземних інвесторів 
повинно проводитися шляхом 
вдосконалення нормативно-правової 
бази в Україні, проведення швидких і 
ефективних реформ та створення дієвих 
інструментів як мотивації, так і 
стимулювання 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розбалансованість сучасного світу, яка пов'язана з ве�

ликим загостренням проблем довкілля, викликала не�
обхідність створити якісно нову концепцію подальшого роз�
витку. Такою стала концепція сталого  розвитку, в якій впер�
ше принципово поставлено питання організації економіки,
яка б не руйнувала довкілля та не виснажувала природний
капітал. При вивченні, плануванні й керуванні,  використанні
ресурсів вимагає урахування дії і соціально�економічних
законів природи і всієї сукупності природних явищ у по�
єднанні з аналізом особливостей сучасного етапу розвитку
виробництва і науково�технічного прогресу. Такий підхід,
особливо у аграрній сфері, яка більше будь — якої сфери
економіки пов'язана з природними чинниками виробницт�
ва, є неодмінною умовою забезпечення зрівноваженості
еколого�економічної системи.

Природне середовище здійснює значний  вплив на розви�
ток агропромислового комплексу. Людина, залучаючи ресур�
си в процес сільськогосподарського виробництва, змінює їх,
що, в свою чергу, впливає на ефективність функціонування
аграрного сектору, якість продукції та здоров'я населення.
Звісно, що агропромисловий комплекс це одна з найважливі�
ших складових загальноекономічної системи, тому сталість
його розвитку, багато в чому, визначає характер функціону�
вання соціально�економічної системи в цілому. Таким чином,
актуальність проблем сталого розвитку аграрного сектору
обумовлюються  особливостями, які визначаються його зна�
чимістю у забезпеченні збалансованого функціонування соц�
іально�економічних систем та особливим статусом агропро�
довольчої сфери у вітчизняному  господарському комплексі.

 Проблема сталого розвитку включає два основних поняття:
— потреби суспільства є необмеженими, оскільки кож�

на людина прагне до кількісного та якісного підвищення
рівня добробуту;

— обмеженою є здатність оточуючого середовища за�
довольняти наявні і майбутні потреби суспільства.

З цього  випливає, що головним стратегічним завдан�
ням сталого розвитку в аграрному секторі є забезпечення
продуктової безпеки та екологізація виробництва сільсько�
господарської продукції.
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FEATURES OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE

В статті розкрито особливості сталого розвитку аграрного сектору економіки України. Досліджено понятb
тя сталого розвитку за допомогою різних підходів щодо його визначення. Доведено, що особливості сталого
розвитку аграрного сектору України базуються на  його історії розвитку за часів незалежності.  Охарактеризоb
вано Закони України та Постанови що регулюють сільськогосподарську діяльність в Україні. Проведений аналіз
здійснених в Україні аграрних реформ та перетворень. Акцентовано, що після вступу України в СОТ частка
сільськогосподарських товарів у загальному експорті товарів збільшилась. Розкрито стратегічні цілі екологоb
орієнтованої системи управління та принципи екологічно збалансованого управління. Доведено необхідність
здійснення науковоbобгрунтованого прогнозування ринку праці в сільському господарстві.

In the article the features of sustainable development of the agrarian sector of Ukraine. The concept of sustainable
development through a variety of approaches to its definition. It is proved that the characteristics of sustainable
development of the agricultural sector in Ukraine based on its history of development since independence. Characterized
Laws of Ukraine and resolutions regulating agricultural activities in Ukraine. The analysis carried out in Ukraine
agrarian reform and transformation. The attention that after Ukraine joins the WTO share of agricultural products in
total exports of goods increased. Reveals the strategic goals of ecologicallyboriented management system and principles
of ecologically sustainable management. The necessity of scientifically accurate market forecasting in agriculture.

Ключові слова: сталий розвиток, агропромисловий комплекс, економічне зростання, аграрний сектор, аг�
рарна політика.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Особливості сталого розвитку аграрного сектору відоб�
ражаються у трактуванні самого терміну "сталий розвиток".
Сьогодні у дослідженнях вчених термін "сталий розвиток"
аграрного сектора трактується неоднозначно. Найчастіше
в економічній літературі зустрічається трактування стало�
го розвитку агропромислового комплексу як сукупність
продуктивних сил аграрної сфери, виробничих відносин та
відповідних організаційно�економічних форм і установ, що
пов'язані з первинним присвоєнням людиною об'єктів при�
родного середовища та спрямовані на забезпечення потреб
людини.

М. Лємєшев та ін. під сталим розвитком розуміють ра�
ціональне, засноване на комплексному підході використан�
ня природних ресурсів, відновлення і множення поновлю�
ваних природних об'єктів, а також вилучення окремих діля�
нок території зі сфери використання і планомірне, цілес�
прямоване, науково�обгрунтоване перетворення природи
для підвищення її ефективності [8]. В. Мінєєв розглядає
процес сталого розвитку як вид діяльності, що охоплює над�
звичайно широку систему господарських ланок, які безпо�
середньо впливають на навколишнє природне середовище і
залежать від розвитку сільського господарства й інших га�
лузей [9].

Одним з недоліків багатьох досліджень з цієї проблеми
Б. Данилишин вважає ототожнення в ряді робіт понять ста�
лого розвитку, як такого і сталого функціонування, як час�
тини визначення [3]. На нашу думку, найбільш чітко  ці по�
няття трактує С. Сухорукова. Вона розглядає процес ста�
лого функціонування як комплекс відносин, що виникають
в процесі господарського освоєння і відтворення природ�
них ресурсів та запобігання негативним впливам госпо�
дарської діяльності людини на навколишнє природне сере�
довище [13]. Дослідники Ради по вивченню продуктивних
сил України визначали систему сталого функціонування
агропромислового комплексу як сформований за конкрет�
ний історичний період спосіб взаємодії суспільства і навко�
лишнього природного середовища, що представляє рівень
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розвитку і мету суспільства, специфіку потреб і структуру
навантаження на природне середовище [4]. Виходячи з та�
кого трактування визначення, можна зробити висновок, що
стале функціонування показує специфіку задоволення сус�
пільством своїх потреб, включаючи можливості в майбут�
ньому біологічного розширеного відтворення природного
потенціалу природного середовища.

Вітчизняні дослідники вважають, що питання сталого
розвитку, сталість потрібно відрізняти від стабільності ре�
зультатів виробництва [2].

На їх думку,  сталим може виявитися навіть такий вар�
іант розвитку агропромислового комплексу, коли при ко�
ливанні обсягів виробництва в окремі роки, повна компен�
сація періодично виникаючих дефіцитів забезпечується за
рахунок раніше створених резервів і запасів. Таким чином,
сталість виробництва агропромислового комплексу можна
визначити як здатність безупинно підтримувати оптималь�
ну пропорційність у розвитку відтворення в масштабах пев�
ної території з урахуванням місця сільського господарства
в народногосподарському комплексі та його ролі в забез�
печенні повного добробуту і всебічного розвитку всіх
суб'єктів господарювання і громадян.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті —  визначити особливості сталого розвит�

ку аграрного сектору і довести необхідність їх врахування
у державній політиці і органах місцевого самоврядування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Особливості сталого розвитку аграрного сектору Ук�
раїни базуються на  його історії розвитку за часів незалеж�
ності. Після розпаду СРСР Україна отримала значний по�
тенціал для подальшого розвитку й ефективного функціо�
нування аграрного сектора (друге місце серед країн СРСР).
Але досить сильно на сільському господарстві позначилась
загальноекономічна криза 90�х років, зокрема розбалансу�
вання міжгосподарських зв'язків, інфляція, розлад фінан�
сово�кредитної системи, зростання диспаритету цін на про�
мислову та сільськогосподарську продукцію тощо. У цей час
відбулася зміна структури сільськогосподарського вироб�
ництва за категоріями господарств на користь господарств
населення, яке виявилося стійкішим до негативних наслідків
економічної кризи. У цей період також почався процес рин�
кової трансформації. У першу чергу відбувалося реформу�
ванням земельних відносин на селі. Основою цього рефор�
мування була Постанова Верховної Ради УРСР від 18 груд�
ня 1990 р. №563�ХІІ "Про земельну реформу" [11]. З 1996
р. в Україні почалося паювання земель, переданих у колек�
тивну власність сільськогосподарським підприємствам, що,
зокрема, здійснювалося відповідно до Указу Президента Ук�
раїни від 8 серпня 1995 р. №720/95 "Про порядок паювання
земель, переданих у колективну власність сільськогоспо�
дарським підприємствам і організаціям".  Поступова реор�
ганізація колгоспів і державних підприємств здійснювалась
до грудня 1999 року, але реформування відбувалося досить
повільно, непослідовно, тому що була відсутня чітка про�
грама реформ на державному рівні. [10].

 Вихід Указу Президента України від 3 грудня 1999 р.
№1529/99 "Про невідкладні заходи щодо прискорення ре�
формування аграрного сектора економіки" [14] став пере�
ломним етапом. Після цього почалась масштабна структур�
на реформа.

 Указ Президента України від 6 липня 2000 р. №267/
2000 "Про заходи щодо забезпечення формування та функ�
ціонування аграрного ринку" відіграв вагому роль у розвит�
ку аграрного сектору.

З виходом даного Указу почалися  поступові спроби
зміни напрямів внутрішньої аграрної політики від лібералі�
зації торгівлі, цін та обмеженого втручання у функціону�
вання ринків до політики підтримки цін та ринків, експорт�
них та імпортних обмежень. У той же час в Європейському
Союзі вже почалася адаптація сільського господарства до
вимог Спільної аграрної політики, а Україна  продовжува�
ла відставати у сфері інституційних реформ і формуванні
ринкової інфраструктури [10].

У процесі здійснення аграрних реформ розпочався за�
хист майнових прав селян і створення сприятливих умов для
розвитку підприємництва та орендних відносин на селі, що
було позитивним явищем. Також реалізувався комплекс
організаційних заходів для уточнення складу та вартості

пайового капіталу, майна членів колишніх колективних
сільськогосподарських підприємств, почалося визначення
розмірів паїв колишніх учасників цих  підприємств, які не
були одержані, а також запроваджувався документ, що по�
свідчував право власності на паї, на основі якого відбувало�
ся вільне розпорядження цим капіталом.

У цей період в аграрному секторі розвивався лізинг.
Була створена національна акціонерна компанія "Украгро�
лізинг", що з'явилось  важливою підтримкою у структурної
перебудови аграрного сектора та забезпеченні можливості
використання новітніх технологій

Здійснювалися заходи для розвитку продовольчого рин�
ку та сприяння експорту сільськогосподарської продукції і
продовольчих товарів; розвивалася інфраструктура аграр�
ного ринку та реалізація сільськогосподарської продукції
на засадах біржової торгівлі;  впроваджувалися екологічно
чисті та ресурсозберігаючі технології вирощування і пере�
робки сільськогосподарської сировини. Це свідчить про те,
що аграрний сектор  інтуїтивно почав реалізовувати основні
принципи сталого розвитку.

На даному етапі розвитку створювалися нові моделі та
впроваджувалися сучасні технології виробництва і техніка;
стимулювалося раціональне використання матеріальних
ресурсів та енергоносіїв; створювалися умови для розши�
рення мережі підприємств, які займаються реалізацією тех�
ніки для аграрного сектору, її фірмовим обслуговуванням,
ремонтом та наданням у користування. Планувалося й сти�
мулювання інвестиційної діяльності банків та інших фі�
нансових установ, що спрямовувались на технічне переосна�
щення аграрного сектора, запроваджувався механізм дер�
жавної підтримки та фінансового оздоровлення під�
приємств, що займалися виготовленням сільськогоспо�
дарської техніки. Була розроблена програма розвитку аг�
рарного ринку на 2003—2004 рр., яка передбачала досягнен�
ня більшого товарного наповнення ринку, стимулювання ви�
робників до участі у біржових торгах та сприяння розвитку
особистих селянських господарств. На цьому етапі почали
визначатися правові, економічні та соціальні основи фор�
мування та функціонування фермерських господарств з
метою створення сприятливих умов реалізації ініціативи
громадян щодо виробництва товарної сільськогосподарсь�
кої продукції, її переробки та реалізації на внутрішньому і
зовнішньому ринках, а також для забезпечення раціональ�
ного використання й охорони земель фермерських госпо�
дарств, правового та соціального захисту фермерів.

Був прийнятий ряд заходів для забезпечення раціональ�
ного використання земель, збереження якості та сприяння
відтворенню і підвищенню родючості грунтів, а також збе�
реження екологічних функцій грунтового покриву й охо�
рони довкілля в цілому; підвищилася увага до якості та без�
пеки харчових продуктів і продовольчої сировини, зокре�
ма, посилився контроль та почала здійснюватися сертифі�
кація сільськогосподарської сировини й продукції, яка вво�
зиться на територію України, відповідно до вимог міжна�
родного стандарту ISO та вимог міжнародної системи за�
безпечення безпеки харчових продуктів HACCP.

У контексті стратегічного розвитку визначалася дер�
жавна аграрна політика до 2015 року і було проголошено,
що вона повинна спрямовуватися на забезпечення сталого
розвитку аграрного сектора [6].

Особливістю пореформеного періоду (2006—2009 роки)
є те, що він  характеризується формальним завершенням
реструктуризації колективних сільськогосподарських
підприємств та виходом на завершальний етап приватизації
земель сільськогосподарського призначення, а також  те,
що ініціатива в розвитку реформ перейшла від держави до
агробізнесу [6]. У зв'язку з тим, що  інституційні трансфор�
мації так і не були завершені, виник тіньовий ринок землі.

У цей період  були встановлені правові, економічні й
організаційні засади формування та функціонування інже�
нерно�технічного забезпечення аграрного сектора України
(Закон України "Про систему інженерно�технічного забез�
печення агропромислового комплексу України").

З 2005 р. почав зростати рівень доходів сільгосптоваро�
виробників, що сприяло детермінантам сталості аграрного
розвитку.

Після вступу України до СОТ суттєво збільшився екс�
порт сільськогосподарської продукції — до 12 млрд дол.
США в рік. Це пояснюється тим, що підвищилися конкурен�
тоспроможність українських товарів на світовому ринку
через світову продовольчу кризу, зростання світових цін та
девальвацію гривні. Імпорт став вдвічі менше експорту. Виз�
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начальним було позитивне сальдо експорту�імпорту
сільськогосподарської продукції. Після вступу України в
СОТ частка сільськогосподарських товарів у загальному
експорті товарів збільшилась до 20%, при цьому до вступу
вона становила 12% [7].

Надалі продовжує зростати кількість масштабних кор�
поративних структур. У зв'язку з фінансовою кризою деякі
корпорації зменшили кількість своїх земель, що призвело
до появи нових структур, які скуповували землі у банкру�
туючих  корпорацій. Так з'явилися аграрні компанії, зе�
мельний фонд яких подекуди перевищував 500 тисяч гек�
тарів, що становить певну проблему для розвитку аграр�
ного сектора України. Вони отримують надприбутки, ви�
користовуючи обмежені ресурси, і не піклуючись про еко�
логію [1; 2].

Таким чином,  історія розвитку аграрного комплексу
свідчить про те, що у цій сфері у напрямі  сталого розвитку
зроблено не мало, але результативність дій з цього напря�
му поки що не відповідає усім принципам сталого розвитку.
В першу чергу, це стосується принципів управління у на�
прямку екологічного самоврядування, що набуває особли�
вого значення в умовах децентралізації.

Екологічна орієнтованість управління аграрним секто�
ром регіону створює умови і підтримку екологічно збалан�
сованого соціально�економічного розвитку всіх території
країни відповідно до принципів сталого розвитку. Звідси до
стратегічних цілей еколого�орієнтованої системи управлі�
ння  відносяться:

— створення умов для екологічного самоврядування на
окремій території;

— гармонізацію економічних інтересів природокорис�
тувачів і екологічних інтересів населення країни;

— створення екологоорієтованого господарського ме�
ханізму;

— формування екологічної мотивації в сфері економі�
ки;

— формування екологічної свідомості населення тери�
торії шляхом екологічного виховання, утворення, розвитку
екологічної культури, переорієнтації життєвих цінностей;

— забезпечення збереженості природних систем у про�
цесі їх господарського використання;

— забезпечення відповідності суспільного виробницт�
ва природним процесам.

Досягнення поставлених цілей потребує в існуючій си�
стемі структурно�функціонального перетворення в  уп�
равлінні у напрямку екологічного самоврядування, яке має
будуватись у відповідності до принципів екологічно збалан�
сованого управління:

— принцип повної відповідальності адміністрації тери�
торії за забезпечення екологічної безпеки в регіоні, збалан�
сованості між соціально�економічним розвитком і збере�
женням просторової цілісності природних систем, приро�
до�ресурсного й екологічного потенціалів території й еко�
логічної рівноваги;

— принцип пріоритетності екологічних вимог стосовно
інтересів суб'єктів економіки і населення. Згідно цього прин�
ципу вирішення соціальних і економічних проблем у регіо�
нах повинно здійснюватися не за рахунок й не на шкоду
природній системі регіону;

— принцип екологічного регіоналізму, що передбачає
пріоритетність регіональних інтересів в екологічно збалан�
сованому розвитку аграрного сектора регіону стосовно дер�
жавних інтересів у використанні її природно�ресурсного
потенціалу. Цей принцип спрямований на дозвіл протиріч
між державною власністю на природні ресурси і забезпе�
ченням якості природного середовища в регіоні;

— принцип пріоритетності майбутніх інтересів стосов�
но поточних інтересів у природокористуванні, відповідно до
якого, прийняті поточні рішення у відношенні використан�
ня природного потенціалу території повинні бути орієнто�
вані на критерії екологічної безпеки на перспективу;

— принцип самофінансування природоохоронної і ре�
сурсозберігаючої діяльності в регіонах, відповідно до яко�
го, підтримка балансу між економічним розвитком і збере�
женням екологічної рівноваги на кожній території повинна
здійснюватися переважно за рахунок фінансової системи
регіону: бюджету території, засобів підприємств і населен�
ня.

Для реалізації зазначених принципів екологічного са�
моврядування необхідна інтеграція всіх територіальних
підсистем, від яких залежить підтримка рівноваги між еко�
номічною й екологічною підсистемами.

Важливою особливістю сталого розвитку агропромис�
лового сектору, як вже було вказано вище, є те, що його
виробнича діяльність тісно пов'язана, як правило, з безпо�
середнім використанням природних ресурсів. Деякі види
агропромислового виробництва мають на меті  покращання
природного середовища для того, щоб більш ефективно його
використовувати. В цьому  секторі економіки ресурсовико�
ристання здійснюється в різних напрямах виробничої діяль�
ності:

— використання земельних ресурсів, як сільськогоспо�
дарських угідь, а також для розміщення сільськогосподарсь�
ких, переробних та обслуговуючих підприємств, шляхів спо�
лучення та інших об'єктів інженерної, ринкової та соціаль�
ної інфраструктури;

— використання водних ресурсів для потреб сільського
господарства (зрошення, функціонування тваринництва),
переробних і обслуговуючих галузей; використання міне�
ральних ресурсів (гіпсування, вапнування, торфу для під�
стилки тощо).

 Особливістю сталого розвитку агропромислового сек�
тору є і те, що він займає значне місце в структурі природо�
користування країни, яке характеризується наступним:

— ресурси частково змінюють свій стан в процесі ви�
робництва,  а не вилучаються з природи;

— можливістю не тільки відновлення первинних влас�
тивостей ресурсів, але й значного покращання їх якостей;

— відсутністю виробничих відходів  в сільськогоспо�
дарській частині;

— результатом цього виду природокористування є за�
безпечення населення продуктами харчування.

Специфічною особливістю процесу сталого розвитку в
агропромисловому комплексі є й те, що аграрний сектор, і в
першу чергу, сільське господарство, це  складне утворення,
яке безпосередньо, за допомогою "вторгнення" у природне
середовище бере участь у технологічних і біохімічних цик�
лах біологічного відтворення і пов'язане з використанням
природного потенціалу та його природним перетворенням
з метою задоволення першочергових потреб людини — по�
треб у їжі, житлі, середовищі існування. Виходячи з цього,
процес сталого розвитку аграрного сектора можна охарак�
теризувати як біосоціальне явище, що задовольняє біо�
логічні і соціальні потреби людини [1].

Ще однією особливістю аграрного сектора у контексті
сталого розвитку — є специфіка ринку праці, що пов'язано з
особливостями трудових ресурсів, тобто людей. За прогноз�
ними даними на селі очікується поступове зменшення чисель�
ності сільського населення та трудових ресурсів. Паралель�
но з цими змінами відбувається скорочення в   складі трудо�
вих ресурсів села осіб працездатного віку і осіб старше пра�
цездатного віку та підлітків, зайнятих в галузях економіки.
Разом з тим, питома вага осіб працездатного віку, хоча і не�
значно, скорочується. Щодо зайнятості сільського населен�
ня в суспільному виробництві за всіма видами прикладання
праці, то кількість зайнятих зменшується, росте чисельність
зареєстрованих безробітних. Такі тенденції у складі і стані
трудових ресурсів носять негативний характер, який необхі�
дно враховувати в управлінні   трудовими ресурсами та  їх
використанні. В зв'язку з цим росте значення розробки дер�
жавних і регіональних програм по формуванню, розподілу і
використанню трудових ресурсів. Ці програми повинні пе�
редбачати  програми соціального розвитку села і програми
економічної підтримки сільськогосподарського товаровироб�
ника. Соціально�орієнтована економіка вимагає як можна
меншої наявності та проблем, що пов'язані зі  станом ринку
праці, для чого слід передбачати негативи і створювати умо�
ви з метою їх запобігання або ліквідації. В умовах ринкової
економіки особливої актуальності набуває здійснення нау�
ково�обгрунтованого прогнозування ринку праці в сільсько�
му господарстві, що є  інформаційною основою для його ре�
гулювання. Прогнозування і на його основі професійне ре�
гулювання ринку праці є необхідною складовою механізма
управління трудовими ресурсами в агропромисловому ком�
плексі.  Для успішного управління агропромислового комп�
лексу необхідно  враховувати  показники попиту, пропозиції
і потреби в трудових ресурсах, щоб шляхом регулювання
ринку праці через адміністративні важелі намагатися досяг�
ти максимальної рівності цих показників. Важливу роль у
функціонуванні ринку робочої сили повинна відігравати
відповідна стимуляційна державна політика, спрямована на
скорочення безробіття. Широкі можливості для працевлаш�
тування вільної робочої сили на селі створює розвиток коо�
перації на основі формування сільськогосподарськими
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підприємствами, фермерськими господарствами та особис�
тими підсобними господарствами кооперативів (досвід робо�
ти  яких довів свою ефективність) з переробки, зберігання,
збуту продукції, матеріально�технічного забезпечення, ви�
робничо�технічного і технологічного обслуговування ви�
робництва та розвиток підсобних виробництв і народних про�
мислів. Кооперативи слід створювати як нові, так і шляхом
реформування існуючих переробних та агросервісних
підприємств. Така система інтегрованого агропромислового
виробництва продовольчих товарів буде сприятиме комплек�
сному, багатопрофільному розвитку села, дозволить відкри�
ти нові робочі місця, підвищити життєвий рівень сільського
населення, активніше вирішувати соціальні проблеми.

Серед багатьох проблем ринку робочої сили на селі  є
еміграція населення. Значна частина сільського населення
працює в зарубіжних країнах сезонно. Однією з основних
причин еміграції є низький  рівень заробітної плати (за да�
ними Держкомстату України у 2014 р. її рівень в цілому в
економіці складав   3480 грн.,  у промисловості 3988 грн., а у
сільському господарстві — 2556 грн. [15].) та низьким жит�
тєвим рівнем населення.  Серед виїжджаючих висока пито�
ма вага людей розумової праці й молоді, яка хоче працюва�
ти, використовуючи сучасні техніку і технологію. Масовий
відтік висококваліфікованих спеціалістів веде до економіч�
них, інтелектуальних та моральних втрат не тільки для сіла,
а й для  країни в цілому. Зупинити повністю цей процес не�
можливо, але держава повинна вжити заходів до його ско�
рочення та збереження еліти суспільства. Крім того, по�
трібне урізноманітнення видів сільськогосподарської діяль�
ності, а саме: торгової мережі, медицини, освіти. Ключо�
вою проблемою формування трудового потенціалу села
сьогодні є підвищення ділової кваліфікації працівників,
тому що сьогодні для роботи в сільському господарстві за�
лишаються далеко не найкращі випускники місцевих шкіл.
У ринкових умовах господарювання кваліфікаційні вимо�
ги до сільськогосподарських працівників зростають і бу�
дуть зростати надалі, а система їх підготовки потребує
значного покращення. Різке скорочення фінансування з
державного бюджету на потреби освіти призвело до ско�
рочення чисельності осіб, які навчаються в професійно�
технічних  училищах, навчальних комбінатах та безпосе�
редньо в господарствах.

Серед соціальних чинників формування трудового по�
тенціалу села істотне місце займає рівень розвитку соціаль�
ної інфраструктури. З ліквідацією колгоспно�радгоспної
системи перестав існувати основний замовник і виконавець
соціальних інвестицій. А органи місцевого самоврядування
на сьогодні для розвитку соціальної інфраструктури не ма�
ють ні коштів, ні досвіду. Можна тільки сподіватися, що де�
централізація, яка відбувається в Україні, цю ситуацію по�
кращить.

ВИСНОВОК
У напряму сталого розвитку аграрного сектору еконо�

міки зроблено чимало, але результативність дій з цього на�
пряму поки що не відповідає усім принципам сталого роз�
витку; сталий розвиток аграрного комплексу має багато
особливостей, які необхідно враховувати при проведенні
державної політики на підтримку агровиробників і прове�
дення політики органами самоврядування.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання про роль та значення державних корпо�

рацій в економічному житті сучасного суспільства над�
звичайно складне. Поляризація думок щодо цієї про�
блеми визначається як різними підходами до аналізу
питання щодо державної власності, так і існуючими дис�
пропорціями у розвитку державних корпорацій у різних
країнах. Окрім того, установити кількісні параметри, які
характеризували б точно державний сектор, практично
неможливо, як і чітко визначити функції, що їх такі кор�
порації повинні виконувати в ринкових умовах.

Події 2014—2015 рр. в Україні вкотре актуалізува�
ли питання про функціонування підприємств держав�
ного сектору економіки. З одного боку, абсолютна
більшість дослідників визнають, що на сучасному етапі
державні корпорацій діють вкрай неефективно, акуму�
люючи в собі як слабкості державної промислової по�
літики, так і негаразди функціонування корпоративно�
го сектору. Більше того, саме державні корпорації час�
то є відображенням корупції та "тіньового" сектору по�
українські — інформація про економічні злочини у цій
сфері вже стала звичною.

З іншого — існують абсолютно полярні думки щодо
подальших перспектив підприємств державного секто�
ру економіки — від аргументів на користь активізації
процесів приватизації та скорочення участі держави в
акціонерному капіталі до посилення ролі держави�акц�
іонера. Відповідно на часі актуалізація існуючих кон�
цепцій функціонування державних корпорацій в еко�
номіці України. Особливо важливим є врахування за�
рубіжного досвіду — державні транснаціональні кор�
порації (ТНК) є невід'ємною частиною конкурентного
ландшафту в багатьох країнах. Але підходи до їх функ�
ціонування суттєво різняться від вітчизняних.
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В статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти функціонування корпорацій державного секb

тору економіки. Проведено порівняльну характеристику критеріїв, що використовуються для визначенb

ня корпорацій державного сектору. Систематизовано практику використання державних корпорацій в

реалізації цілей та завдань державиbакціонера. Визначено недоліки політики управління державними

корпораціями в Україні на сучасному етапі.

This article deals with theoretical and practical aspects of state sector economy corporations' functioning.

The comparative characteristic of criteria, that are used for determination of corporations of state sector is made.

The systematic practice of use of state corporations in the realization of aims and tasks of statebshareholder is

used. The disadvantages of the management policy of state corporations on the current stage are determined.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Зазначимо, що проблематика приватизації та фун�
кціонування корпорацій державного сектору економіки
розглядалася в працях А. Бережної, І. Мягких, В. Пла�
кіди, О. Розенфельда, М. Радєвої, О. Рудченка, Л. Сав�
ченко, О. Сафронової, Ю. Чихачової, Л. Шававлюк та
ін.

Проте підкреслимо, що більшість науковців аналі�
зують функціонуванням державного сектору та прива�
тизацію , як правило, в контексті трансформації відно�
син власності в окремих країнах, також в багатьох дос�
лідженнях акценти зміщено на користь обгрунтування
певних вітчизняних особливостей приватизації, необ�
хідності врахування відносин власності в Україні тощо.
На наш погляд, оцінюючи такий складний процес, як
приватизацію, слід акцентувати увагу насамперед на до�
цільності та ефективності функціонування державних
корпорацій.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — охарактеризувати особливості фун�

кціонування державних корпорацій та визначити мож�
ливості використання зарубіжного досвіду в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Підкреслимо, що до цього часу однозначного тлу�

мачення сутності державного сектору, його оптималь�
них розмірів в економічній літературі немає. Зауважи�
мо, що визначення державного сектору на правовому
рівні (у межах законодавств різних країн) також різне.

Загалом можна виділити щонайменше чотири підхо�
ди до визначення змісту поняття державного сектору:
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— суб'єктний;
— об'єктний;
— сегментно�секторний;
— за формою власності.
Відповідно до суб'єктного підходу державний сек�

тор — це сукупність державних підприємств, ком�
паній, організацій та установ, які займаються госпо�
дарською діяльністю і якими керують державні орга�
ни або призначені/ найняті ними особи.

Суб'єктів державного сектору відповідно до
об'єктного підходу наводять О. Віссаріонов та І. Фе�
дорова. Державний сектор, на їхню думку, включає:

— державні унітарні підприємства (на правах гос�
подарського відання та оперативного управління);

— державні установи, господарські товариства
(відкриті акціонерні товариства) з часткою державної
власності, яка перевищує 50 % статутного капіталу;

— відкриті акціонерні товариства з державною уча�
стю, в яких держава наділена правом "золотої акції" [1].

Представниками сегментно�секторного підходу є
С.Н. Лапіна та Н.Д. Лелюхіна. На їх думку, державний
сектор — це частина економіки, яка перебуває у влас�
ності держави і служить матеріальною основою для ви�
конання державою поставлених цілей: державного уп�
равління, національного захисту, охорони суспільного
порядку, екологічної безпеки, розвитку науки, струк�
турної перебудови економіки, соціального забезпечен�
ня населення, вирішення регіональних проблем [2, c.
69].

У свою чергу, з погляду економістів�фахівців Світо�
вого банку, державний сектор економіки є значно шир�
шим і означає гібрид, який складається з центральних,
федеральних і місцевих органів влади, напівавтономних
агенцій та державних підприємств [3, c. 29].

Питанню розмежування приватного та державного
секторів економіки приділяють значну увагу економі�
сти МВФ, які обгрунтували необхідність використання
багатофакторного підходу для його вирішення. При
цьому два компоненти визначаються як найважливіші:
власність і наявність чи відсутність можливості отриму�
вати прибутки.

В економічній літературі пропонуються й інші підхо�
ди до розмежування приватного та державного сек�
торів, які також не можна вважати достатньо аргумен�
тованими, — функціональний і підхід на основі контро�
лю. Так, функціональний підхід має той недолік, що
більшість урядових функцій, пов'язаних із видатками,
притаманні і приватному сектору (охорона здоров'я,
освіта та ін.). Концепція власності дає можливість
чіткіше розмежувати інституції двох секторів економі�
ки, оскільки залежно від форми власності дуже легко
визначити належність тих чи інших складових до конк�
ретного сектору.

Використання критерію контролю як основи для
визначення межі між приватним та державним секто�
рами також не дає можливості повною мірою і чітко
виділити окремих суб'єктів за різними секторами. По�
в'язано це з тим, що наявність приватних власників у
корпорації не обов'язково забезпечує незалежну від
держави їхню внутрішню політику, оскільки якщо кон�
трольним пакетом володіє держава, то саме вона і ске�
ровуватиме діяльність приватної установи.

Саме тому існує необхідність застосування кількох
чинників з метою точнішого розмежування складових
економіки, тобто для розмежування державного і при�
ватного секторів використовується багатовекторний
підхід (табл. 1).

Зауважимо, що термін "розширений уряд" охоплює
не тільки урядові установи, а й неринкові неприбуткові
інституції, які контролюються та/або фінансуються
урядовими установами. Задля чіткішого розмежування
державних компаній та розширеного уряду на рівні
МВФ використовується методика, яка передбачає вра�
хування таких особливостей [5, c. 11]:

— якщо досліджуваний суб'єкт продає більшу час�
тину або ж усі результати своєї діяльності, а ціни є еко�
номічно значимими, то даний суб'єкт є державною кор�
порацією;

— якщо ціни досліджуваного суб'єкта не є еконо�
мічно значимими, то в даному разі мова йде про розши�
рений уряд;

— якщо ж лише деякі ціни є економічно значимими
або ж здійснюється продаж окремих результатів вироб�
ництва, то необхідно з'ясувати, чи є у структурі дослід�
жуваного суб'єкта квазі�корпорація. Якщо так, то ви�
явлений підрозділ суб'єкта можна віднести до держав�
ної корпорації, а решту складових — до розширеного
уряду.

Наголосимо на тому, що згідно з найбільш загаль�
ним підходом державний сектор економіки виробляє
такі економічні й соціальні блага, яких приватний сек�
тор або не виробляє взагалі або створення їх у ньому є
неефективним.

До цих благ, наприклад, відносять забезпечення ко�
лективної безпеки членів суспільства, захист від
зовнішніх втручань і внутрішню безпеку; вирішення про�
блем екології; забезпечення рівних можливостей реа�
лізації прав особистості на освіту, охорону здоров'я,
зайнятість, соціальне забезпечення тощо.

Беззаперечно, що розвинуті країни, як правило, ви�
користовують державний сектор також і як інструмент
коректування "провалів" ринку, тоді як країни з пере�
хідною економікою застосовують принцип концентрації
державного сектору у стратегічно важливих галузях,
незалежно від того, належать підприємства цих галу�
зей до природних монополій, підприємств, які вироб�
ляють суспільні товари, тощо, чи ні. Зрозуміло, що в
повній мірі цей висновок стосується і України.

Сьогодні ТНК за кордоном функціонують у трьох
формах володіння: державній (повністю перебувають у
володінні держави), колективній та приватній. Перева�
гами державних ТНК є наявність привілейованого дос�
тупу до фінансових та природних ресурсів у країні ба�
зування, а також найкращі умови збуту та використан�
ня наявних логістичних і транспортних можливостей [6,
c. 104].

За класифікацією ЮНКТАД корпорації державної
та змішаної форм володіння відносять до загальної ка�
тегорії "ТНК, що перебувають у державному володінні".
ТНК державного сектору вважаються корпорації, які
складаються з материнської компанії та закордонних
філій [7, c. 29]. Прикладом ТНК зі змішаною структу�
рою власності є ПАТ "Газпром" (Росія). Іншими при�
кладами ТНК зі значною часткою державної власності
є комерційний банк з Китаю ICBC та телекомунікацій�
на компанія China Mobile.

Якщо приватні ТНК не передбачають участі держа�
ви в їх функціонуванні і спираються виключно на ресур�
си фізичних чи юридичних осіб, то державні ТНК мож�
на зустріти в тих галузях економіки, де присутність дер�
жави є необхідною або через занадто високі ціни на про�
дукцію, або ж у зв'язку з необхідністю вироблення ок�
ремих товарів, які не привабливі для приватного секто�
ру. Ще однією причиною існування державних ТНК є

Сектор економіки Прибуткові 
установи Неприбуткові установи 

У приватному 
володінні 
(приватний сектор) 

Приватні компанії 
Приватні неприбуткові 
організації та домашні 
господарства 

У державному 
володінні 
(державний сектор) 

Державні компанії Розширений уряд 

Таблиця 1. Концептуальний підхід
до розмежування державного і приватного

секторів економіки

Джерело: [4, c. 7].
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наявність монополії на ринку, що дає мож�
ливість протягом тривалого часу отриму�
вати прибутки та спрямовувати їх до бюд�
жету держави.

На жаль, в Україні спостерігається
принципово інша ситуація, тоді як держав�
ний сектор незважаючи на приватизацію є
доволі значним за розміром. Так, станом
на 01 липня 2015 року в Реєстрі корпора�
тивних прав держави обліковуються 562
господарських товариства [8]. В багатьох
із них держава зберегла істотні уп�
равлінські повноваження (рис. 1).

Проте ідеологія функціонування дер�
жавного сектору економіки та провадження процесів
приватизації в Україні спрямована виключно на за�
безпечення досягнення фіскальних цілей держави.
Жодні інші пріоритети, як правило, не мають достат�
ньої ваги.

Зокрема Законом України від 28 грудня 2014 року
№ 80�VIII "Про Державний бюджет України на 2015
рік" Фонду встановлено завдання з надходження
коштів від приватизації державного майна до держав�
ного бюджету обсягом 17 млрд грн. [9]. Звернемо ува�
гу на той факт, що за І півріччя 2015 року до бюджету
надійшло лише 117 млн грн. У звітності Фонду держав�
ного майна України також вказується, що протягом І
півріччя 2015 року перераховано 383,13 млн грн. диві�
дендів до державного бюджету, тоді як у 2014 році до
державного бюджету перераховано 403,05 млн грн.
дивідендів. Порівняння планових та фактичних надход�
жень дає змогу окреслити кілька складних питань: по�
перше, наскільки обгрунтованими були приватизаційні
плани розробників бюджету; по�друге, якщо плани
були обгрунтованими, чому вони хронічно не досяга�
ються; по�третє, які цілі переслідують можновладці,
коли вкладають у приватизацію виключно фіскальний
зміст?

Та навіть наведені вище цифри ніяким чином не ко�
релюють з фінансовим станом державних підприємств,
який з року в рік погіршується. Наведемо такий симп�
томатичний факт — 59 підприємств державного секто�
ру економіки перебувають у тій чи іншій стадії банкрут�
ства.

ВИСНОВКИ
Отже, загалом можна стверджувати, що діяльність

державних ТНК може доволі позитивно впливати на
економічні й фінансові процеси. Серед позитивних
наслідків діяльності державних ТНК у розвинених краї�
нах виділимо такі:

— зміцнення ресурсної і виробничої бази країни;
— сприяння реструктуризації економіки;
— поширення передової технології;
— розширення експортних можливостей.
В Україні відсутня єдина цілісна концепція функ�

ціонування державного сектору економіки, що при�
зводить до цілого ряду проблем. Намагання держави
за будь�яку ціну зберегти контроль над підприємства�
ми, що функціонують в стратегічних галузях еконо�
міки суттєво знижує ефективність управління, а "да�
моклів меч" приватизації перетворює ефективність у
другорядні цілі.

У підсумку держава повинна визначити з власни�
ми претензіями як власника у окремих галузях і з вра�
хуванням цього будувати стратегію у сфері привати�
зації. Доцільно розробити чіткі критерії щодо
кількісних параметрів підприємств державного сек�
тору економіки та їх фінансових показників, а в по�
дальшому — використати зарубіжний досвід та збе�
регти свій контроль в тих секторах, де це справді не�
обхідно, а не орієнтуватися на бажання окремих мож�
новладців отримувати економічні вигоди від діяль�
ності таких підприємств.
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Рис. 1. Розподіл корпоративних прав держави
за розміром державної частки у статутному капіталі,

%, на 01 липня 2015 року
Джерело: [8].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна з точки зору геополітичного розташування зай�

має ключові позиції, що дозволяє порівняти її з транспорт�
ним хабом: через її територію проходять основні транс�
портні шляхи Європи, Азії та Близького Сходу. Таке гео�
графічне розташування дає унікальні можливості як для
українських експортерів, так і для компаній�перевізників.
При цьому в Україні існує істотна проблема — низький
рівень розвитку транспортної інфраструктури. Це не тільки
незадовільний стан автомобільних доріг, або застарілий
рухомий склад залізниць. Рівень розвитку річкових переве�
зень, на які в країнах ЄС приходиться від 5% до 33% загаль�
ного об'єму, у нас теж дуже низький.

Розглянемо детальніше роль річкових портів у ло�
гістичному русі вантажів та виділимо їх основні напрямки
розвитку з застосуванням логістичних методів, що дозво�
лить у повному обсязі реалізувати їх потенціал. У річкових
перевезеннях ключову роль відіграють річкові порти, які
мають узгоджувати роботу різних видів транспорту в річко�
вому транспортному вузлі. Впровадження логістики в
діяльність річкових портів один із методів підвищення рей�
тингу річкових перевезень.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Вивченням та аналізом розвитку морських та річкових

портів займалися Боняр С. М., Коба В. Г., Костров В.Н., Ми�
лославська С.В., Плужніков К.І., Нікіфоров В.С., та інші. Але
сучасні умови потребують нових підходів в розробці та ре�
алізації логістичного розвитку річкових портів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статті є визначення можливостей застосу�

вання аутсорсингу на підприємствах водного транспорту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Пріоритетні напрями розвитку внутрішнього водного

транспорту як складового елементу єдиної транспортної
системи України повинні здійснюватись, виходячи з крите�
рію мінімізації транспортних витрат на доставку вантажів з
урахуванням позитивних соціально�екологічних наслідків за
рахунок впровадження нових підходів в розвитку транспор�
тних технологій.

Мінінфраструктури України пропонує прийняти ряд за�
ходів по покращенню умов морської та річкової логістики:
впроваджувати механізм державно�приватного партнер�
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ства, змінити підхід до визначення розмірів концесійних
виплат та чітке встановлення строків реалізації проектів.
Крім цього, планується спрощення процедури контролю
суден на внутрішніх водних шляхах та відміна ряду зборів,
у т.ч. плату за шлюзування та розведення мостів, портовий
збір у морських портах для внутрішнього водного транспор�
ту. Також пропонується провести демонополізацію локації
лоцманської проводки.

Підприємства внутрішнього водного транспорту, зок�
рема річкові порти, є складовою частиною єдиної транспор�
тної системи України, оскільки забезпечення надійного
транспортного зв'язку між річковими портами, вантажни�
ми терміналами, залізницею тощо вимагає їх чіткої роботи
та співпраці з суміжними видами транспорту. Але річковий
порт, як будь�який транспортний вузол, виконує подвійну
роль в національній економіці України. З одного боку, річко�
вий порт є об'єктом господарювання і відповідно має систе�
му управління запасами, виробництвом, систему складсь�
кого господарства та інші стандартні функції будь�якого
підприємства. З іншого боку, порт виконує надсистемну,
інтегруючу роль та забезпечує рух потоків у зовнішньому
середовищі. Тому, використовуючи поняття "логістичний
розвиток", ми визначаємо його не по функціональному
принципу, а за місцем порту в логістичній системі (рис. 1).

Основні напрямки діяльності річкових портів співпада�
ють з цілями логістики: оптимальне використання пропус�
кної здатності, висока гнучкість в виробничій діяльності,
швидка реакція на вимоги клієнтури, готовність до надання
послуг, надійність та оперативність в наданні послуг, ско�
рочення витрат, безперервне інформаційне обслуговуван�
ня клієнтури, урахування потреб та запитів клієнтури.

Необхідно враховувати можливості зростання переве�
зень внутрішнім водним транспортом, виходячи з прио�
рітетів економічної політики розвитку країни в цілому. При
цьому повинна враховуватись збалансованість інтересів ван�
тажовласників, перевізників та вантажоотримувачів за ра�
хунок переключення частини вантажопотоків з автомобіль�
ного та залізничного транспорту на внутрішній водний
транспорт.

У логістичній стратегії повинні бути
закладені такі інструменти, які дозволять
забезпечити розвиток внутрішнього вод�
ного транспорту, реалізацію його страте�
гічних та конкурентних переваг: екологі�
чності, безпеки, низької собівартості пе�
ревезень масових вантажів, відносно не�
високих інфраструктурних витратах, ви�
сокого рівня енергозбереження.

 Річкові порти повинні зайняти про�
відне місце в логістичному ланцюзі поста�
чань: стати координатором в логістично�
му русі вантажів, основною зв'язуючою
ланкою на всьому етапі вантажоруху.

Реалізація цього підвищить
конкурентоспроможність річкових
портів, ефективність їх економічної
діяльності, буде сприяти залученню ван�
тажів для перевезень за участю внутріш�
нього водного транспорту. Забезпечення
виконання цих цілей потребує розробки
логістичної стратегії розвитку річкових
портів. Кінцева мета стратегічного пере�
творення — формування річкових логі�
стичних центрів зі своєю інфраструкту�
рою та інфоструктурою.

Річковий порт виконує надсистемну,
інтегруючу роль, і тому ми розглядаємо
в якості можливих стратегій розвитку
відповідні логістичні стратегії. Розвиток
логістики вимагає застосування стратег�
ічного управління на транспорті.

Основні види базових логістичних
стратегій: стратегія мінімізації загальних
транспортно — логістичних витрат, стра�
тегія покращення якості логістичного
сервісу, стратегія мінімізації інвестицій в
логістичну інфраструктуру, стратегія ло�
гістичного аутсорсингу [2].

Стратегія логістичного аутсорсингу
передбачає передачу невластивих, або
витратних функцій логістичному посе�
реднику [3].

На даний момент у світі існує багато логістичних центрів
на базі річкових портів, в інформаційному забезпеченні яких
широко використовується практика логістичного аутсор�
сингу. Термін "аутсорсинг" ("outsourcing") походить від ан�
глійських слів "outside resource using" "використання
зовнішніх ресурсів". Концепція логістичного аутсорсингу
полягає у відсутності необхідності використання власних
ресурсів для організації логістичних операцій, які компанія
може довірити зовнішньому партнеру. У міжнародній
бізнес�практиці цей термін визначає послідовність органі�
заційних рішень, суть яких полягає в передачі деяких, рані�
ше самостійно реалізованих організацією функцій, або видів
діяльності зовнішній організації або, як прийнято говори�
ти, "третій стороні". Сама ідея залучення ресурсів спеціалі�
зованої фірми для вирішення поставлених перед організа�
цією завдань не є новою. Ця ідея та механізм її реалізації
відомі з тих самих пір, як в економічній теорії, а потім і в
науковому менеджменті сформувалися поняття розподілу
праці, спеціалізації і кооперації. Але саме в умовах еконо�
мічної глобалізації розподіл праці і виробнича кооперація
у світовому масштабі відкривають зовсім нові перспективи
для застосування давно відомих принципів організації ви�
робничої діяльності та управління нею.

Практичне використання методологій аутсорсингу
сформувало цілий ряд визначень, які по�різному характе�
ризують його зміст. Теоретичні підходи до визначення по�
няття аутсорсингу представлені в таблиці 1.

Всі ці визначення в тій чи іншій мірі наближають до ро�
зуміння спільних рис різних варіантів організації аутсор�
синг�проекту "Створення інформаційного логістичного цен�
тру", як частини реалізації логістичної стратегії розвитку
річкового порту.

Аутсорсинг завжди означає залучення ресурсів спеціа�
лізованих організацій замість розвитку власних компетенцій
в конкретних видах і напрямах діяльності. При успішній
реалізації проекту використання аутсорсингу окремих
функцій, або бізнес�процесів дозволяє замінити бракуючі
"ноу�хау" (якими володіє аутсорсер) ефективним проект�
менеджментом, виводячи управління компанією на новий,
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Рис. 1. Місце річкового порту в логістичній системі товарного руху



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

121www.economy.in.ua

більш високий якісний рівень.
Успіх від залучення логістичних
провайдерів до управлінських
рішень, покликаних підвищити
якість забезпечення обробки
вантажів в порту та просування
вантажу за логістичною схемою
відповідно до вимог ринку, замі�
нюється успіхом від реалізації
аутсорсинг�проекта — реалізації
забезпечення логістичної стра�
тегії порту.

На основі зарубіжних дже�
рел можна сказати, що аутсор�
сингом логістичних послуг (Third
Party Logistics Services — 3PL/
Logistics Outsourcing) передба�
чається передача частини або
всіх логістичних функцій, в основному, невиробничого ха�
рактеру. Це управлінські рішення по:

— узгодженню роботи різних видів транспорту; опти�
мальному завантаженню потужностей портів;

— скороченню простою вагонів з вантажами, які очіку�
ють перевантаження на річкові судна; мінімізації часу на�
вантаження суден, в тому числі і за рахунок прямого варі�
анту (крос�докінгу), скороченню кількості посередників між
вантажовідправником та вантажоотримувачем, оскільки
логістичний центр бере на себе функції оператора переве�
зення, забезпечуючи найбільш економічно вигідну техноло�
гію перевантаження вантажу, включаючи його завантажен�
ня на судно; залученню нових учасників перевезень [4].

Логістичні 3PL провайдери (Logistic Service Providers —
LSPs, 3PLs, TPLs) — комерційні організації, що здійснюють
надання послуг у сфері логістики, виконують також окремі
операції або комплексні логістичні функції (складування,
транспортування, управління замовленнями, фізичний роз�
поділ і ін), а також здійснюють інтегроване управління лог�
істичними ланцюгами вантажовідправника — вантажоотри�
мувача. У річкових портів є можливість віддати під конт�
роль зовнішнього партнера відразу всі логістичні операції,
а також консультації, виконання необхідних експертиз,
впровадження інформаційних систем. Як правило, у таких
компаній накопичено багатий досвід в логістичному уп�
равлінні, в них працює кваліфікований персонал та існує
мережа транспортних агентів.

В основному компанії 3PL — провайдерів є дочірніми
компаніями, які виділилися з бізнесу основної материнсь�
кої організації (компанії�експедитора, компанії, що надає
послуги складування, і т.п.), щоб задовольняти зростаючі
потреби покупців і надавати їм більш широкий спектр по�
слуг.

Можна виділити п'ять основних типів логістичних про�
вайдерів, створених на основі: компаній�перевізників;
складських операторів; брокерських / експедиторських
компаній; компанії, що займаються оптимізацією транспор�
тних послуг, формуванням відправок; консалтингові ком�
панії, що розробляють, або впроваджують програмне забез�
печення.

Виконання нових функцій оператора (організатора)
наскрізного інтегрованого перевезення зі створенням спец�
іалізованої транспортно�експедиційної організації типу 4
— PL компанії забезпечує інтеграцію всіх функцій в логі�
стичному ланцюзі постачань; побудову комп'ютерних
інформаційних мереж та маркетингові дослідження; розви�
ток аутсорсингу та зосередження компанії на ключових
компетенціях зі здійсненням задач координації; пошук та
інноваційний підхід до виконання не ключових функцій; ек�
спедиторську діяльність по всьому ланцюгу постачань про�
дукції на основі мультимодальних систем; комп'ютерне
(електронне) ведення документації; використання інвес�
тицій та інновацій постачальників та споживачів (вантажов�
ласників); оформлення розрахунків за перевезення та обмін
даними між партнерами (учасниками) системи доставки ван�
тажів.

Необхідно враховувати можливості росту перевезень
внутрішнім водним транспортом, виходячи з пріоритетів
економічної політики розвитку країни в цілому. При цьому
повинна враховуватись збалансованість інтересів вантажов�
ласників, перевізників та вантажоотримувачів.

У логістичному розвитку повинні бути закладені такі
інструменти, які дозволять забезпечити розвиток внутріш�
нього водного транспорту, реалізацію його стратегічних та

конкурентних переваг: екологічності, безпеки, низької со�
бівартості перевезень масових вантажів, відносно невисо�
ких інфраструктурних витратах, високого рівня енергозбе�
реження.

Річкові порти повинні зайняти провідне місце в ло�
гістичному ланцюзі постачань: стати координатором у логіс�
тичному русі вантажів, основною зв'язуючою ланкою на
всьому етапі вантажоруху. Реалізація цього підвищить кон�
курентоспроможність річкових портів, ефективність їх еко�
номічної діяльності, буде сприяти залученню вантажів для
перевезень за участю внутрішнього водного транспорту.
Забезпечення виконання цих цілей потребує розробки лог�
істичної стратегії розвитку річкових портів. Кінцева мета
стратегічного перетворення — формування річкових логі�
стичних центрів зі своєю інфраструктурою та інфострук�
турою.

ВИСНОВОК
Доцільність застосування логістичного аутсорсингу при

виборі логістичного розвитку річкових портів визначаєть�
ся можливістю отримання таких результатів: поліпшення
логістичного сервісу в річковому порту, що призведе до
підвищення конкурентоспроможності порту; підвищення
гнучкості забезпечення тарифних ставок різних видів транс�
порту, що збільшить обсяги перевезень річковим транспор�
том, досягнення ефекту синергії — покращення взаємовід�
носин та співробітництва між транспортними компаніями,
що працюють у регіоні, підвищення ефективності їх роботи
і поліпшення інфраструктури перевезень в цілому.
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Визначення Автор
Аутсорсинг – надання послуг, або постачання продукцією зовнішніми 
постачальниками, або виробниками для зменшення витрат 

ANNEX Dictionary

Аутсорсинг – переклад внутрішнього підрозділу підприємства і всіх пов'язаних з 
ним активів в організацію постачальника послуг, надавати якусь послугу протягом 
певного часу за обумовленою ціною координації і розподілу ресурсів структури на 
основі її логістизації. 

Хейвуд Д. В. [5]

Аутсорсинг – передача певних допоміжних функцій третій особі, що 
спеціалізується в цій області. 

Аникин Б. А. [1]

Аутсорсинг – залучення ресурсів ззовні. Приклад: компанія-замовник укладає 
договір зі сторонньою фірмою, що має великий досвід у важливих для замовника 
напрямках, але не є предметом його професійної діяльності 

Рибаков М.

Аутсорсинг – делегування прав на представлення непрофільних послуг стороннім 
компаніям. Означає глибоку спеціалізацію усередині дружніх компаній для 
підвищення ефективності роботи кожної з них 

Лазарєв А.

Таблиця 1. Теоретичні підходи до визначення поняття "аутсорсинг"
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Телекомунікаційний простір на початку ХХІ століття

є постійним супутником життєдіяльності людини у пере�
важній більшості країн світу. Значний внесок у розширен�
ня телекомунікаційного простору здійснили науково�тех�
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THE EXOGENOUS AND ENDOGENOUS DETERMINANTS OF TRANSNATIONALISM OF WORLD
MARKET OF TELECOMMUNICATION SERVICES

Досліджено особливості екзогенних та ендогенних детермінант транснаціоналізації світового ринку

телекомунікаційних послуг. Надано визначення основним поняттям теми, що досліджується. Окреслено

роль транснаціоналізації у капіталізації телекомунікаційного ринку. Виявлено роль поширення інфорb

маційного суспільства як базового екзогенного фактора для сфери телекомунікаційних послуг. Вказується

на тому, що становлення інформаційного суспільства грунтується на телекомунікаціях, а також підвиb

щеній ролі послуг із надання інформації. З'ясовано значення глобальної економічної динаміки та дифеb

ренціації між окремими країнами та регіонами світу у розвитку телекомунікаційного сектора (із навеb

денням відповідних статистичноbпрогнозних показників). Оцінено перспективи розвитку такої визнаb

чальної сфери телекомунікаційних послуг, як мобільний Інтернет. Виокремлено ряд внутрішніх детермb

інант розвитку телекомунікацій, зокрема розподіл ринку між провідними ІТbкорпораціями, рівень техb

нологічного потенціалу і споживчого попиту в конкретній країні. Виділено наявні ризики міжнародному

телекомунікаційному сектору. Розглянуто внутрішні фактори впливу на розвиток сфери телекомунікаb

ційних послуг на прикладі вітчизняного ринку.

The features of exogenous and endogenous determinant of transnationalism of world market of

telecommunication services are investigated. Determination the basic concepts of the probed theme is given.

The role of transnationalism is outlined in capitalization of telecommunication market. The role of distribution

of informative society is exposed as a base exogenous factor for the sphere of telecommunication services.

Specified on that becoming of informative society is based on telecommunications, and also enhanceable role of

services after the giving of information. The value of global economic dynamics and differentiation is found out

between separate countries and world regions in development of telecommunication sector (with bringing the

proper statisticallybprognosis indexes over). The prospects of development of such determining sphere of

telecommunication services as mobile Internet are appraised. The row of internal determinant of development of

telecommunications is selected, in particular distributing of market between leading ITbcorporations, level of

technological potential and consumer demand in a concrete country. Present risks are selected to the international

telecommunication sector. The internal factors of influence on development of sphere of telecommunication

services are considered on the example of domestic market.

Ключові слова: телекомунікації, телекомунікаційний простір, телекомунікаційний ринок, інноваційно�
технологічний розвиток, транснаціоналізація, екзогенні детермінанти, ендогенні детермінанти, інформа�
ційне суспільство.

Key words: telecommunications, telecommunication space, telecommunication market, innovative�technological
development, transnationalism, exogenous determinants, endogenous determinants, informative society.

нічний прогрес та інноваційно�технологічний розвиток. З
огляду на те, що розвиток інновацій та високих технологій
є неоднаковим у різних країнах світу, так само диферен�
ційованою являється і динаміка телекомунікаційного про�
стору [3, с. 69].
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Сегменти 
2013 р. 2014  р. 

Обсяг, 
$ млрд

Зростання 
2013/2012, %

Обсяг, 
$ млрд 

Зростання 
2014/2013, % 

Користувацькі пристрої 660 -1,4 689 4,4
Рішення для зберігання й обробки інформації 140 0,2 143 2,3
Бізнес-пропозиції 299 4,9 320 6,9
ІТ-сервіси 922 1,8 964 4,6
Телеком-сервіси 1 633 -0,5 1 655 1,3 
Загалом 3 654 0,4 3 771 3,2

Таблиця 1. Обсяг світового ІКТKринку в 2013—2014 рр.

Джерело: [9].

З огляду на викладене, вивчення факторів впливу (де�
термінант, визначальників) на транснаціоналізацію міжна�
родного ринку телекомунікаційних послуг є складним але
водночас важливим науковим питанням, вартим неуперед�
женого і комплексного дослідження із залученням як
вітчизняних, так і зарубіжних джерел.

Взаємопов'язаність дослідницької проблеми із важли�
вими науковими та практичними завданнями. Питання
транснаціоналізації світового ринку телекомунікаційних
послуг знаходиться на стику одразу кількох наук, у т.ч.
технічних дисциплін, макроекономіки, суспільствознав�
ства тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Серед останніх за часом (2013—2015 рр.) праць віднос�
но світового та вітчизняного ринку телекомунікаційних по�
слуг слід назвати роботи багатьох українських дослід�
ників, серед яких: В. Бурячок, С. Толюпа, В. Хорошко [3],
В. Гранатуров, І. Литовченко, І. Кораблінова [4], С. Воро�
бієнко [5], Б. Заплотинський, В. Тупкало [6] та інші. У вка�
заних дослідженнях були актуалізовані такі питання як
розвиток телекомунікаційних послуг та політика інфор�
маційної безпеки, управління конкурентоспроможністю
на міжнародному ринку телекомунікацій, інформаційні ос�
нови побудови телекомунікаційних мереж, розвиток за�
конодавства про телекомунікації, виявлення феномену су�
часної медіа культури у телекомунікаціях, перспективні за�
сади побудови телекомунікаційних мереж тощо.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — обгрунтування окремих внутрішніх і

зовнішніх детермінант транснаціоналізації світового рин�
ку телекомунікаційних послуг.

Об'єктом дослідження наукової розвідки є розвиток
міжнародного ринку телекомунікаційних послуг, а пред�
метом дослідження — внутрішні та зовнішні фактори впли�
ву на зазначений ринок.

Методологічною основою дослідження є сукупність
загальнонаукових методів (системний аналіз, синтез, де�
дукція, компаративний метод).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Наведемо дефініції основних понять проблематики, що

розглядається. Телекомунікації мають визначення, зафі�
ксоване у законодавстві України (Закон України "Про те�
лекомунікації") — це передавання, випромінювання та/або
приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень
та звуків або повідомлень будь�якого роду по радіо, про�
водових, оптичних або інших електромагнітних системах
[1]. Відповідним чином, телекомунікаційна послуга пред�
ставляє собою продукт діяльності оператора та/або про�
вайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення
потреб споживачів у сфері телекомунікацій. Відповідно до
вітчизняного законодавства, ринок телекомунікаційних
послуг — це сфера обігу визначених телекомунікаційних
послуг, на які протягом певного часу і в межах певної те�
риторії є попит і пропозиція [1].

Транснаціоналізація, відповідно до поширеного в ен�
циклопедії "Вікіпедія" визначення, — це якісно новий етап
інтернаціоналізації господарського життя, який характе�
ризується різким зростанням ролі зовнішніх факторів роз�
витку всіх держав і створення транснаціонального капіта�
лу [13]. Якщо застосовувати цей термін до сфери телеко�
мунікацій, то транснаціоналізація передбачає активне пе�
реміщення капіталу з тих країн, де існує його надлишкова
кількість, до держав, в яких телекомунікаційна галузь по�

требує масштабних капіталовкладень. Власне до останньої
групи країн належить і Україна, в якій сектор інформац�
ійно�комунікаційних технологій потребує істотної модер�
нізації.

Детермінанти за своєю сутністю являються визначни�
ками. Вказаний термін є запозиченим із системи матема�
тичних знань, де детермінант представляє собою одну із
найважливіших характеристик квадратних матриць. Де�
термінант може бути функціональним або належати яко�
мусь комутативному кільцю, залежно від походження мат�
риці.

Розподіл детермінант розвитку ринку телекомунікац�
ійних послуг на екзогенні та ендогенні, тобто зумовлені
зовнішніми і внутрішніми чинниками відповідно, є звісно
досить умовним.

Екзогенні детермінанти
Безсумнівно, головною екзогенною детермінантою

розвитку міжнародного ринку телекомунікаційних послуг
є становлення й поширення у світі інформаційного сусп�
ільства. Вважається, що поняття інформаційного суспіль�
ства було включено у науковий обіг японським професо�
ром Ю.Хаяші [14]. На його думку, інформаційне суспіль�
ство характеризується наступними рисами:

— зменшенням значимості й фундаментальності ма�
теріальної власності у системі цінностей;

— підвищенням значимості знання як основи техно�
логічної й соціально�політичної структур суспільства;

— переорієнтацією економіки від виробництва товарів
до надання послуг (сервісу);

— реорганізацією культурної сфери, що передбачає
значно більшу, аніж в інших суспільствах, орієнтацію на
пріоритети інтелектуалізму та трансформацію етики й мо�
ральності особистості, що самовизначається через усві�
домлення себе як виробника знань [8, с. 8].

Загалом можна виділити 3 підходи до визначення сут�
ності інформаційного суспільства. Відповідно до першого
підходу, критерієм інформаційного суспільства є економ�
ічна складова — частка інформаційного сектора у зрос�
танні ВВП (американські дослідники Ф. Махлуп, Д. Белл
та ін. Другий підхід заснований на теорії "інформаційного
вибуху", відповідно до якої кількість інформації, що дос�
тупна суспільству, збільшується, і це веде до якісної зміни
економіки, тобто, власне, появи інформаційного суспіль�
ства (японські науковці Ю. Хаяші [14], Т. Умесао). У тре�
тьому підході головна характеристика інформаційного
суспільства полягає саме у поширенні телекомунікацій�
них технологій (європейські вчені С. Стейнфілд і Ж.
Сальваджіо [15]).

Звичайно, не можна обмежувати вплив екзогенних
чинників на телекомунікаційну сферу лише розвитком
інформаційного суспільства. Іншим вагомим фактором є
вплив глобальної економічної динаміки.

Зокрема, уповільнення середньосвітового зростання
економіки у 2013 році позначилося і на динаміці ринку те�
лекомунікацій. Так, відповідно до класифікації складу рин�
ку інформаційно�комунікаційних технологій, яку пропо�
нує один зі світових лідерів ІТ�аналітиків — агентство
"Gartner", за 2013 рік ІТ�ринок виріс незначним чином
(+0,4%) і сягнув обсягу $3,7 трлн. При цьому від'ємну ди�
наміку за сегментами показали категорії "Обладнання" і
"Телекомунікаційні послуги": �1,4% і �0,5%, відповідно.
Позитивна динаміка була характерна для "Систем для
дата�центрів" (+0,2%), "Корпоративного програмного за�
безпечення" (+4,9%) та "ІТ�послуг" (+1,8%) [9].

За попередніми оцінками, у 2014 році ринок інформа�
ційно�комунікаційних технологій суттєво прискорив своє
зростання: з 0,4% до 3,2%. Підвищувальна динаміка сто�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 11/2015124

сувалася усіх сегментів, у першу чергу "Обладнання" і
"Корпоративне ПЗ".

Водночас прогнози на 2015 р. дослідницької компанії
"Gartner" є достатньо стримані і навіть песимістичні. Так,
у квітні 2015 р. зазначена структура опублікувала оновле�
ний прогноз щодо розвитку світової телекомунікаційної
галузі. Експерти очікують, що витрати на ІТ у нинішньому
році впадуть на 1,3% через високий курс долара і станови�
тимуть лише $3,72 трлн проти $3,77 трлн роком раніше.
Спочатку фахівці "Gartner" оцінювали підйом ІТ�індустрії
в 2015 р. на 3,9%, потім знизили прогноз до 2,4%, а тепер
вони очікують падіння ринку [9].

Вагомим екзогенним фактором впливу є неоднаковість
економічного розвитку різних держав світу. В 2012 р. об�
сяг світового телекомунікаційного ринку за рахунок роз�
дрібних продажів склав $1,54 трлн. Більше половини цьо�
го обсягу припадало на США ($378 млрд), Китай ($151
млрд), Японію ($133 млрд), Бразилію ($61 млрд) і Німеч�
чину ($53 млрд) [10].

У 2013 р. вплив зазначеного фактору продовжував зро�
стати: обсяг світового ринку телекомунікаційних послуг
за рахунок роздрібних продажів виріс і сягнув $1,63 трлн.
Приблизно дві третини цього обсягу припало на розвинені
країни світу — Північну Америку, Західну Європу, Цент�
ральну й Східну Європу та розвинені країни Азіатсько�Ти�
хоокеанського регіону. Третину обсягу забезпечили рин�
ки, що розвиваються: Латинська Америка, Близький Схід
і Північна і т.зв. "Чорна" Африка.

Іншим істотним екзогенним фактором є інтенсивність
поширення користувацького попиту на мобільний зв'язок.
Наразі понад 1,1 млрд осіб використовують смартфони й
планшети. Мобільні телефони усе частіше стають інстру�
ментами для доступу до сервісів, для яких раніше був по�
трібний комп'ютер. Згідно з оцінками Глобального інсти�
туту "Mckіnsey", до 2025 р. майже 80% усіх Інтернет�
з'єднань будуть проводитися за допомогою мобільних при�
строїв, і більшість нових Інтернет�користувачів ймовірно
будуть використовувати мобільні обладнання як основний
або єдиний засіб підключення до Інтернету [10].

Згідно з оцінками "Mckіnsey", до 2025 р. мобільний
Інтернет зможе генерувати глобальний економічний вплив
у розмірі від $3,7 трлн до $10,8 трлн у рік. Основними ек�
зогенними джерелами впливу стануть поліпшена достав�
ка послуг, підвищення продуктивності праці у сферах охо�
рони здоров'я, освіті й інших державних і соціальних по�
слугах, а також знижена вартість використання Інтерне�
ту для нових користувачів.

Ендогенні детермінанти
Найважливішим ендогенним (внутрішнім) фактором

впливу на транснаціоналізацію міжнародної сфери теле�

комунікацій є розподіл ринку між провідними ІТ�корпо�
раціями. Так, згідно із даними статистичного порталу
"Statіsta", у 2014 р. рівень доходів ІТ�індустрії склав по�
над

$1,7 трлн, половина яких припадала на 10 найбільших
телекомунікаційних компаній [10]:

— "Chіna Mobіle" — найбільший оператор, який є ліде�
ром за кількістю абонентів і ринковою вартістю бренда;

— "AT&T" — базована в Америці компанія, що має
майже 0,25 млн співробітників;

— "Verіzon Communіcatіons" — компанія, що управляє
найбільшою 4G LTE і найбільш надійною 3G мережами у
США;

— "Vodafone" — базований у Великобританії бренд, що
пропонує послуги 440 млн абонентів у 65 країнах;

— "Telefonіca" — іспанська компанія з операціями у
більш ніж 22 країнах, яка має більше 280 тис. співробіт�
ників;

— "Amerіca Movіl" — базована в Мексиці компанія, що
пропонує послуги в 18 країнах;

— "Telstra" — австралійська компанія, що є 3�ю за
кількістю обслуговуючих абонентів;

— "Nіppon Telegraph & Tel" — японська корпорація,
що має представництва у державах Європи, Азії й Амери�
ки;

— "Deutsche Telecom" — німецька компанія, що пла�
нує розширити свій бізнес у США;

— "Softbank Group" — піонер на світовому ринку, що
поповнив свою абонентську базу до 100 млн осіб у липні
2013 р. [10].

Іншим істотним ендогенним фактором транснаціона�
лізації телекомунікаційних послуг є розвиток нових тех�
нологій і форматів телекомунікацій. Зокрема станом на се�
редину 2015 р. мобільний Інтернет пропонується у нових
форматах завдяки постійному прогресу у високошвидкіс�
ному мобільному зв'язку. Сьогодні мобільні обладнання
підключаються до Інтернету через стільникові мережі (3G
і 4G/LTE мережі) або Wі�Fі мережі, що використовують�
ся в офісах, приватних будинках та у громадських місцях.

За оцінкою фахівців "Analysіs Mason", до 2018 р. очі�
кується більш збалансований ринок LTE мереж, у якому
ринки Бразилії, Індії й Росії будуть представляти по 5%
4G мереж у світі кожен. Графік (рис. 1) демонструє
кількість діючих і запланованих 4G мереж. Серед країн
Азіатсько�Тихоокеанського регіону (АТР), що розвива�
ються, лідерами за кількістю запланованих 4G мереж є
Індія, Малайзія та В'єтнам.

Протягом наступного десятиліття мережеві засоби мо�
жуть включати стільникові мережі 5G, супутникові послу�
ги та, можливо, Wі�Fі з більшим радіусом дії. Нові мережі
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Рис. 1. Діючі та заплановані мережі 4G за регіонами світу

Джерело: [11].
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пропонують більш швидку передачу даних, що дозволяє
користувачам плавно перейти від домашньої широкосму�
гової й офісної бездротової мереж до мобільних послуг
голосового виклику й передачі даних.

Говорячи про ендогенні фактори впливу, слід наголо�
сити і на внутрішні ризики для розвитку телекомунікацій�
ного сектору. Від подолання зазначених ризиків залежить
розвиток телекомунікаційної сфери як на певному націо�
нальному, так і на міжнародному ринках:

— нездатність перерозподілу структури тарифу моб�
ільних операторів від голосового зв'язку до передачі да�
них;

— неспроможність швидкої реакції на очікування
клієнтів, які динамічно змінюються;

— відсутність впевненості в окупності інвестицій — су�
ворий контроль за капіталовкладеннями може обмежити
здатність операторів нарощувати нові послуги;

— брак інформації і знань для зменшення часу від по�
чаткового задуму нової послуги до її впровадження на ри�
нок [12, с. 40].

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи основні положення даної публікації,

слід зазначити таке:
— Телекомунікації є невід'ємною частиною виробни�

чої та соціальної інфраструктури держав світу, в т.ч. Ук�
раїни і призначені для задоволення потреб фізичних та
юридичних осіб, органів державної влади у телекомуніка�
ційних послугах.

— Ринок телекомунікаційних послуг — це сфера обігу
визначених телекомунікаційних послуг, на які протягом
певного часу і в межах певної території є попит і пропози�
ція. Транснаціоналізація передбачає активне переміщен�
ня капіталу з тих країн, де існує його надлишкова кількість,
до держав, в яких телекомунікаційна галузь потребує мас�
штабних капіталовкладень.

— До екзогенних детермінант розвитку трансна�
ціоналізації міжнародного ринку телекомунікаційних по�
слуг належать такі: становлення й поширення у світі інфор�
маційного суспільства, вплив глобальної економічної ди�
наміки, а також неоднаковість економічного розвитку
різних держав світу. Крім того, важливими екзогенними
детермінантами транснаціоналізації у найближчій перс�
пективі ймовірно стануть: поліпшена доставка послуг,
підвищення продуктивності праці у сферах охорони здо�
ров'я, освіті й інших державних і соціальних послугах, а
також знижена вартість використання Інтернету для но�
вих користувачів.

— Вагомими ендогенними факторами впливу на транс�
націоналізацію міжнародної сфери телекомунікацій є: роз�
поділ ринку між провідними ІТ�корпораціями, розвиток
нових технологій і форматів телекомунікацій (мережі чет�
вертого і п'ятого поколінь), а також динаміка споживчого
попиту і платоспроможності населення у кожній конк�
ретній країні світу.

Перспективним напрямом дослідження слід вважати
вивчення можливостей упровадження на міжнародному
ринку телекомунікаційних мереж п'ятого покоління (так
званих мереж 5G).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Функціонування сучасної економічної системи дер�

жави повинно становити собою сталий та упорядкова�
ний процес з урахуванням тенденцій та прогнозів роз�
витку світового економічного простору. Однак загост�
рення політичної ситуації, економічної кризи, зростан�
ня невдоволеності населення, девальвація гривні, невда�
ла валютна політика, відтік іноземних інвестицій, знач�
не підвищення цін на послуги та товари першої необхі�
дності для населення, загальне падіння макроекономі�
чних показників країни, виробництво неконкуренто�
спроможної продукції, сировинна орієнтація експорту
становлять собою сукупність факторів, які несуть в собі
негативний вплив на механізм захисту національних еко�
номічних інтересів держави.

Подальше використання витратної економічної мо�
делі, неефективні податкові реформи, збільшення по�
даткового тиску на населення, відсутність стимулів до
інноваційних процесів і динамічного розвитку нових
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У статті надано характеристику поняттю "критеріїв", які використовуються під час аналізу економічb
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технологічних процесів підривають конкурентоспро�
можність української економіки, унеможливлюють
кардинальне підвищення рівня та якості життя сусп�
ільства, провокують посилення соціальної напруги,
поширення протесних настроїв та спротиву суспіль�
ства.

Зазначені чинники разом із незадовільним станом
системи забезпечення національної безпеки, поширен�
ням корупції в державних органах влади перешкоджа�
ють розв'язанню нагальних проблем суспільного роз�
витку, сприяють політичній радикалізації, призводять
до зростання екстремістських настроїв і рухів, що у
стратегічній перспективі може створити реальну загро�
зу національному суверенітету і територіальній
цілісності України [1].

Тому, безумовною основою стабільності та безпе�
ребійного функціонування економічної системи та без�
пеки держави є формування необхідної та достатньої
кількості критеріїв та індикаторів, які найбільш повно
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та точно зможуть надати характеристику стану еконо�
міки на даному етапі розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченням та аналізом проблеми гарантування еко�
номічної безпеки, визначенням її рівня та головних по�
казників у сучасному світовому просторі займаються як
зарубіжні, так і вітчизняні вчені.

До таких дослідників варто віднести: Є. Терехова,
О. Білоруса, С. Пирожкова, А. Арбатова, О. Кутукову,
Е. Олейникова, H. Потрубача, A. Прохожева, Т. Сиу�
чеву, В. Сенчагова, З. Варналіза та ряд ін. У їхніх дос�
лідженнях розглянуто головні критерії та показни�
ки, які використовуються в процесі здійснення оцін�
ки рівня економічної безпеки держави та запропоно�
вано методику розрахунку рівня економічної безпе�
ки.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті: розгляд головних показників, які виз�

начаються в процесі оцінки економічної безпеки дер�
жави та проблем, які при цьому виникають.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

В умовах активізації глобалізаційних процесів еко�
номічна безпека повинна гарантувати захист не тільки
внутрішнього середовища країни, але й забезпечувати
стабільність ведення зовнішньоекономічних операцій та
сприяти зміцненню позиції держави на міжнародному
рівні. Вона охоплює усі сфери економічного життя дер�
жави, визначає здатність економіки протистояти впли�
ву негативних тенденцій як всередині країни, так і з зов�
нішнього середовища.

Головними ж складовими економічної безпеки у
свою чергу є [5]: виробнича, демографічна, енергетич�
на, зовнішньоекономічна, інвестиційно�інноваційна,
макроекономічна, продовольча, соціальна та фінансо�
ва безпеки.

Забезпечення стабільного взаємозв'язку між ними
має забезпечити надійне функціонування механізму
економічної безпеки та оперативне реагування на існу�
ючі фактори загроз зовнішнього середовища.

У процесі розроблення та впровадження сучасних
заходів та методів управління економічною безпекою
держави важливо враховувати існуючі макро� та соці�
ально�економічних показники розвитку та фактори,
які мають на них як безпосередній, так і опосередко�
ваний вплив. При цьому дослідження індикаторів та
критеріїв економічної безпеки має важливе значен�
ня.

Під індикатором економічної безпеки розуміють
реальні статистичні показники розвитку економіки краї�
ни, які найбільш повно характеризують явища і тенденції
в економічній сфері [6]. Тобто індикатор є показником,
що визначає наскільки ефективно здійснюється опера�
тивне управління національними економічними проце�
сами.

При виборі індикаторів стану економічної безпеки
важливе значення надається рівню вразливості окремих
сфер економіки, а також найбільшому ступеню впливу
окремих дестабілізуючих чинників на реалізацію націо�
нальних економічних інтересів. Вони обираються, вихо�
дячи з необхідності комплексної оцінки інвестиційної,
інноваційної, фінансової, енергетичної, зовнішньотор�
говельної безпеки, соціальної, демографічної безпеки
тощо [7, с. 11].

Саме за рахунок визначення головних індикаторів
можливо досить адекватно сприймати існуючу систему
соціально�економічних процесів, визначаючи їх рівень
та вектор розвитку, проблеми, з якими стикаються в
процесі регулювання, а також відповідність існуючих
тенденцій національним інтересам та вимогам безпеки.

Кожною державою безпосередньо визначають�
ся головні показники (індикатори), за якими буде
здійснено оцінку реального рівня економічної без�
пеки держави. Україною також розроблено та зат�
верджено наказом Мінекономрозвитку методику
розрахунку рівня економічної безпеки (далі — Ме�
тодика). Даною Методикою [5] визначено понад
130 індикаторів та їх порогових значень. Їх розра�
хунок здійснюється як за рахунок статистичних
даних, так і за рахунок проведення опитування
респондентів.

При цьому важливе значення мають порогові зна�
чення, які становлять собою гранично допустимі межі
коливань значень індикаторів. Значне відхилення від цих
значень індикатора економічної безпеки може призве�
сти:

— функціонування економіки держави у режимі
розширеного відтворення;

— забезпечення прийнятного рівня життя населен�
ня;

— раціональну структуру зовнішньої торгівлі,
стійкість фінансової системи, забезпечення наукового
потенціалу та проведення інвестиційної політики;

— розвиток ринкової економіки в звичайних та ек�
стремальних умовах;

— створення умов, які виключали б тінізацію та кри�
міналізацію вітчизняної економіки [7, с. 12—13].

— погіршення міжнародних торговельних процесів,
інвестиційного клімату, фінансових процесів;

— проблем в соціальній сфері;
— посилення негативних тенденцій суспільного роз�

витку [7, с. 11];
— тощо.
Отже, індикатори — це своєрідні параметри, за

якими здійснюється аналіз та оцінка розвитку відпов�
ідних явищ, а також формується безпосереднє уявлен�
ня про подію та необхідність вжиття відповідних за�
ходів.

У результаті дослідження відповідних індикаторів
економічної безпеки держави встановлюються відпо�
відні критерії.

Під поняттям критерії економічної безпеки визна�
чають оцінку стану економіки з погляду найважливіших
процесів, що відображають сутність економічної без�
пеки [8], дотримання відтворювальних пропорцій, роз�
виненість механізмів, відповідальних за економічне
відтворення, наявність умов для еквівалентного обміну
в економічній системі, здатність економіки зберігати
критичний рівень суспільного відтворення в умовах кри�
тичного зменшення (припинення) поставок ресурсів або
кризових ситуацій.

Критерій виступає певним параметром, за яким
здійснюється відбір показників, які зможуть досить точ�
но охарактеризувати рівень та стан економічної безпе�
ки держави. За рахунок правильно розставлених пріо�
ритетів у визначенні критеріїв та значень їх відбору виз�
начаються найбільш важливі параметри, які можуть на�
дати кращу оцінку економічній безпеці на даному етапі
розвитку суспільства та національної економіки. У да�
ному випадку варто відмітити, що критерії не є статич�
ними, а змінюються відповідно до умов зовнішнього се�
редовища.

При цьому доцільно було б розподілити критерії на
дві групи.

До першої можна віднести так звані "постійні" по�
казники, які завжди будуть присутніми при визначенні
рівня економічної безпеки. Це такі, як: рівень ВВП,
обсяги експортно�імпортних операцій, середній дохід
на душу населення, грошова маса, зношеність основ�
них засобів, обсяги іноземних інвестицій в економіку
країни, науково�технічний потенціал, реальна та но�
мінальна заробітна плата, споживчий кошик, рівень
енергетичної залежності, обсяги споживання енерге�
тичних ресурсів, довіра до банківської системи та ін.
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Ці показники розраховують математичними метода�
ми на основі існуючих статистичних даних. Безумов�
но, враховуючи особливості української статистики,
дані можуть дещо спотворюватися, але все ж вони
більш�менш точно надають оцінку існуючим економі�
чним процесам.

Другу ж групу становлять переважно критерії, які
носять суб'єктивний характер. Їх наявність, оцінка та
кількість від обраного підходу дослідження та можуть
використовуватися або ні в залежності від ступеню їх
вагомості. До таких можна віднести: оцінка проведе�
них реформ у різних галузях промисловості, запровад�
ження програм розвитку суспільства, морально�етич�
ний та духовний розвиток, запозичення іноземних тра�
дицій та їх використання в побуті, доцільність викори�
стання міжнародних норм, стандартів та звичаїв тощо.
Дані показники досліджують вплив закордонної куль�
тури на суспільство, а також потреби суспільства у
відповідності зі змінами в поглядах на ті чи інші події.
Безумовно вони носять тільки суб'єктивний характер,
однак надають змогу оцінити погляди населення на
одну проблему, але відповідно до розподілу на
відповідні соціальні групи.

Критеріальна оцінка має охоплювати найважливіші
сфери управління економічною безпекою держави. Од�
нак увагу варто зосередити не тільки у напрямку галу�
зей, котрі є відсталими та потребують значних транс�
формаційних перетворень, але й розвинутих, стратегі�
чно важливих та конкурентоспроможних сфер госпо�
дарської діяльності, котрі мають реальну можливість
покращення економічного стану та фінансового кліма�
ту в суспільстві.

На сьогодні існує велика кількість підходів до
визначення головних критеріїв економічної безпе�
ки держави. Водночас жодну з них не можна вва�
жати універсальною оцінкою, оскільки кожен з них
грунтується переважно на суб'єктивному підході
автора, його погляді на вирішення даної проблеми,
а порогові значення не враховують ситуацію, яка
склалася на даний момент часу та динамічність її
розвитку.

Тому, на думку А.Арбатова, критеріальна оцінка
безпеки включає в себе наступні оцінки:

— ресурсний потенціал та можливості його розвит�
ку;

— рівень ефективності використання ресурсів ка�
піталу та праці і їх відповідності рівню найбільш роз�
винутих країн, а також рівня, за якого загрози внутр�
ішнього та зовнішнього характеру зводяться до мініму�
му;

— конкурентоздатності економіки;
— цілісність території та економічного простору;
— суверенітету, незалежності та можливості про�

тистояти загрозам;
— соціальній стабільності та умовам вирішення соці�

альних конфліктів [9, с. 28—42].
Критерізація безпеки полягає у ранжуванні позицій

переліку за їх відносною важливістю, абстрагуванні від
найменш визначальних елементів, оскільки врахувати всі
фактори у будь�якому аналізі неможливо. Математич�
но це виражається у наданні кожному показнику без�
пеки певної питомої ваги, вагового коефіцієнта, який
застосовуватиметься при підрахунку агрегованих
індексів безпеки [3]. При цьому все більшого значення
вони набувають в умовах нестабільності національної
економіки, проявах деструктивних процесів у су�
спільстві, життєздатності стратегічно важливих сферах
промисловості та ін.

На думку вчених [8; 10], критеріальна оцінка еконо�
мічної безпеки повинна розроблятися із урахуванням
зовнішніх і внутрішніх тенденцій. До таких тенденцій
вони відносять:

— економічну незалежність по відношенню до інших
держав;

— можливість вільно розпоряджатися власним ре�
сурсним потенціалом та здатність ефективного вико�
ристання у процесі виробництва власних товарів та по�
слуг;

— участь у міжнародному поділі праці та залученні
у промисловість прямих та портфельних іноземних інве�
стицій;

— стійкість національних економічних систем до
кризових ситуацій, які відбуваються на міжнародних
ринках товарів та послуг;

— цілісності території та економічного простору, а
також можливості захисту власних національних інте�
ресів у всіх сферах державного управління;

— суверенітету, незалежності й можливості проти�
стояння зовнішнім загрозам;

— соціальної стабільності та умов запобігання і ви�
рішення соціальних конфліктів, які найчастіше трапля�
ються в районах з різними історично сформованими
національностями;

— розроблення стратегічних та тактичних планів
розвитку національних економік з урахуванням макро�
економічних тенденцій;

— удосконалення та застосування сучасних методів
виробництва в стратегічних сферах промисловості;

— оптимальна структура зовнішньої торгівлі;
— підтримка наукового та інноваційного потенціа�

лу;
— рівень втручання у внутрішньодержавне управлі�

ння та суверенітет країн�світових лідерів та ін.
На думку О. Кутукової [11], критерії економічної

безпеки та їх оцінка не може виступати прямим керів�
ництвом до дій, оскільки це потребує поетапного підхо�
ду до його реалізації у поєднанні з перебудовою еконо�
мічної системи, створенням нових ринкових, управлінсь�
ких інститутів з урахуванням перетворень у глобально�
му економічному просторі та динамічності явищ та про�
цесів у часі.

Крім того, критерій встановлює певні рамки, вихід
за які становить реальну загрозу для держави. Для кож�
ного окремо взятого критерію розробляється власне
порогове значення, яке залежить від багатьох факторів
оточуючого середовища. Вихід за граничні показники
може свідчити про наявність кризових тенденцій в дер�
жавній економічній системі та сигналізувати про не�
обхідність введення в дію заходів із упередження руй�
нації державної економічної системи.

Критерії, своєю чергою, описують і характеризують
еволюцію відтворення ринку, рівень його кількісних і
якісних параметрів. Найвищий ступінь безпеки дося�
гається за умови, що вся сукупність показників знахо�
диться у межах граничних значень [12, с. 83].

Граничні показники — це відповідні кількісні харак�
теристики, які розробляються та встановлюються з ме�
тою упередження та виявлення загроз економічної без�
пеки. Тому встановлення граничних величин показників
економічної безпеки, які свідчитимуть про деструктив�
ний розвитку економіки, дозволить обмежити довільні
оцінки економічної ситуації в країні. Завдяки інформації
одержуваної з їх допомогою,можна оцінювати ефек�
тивність державної економічної політики, і вживати не�
відкладних заходів при перевищенні граничних рівнів
[10].

Необхідно зазначити, що навіть вихід за межі ус�
тановленого порогового значення не може свідчити
про 100�% критичність ситуації в країні. "Живучість"
економічної системи в першу чергу залежить від на�
явних резервів. За рахунок оперативного залучення
останніх можливо швидко попередити наявність кри�
зових ситуацій. Однак досить часто трапляється на�
впаки, коли з метою ліквідації негативних наслідків
відбувається залучення резервів у вигляді кредитів
від міжнародних кредитних установ. У даному випад�
ку короткостроковий ефект не може замінити потре�
бу у відшкодування залучених коштів у майбутньо�
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му та зростання податкового навантаження на на�
селення.

Водночас показники економічної безпеки держави
є взаємопов'язаними. Так, наприклад, падіння макро�
економічних показників у свою чергу може бути спри�
чинене зростанням об'ємів "тінізованої" економіки, ча�
стки імпортних товарів та послуг на внутрішньому рин�
ку, різкими коливаннями на валютному та інвестицій�
ному ринку тощо. Крім того, при погіршенні макроеко�
номічної ситуації погіршуються виробничі процесі,
змінюється структура експорту, змінюється співвідно�
шення між номінальною та реальною заробітною пла�
тою, зростає невдоволеність населення державною
політикою уряду, що у свою чергу може призвести до
негативних суспільних процесів.

Тому аналіз та формування граничних показників
набуває вагомого значення. При їх розрахунку доціль�
но враховувати ряд факторів: існуюча економічна си�
туація в країні, розробка стратегічних та оперативних
планів реформування національної економіки та
ефект, який планує отримати держава від проведення
відповідних заходів, міжнародні тенденції, можливість
залучення іноземних інвестицій у промисловість, роз�
виток перспективних галузей економіки, стимулюван�
ня молоді, розробка державних програм розвитку
тощо.

Порогові значення критеріїв потребують постійно�
го контролю та перегляду. Це в першу чергу пов'язано
із тим, що державна економіка не є відокремленою від
світової, а є її структурною частиною, на яку постійно
впливають зовнішні фактори. Дія зовнішніх факторів і
визначає вектор розвитку економічної системи, її пе�
реорієнтацію із однієї сфери в іншу, визначення тактич�
них та стратегічних векторів її розвитку. Тому частота
перегляду граничних значень повинна залежати від ста�
ну економічної системи та етапу розвитку, на якому во�
на перебуває.

Однак, враховуючи тенденцію останніх років щодо
спотворення статистики важливих макроекономічних
показників, все ж можливо надати оцінку рівню еконо�
мічної безпеки.

Так, рівень фактичних показників економічної
безпеки держави на сьогодні свідчить про глибокі
кризові процеси, що відбуваються всередині. Для дер�
жави ці процеси першочергово пов'язані із значним
дефіцитом державного бюджету та нестабільністю
валютного курсу. У зв'язку з цим уряд країни змуше�
ний вдаватися до "непопулярних" методів таких, як:
впровадження нових податків і зборів на імпорт,
підвищення ставок уже існуючих податків, зростан�
ня цін на комунальні послуги, кредитування МВФ,
зростання податкового тиску на найменш захищені
верстви населення тощо. Дані методи, у свою чергу,
призводять до зубожіння населення, підриву довіри
до влади, значної "тінізації" економіки, зростання
обсягів контрабандних та контрафактних товарів,
орієнтація на сировинний експорт, технічна та техно�
логічна відсталість країни, нездатність протистояти
зовнішнім загрозам тощо.

У результаті відбувається моральне старіння систе�
ми економічної безпеки, її неактуальність на даному
етапі розвитку суспільства та держави в цілому, що в
свою чергу потребує удосконалення та формування
нових підходів до розрахунку індикаторів та критеріїв
економічної безпеки держави. У даній ситуації перегляд
граничних значень критеріїв потребує ретельного підхо�
ду. При цьому необхідно спиратися не лише на існуючі
тенденції економічної ситуації, але й перспективи її
покращення.

Водночас до недоліків під час розрахунку рівня еко�
номічної безпеки держави [12, с. 82] можна віднести:

— суб'єктивний підхід до кількісної оцінки рівня
економічної безпеки держави, порівняння із отримани�
ми значеннями сусідніх країн;

— неврахування динамічності процесів у часово�
му просторі, постійної зміни умов часового просто�
ру;

— визначення поточного стану економіки і досить
частий вихід отриманих результатів за гранично допус�
тимі межі;

— суб'єктивна оцінка одних і тих самих явищ респон�
дентами, які відносяться до різних категорій суспільства

— тощо.
Динаміка структурно�інституціональних змін унас�

лідок циклічного розвитку економіки спонукає виник�
нення як стабільних, так і кризових етапів розвитку.
Саме кризова ситуація актуалізує проблему удоскона�
лення теоретико�методологічних основ оцінки рівня
економічної безпеки на основі динаміки інтегрального
показника [12, с. 86].

Вчені розробили велику кількість методів розрахун�
ку оцінки рівня економічної безпеки держави. Для цьо�
го найчастіше використовується математичне моделю�
вання, нормування порогових значень у відповідності із
середньосвітовим показником.

При цьому можуть визначатися не лише гранично
допустимі межі, але й оптимально можливі, тобто такі,
за яких економіка держави отримає змогу розвивати�
ся та забезпечувати необхідні умови для функціону�
вання усіх складових ланок управління тощо. Однак
при моделюванні використання середньостатистичних
міжнародних показників не виступає гарантом ефек�
тивності оцінки критеріїв економічної безпеки держа�
ви. У даному випадку більш ефективним виступатиме
досвід країн, які знаходяться на одному рівні розвит�
ку, мають схожі традиції в управлінні державою, сус�
пільний устрій, економіка є схожою за типом, еко�
номічні показники коливаються в однаковому діапа�
зоні, географічне розташування є досить недалеким,
міжнародні організації визначають їх як країни зі схо�
жим економічним рівнем розвитку. Таким прикладом
для України можуть виступати країни постсоціалістич�
ного простору. Спільним у даному випадку можуть
виступати: географічне розташування, відносно неве�
ликий час незалежності, рівень економічного розвит�
ку, нормативно�правова база, менталітет суспільства,
традиції, взаємопов'язані між собою виробничі сфери,
ринки збуту продукції, рівень науково�технічного роз�
витку тощо.

Якщо ж брати за базис порівняння промислово
та  е коном ічно роз винут і  кра їни в из нач ення
спільних рис розвитку буде невелика кількість, в той
час як відмінностей можна визначити значно більше.
Однак якщо ж країна є активним учасником міжна�
родних економічних відносин рівень економічного
розвитку таких держав повинен виступати для краї�
ни певним еталоном, до якого потрібно прагнути та
досягнення якого свідчитиме про ефективність дер�
жавного управління, підвищення якості життя на�
селення, стимулювання виробництва тощо. І при
цьому ж необхідно не забувати про аналіз причин,
що виступали головними факторами впливу на
рівень державного розвитку та економічної безпе�
ки держави.

Під час проведення оцінки рівня економічної без�
пеки у світовому економічному просторі використо�
вується два підходи.

Перший полягає у використанні лише одного інтег�
рального показник, а другий — це система, яка скла�
дається із відповідної кількості встановлених показ�
ників. Використання державою лише одного підходу є
неможливим. Так, у певній ситуації доцільно викорис�
товувати лише один показник, в іншій — їх сукупність.
Однак частіше відбувається їх поєднання, коли спочат�
ку здійснюється аналіз множини факторів, які потім
узагальнюються та зводяться до одного. Цей показник
повинен найбільш чітко визначити та охарактеризува�
ти стан економіки.
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Кожен із індикаторів, застосовуваних в економіці,
визначає свій напрямок та надає змогу оцінити рівень
та стан відповідної сфери. Однак, на нашу думку, вико�
ристання такої значної кількості показників не надасть
змогу точно оцінити та швидко відреагувати на зміни в
оточуючому середовищі. Крім того, навіть вихід за гра�
ничні межі не надає змогу оцінити критичність ситуації.
Такими яскравими прикладами є країни з розвинутими
економіками. Оскільки при оцінці рівня економічної
безпеки України дана кількість індикаторів є значною,
необхідно виокремити найбільш важливі, котрі б змог�
ли найбільш точно та повно надати оцінку існуючому
рівню.

ВИСНОВКИ
Функціонування сучасної економіки неможливе без

формування дієвої системи національної економічної
безпеки. При цьому важливого значення набуває
здійснення оцінки рівня економічної безпеки держави
та вжиття усіх необхідних заходів, які сприятимуть
підвищенню рівня захисту національних інтересів.

Для цього важливого значення набуває вибір необ�
хідної кількості індикаторів та критеріїв економічної
безпеки та визначення їх гранично допустимих значень.
В умовах пост трансформаційних перетворень еконо�
міки, для України дане питання є досить важливим,
оскільки від цього залежить наскільки ефективною є
політика уряду.

Тому потребує подальших досліджень безпосеред�
ньо інституціоналізаційний процес даного явища та не�
обхідність здійснення реформаційних процесів та впро�
вадження нових дієвих заходів.
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ВСТУП
Конкурентоспроможність промисловості регіону є клю�

човим фактором економічного і соціального розвитку регі�
онів. Дуже важливо, щоб промислові підприємства, що зна�
ходяться на його території, були конкурентоспроможними
і, тим самим, сприяли збільшенню бюджету регіону, забез�
печенню зайнятості населення, зростанню купівельної спро�
можності населення, збільшенню попиту, зростанню діло�
вої активності та процвітанню регіону в цілому. Очевидним
наслідком конкурентоспроможності промислових
підприємств є великі обсяги продажів, а також вихід
підприємств на національний і світовий ринки (за умови
подальшого задоволення внутрішнього попиту). На сучас�
ному етапі розвитку економіки України це особливо важ�
ливо, тому що спостерігається серйозне відставання за
рівнем соціально�економічного розвитку більшості регіонів
від розвинених країн [2].

Для регіону аналіз і оцінка конкурентоспроможності
його промисловості становить інтерес, оскільки дозволяє
визначити, що слід очікувати регіону від економіки промис�
лових підприємств і як сприяти процесу зростання їх кон�
курентоспроможності. У результаті аналізу конкурентосп�
роможності промисловості регіону важливо отримати не
тільки аспектні оцінки конкурентоспроможності конкрет�
ного підприємства, а й визначити ту чи іншу цільову регіо�
нальну програму, що дозволяє підвищити його рівень кон�
курентоспроможності залежно від можливості включення
даного підприємства в той чи інший тип діяльності регіону
для підвищення його соціально економічного потенціалу. На
нашу думку, достовірні висновки про конкурентоспро�
можність промислових підприємств регіону та необхідність
реалізації для них конкретних регіональних програм
підтримки не можуть бути отримані з національної статис�
тики на основі традиційно використовуваних показників (та�
ких як, наприклад, національний дохід, темп зростання ВНП
на душу населення і т.д.). Вищевикладене дозволяє зробити
висновок, що проблеми оцінки та програмування конкурен�
тоспроможності на сучасному етапі поки вирішені не по�
вністю і вимагають додаткового опрацювання.

МЕТОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є дослідження механізмів форму�

вання конкурентної стратегії регіону в цілях їх ефективно�
го функціонування та розвитку на основі конкурентного
потенціалу.
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АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню та узагальненню проблем формування кон�
курентних переваг економіки регіону присвячені фундамен�
тальні дослідження українських вчених, зокрема глибиною
і широтою охоплення досліджуваних проблем характери�
зуються наукові праці О.М. Алимова, А.І. Амоші, С.І. Бан�
дура, П.П. Борщевського, В.М. Геєця, Б.М. Данилишина,
М.І. Долішного, С.І. Дорогунцова, Л.М. Зайцева, Т.А. Заяць,
А.О. Єпіфанова, В.Ф. Євдокимова, В.І. Куценко, І.І. Лу�
кінова, А.С. Лисецького, Ю.П., Лебединського, Ю.В. Мако�
гон А.Г. Мазура, В.К. Мамутова, В.Ф. Столярова, Л.П. Симо�
ненка, О.П. Сологуб, М.І. Фащевського, В.І. Пили, В.А. Попов�
кіна, М.Ф. Тимчука, Л.Г. Чернюк, М.Т. Чумаченка, В.Ф. Фи�
липенка.

Незважаючи на підвищену увагу з боку вітчизняних
і зарубіжних дослідників до законів і закономірностей
розвитку конкурентних відносин, ряд питань теоретич�
ного та практичного характеру, пов'язаних з проблема�
ми подолання усталених стереотипів щодо розуміння
конкурентоспроможності товару, фірми, галузі, країни;
формування конкурентної стратегії в цілях їх ефектив�
ного функціонування та розвитку на основі конкурент�
ного потенціалу в сукупності відносин конкурентоспро�
можності зміст інституційних чинників становлення та
розвитку конкуренції в Україні залишається слабо вив�
ченим.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Ми вважаємо, що за основу вирішення завдання підви�
щення рівня конкурентоспроможності промислових
підприємств регіону має бути взятий програмно�цільовий
метод регіональної підтримки. Такий підхід дозволяє вра�
хувати всі вищевикладені недоліки досліджених заходів ре�
гіональної підтримки [3].

Фактори конкурентоспроможності промислового
підприємства, на які повинні впливати регіональні програ�
ми, слід розділити на чотири групи:

1. Група факторів, що характеризують роботу збутової
функції на підприємстві.

2. Група чинників, що відбивають відповідність товару
вимогам споживачів.

3. Група факторів, що характеризують якість управлін�
ня підприємством.
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4. Група факторів, що характеризують виробничий про�
цес на підприємстві.

Кожна з представлених нижче програм дозволить пол�
іпшити характеристики факторів хоча б однієї з чотирьох
груп (табл. 1).

Для кожної з перерахованих програм в рамках підроз�
ділу регіональних органів влади повинен бути створений
прототип стандартної програми. Прототип визначається
як вихідний зразок програми підвищення конкурентосп�
роможності, не прив'язаний до конкретного підприємства.
Прототип потрібен для того, щоб згодом у короткі термі�
ни і при мінімальних витратах можна було б створити на
його основі програму для конкретного промислового
підприємства.

Слід зазначити, що даний методичний підхід повинен
бути реалізований для тих регіонів, в яких промисловість є
профільним видом діяльності. Перспективний профіль рег�
іону являє собою перерахування пріоритетних видів діяль�
ності для регіону, зазначених у стратегічному плані розвит�
ку регіону [1].

Подальший розгляд питання аналізу та програмуван�
ня конкурентоспроможності промислових підприємств
регіону має сенс тільки у випадку, якщо промисловість,
як вид діяльності, входить у перспективний профіль ре�
гіону.

Послідовність виконання етапів методичного підходу
може бути наступною:

Етап 1. Визначення профільних галузей промисловості
Мета: вибрати з усієї безлічі галузей промисловості ті

галузі, які є профільними для регіону.
Пояснення до етапу 1: Профільними галузями вироб�

ництва для регіону є найбільш перспективні, сприяючі до�
сягненню стратегічних завдань розвитку регіону, оптималь�
но використовуючи комплекс місцевих факторів виробниц�
тва галузі.

Алгоритм виконання етапу 1 може бути представлений
послідовністю наступних кроків із зазначенням застосову�
ваних для реалізації кожного з них інструментів і рекомен�
дацій:

Крок 1. Визначення рівня конкуренції і конкурентних
позицій галузей регіону.

Інструмент: "Конкурентний ромб" М. Портера.
Результат: для кожної галузі регіону визначається

рівень конкуренції (А — світовий рівень, Б — регіональний,)
і конкурентна позиція (VS — дуже сильна, S — сильна, М —
посередня, Р — слабка).

Крок 2. Розрахунок показника прибутковості галузі
регіону.

Інструмент: коефіцієнт прибутковості галузі.
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KPOi — коефіцієнт прибутковості i�ої галузі;
i — номер галузі; j — номер підприємства;
n — кількість розглянутих підприємств;
SPRi,j — сума відрахувань до бюджету міста j�им

підприємством i�ої галузі;
SCi, j — сума витрат ресурсів міста j�им підприємством

i�ої галузі.
Результат: для кожної галузі регіону розраховано по�

казник її прибутковості, який характеризує, скільки гривень
доходу приносить галузь на гривню витрат ресурсів регіо�
ну.

Крок 3. Розрахунок коефіцієнта насиченості ринку то�
варом галузі.

Інструмент: коефіцієнт насиченості ринку товаром га�
лузі розраховується як відношення обсягу "пропозиції" (об�
сяг виробництва) товару до обсягу "попиту" на товар.

Результат: для кожної галузі регіону розрахований по�
казник, що дозволяє оцінити ступінь насиченості ринку то�
варами певної галузі.

Крок 4. Розрахунок коефіцієнта зайнятості робітників
у даній галузі

Інструмент: коефіцієнт зайнятості робітників у галузі.
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KNRi — коефіцієнт зайнятості людей у виробництві то�
варів i�ої галузі;

m — кількість розглянутих галузей;
NRi, j — кількість зайнятих людей на j �му підприємстві

i�ої галузі.
Результат: для кожної галузі регіону розраховано по�

казник, за допомогою якого можна оцінити соціальні на�
слідки у разі зупинки окремих підприємств чи виробництв

Таблиця 1. Програми та фактори конкурентоспроможності

Програми підвищення 
конкурентоспроможності промислових 

підприємств 

Фактори конку-сті, хар-ки яких 
дозволяють поліпшити програми 

1. Реформування служби ОЦІНКИ якості 
матеріалів и сировини 

Група факторів №2

2. Забезпечення промислового підприємства 
сучасним, високопродуктивним обладнанням 

Група факторів №2 і
група факторів № 

3. Забезпечення промислового підприємства 
інноваційними, перспективними технологіями 
виробництва 

Група факторів №2 і
група факторів №4 

4. Забезпечення промислового підприємства
висококваліфікованими кадрами 

Групи факторів №1, №2, №3 і №4 

5. Реформування управлінської політики на 
підприємстві 

Група факторів №3

6. Реформування маркетингової служби 
підприємства 

Група факторів №1

7. Просування товару на ринках Група факторів №1
8. Розвиток збутової мережі промислового 
підприємства 

Група факторів №1 

9. Удосконалення інформаційних систем 
промислового підприємства 

Група факторів №3

10. Реформування організаційної структури 
промислового підприємства 

Група факторів №3

11. Реформування фінансової політики 
промислового підприємства 

Група факторів №3

12. Забезпечення промислового підприємства 
виробничими площами 

Група факторів №4

13. Забезпечення промислового підприємства 
автоматизованими системами планування 
виробництва 

Групи факторів №3 і
№4. 
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Рис. 1. Матриця АБВKподілу підприємств

галузі з позицій формування ринку праці та регулювання
процесів зайнятості.

Крок 5. Формування анкети, проведення експертного
опитування, узагальнення результатів експертного опиту�
вання.

Передбачається формування анкети, в якій для кожної
галузі вказуються показники, отримані на попередніх кро�
ках: рівень конкуренції, конкурентна позиція, значення
коефіцієнта прибутковості, значення коефіцієнта насиче�
ності ринку товаром і значення коефіцієнта зайнятості ро�
бітників. Крім того, передбачається проведення експертно�
го опитування, ранжування всіх галузей, зазначених в ан�
кеті, за рівнем профільності (ранг 1 — найбільш профільна
галузь в регіоні) і рекомендації, що стосуються процесу уза�
гальнення результатів опитування.

Результат: одержаний список галузей промисловості
регіону проранжовано за рівнем їх профільності.

Крок 6. Вибір галузей, для яких будуть реалізовані на�
ступні етапи методичного підходу.

Розробляються рекомендації для регіональних
підрозділів, що займаються проблемами підвищення конку�
рентоспроможності промисловості регіонів.

Результат: обрана одна профільна галузь або декілька
таких галузей.

Застосування розглянутих вище кроків 1�го етапу є не�
обхідною, але не достатньою умовою для прийняття оста�
точного рішення про визнання тієї чи іншої галузі проф�
ільною для регіону. Остаточне рішення приймається упов�
новаженими органами виконавчої влади регіону із залучен�
ням науково�дослідних організацій і виходячи з інформації,
отриманої в результаті реалізації описаних кроків.

Етап 2. АБВ — поділ профільних підприємств.
Даний етап виконується для кожної з профільних галу�

зей окремо.
Мета: віднести кожне підприємство профільної галузі

до однієї з категорій: підприємства категорії А, Б або В.
Пояснення до етапу 2: усі підприємства профільної про�

мислової галузі пропонується розділити на три категорії
(групи).

Категорія А — підприємства профільні, конкурентосп�
роможні, сильні, що займають суттєву частку ринку.
Підприємства даної категорії не потребують на даному етапі
їх розвитку зовнішньої допомоги з боку регіону для досяг�
нення більш високого рівня конкурентоспроможності.

Категорія Б — підприємства профільні, але недостат�
ньо конкурентоспроможні, або займають незначну частку
ринку. Для підприємств, що потрапили у розглянуту кате�
горію, пропонується проведення більш докладного аналізу
на наступному етапі з метою виявлення причин їх невисо�
кого рівня конкурентоспроможності. Підприємства даної
категорії, як правило, потребують зовнішньої допомоги ре�
гіону для досягнення більш високого рівня конкурентосп�
роможності. При несвоєчасному наданні підтримки регіо�
ну таким підприємствам існує небезпека їх переходу в на�
ступну категорію — категорію В.

Категорія В — підприємства профільні, але абсолютно
неконкурентоспроможні і займаючі незначні частки ринку.
До цієї категорії потрапляють безнадійні підприємства, що
знаходяться в кризових ситуаціях, на межі банкрутства. Для
підприємств даної категорії існують програми антикризо�
вого управління.

Крок 1. Розрахунок коефіцієнта конкурентоспромож�
ності підприємства.

Інструмент: проводиться оцінка рівня конкурентоспро�
можності підприємства за допомогою наступного показника:

 

i

i
i VPP

VPRKPR = (3),

KPRi — коефіцієнт конкурентоспроможності i�ого
підприємства;

VPRi — обсяг продажів власної продукції i�ого підприє�
мства за звітний період;

VPPi — виробнича потужність i�ого підприємства за
звітний період.

Результат: для кожного підприємства профільної галузі
розрахований коефіцієнт конкурентоспроможності.

Крок 2. Побудова матриці АБВ — поділу для профільної
галузі.

Інструмент: сутність інструменту АБВ — поділу поля�
гає в побудові за принципом системи координат матриці
(рис. 1): по горизонталі відбивається обсяг продажів гото�
вої продукції, виготовленої підприємством, а по вертикалі
— показник конкурентоспроможності підприємства, роз�
рахований на першому кроці. В основу даної матриці по�
кладено наступне припущення: чим більше показник обся�
гу продажів і коефіцієнт конкурентоспроможності підприє�
мства, тим сильніше конкурентні позиції розглянутого
підприємства в галузі.

Порогові значення показників обсягу продажів і коеф�
іцієнта конкурентоспроможності, які відзначають межі ка�
тегорій А, Б і В (на рис. 1 це PVPR і PKPR), пропонується
встановити експертним шляхом для кожної галузі окремо.

Результат: усі підприємства даної галузі розташовані на
матриці в залежності від своїх характеристик, що і дозво�
ляє віднести їх до відповідних категорій.

Етап 3. Аналіз підприємств групи Б і відбір програм
підвищення конкурентоспроможності.

Мета: провести аналіз діяльності кожного з підприємств
групи Б і вибрати програми, що дозволяють підвищити
рівень його конкурентоспроможності.

Пояснення до етапу 3: роводиться оцінка діяльності
кожного промислового підприємства групи Б, виявляються
причини недостатнього рівня його конкурентоспромож�
ності та проводиться вибір регіональної програми допомо�
ги.

Методика включає в себе чотири кроки. На першому,
другому і третьому кроці експертами оцінюються фактори,
розділені на три групи: характеризуючі відповідність това�
ру вимогам покупців, характеризуючі якість роботи функції
збуту на підприємстві і характеризуючі якість управління
підприємством.

Якщо в одній з цих груп існують проблеми, експертам
пропонується вибрати, із стандартних програм�прототипів,
найбільш ефективні для вирішення кожної з них.

Перехід на четвертий крок виконується після того, як
усунені проблеми, виявлені на перших трьох кроках.

На четвертому кроці експертам пропонується оцінити
групу факторів, що характеризують стан виробництва, і в
разі необхідності вибрати для реалізації відповідні стан�
дартні програми. Варто відзначити, що перехід до четвер�
того кроку без вирішення проблем, виявлених на попередніх
кроках, може збільшити обсяг виробництва товару, який не
буде продаватися на ринку, наприклад через не відповідність
вимогам покупців.

Інструменти: на кожному кроці даної методики реалі�
зується відповідна технологія проведення експертної оцін�
ки: "Товар", "Збут", "Управління", "Виробництво". Усі тех�
нології однотипні і розрізняються набором оцінюваних чин�
ників (параметрів) і набором програм, які можуть бути реа�
лізовані.

Крок 1. Оцінка відповідності товару.
1.1. Оцінка відповідності товару вимогам споживачів
1.2. Відбір регіональних програм підтримки.
Етап 4. Вибір найбільш ефективних програм для реалі�

зації
На даному етапі розглядається сукупність всіх відібра�

них на попередньому етапі програм.
Мета: для групи підприємств Б вибрати з усіх відібра�

них експертами програм ті, які будуть реалізовані.
Пояснення до етапу 4: вибір програм здійснюється за

принципом найбільшої ефективності і виходячи з обсягу ре�
гіонального бюджету, виділеного на підвищення конкурен�
тоспроможності промисловості регіону.

Крок 1. "Розрахунок витрат і ефекту у вигляді прибут�
ку від реалізації кожної з відібраних програм" і Крок 2 "По�
становка і вирішення завдання вибору програм".

Етап 5. Детальне доопрацювання програми.
Мета: Ввиконати доопрацювання кожної програми для

конкретного підприємства і випустити затверджену про�
грамну документацію.
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Пояснення до етапу 5: етап включає в себе два кро�
ки: Крок 1 "Структурне доопрацювання програми" і Крок
2 "Ресурсне доопрацювання програми".

Етап 6. Моніторинг та оцінка процесу реалізації про�
грам.

Мета: виконувати своєчасний моніторинг реалізації
кожної програми.

Пояснення до етапу 6: виконання етапу дозволяє ко�
ригувати реалізацію програми, виходячи з реально до�
сягнутих результатів і зміни зовнішніх умов. Етап вклю�
чає в себе три кроки: Крок 1 "Моніторинг і прогнозуван�
ня часу реалізації програми", Крок 2 "Моніторинг і про�
гнозування витрат, пов'язаних з реалізацією програм" і
Крок 3 "Моніторинг за допомогою інших інструментів".

Основною метою створення інформаційної системи
є підвищення ефективності діяльності органів регіональ�
ної, виконавчої влади за рахунок використання сучас�
них інформаційних технологій, створення єдиного
інформаційного простору, вирішення завдань аналізу
діяльності промислових підприємств регіону та програ�
мування їх конкурентоспроможності із застосуванням
експертно�математичних методів [5].

Єдиний інформаційний простір — ключовий елемент
інформаційної системи, забезпечуючий зберігання і мож�
ливість використання значних масивів структурованої опе�
ративної та архівної інформації, що характеризує економі�
чне становище промисловості регіону. Інформаційний
простір включає в себе:

— Тематичні бази даних, призначені для зберігання ак�
туальної інформації, необхідної для виконання завдань фун�
кціональних модулів системи.

— Сховище даних, яке виступає в якості основного дже�
рела даних для комплексного (всебічного) аналізу всієї на�
явної в регіональному підрозділі інформації, що займаєть�
ся питаннями аналізу і програмування конкурентоспромож�
ності. Дозволяє оцінити стан промисловості в цілому і про�
аналізувати процес реалізації методичного підходу.

Сценарій функціонування інформаційного сховища
включає кілька етапів: збір з різних джерел необхідних да�
них про об'єкти управління (промислові підприємства, про�
мисловості і т.д.), приведення їх до єдиного формату, уз�
годження і агрегація до мінімально необхідного рівня уза�
гальнення.

— Вітрини даних, що містять тільки тематично орієнто�
вані дані. Необхідна організація в рамках системи двох
вітрин даних: вітрина даних, що надає користувачеві інфор�
мацію для аналізу промисловості регіону, вітрина даних для
аналізу діяльності регіонального підрозділу та оцінки про�
цесу реалізації методичного підходу [4].

Таблиця 2 пояснює взаємозв'язок етапів розробленого
автором методичного підходу і модулів інформаційної сис�
теми.

Опишемо два модулі, не пов'язані з реалізацією мето�
дичного підходу.

Модуль "Моніторинг промисловості регіону".
Даний модуль виконує ряд завдань:
— Інформаційне наповнення баз даних системи.
— Інформаційне наповнення сховища даних.
— Розробка регламентів збору та обробки інформації.
— Обробка первинної інформації.
Модуль "Аналіз та оцінка".
Основне призначення даного модуля — подання керів�

ництву і аналітикам регіонального підрозділу агрегованної
інформації з центрального сховища даних. Основні завдан�
ня, що виконуються даним модулем:

— Надання керівництву і аналітикам регіонального
підрозділу інформації у вигляді звітів про стан промисло�
вості в регіоні в цілому, про галузі промисловості та загаль�
ної інформації про промислові підприємства регіону.

— Надання інформації та формування звітів про
діяльність регіонального підрозділу, пов'язаної з реаліза�
цією методичного підходу до аналізу та програмування кон�
курентоспроможності промислових підприємств регіону.

Можливі два варіанти організації процедури збору ви�
хідних даних: за допомогою регіонального порталу або шля�
хом автоматизованого анкетування [6].

ВИСНОВОК
Реалізація даного підходу вимагає оптимального фор�

мування і використання інформаційних ресурсів. Для успі�
шного проведення аналізу конкурентоспроможності необ�
хідне формування інформаційних баз на основі безперерв�

ного спостереження за станом виробничої та соціально�
трудової сфер. Інформаційні технології при цьому відігра�
ють далеко не останню роль у процесі збору, зберігання,
передачі, обробки та використання інформації. Таким чи�
ном, актуальною представляється задача формування кон�
цепції інформаційної системи підтримки пропонованого ме�
тодичного підходу, що забезпечує ефективне використан�
ня інформаційних ресурсів регіону.

Література:
 1. Алімов А.Н. Конкурентоспроможність національної

економіки / А.Н. Алімов // НАН України. Інс�т економіки.
— К.:, — 2001. — 59 с.

2. Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності місцевих
органів самоврядування: монографія / В.С. Куйбіда. — К.:
МАУП, 2004. — 432 с.

 3. Побережников И.В. Модернизационная перспекти�
ва: теоретико�методологические и дисциплинарные подхо�
ды / И.В. Побережников // Третьи Уральские историко�
педагогические чтения. — Екатеринбург: УрПГУ, 1999.
— С. 16—25.

 4.Ткачук М. Держава та громадянське суспільство. Ди�
наміка їхньої взаємодії в Україні [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://www.spa.ukma.kiev.ua/
article.php?story=200405131237122

5. Черніченко Г.А. Значення регіональних господарчих
комплексів у розвитку міжнародного економічного інтег�
раційного співробітництва / Г.А. Черніченко // Культура
народов Причерноморья. — № 133. — Симферополь, меж�
вузовский центр "Крым", 2008. — С. 66—70.

6. Чучка І.М. Транскордонне співробітництво в кон�
тексті економічної безпеки України / І.М. Чучка, Р.І. Мол�
давчук // Актуальні проблеми економіки. — 2010. — № 9
(111). — С. 92—98.

References:
1. Alimov, A.N. (2001), Konkurentospromozhnist'

natsional'noi ekonomiky [The competitiveness of the national
economy ], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

2. Kujbida, V.S. (2004), Pryntsypy i metody diial'nosti
mistsevykh orhaniv samovriaduvannia [Principles and methods
of local government], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

3. Poberezhnykov, Y.V. (1999), " Modernyzatsyonnaya
perspective: theoretical and methodological approaches and
dystsyplynarnыe", Tret'y Ural'skye ystoryko�pedahohycheskye
chtenyia [Thirdly Uralskye historical and Pedagogical reading],
Ekaterynburh, Rossyia, pp. 16—25.

4. Tkachuk, M. "State and civil society. The dynamics of
their interaction in Ukraine", available at: http://www.spa.�
ukma.kiev.ua/article.php?story=200405131237122 (Accessed
10 october 2015).

5. Chernichenko, H.A. (2008), "The value of the regional
economy complexes in the development of international
economic integration Cooperation", Kul'tura narodov
Prychernomor'ia, vol. 133, pp. 66—70.

6. Chuchka, I.M. and Moldavchuk, R.I. (2010), " Cross�
border cooperation in the context of economic security of
Ukraine", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 9, no. 111, pp.
92—98.
Стаття надійшла до редакції 14.10.2015 р.

Модулі інформаційної 
системи 

Етапи 
методичного 

підходу 

Кроки етапів методичного 
підходу 

Автома- 
тизація 

Інформаційна 
підтримка

Модуль «Визначення 
профільних галузей 
промисловості» 

перший етап 2, 3, 4 1, 5, 6 

Модуль «АБВ - поділ 
профільних підприємств» другий етап 1, 2  

Модуль «Аналіз 
підприємств групи Б і 
відбір програм підвищення 
конкурентоспроможності»

третій етап  1, 2, 3, 4 

Модуль «Вибір та 
доопрацювання програм» 

четвертий етап 2 1
п’ятый етап  1, 2

Модуль «Моніторинг та 
оцінка процесу реалізації 
програм» 

шостий етап  1, 2, 3 

Таблиця 2. Модулі інформаційної системи і етапи
методичного підходу
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ЦІЛЬ СТАТТІ
Одними з найважливіших ознак незалежної держави є

установлена податкова політика та система, яка визначає
стан економічної безпеки держави. На сьогоднішній день,
за умови побудови ефективної економіки та проходженні
інтеграційних сучасних процесів, податки відіграють над�
звичайно важливу роль у забезпеченні економічної безпе�
ки держави. Тому дуже актуальним питанням є саме дослі�
дження суті та підвищення рівня податкової безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Значна частина досліджень присвячена проблемам еко�

номічної та фінансової безпеки, проте категорія "податко�
ва безпека" майже не досліджена, не повністю зрозуміла
суть та склад загроз, що можуть мати істотну шкоду для
держави. Більшість досліджень акцентуються на рівні
підприємства, тобто на мікрорівні. Тому необхідне подаль�
ше дослідження та вироблення підходу до визначення сут�
ності "податкової безпеки" як специфічної та складної ка�
тегорії. Проблеми забезпечення фінансової безпеки та ролі
податків ще були започатковані такими науковцями, як
А. Сміт, Д. Рікардо, У. Петті. У нас же час питаннями по�
даткового забезпечення безпеки займалися О. Барановсь�
коий, Ю. Бережна, І. Бінько, З. Варналій, Ю. Іванова,
І. Майбурова, В. Мартинюк, А. Сухоруков та В. Шлемко.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
З метою забезпечення необхідного рівеня податкової

безпеки потрібно визначити сучасний стан, складові части�
ни, чинники впливу, шляхом аналізу існуючої податкової
системи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Більшість праць у вітчизняній літературі присвячені дос�

лідженню забезпечення фінансової безпеки на різних
рівнях. Основним законодавчо визначеним нормативним
документом є наказ Міністерства економіки №1277 (від
29.10.2014 р.), згідно з яким затверджені Методичні реко�
мендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки Ук�
раїни [4, с. 5—8]. Він став поштовхом до аналізу як еконо�
мічної, так і фінансової безпеки України.
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Згідно з цим нормативним документом, поняття фі�
нансова безпека характеризується як "...стан бюджетної,
грошово�кредитної, банківської та валютної системи, що
характеризується стійкістю до загроз, збалансованістю,
спроможністю забезпечити ефективне функціонування на�
ціональної економічної системи та економічного розвитку"
[5, c. 149].

А. Сухороков дає визначення фінансової безпеки як
"ступінь захищеності інтересів країни у сфері фінансів, тоб�
то такий стан його основних складових, які зможуть гаран�
тувати державі ефективно використовувати власні кошти"
[6, c. 11—17].

У своїй монографії про сутність та напрями забезпе�
чення економічної безпеки, М. Єрмошенко розуміє під
фінансовою безпекою держави " такий стан фінансової,
банківської, бюджетної, податкової системи, що характе�
ризуються збалансованістю, стійкістю до загроз, негатив�
ного впливу факторів та чинників, спроможністю забезпе�
чити такий стан, який би дозволяв ефективно функціонува�
ти економічній системі та забезпечувати сталий розвиток"
[4, с. 5—8].

Фінансова безпека є складною системою, яку необхід�
но розглядати як сукупність взаємозалежних підсистем без�
пеки, які мають свою власну логічність побудови та струк�
туру. Елементами фінансової безпеки є податкова, борго�
ва, банківська, інвестиційна, грошова�кредитна, страхова та
фондова безпека.

З усіх вищенаведених пояснень сутності фінансової без�
пеки зрозуміло, що податкова безпека є однією з найваж�
ливіших елементів. Податкову безпеку слід розглядати як
елемент фінансової безпеки, що має вплив на всі без винят�
ку її елементи.

Таким чином, податкову безпеку держави можна вва�
жати за такий стан податкової сфери, який характеризуєть�
ся захищеністю інтересів всіх суб'єктів, задіяних у подат�
кових відносинах, стійкість та незалежність податкової си�
стеми, що має проявлятися у стабільності податкового за�
конодавства. Також це є здатність податкової системи до
самовдосконалення, вчасного виявлення, запобігання по�
тенційних ризиків в оподаткуванні та спроможність повною
мірою виконати податкам всі покладені на них функції —
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фіскальну, регулюючу та соціальну — для досягнення мак�
симального соціально�економічного ефекту від співпраці
держави та суб'єктів господарювання.

Роль податків надзвичайно важлива, адже вони впли�
вають на функціонування всіх суб'єктів господарювання
та є інструментом регулювання економіки. Податкову без�
пеку держави необхідно розглядати як самостійний об'єкт
дослідження через достатність надходжень від податків до
бюджету та вплив податкового тиску на суб'єктів госпо�
дарювання. Лише збалансованість необхідною кількістю
податкових надходжень разом з ефективним податковим
тиском здатні визначити ефективність економіки в ціло�
му.

Слід також враховувати багатоаспектність терміну по�
даткова безпека держави, складні взаємозв'язки її елементів
та поєднання інтересів індивідумів, підприємств, регіонів та
держави у забезпеченні сталого соціально�економічного
розвитку. Варто виділити податкову безпеки індивідуаль�
ного платника податку, що означає такий його стан, за яко�
го досягається мінімальні податкові ризики за умови дот�
римання законодавства; податкову безпеку регіону, що оз�
начає такий стан оподаткування на певній території, що виз�
начається рівнем місцевого оподаткування; податкова без�
пека держави, що означає такий стан податкової безпеки,
при якій існує досконале законодавство, присутній справед�
ливий та доречний рівень оподаткування; міжнародна по�
даткова безпека, що означає таку безпеку, яка забезпечує
податкову безпеку міжнародним об'єднанням та організа�
ціям.

Держава має беззаперечну керівну роль в процесі за�
безпечення економічної безпеки держави, дії якої можуть
не узгоджуватися із власною економічною безпекою. Це
пояснюється з виконанням державою функції гаранта дер�
жавних інтересів. Тому необхідним є дослідження узгод�
ження державних, корпоративних та індивідуальних інте�
ресів.

Для того, щоб національна податкова безпека була до�
сягнута, усі елементи податкової системи мають відповіда�
ти вимогам національної економічної безпеки. Тому мож�
на констатувати про чітку залежність національної безпе�
ки від ступеня розвинутості та ефективності податкової
політики, можливості пристосування до змін податкової
системи.

Сама ж національна податкова безпека може бути виз�
начена як такий стан податкової системи, що характери�
зується стабільністю та ефективністю, передбачає спро�
можність захисту національних економічних інтересів та
протистоянням загрозам, здатність розвивати та реалізо�
вувати податковий потенціал, ефективно використовувати
конкурентні переваги податкової системи в сучасних умо�
вах.

Податкова безпека держави може бути визначена ефек�
тивністю податкової політики держави, що поєднує подат�
кові інтереси як держави, так і індивідумів. Із фіскальної
точки зору, проблема податкової безпеки може бути зве�
дена до забезпечення державою певного обсягу надходжень
від податків, який є оптимальним для виконання її функцій
[3, c. 9—10].

Податкова безпека може бути досягнута при такому
стані в економіці, при якому збігаються інтереси держави
та платників податків шляхом економічно�обгрунтованої
кількості та величини податків, чіткості та прозорості їх
стягнення на основі досконалого податкового законодав�
ства та принципу справедливості.

З точки зору фіскальної достатності, забезпечення по�
даткової безпеки відбувається через отримання такого об�
сягу податкових надходжень, який необхідний для виконан�
ня функцій, які покладені на державу. Фіскальна безпека
також залежна від податкової безпеки, на неї впливають
численні податкові пільги.

Якщо проаналізувати соціальну та економічну ситуацію
в країні, то можна побачити основними причинами загроз
національної податкової безпеки регіональні проблеми.
Адже в наслідок спаду в економіці, скороченню промисло�
вого виробництва, як наслідок, зростання безробіття, за�
боргованість фонду заробітних плат та соціальних виплат,
недостатня захищеність вітчизняних виробників, показни�
ки по регіонам по податковим надходженням значно
відрізняються. Тому держава має приділити значну увагу
саме зараз до регіональної політики держави, має бути побу�
дована концепція для виходу із кризи та забезпечення регі�
ональної податкової безпеки.

Наразі дослідження суті та методів управління подат�
кової безпеки на рівні регіону носять лише теоретичний ха�
рактер. У даних умовах важелів впливу на податкову безпе�
ку у державних органах місцевого самоврядування практич�
но немає, адже кошти від місцевих податків та зборів, які
потрапляють до місцевих бюджетів, незначні. Крім того,
практично обмежені повноваження щодо встановлення
місцевих податків і зборів.

Податкову безпеку на рівні окремого підприємства, на
мікрорівні, означає взаємозалежність усіх умов та чинників,
які дають суб'єктам господарювання незалежність, стійкість
та розширене відтворення. Таке тлумачення передбачає
здатність підприємства контролювати власні економічні
ресурси, наявність сприятливого інвестиційного клімату на
підприємстві та наявні умови для сталого економічного роз�
витку.

Податкова безпека підприємства є таким економічним
та фінансовим станом платників податків, при якому дося�
гається мінімізація податкових ризиків, платником податків
сумлінно сплачуються всі нараховані податки, а виконавчі
та контролюючі органи захищають платників податків згідно
з чинним законодавством. За даних умов зросте чистий при�
буток підприємства, і, разом з тим, підвищиться рівень еко�
номічної безпеки вітчизняних платників податків [1, c. 74—
76].

Основним завданням для досягнення бажаної податко�
вої безпеки є законодавчо�встановлений рівень оподатку�
вання, що дозволить збалансувати інтереси платників по�
датків та держави, шляхом мотивації платників податків
сплачувати вчасно та в повному обсязі.

У сучасних глобалізаційних та інтеграційних умовах
існує необхідність визначення міжнародного рівня подат�
кової безпеки. Проблеми забезпечення колективної безпе�
ки все більше набувають популярності і держава потребу�
ють у фінансових ресурсах, що необхідні їй внаслідок роз�
ширення кола її функцій та обов'язків. У випадку залучен�
ня країни до міжнародних організацій та наднаціональних
структур, виникає необхідність відпоповідати соціально�
економічіним стандартам життя. А податки є тим механіз�
мом досягнення цих стандартів.

Податкова безпека може бути досягнута проведенням
вивіреної податкової політики згідно з прийнятими поло�
женнями, доктринами, концепціями, стратегіями чи програ�
мами в політичній, соціально�економічній, інформаційній та
саме в податковій сферах.

Найосновнішим інструментом утворення ефективної
та стабільної системи оподаткування є податкова безпе�
ка, основними задачами якої є забезпечення економічно�
необхідного рівня податкових надходжень до бюджету, ра�
ціональне функціонування економіки в цілому, рівноцін�
ного ставлення до платників податків всіх рівнів та ство�
рення умов для можливої участі України у міжнародних
організаціях.

Для прийняття вивірених та економічно�обгрунтова�
них рішень державним органам часто не вистачає достат�
нього аналізу показників податкової безпеки для плану�
вання та прогнозування найсуттєвіших факторів впливу
на податкову безпеку. З цією метою слід визначити такі
статистичні показники, які зможуть в повній мірі охарак�
теризувати процеси та тенденції в фінансово�економічній
сфері.

Досі в літературі немає рекомендованих показників
податкової безпеки, тому для визначення критеріїв слід
скористатися наказом Міністерства економіки про Ме�
тодику розрахунку рівня економічної безпеки України [2;
5—8].

Податкова безпека платника податків може бути виз�
начена на основі визначення рівня планування та прогнозу�
вання на підприємстві, обраної системи оподаткування та
сумлінності його як платника податків.

Податкову безпеку регіону слід визначати за допомо�
гою показника ефективності стягнення плати за місцеві по�
датки та збори, рівень дотацій з бюджету та раціональність
роботи податкових органів на місцях.

Податкова безпека держави матиме більш комп�
лексні критерії, які охоплюють загальнодержавні за�
грози такі, як рівень корупції, частота внесення змін до
законодавства, ефективність збору податків та розпо�
ділу коштів, сумлінність платників податків та їх довіра
до уряду.

Міжнародна безпека держави охоплює більш масштабні
критерії, які важливі при співпраці на рівні міжнародних
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організацій, до складу яких входить велика кількість дер�
жав з різноманітними податковими системами. Основними
показниками можуть бути рівень гармонізації систем опо�
даткування різних країн та ступінь розвитку податкової
конкуренції серед держав.

Проаналізувавши вищенаведене, варто виокремити умо�
ви, які найбільше впливають на забезпечення державної
податкової політики:

— ефективність діяльності виконавчої та контролюю�
чої служби зі збору податків;

— відповідність діючої системи оподаткування напря�
мам державної податкової політики;

— високий рівень податкової культури платників по�
датків шляхом вчасної та в повній мірі сплаті податків;

— відсутність частих змін у законодавстві, що можуть
суперечити існуючій податковій політиці та погіршити мо�
тивацію платників податків.

Немаловажливим показником є податкової безпеки є
податкове навантаження, що показує вплив податків на еко�
номіку та суб'єктів господарювання. Податкове наванта�
ження показує, якою мірою та в якій кількості вилучаються
грошові засоби у вигляді податків, що уможливлює вико�
ристання цих грошових коштів в інших цілях.

Податкове навантаження на макрорівні показує ефек�
тивність проведення податкової політики, вимірює за�
гальний вплив податкових платежів на джерела їх спла�
ти.

Для створення дієвої податкової безпеки необхідне виз�
начення потенційних загроз та шляхів боротьби з ними.
Податковий ризик має на меті імовірність появи певної заг�
рози для основних суб'єктів податкових відносин: недоот�
римання очікуваних доходів після процесу оподаткування
та понесення додаткових фінансових втрат для платників
податків.

Основними ризиками слід вважати:
1) ризик, пов'язаний із ймовірною несплатою податків,

який веде до негативних наслідків для платника податків у
вигляді штрафів та пені;

2) ризик посилення податкового контролю, що може
призвести до запровадження санкцій та втрат через неви�
конання платниками умов законодавства;

3) ризик адміністративного переслідування несумлінно�
го платника податків, що може привезти до ще більших
фінансових втрат платника або до позбавлення волі за
здійснення протиправних дій;

4) ризик, пов'язаний з податковою мінімізацією, що по�
лягає у можливістю отримати фінансово�економічні втра�
ти після проведення дій з мінімізації платником податко�
вих платежів.

Немаловажливим фактором є рівень податкової куль�
тури, який показує якою мірою платники податків знають
податкове законодавство та дотримаються його. До цього
слід віднести правильне обрахування розміру податків,
зборів та інших платежів, обізнаність у своїх правах, пра�
вильне виконання своїх обов'язків як платниками, так і ви�
конавчими та контролюючими органами.

Лише при тісній співпраці та довірі суб'єктів одні одним
можливо сформувати таку податкову культуру, яка стане
фундаментом та можливістю проведення майбутніх реформ
податкової системи, дасть змогу створити ефективну націо�
нальну економіку та забезпечить високий рівень податко�
вої безпеки держави.

Проте в наслідок низки проблем рівень податкової без�
пеки залишається незадовільним та може бути покращений
за умови усунення таких загроз:

— недосконалості системи оподаткування та низька
ефективність адміністрування податків та зборів;

— монополізація великих стратегічних вітчизняних
підприємств суб'єктами з інших країн, що може спричини�
ти значні ризики у разі погіршення загальної економічної в
країні та виходом їх з ринку;

— посилення диференціації за регіонами;
— проблема високої тіньової економіки, шляхом винай�

дення нових методів ухилення від оподаткування через не�
досконалість його нормативно�правового врегулювання;

— нестійке економічне зростання та залежність від низ�
ки внутрішніх та зовнішніх факторів (політика правлячої
партії, диктування умов іншими державами та міжнародни�
ми організаціями).

Шляхами зміцнення податкової безпеки може бути
сформована ефективна податкова політика, що передбача�
тиме можливість обрання платниками податків найефектив�

нішого способу сплати податків за умови альтернативності
напрямів діяльності.

ВИСНОВОК
Для того, щоб забезпечити розвиток економіки нашої

держави необхідно дотримуватися усіх без винятку умов
відповідності показників податкової безпеки вимогам на�
ціональної економічної безпеки держави. Суттєвою загро�
зою податкової безпеки є політичний та економічний фак�
тори, з якими постійно стикаються державні органи. Тому
необхідне постійне дослідження та моніторинг даних фак�
торів, необхідно виробити дієвіші методи їх нівелювання та
вирішення задля досягнення податкової безпеки держави.

Нагальною необхідністю є вироблення методики роз�
рахунку податкової складової, яка б містила цілі та пріори�
тетні завдання досягнення податкової безпеки, адекватно
відображала роль та місце податків у соціально�економіч�
ному становленні держави. Дана методика допомогла би
координувати дії щодо забезпечення податкової безпеки на
всіх її рівнях. Без її прийняття неможливо буде в найб�
лижчій перспективі досягти запланованого рівня економіч�
ного та соціального розвитку України. Перспективою да�
ного дослідження може стати аналіз практичного досвіду
оподаткування країн СНД та інших схожих країн за ступе�
нем економічного розвитку.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ І МЕТА РОБОТИ
Економіка України функціонує у тісному взаємо�

зв'язку із глобальним середовищем, а тому має реа�
гувати на всі виклики та проблеми, що виникають у
міжнародному просторі. Своєчасне та добровільне
приєднання до прогресивних світових ініціатив має
вирішальний вплив на активний розвиток країни та
її зовнішній імідж. Це цілком справедливо і по відно�
шенню до національної податкової системи, без
адаптації якої відповідно до якісних стандартів ро�
боти, реалізованих у економічно розвинених краї�
нах, поступальний розвиток України не представ�
ляється можливим. У цьому контексті позитивним
аспектом є факт, що саме при оподаткуванні прибут�
ку підприємств в Україні були досягнуті найбільш
значимі результати.
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У роботі розглядається проблема запровадження європейських стандартів оподаткування прибутку
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За період незалежності країни вітчизняна мето�
дологія визначення розміру належного до сплати по�
датку на прибуток підприємств для його платників
зазнала чимало змін, революційним результатом
чого у підсумку стало її наближення до континен�
тальної (європейської) моделі взаємодії податково�
го та бухгалтерського обліків, що в адаптованому
вигляді застосовується країнами�членами євро�
пейського простору. Це є логічним, враховуючи об�
раний стратегічний вектор розвитку України, однак
цілком свідомим та виваженим рішенням законодав�
ця.

До підписання Угоди про асоціацію між Украї�
ною та Європейським Союзом, представниками ос�
таннього було розроблено та у лютому 2013 р. оп�
рилюднено 19 критеріїв (т.зв. "список Фюле"), вико�
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нання яких дозволило б країні відповідатиме євро�
пейським вимогам [1]. Поміж інших умов у списку
фігурувало "вжиття рішучих дій для покращення
ділового та інвестиційного клімату" [2]. Започатку�
вання виконання даної вимоги через зміни у подат�
ковій площині було закладено у Національному
плані дій на 2013 р. щодо впровадження Програми
економічних реформ на 2010—2014 роки "Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава", зокрема у п. 95.2 та 104.1. Так,
з метою зменшення витрат часу і коштів суб'єктів
підприємницької діяльності на ведення податкового
обліку та сплату податків, а також спрощення адмі�
ністративних процедур для платників податків було
поставлене завдання внесення змін до Податкового
кодексу України щодо визначення об'єкта оподат�
кування податком на прибуток підприємств шляхом
коригування фінансового результату, розраховано�
го за правилами бухгалтерського обліку [3].

З огляду на це метою даної роботи є досліджен�
ня подальших змін у системі оподаткування прибут�
ку підприємств України в контексті євроінтеграцій�
них процесів, запровадження європейських стан�
дартів оподаткування.

ВИКЛАД ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ МАТЕРІАЛУ
Характеризуючи європейську традицію, підхід

щодо оподаткування прибутку корпорацій слід
відзначити найперше, що в рамках континентальної
або європейської концепції (Німеччина, Франція,
Швеція, Бельгія, Іспанія, Італія, Швейцарія тощо)
податковий облік як самостійний вид обліку прак�
тично відсутній. За основу береться облікова систе�
ма, яка найбільш повно, універсально та достовірно
задовольняє вимоги основних користувачів фінансо�
вої інформації, — система бухгалтерського обліку, і
вже на її основі визначається об'єкт оподаткування
податком на прибуток відповідно до особливих умов
(обмежень), встановлених податковим законодав�
ством. Це дозволяє відмовитися від необхідності ве�
дення окремих розрахунків доходів і витрат для
цілей оподаткування прибутку [4, с. 10—11].

На нашу думку, саме континентальна (європейсь�
ка) концепція, головною перевагою якої є зменшен�
ня витрат часу і коштів суб'єктів підприємницької
діяльності на ведення податкового обліку з податку
на прибуток та спрощення адміністративних проце�
дур для платників даного податку, покращує позиції
країни, в якій вона реалізована, при міжнародних по�
рівняннях. Наприклад, у світовому рейтингу "Веден�
ня бізнесу" (Doing Business Report), що оцінює про�
стоту здійснення підприємницької діяльності на ос�
нові 10 індикаторів у 189 країнах світу (див. табл. 1).
Відзначимо, що при розрахунку позиції України у
рейтингу 2015 р. новий алгоритм визначення оподат�
ковуваного прибутку не враховувався через часову
специфіку його складання.

Дані, наведені у таблиці 1, підтверджують наші
висновки, хоча очевидно, що не лише методологія

розрахунку об'єкта оподаткування податком на при�
буток забезпечує більш конкурентні позиції країн як
у загальному рейтингу, так і у розрізі індикаторів. З
іншого боку, заперечувати позитивний внесок кон�
тинентальної концепції співвідношення бухгалтерсь�
кого та податкового обліку стосовно визначення
фінансового результату діяльності суб'єкта підприє�
мницької діяльності також немає підстав. Т. ч. обра�
на для реалізації в Україні модель визначення опо�
датковуваного прибутку підприємства шляхом кори�
гування фінансового результату до оподаткування
звітного періоду, що розрахований за правилами
бухгалтерського обліку та фінансової звітності,
відповідає кращій європейській практиці та є резуль�
татом цілеспрямованого виконання країною взятих
на себе зобов'язань покращення ділового та інвес�
тиційного клімату.

Наступним аспектом у контексті оподаткування
прибутку підприємств, реалізованим в Україні відпо�
відно до вимог європейської спільноти, стало запро�
вадження контролю за трансфертним ціноутворен�
ням — одного з 34 критеріїв, які враховуються Світо�
вим банком при складанні рейтингу конкурентосп�
роможності національних податкових систем. Не�
обхідність даного кроку пов'язана з проблематикою
оподаткування прибутку транснаціональних ком�
паній (далі — ТНК), комерційний інтерес яких пред�
ставлений на території декількох податкових юрис�
дикцій [6].

На сучасному етапі ТНК контролюють понад 50
% світового промислового виробництва, 67 % міжна�
родної торгівлі, понад 80 патентів і ліцензій на нову
техніку, технології і ноу�хау, майже 90 % прямих за�
рубіжних інвестицій. Практично вся торгівля сиро�
виною на світових ринках здійснюється під контро�
лем ТНК, у тому числі 90 % світової торгівлі пшени�
цею, кавою, кукурудзою, лісоматеріалами, тютюном,
залізною рудою; 85 % — міддю, бокситами; 80 % —
оловом, чаєм; 75 % — натуральним каучуком, сирою
нафтою. Транснаціональні компанії використовують
багато методів для підвищення глобальної конкурен�
тоспроможності та зниження бізнес�ризиків, ключо�
вим серед яких є механізм трансфертного ціноутво�
рення (далі — ТЦ), що дозволяє формувати різницю
між справедливою ринковою та неринковою внутрі�
шньою ціною на продукт задля перерозподілу дода�
ної вартості між підрозділами за ланцюжком верти�
кальної інтеграції. Вільно встановлюючи транс�
фертні ціни, ТНК створюють цінові диспропорції в
операціях між взаємопов'язаними членами групи, пе�
рерозподіляють доходи й витрати між своїми підроз�
ділами, розміщеними у різних країнах, і, таким чи�
ном, виводять значну частку фінансових ресурсів з
країни, у якій вони були створені, мінімізуючи, а
іноді й зовсім уникаючи оподаткування прибутку [7,
c. 77— 78]. Так, за даними Податкового управління
США, 19 % позицій щодо податків у звіті 2000 вели�
ких корпорацій мають відношення до трансфертних
цін, зокрема, внаслідок трансфертного ціноутворен�

Країна Загальний 
рейтинг 

Індикатор 
«Оподаткування» 

у т. ч. витрати часу на підготовку, подання звітності та 
сплату (чи утримання) податку на доходи корпорацій, 

податку на додану вартість та відрахувань на 
соціальне забезпечення (в годинах на рік) 

Швеція 11 35 122
Німеччина 14 68 218
Швейцарія 20 18 63 
Франція 31 95 137
Іспанія 33 76 167 
Бельгія 42 81 160
Україна 96 108 350

Таблиця 1. Деталізація позицій країнKпредставників континентальної моделі співвідношення податкового
та бухгалтерського обліку у рейтингу "Ведення бізнесуK2015"

Джерело: [5].
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ня компанія Amazon.com Inc. у 2005—2012 рр. не вип�
латила загалом 1,5 млрд дол податків. До того ж були
відкриті судові справи з Adobe Systems, Hewlett�
Packard, Juniper Networks Inc, Microsoft и Yahoo Inc.
щодо зловживання ними трансфертними цінами [8].

З огляду на це глобальна податкова невизна�
ченість у питаннях оподаткування прибутку корпо�
рацій активізувала зусилля урядів країн по напрацю�
ванню заходів задля її подолання з метою виперед�
ження більш серйозних проблем. Йдеться про комп�
лексну реформу системи міжнародних відносин, ус�
відомлення необхідності проведення якої на рівні ке�
рівництва країн Великої двадцятки (G20) дозволило
розпочати перегляд глобальної податкової політи�
ки та принципів міжнародного прибуткового оподат�
кування.

Було розпочато проект ОЕСР з протидії розми�
вання оподатковуваної бази й виведення прибутку
з�під оподаткування, відомий сьогодні як проект
BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) — глобальний
та всебічний звіт, що базується на вичерпному аналізі
виявлених проблемних областей з метою надання
конкретних рішень. "Термін "розмивання оподатко�
вуваної бази й виведення прибутку з�під оподатку�
вання" (BEPS) використовується для позначення пев�
ного набору стратегій у сфері податкового плануван�
ня, які передбачають використання прогалин і не�
відповідностей в принципах оподаткування для
"зникнення" прибутків при нарахуванні податків або
для переміщення прибутку в ті місця, де компанія
практично або взагалі не веде жодної діяльності, але
при цьому податки дуже низькі, в результаті чого
податок на прибуток практично або зовсім не вип�
лачується" [9].

І хоча оприлюднений 12.02.2013 р. документ час�
тково базувався на напрацюваннях за результатами
попередніх досліджень ОЕСР [10], відмінною озна�
кою Звіту "Розмивання оподатковуваної бази й ви�
ведення прибутку з�під оподаткування" стало досяг�
нення консенсусу між урядами різних країн щодо не�
обхідності скоординованого реформування міжна�
родних та національних податкових правил з метою
запобігання виведення позитивного фінансового ре�
зультату діяльності суб'єктів господарювання з�під
ефективного оподаткування.

Наступним кроком стало оприлюднення
19.07.2013 р. Плану заходів ОЕСР з протидії розми�
вання оподатковуваної бази й виведення прибутку
з�під оподаткування [11], що був погоджений на
зустрічі міністрів фінансів G20 у Москві 19—20 лип�
ня 2013 р. Саме цей документ прийнято вважати но�
вим відліком у історії міжнародних податкових
відносин [12]. План містить 15 основоположних за�
ходів, кожен з яких спрямований на досягнення кон�
кретного результату і повинен бути завершений до
визначеного терміну. Після цього передбачається ви�
пуск звітів з окремих питань та внесення поправок
до національного законодавства країн, Модельної
конвенції ОЕСР щодо податків на доходи і капітал,
Керівництва ОЕСР з трансфертного ціноутворення,
а також розробка багатосторонньої угоди з метою
спрощення процесу внесення змін у двосторонні уго�
ди про уникнення подвійного оподаткування. Про�
аналізуємо зміст Плану заходів ОЕСР з протидії роз�
мивання оподатковуваної бази й виведення прибут�
ку з�під оподаткування. Цим планом передбачено оп�
рацювання широкого кола різнобічних питань, що
дійсно дозволяє охарактеризувати цей документ як
революційний. І хоча узгоджена реалізація окресле�
них у Плані заходів на рівні національного податко�
вого законодавства країн�учасниць та у двосто�
ронніх угодах про уникнення подвійного оподатку�
вання неминуче вимагатиме відповідного ресурсно�
го забезпечення та потребуватиме часу, об'єктивною

дійсністю є факт, що у найближчий перспективі План
кардинальним чином вливатиме на глобальну подат�
кову політику та відповідну судову практику.

Фінальний інструментарій реалізації заходів,
представлений ОЕСД 05.10.2015 р. для всебічного,
послідовного та узгодженого реформування міжна�
родних податкових правил, був обговорений на
зустрічі Міністрів фінансів G20 у м. Ліма, Перу
08.10.2015 р. Тоді як конкретні шляхи реалізації за�
ходів Плану з протидії розмивання оподатковуваної
бази й виведення прибутку з�під оподаткування ана�
лізуватимуться лідерами G20 під час їх щорічного
саміту 15—16.11.2015 р. в Анталії, Туреччина, де ак�
цент буде зміщено на проектування всеохоплюючої
основи для моніторингу BEPS й підтримки впровад�
ження Плану між всіма зацікавленими країнами та
юрисдикціями на основі принципу рівності [13].

Україна, на жаль, не є членом ОЕСР та не вхо�
дить до клубу G20. Однак є всі підстави вести мову
про те, що автори Плану усвідомлюють важливість
максимально широкого діалогу між всіма зацікавле�
ними сторонами на основі принципів прозорості та
відкритості. Так, передбачається, що представникам
бізнесу та громадянського суспільства надавати�
муться можливості для коментарів з приводу різних
пропозицій, що розробляються в процесі роботи.
Планується, що ОЕСР буде підтримувати відносини
з бізнес�структурами через роботу Консультаційно�
го комітету ОЕСР з питань бізнесу та промисловості
і Об'єднаним профспілковим консультативним ком�
ітетом при ОЕСР. Одночасно проводитимуться кон�
сультації з недержавними організаціями, аналітич�
ними центрами та науковими колами.

Відзначимо, що за даними ОЕСР, до напрацюван�
ня спільного багатостороннього документа, що доз�
волятиме реалізувати заходи Плану з протидії роз�
мивання оподатковуваної бази й виведення прибут�
ку з�під оподаткування, сьогодні залучено близько
90 країн. Підписання такої угоди буде відкрито для
всіх зацікавлених країн із 2016 року, що надаватиме
можливість одночасного внесення змін, рекомендо�
ваних в рамках BEPS, у всі міжнародні двосторонні
угоди без дублювання даної процедури на рівні ок�
ремих країн�учасниць.

На нашу думку, ОЕСР створено можливості для
безпосередньої участі і українських представників
як у консультаційному процесі, так і підготовці ре�
зультуючих документів. Переконані, що у вітчизня�
них колах науковців та бізнес�експертів вже доціль�
но розпочати роботу над оцінкою впливу Плану на
національну податкову систему — і в першу чергу на
конструкцію та адміністрування податку на прибу�
ток підприємств. Також представляється актуальним
делегування державою відповідним установам, що є
лідерами ідей у сфері фінансового та податкового
права, обов'язку з розробки концептуальних основ
адаптації норм податкового законодавства глобаль�
ним викликам та новаціям із проведенням широкої
презентаційної роботи на регулярній основі для
формування адекватної суспільної реакції.

Ігнорування чи опрацювання пов'язаних із реал�
ізацією Плану ініціатив не за принципом "на випе�
редження", а постфактум знижуватиме конкурен�
тоздатність вітчизняних підприємств на міжнародній
арені, погіршуватиме рейтинги країни у міждержав�
них порівняннях, негативно впливатиме на інвести�
ційну привабливість України та провокуватиме пад�
іння довіри у потенційних європейських партнерів.

Наприклад, для реалізації заходу № 13 "Пере�
гляд документації про трансфертне ціноутворення"
Плану з протидії розмивання оподатковуваної бази
й виведення прибутку з�під оподаткування для ком�
паній із консолідованим річним оборотом від 750 млн
євро передбачено запровадження трирівневої струк�
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тури звітної документації щодо трансфертного ціно�
утворення: 1) Мастер файл (Master file) — документ,
що містить стандартизовану інформацію про
діяльність компаній Групи; 2) Локал файл (Local file)
— документ із інформацією про операції, що конт�
ролюються, здійснювані в межах певної країни; 3)
Звіт у розрізі країн (Country�by�Country Report,
"CbC Report") — документ, що містить інформацію
стосовно глобального розміщення джерел доходів
компаній Групи та розмірів сплачених податків із
деталізацією у розрізі кожної країни.

І хоча Мастер і Локал файли повинні бути роз�
роблені на основі національного податкового зако�
нодавства кожної країни та застосовуватися в ме�
жах чинних адміністративних процедур із дотриман�
ням вимоги щодо конфіденційності інформації, їх
структура обов'язково має базуватися на Стандар�
тах Настанов ОЕСР щодо трансфертного ціноутво�
рення [14] та відповідати структурі, наведеної у До�
датку І та ІІ до Частини 5 Настанов, що були роз�
роблені в рамках реалізації BEPS і презентовані у
Звіті ОЕСР у вересні 2014 р. [15]. Тоді як Звіт у
розрізі країн планується як уніфікований документ
для всіх країн�учасниць BEPS, доступ до якого за�
безпечуватиметься у межах автоматичного обміну
інформацією.

Т.ч. встановлення обов'язку подання даної три�
рівневої  документації для більшості  ТНК із
01.01.2017 р. забезпечить доступ представникам по�
даткових служб до реальних фінансових показників
та напрямів діяльності компанії Групи, в т.ч. щодо
операцій у низько податкових юрисдикціях та із пе�
реміщення нематеріальних активів [16]. Це дозволя�
тиме відслідковувати та контролювати рух товарно�
грошових потоків у межах єдиної Групи, запобігаю�
чи виведенню ряду операцій із�під оподаткування.

Очевидно, що виконання вимог Плану тільки в ча�
стині даного кроку потребуватиме переформатуван�
ня структури податкової звітності та принципів її
формування. Що є складним, довготривалим та ре�
сурсоємним процесом як на рівні суб'єктів підприє�
мницької  діяльності, так і на рівні фіскальних
відомств. Тоді як прийняття законодавчих змін без
грунтовного опрацювання та забезпечення часово�
го лагу для адаптації платників нівелюватиме всі по�
зитивні аспекти ініціативи.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозволяє констатувати

наступний факт: норми вітчизняного податкового за�
конодавства і практики оподаткування станом на
сьогоднішній день у значній мірі не відповідають як
загальноєвропейським, так і світовим стандартам,
зокрема, в частині трансфертного ціноутворення
ідеям та принципам настанов ОЕСР. Отже, на нашу
думку, окремі аспекти при оподаткуванні прибутку
підприємств мають або недостатній ступінь деталі�
зації, що може негативно впливати на справедливість
результатів контролю, або явну фіскальну складо�
ву, заважаючи розвиткові підприємництва, або ігно�
рують міждержавні процеси, погіршуючи міжнарод�
ний імідж країни. Враховуючи зазначене, можна зап�
ропонувати здійснювати подальше вдосконалення
податку на прибуток підприємств в Україні виключ�
но у проекції на європейські ініціативи, що створю�
ватиме підвалини для зміни вітчизняної теорії та
практики прибуткового оподаткування у відповід�
ності до авангардних міждержавних процесів, підви�
щуючи інвестиційну привабливість країни та пози�
тивно впливаючи на її міжнародний авторитет.

На нашу думку, запровадження європейських
стандартів оподаткування є не тільки загальною пол�
ітичної вимогою часу, а також зумовлена об'єктив�
ними економічними чинниками. Рух у цьому напрямі

змін дозволятиме як мінімум спростити процес дот�
римання та контролю за трансфертним ціноутворен�
ням стосовно платників податку на прибуток як в ча�
стині процедурних вимог (подання декларації, надан�
ня інформації тощо), так і щодо визначення реаль�
ного розміру податкових зобов'язань. А в цілому це
гарантуватиме своєчасне запровадження європейсь�
ких стандартів оподаткування прибутку підприємств
в Україні, дозволяючи належно підготуватися до
відповідних законодавчих змін у теоретичній пло�
щині та практичному застосуванні.
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