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— Обсяг рукопису — 15—25 тис. знаків, включаючи рисунки, таблиці.
— Стаття повинна бути виконана у форматі А-4 текстового редактора Microsoft Word for Windows (шрифт – Times
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тексті статті обов’язкові. Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним
об’єктом. Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл Excel (2003).
— Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation і нумеруються з правого боку.
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.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ — ГОЛОВНИЙ КРИТЕРІЙ ЇЇ
РЕАЛІЗАЦІЇ *
У сучасних умовах соціально-економічного
розвитку України особливого значення набуває
вивчення та узагальнення проблеми переорієнтації
торгівлі з російського на європейський ринок.
Саме з цим пов'язуються досягнення стратегічних
завдань економічної політики держави. І визначальне значення, за висновками експертів, матимуть не цифри зростання, а якість нової ідеології
економічних відносин між країнами.
На цьому тлі своєчасною та змістовною є публікація академіка, директора Інституту стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда
Кучми "Україна" Павла Івановича Гайдуцького
"Невесела ейфорія зовнішньої торгівлі" надрукована у 38 (184) номері газети "Дзеркало тижня". В
ній автор, з позицій державності та неупередженого критичного аналізу параметрів зовнішньої
торгівлі України з країнами Європейського Союзу
та Росією доводить, що головним мірилом конкурентоспроможності у торгівлі є ефективність і це
відповідає принципам ринкової економіки. На конкретних прикладах торгівельних взаємовідносин з
країнами ЄС, СНД, Митного союзу переконливо
обстоюється думка про їх продовження з максимальною вигодою для України.
Не менш важливими є і питання підтримки національного товаровиробника та реалізація політики імпортозаміщення. Автор логічно доводить,
що конкурентоспроможність країни своєю необхідною складовою мусить мати активну інтеграцію
у сучасні світогосподарські зв'язки. Тому Уряд має
впроваджувати активну політику підтримки
вітчизняного товаровиробника на внутрішньому
ринку та його захисту на міжнародних ринках від
недобросовісної конкуренції. Для цього слід застосувати низку механізмів державної підтримки,
від запровадження державного страхування ри-

зиків експортерів, підтримки підприємств-виробників на умовах кредитування до надання преференцій при формуванні державного замовлення,
ширше використовувати дипломатичні можливості
держави для просування продукції національних
виробників на зовнішні ринки. А головне — Україна має стати більш стійкою до коливань зовнішньої
кон'юнктури.
Здійснюються прогнози автора про те, що Україна поступово відвойовує позиції збалансованої
для себе торгівлі. Так, за січень — серпень поточного року експорт товарів у Росію скоротився на
25,5%, в Білорусь на 14,3% і в той же час експорт у
країни Євросоюзу зріс на 14,3% і склав 32,3% загального обсягу експорту.
Серед найбільших країн-партнерів експорт
товарів збільшився в Польщу — на 18,5%, Італію
— на 14,6%, Німеччину — 5,3%, Угорщину — 3%.
Сальдо зовнішньої торгівлі продовжує бути позитивним, а коефіцієнт покриття експортом імпорту
склав 1,03.
Публікація містить роздуми автора про вплив
девальвації гривні на зовнішню торгівлю, що є корисним для прийняття відповідних управлінських
рішень на рівні держави, фахівцями банківських та
інших фінансових установ. Для систематизації викладеного в статті матеріалу читачам запропоновано комплекс графічного зображення ситуації зовнішньої торгівлі України за перше півріччя 2014
року.
Отже, публікація має як концептуальне, так і
прикладне значення. Вона буде корисною управлінцям, економістам, фінансистам, працівникам
банківської сфери, викладачам вищої школи, аспірантам та студентам, які здійснюють наукові та
практичні дослідження з проблем зовнішньої
торгівлі.

____________________________________
*Рецензія на публікацію академіка, директора Інституту стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми
"Україна" Павла Івановича Гайдуцького "Невесела ейфорія зовнішньої торгівлі", надрукована у 38 (184) номері газети "Дзеркало
тижня"
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POSITIVE ASPECT OF ANTICORRUPTION PRACTICES OF THE WORLD COUNTRIES

Акцентовано увагу на несприятливій тенденції подальшого стрімкого розвитку корупційної злочинності в країні. Обгрунтовано необхідність використання дійових антикорупційних практик країн світу,
що матимуть багатовекторний вплив у масштабі міжнародного бізнесу.
Attention is accented on an unfavorable further swift progress of corruption criminality trend in a country.
The necessity of the use of effective anticorruption practices of the world countries that will have a multivectorial
influence in the scale of international business is reasonable.
Ключові слова: корупція, індекс сприйняття корупції, антикорупційні заходи, корупційна злочинність.
Key words: corruption, index of perception of corruption, anticorruption measures, corruption criminality.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Корупція, відмивання грошей, фінансування тероризму, податкові, інші фінансові злочини можуть представляти загрозу стратегічним, політичним і економічним інтересам багатьох країн світу. Як правило, їх
здійснення стає можливим у результаті недосконалих
правових систем і правового регулювання, відсутності
правозастосовної практики і неефективної міжвідомчої
співпраці. Результати досліджень кримінологій свідчать
про несприятливі тенденції в розвитку корупційної злочинності і її стійкого взаємозв'язку з організованою
злочинністю, тероризмом і екстремізмом. Організовані
злочинні формування, що діють в економічній сфері,
зрощуючись з корумпованими чиновниками і співробітниками правоохоронних органів, легалізували значну
частину тіньових капіталів, здійснюють рейдерські захоплення й інші кримінальні дії з метою збагачення [1,
c. 8]. Без участі корумпованих посадовців лобіювання
кримінальних інтересів організованої злочинності і захист її учасників від кримінального переслідування і
правосуддя були б істотно ускладнені або неможливі.
Необхідно усунути фундаментальні причини корупції, створюючи мотивацію для тих людей, які готові
служити Україні, щоб репутаційні, фінансові, матеріальні та інші ризики зробили б корупцію невигідною.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Окремі аспекти запобігання та протидії корупції в
різних сферах життєдіяльності суспільства і держави
розглядали такі науковці, як: Ф.В. Абрамов, С.М. Баранов-Мохорт, М.Ю. Бездольний, Г.С. Буряк, М.Д. Данчук, Д.І. Йосифович, М.І. Мельник, Е.С. Молдован,
Є.В. Невмержицький, І.С. Нуруллаєв, Т.П. Попченко,
О.Я. Прохоренко, С.С. Серьогін, М.І. Флейчук, В.П. Чабан та ін.
МЕТА СТАТТІ
Обгрунтування необхідності використання дійових
антикорупційних практик країн світу, що матимуть багатовекторний вплив в масштабі міжнародного бізнесу.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Корупція підриває політичну систему країни. Вона
може знищити політичних лідерів, уряд, навіть цілі суспільства. У своїх цілях політичні діячі і посадовці багатьох країн використовують результати приватизації,
лібералізації реформ в області зовнішніх позик і в соціальній сфері. Ці випадки можна назвати в якості головних причин провалу реформ, спрямованих на досягнення економічного прогресу, створення вільного ринку.
Найбільш використовуваним у практиці міжнародних компаній є рейтинг корумпованості країн світу провідної антикорупційної міжнародної неурядової організації Transparency іinternational. Він грунтується на
визначенні Індексу сприйняття корупції (Corruption
Perceptions Index, або CPI). Згідно з дослідженням 2013 року Індексу сприйняття корупції, рейтинг України за
рівнем корумпованості залишився практично незмінним
— 25 балів зі 100 можливих. Таким чином, країна посіла
144 місце серед 177 держав, охоплених дослідженням.
Україна стабільно залишається у групі "підвищеного
ризику" разом з Камеруном, Іраном, Нігерією, Центральною Африканською Республікою та Папуа Новою
Гвінеєю, але вона ризикує скотитися ще нижче [2].
За показниками сприятливості умов для ведення
бізнесу в державі Україна швидко втрачає позиції, і це є
тривожним сигналом. Так, у загально агрегованому рейтингу корумпованості СРІ Україна "просіла" на 10
пунктів за параметром політичної та фінансової корупції (складова СРІ індексу взята з даних дослідження Political Risk Services International Country Risk
Guide). Державні установи та чиновники частіше вимагають від бізнесу сплати хабарів, про що свідчить падіння відповідного рейтингу України на 5 пунктів (складова СРІ індексу взята з даних дослідження World
Economic Forum Executive Opinion Survey).
Головні проблеми ділових кіл українського та іноземного бізнесу не тільки не вирішуються, а й загострюються. Основні з них наступні: — монополізація
бізнесу (олігархічні клани активно перерозподіляють
бізнес-ресурси між собою та витісняють з ринків про-
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зорість та здорову конкуренцію); — неможливість довгострокового планування бізнесу (в Україні власність
стає все менш захищеною, перестають діяти єдині і
незмінні правила ведення бізнесу для всіх учасників ринку); — окупація бізнесу державними корупціонерами
(процедури отримання дозволів на ведення бізнесу все
більше корумпуються, процвітає хабарництво при взаємодії з державними органами, посадовці, які приймають рішення захоплюють контроль над фінансовими
потоками).
Громадські антикорупційні організації на чолі з
Transparency International закликають Уряд не допустити скочування України у корупційну прірву і рекомендують наступні кроки [2]:
— забезпечити дотримання вже існуючих законів та
незмінність правил ведення бізнесу для всіх учасників
ринку, безвідносно до місця реєстрації та сфери діяльності;
— запобігти злиттю політичних та бізнес-інтересів.
Державні органи не можуть виконувати функцію бізнесдепартаментів олігархічних сімейних груп;
— відновити оприлюднення результатів закупівель
державними підприємствами, оскільки це найбільша частина публічних коштів (близько 350 млрд грн.), яка розподіляється без жодних процедур та інформації. Відповідна норма передбачена законопроектом №3522, поданому спільно опозицією та владою на виконання вимог для візової лібералізації з ЄС;
— створити відкритий "чорний список корупціонерів" у вигляді переліку бізнес-компаній — учасників
тендерних змов зі строковою забороною їх участі в закупівлях;
— заборонити участь у тендерах родичів та інших
осіб, пов'язаних з держслужбовцями;
— гарантувати невідворотність покарання за корупційні діяння.
У зв'язку з останнім, представляє інтерес досвід боротьби з корупційною злочинністю у Великобританії.
Чинне британське антикорупційне законодавство має
складний характер. Відповідні норми розосереджені в
цілому ряду джерел загального (прецедентного) і статутного (що складається з прийнятих Парламентом Великобританії актів) права. Результатом довгострокових
зусиль зацікавлених державних органів в цій області
стало прийняття Парламентом Великобританії Закону
про підкуп 2010 року (Bribery Act 2010) [3]. Головним
лобістом оновлення нормативно-правової бази протистояння корупції у Великобританії, що виразилося в
розробці і ухваленні цього Закону, стало Управління по
боротьбі з шахрайством у особливо великих розмірах
(ТЬе Serious Fraud Office).
Цей документ, що кодифікує норми судового прецеденту, вводить у британське законодавство складові
чотирьох злочинів — дачі і отримання хабаря, підкупу
іноземних посадовців і неналежного попередження хабарництва в комерційній компанії. Закон набув чинності
1 липня 2011 року. Надзвичайно широка сфера дії Закону, у поєднанні з активно вживаними нормами Закону США "Про корупцію за кордоном" 1997 року, є основою антикорупційної стратегії тільки цих двох держав, оскільки подібних спеціальних законів у світі
більше немає. Порівняно з названим законом США британський акт встановлює жорсткіший режим протидії
корупції. Ним визнається незаконними виплата і отримання хабарів у будь-яких ситуаціях як приватними
фізичними особами і представниками компаній, так і
держслужбовцями. Поширення Закону на компанію не
залежить, наприклад, від включення цінних паперів компанії в лістинги Лондонської фондової біржі. Закон застосований до будь-яких компаній, комерційна
діяльність яких пов'язана з Великобританією. Крім того,
вводиться кримінальна відповідальність за підкуп посадовців приватного сектора і практикованої британськими компаніями так званої незначної винагороди за спро-
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особи, що брала участь в організації корупційних дій на
території іншої держави, не захищає і аж ніяк не пом'якшує той факт, що він усього лише наслідував місцеву практику цієї країни, або, використав ті ж "темні"
прийоми. В той же час британські законодавці виключили із законопроекту норму, що діяла в США, про санкцію за неналежне ведення фінансової звітності. Не запобігання корупції також є правопорушенням, за яке
багато не англійських компаній можуть переслідуватися відповідно до цього Закону.
У той же час, компаніям не варто покладатися на
вузьке тлумачення вираження "ведення комерційної
діяльності у Великобританії" з метою уникнути попадання в поле дії Закону. Якщо звичайні розсудливі люди
вважають, що компанія веде комерційну діяльність або
її частину у Великобританії, то набагато надійніше виходитиме з того, що така компанія підпадає під дію Закону. Таким чином, якщо українська компанія організовує фінансування, використовує агента, поставляє
товари або веде будь-яку іншу частину комерційної
діяльності у Великобританії, то вона, швидше за все,
підпадає під дію Закону і зобов'язана дотримуватися
його вимог.
Причини застосування такого широкого підходу
полягають у бажанні нібито зрівняти умови гри для законослухняних компаній Великобританії і іноземних
компаній, що покладаються на виплату хабарів як на
засіб ведення бізнесу. Для комерційної організації єдина
можливість захиститися від звинувачень в не запобіганні
корупції полягає в доказі того, що нею розроблені і
впроваджені адекватні процедури, спрямовані на припинення виплати або отримання хабарів пов'язаними з
нею особами.
Система органів державної влади, що займаються
боротьбою з корупцією, надзвичайно розгалужена і, в
принципі, включає усю структуру кримінального правосуддя. Важливу роль у цьому процесі грає Управління по боротьбі з шахрайством у особливо великих розмірах (The Serious Fraud Office, далі — SFO), яку було
створено в 1988 році відповідно до Закону про кримінальне судочинство 1987 року (Criminal Justice Act 1987)
[4] для розслідування і переслідування в судновому порядку справ про велике або складень шахрайство в
Англії, Уельсі і Північній Ірландії і корупції за кордоном, пов'язаною з Великобританією, і з метою виявлення фізичних і юридичних осіб, які отримують прибуток
обманним шляхом, в результаті підриваючи ринки і знищуючи довіру інвесторів. Це провідне відомство Великобританії в області розслідування і кримінального переслідування у справах про хабарництво і корупцію за
кордоном у таких випадках, коли кримінальне переслідування входить в компетенцію Великобританії. Воно
також займаємося справами, пов'язаними з внутрішньою корупцією, попри ті, що основна відповідальність
за розгляд цих випадків лежить на поліції і Королівській
прокурорській службі. У компетенцію SFO входить
збудження і розслідування справ, що відносяться до
найбільш резонансних випадків. Критерієм підключення SFO до розслідування є перевищення розміру грошових коштів, виведених із законного обороту, в 1 млн
фунт стерлінгів.
За предметним принципом уся робота поділяється
на два напрями -хабарництво/корупція і шахрайство,
кожне з яких очолює один з керівників SFO спільно з
декількома професійними менеджерами, відповідальними за поточне управління справами. Менеджерами є або
слідчі, або адвокати. Характер справи і стадія його розгляду впливають на те, хто буде призначений для його
розгляду: адвокат або слідчий. Відповідно до того, які
потрібно навички і досвід для розгляду справи, створюються багатопрофільні команди фахівців. Ці команди
включають юристів, слідчих, IT — фахівців і бухгалтерів-криміналістів [1, c. 13].
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Слід зазначити важливу роль у боротьбі з корупцією
у Великобританії, яку грають інститути громадянського суспільства. Це, в першу чергу, численні неурядові
організації, ЗМІ. Не останнім інструментом є заохочення доносів, які позиціонуються тут як прояв активної
громадянської позиції. Саме сигнали, що поступають від
громадськості, експертів неурядових організацій і ЗМІ,
частенько лягають в основу, у тому числі і найгучніших
антикорупційних справ у Великобританії.
Цікаво, що деякі країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Сінгапур, Тайвань, Гонконг, Південна Корея займають міцні позиції і є розвиненими в соціально-економічному відношенні державами. Особливої
уваги займає Сінгапур, держава, яка за багатьма показниками входить до числа передових країн міжнародного співтовариства. Це одне з криміногеннобезпечних
суспільств, економіка якого майже повністю винищила
корупцію.
Набуло чинності урядове рішення, у відповідності з
яким, суддям дозволили в процесах про хабарництво
використовувати факти, що свідчать, що обвинувачений
витрачає більше коштів, ніж заробляє, і має власність,
вартість якої перевищує його фінансові можливості.
Судам було надано право конфісковувати доходи, отримані в результаті корупції. Надання неправдивої або
такої, що вводити в оману інформації стало розцінюватися як злочин, який карається ув'язненням або штрафом. Крім того, усі випадки корупції обов'язково висвітлювалися в ЗМІ. В основу боротьби з корупцією
було покладено принципи, реалізація яких мала здійснюватися через [5, c. 126]:
— розробку заходів по відношенню до обох сторін:
до тих, хто дає хабарі, і до тих, хто їх бере;
— призначення посадовців через визнання особистих і професійних заслуг, а не за наявність родинних
зв'язків або політичного заступництва;
— відповідну плату державним службовцям (згідно
з формулою, прив'язаною до середньої заробітної плати успішно працюючих в приватному секторі осіб (адвокатів, банкірів тощо));
— обов'язкове створення ефективного, працюючого на принципі чесності і відданості своїй справі органу
по боротьбі з корупцією, і захист інформаторів, що повідомляють про випадки корупції;
— мінімізовану кількість підписів, необхідних при
оформленні документів, що зменшує можливості для
корупції;
Крім того, у Сінгапурі вдалося здійснити контроль
за грошовою політикою, ввівши суворі правила: строгі
об меження витрат на виборчі кампані ї; дозвіл
здійснювати пожертвування тільки на користь політичних партій, а не окремих міністрів або членів парламенту, оскільки не можна дозволити таким чином
купувати вплив з метою зміни політики і уряду [5, c.
127].
Таким чином, жорсткі закони, покарання корумпованих чиновників, ефективне функціонування
відомства боротьби з корупцією, особисті приклади
керівників вищої ланки, відповідна платня для
міністрів і державних службовців є основними чинниками, що використовуються Сінгапуром у боротьбі з
корупцією.
На наш погляд, Україні буде корисний досвід боротьби з корупцією в Данії щодо дотримання політики "абсолютної нетерпимості", тобто не прийнятність хабарництва в межах власної компанії або
процесі співпраці із зовнішніми партнерами (найнижчий рівень корупції у всьому світі із загальним балом 9.4).
Цій політиці активно сприяє "Датське агентство
міжнародного розвитку". Усі ці компанії включають у
свої контракти "Антикорупційні положення" тобто компанії повинні підписувати декларацію про незастосування хабарництва [6, c. 93]. Недотримання цього положен-
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ня може привести до розірвання контракту і відмови
вести справи з цими партнерами в майбутньому. Так
само в Данії існують етичні кодекси або кодекси честі
чиновників, спеціальні контрольні наглядачі органи,
висока цивільна ініціатива, забезпечення гласності і
відкритості на рівні уряду.
ВИСНОВКИ
Вважаємо за можливе запропонувати антикорупційні заходи, які, на наш погляд, можуть сприяти
зниженню рівня корупції в країні: вивчити можливість
співпраці з SFO, яка на сьогодні має необхідну матеріальну базу і досвід; забезпечити невідворотність відповідальності за приховання інформації про корупційні
правопорушення; активізувати застосування інститутів
розслідування і контролю. Створити інститут депутатських слухань на регіональному і муніципальному рівнях
по найбільш резонансних темах, пов'язаних з корупцією;
ухвалити закон про профілактику злочинів. Зарубіжний
і український досвід свідчать, що саме на цьому етапі
можна ефективно протидіяти багатьом видам правопорушень, у тому числі і помітно знизити корупційні виклики.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ
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METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE STUDYING THE FORMATION PROCESSES
AND DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET INFRASTRUCTURE IN UKRAINE

Становлення інфраструктури фінансового ринку — це економічний процес, що відбувається протягом певного
періоду часу, який має особливий економічний зміст, свої тенденції і закономірності, які виражаються в існуванні
стійких зв'язків становлення інфраструктурних елементів та видів діяльності. Даний процес грунтується на певній
методологічній основі. Виділяють деякі методологічні положення, а саме: становлення інфраструктури фінансового
ринку є складовою процесу економічного розвитку країни; становлення інфраструктури включає створення моделі
обслуговування процесу руху капіталу, її розвиток відповідно до змінних умов на фінансовому ринку; перспективи
і напрями розвитку інфраструктури фінансового ринку визначаються загальними тенденціями розвитку економіки
країни.
В статті зазначені фактори, що впливають на становлення організаційно-економічних основ функціонування
інфраструктури фінансового ринку.
Інфраструктура фінансового ринку України та її елементи в своєму розвитку пройшли неоднозначний шлях.
Деякі сегменти фінансового ринку разом із інфраструктурою більш розвинуті, а деякі все ще відстають у своєму розвитку.
Узагальнення етапів розвитку інфраструктури фінансового ринку дає змогу оцінити дії, направлені на функціонування ринку та проаналізувати ефективність його роботи, а також безпосередньо дає змогу зробити прогнози і
скласти плани, враховуючи помилки попередніх періодів.
The formation of the financial market infrastructure is an economic process that occurs during certain period of time,
which has particular economic meaning, its own trends and regularities, which are expressed in the existence of stable ties of
establishment of infrastructure elements and activities. This process is based on a determined methodological basis. There are
some methodological statements, in particular: formation of the financial market infrastructure is an integral part of the economic
country development; the establishment of infrastructure includes creating a model of the maintenance of the process of
capital flow, its development accordingly to changing conditions in the financial market; the prospects and directions of the
financial market infrastructure development define by the general trends of economic development of the country.
The article identifies the factors influencing the formation of organizational and economic foundations of the financial
market infrastructure functioning.
The financial market infrastructure and its elements were ambiguous on its way of development. Some segments of the
financial market in conjunction with infrastructure are more developed, and some are still lagging behind in its development.
The summarizing of development stages of the financial market infrastructure provides an opportunity to assess actions
directed on the market functioning and analyze its work effectiveness, and also provides an opportunity to forecast and plan,
taking into account the errors of previous periods.
Ключові слова: фінансовий ринок, інфраструктура, етапи розвитку, процес становлення, методологічні засади.
Key words: financial market, infrastructure, stages of development, the process of becoming, methodological principles.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Становлення та розвиток інфраструктури фінансового ринку відбувається або безпосередньо в процесі
становлення та розвитку самого ринку, або паралельно
із даними процесами. У процесі становлення інфраструктури фінансового ринку, що організовує процес
переливу капіталу, накопичення, мобілізації, здійснюється поетапний пошук раціональних різноманітних
організаційних форм, що забезпечують ефективну взаємодію власників капіталу в процесі його руху та інвестування. Тому вивчення та аналіз процесів становлення
та розвитку інфраструктури фінансового ринку є досить актуальним, адже від правильності вибору шляху
розвитку інфраструктури залежить і ефективність ринку в цілому.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ ТА ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Дослідження питання становлення та розвитку
інфраструктури фінансового ринку на різних етапах
його розвитку в економічній літературі не отримало
належної уваги. Існують роботи, присвячені дослідженню розвитку інвестиційних процесів на національному
та регіональному рівнях. Інколи автори зачіпають і проблеми розвитку інфраструктури, але мова йде лише про
окремі питання. На даний момент часу не вироблений
комплексний підхід до розвитку інфраструктури фінансового ринку як цілісної системи. В більшості випадків
під розвитком інфраструктури розуміється розвиток
окремих суб'єктів ринку або видів діяльності. В той же
час, можна виділити роботи таких вчених, як Іваниць-
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кої О.М., Кириченка О.А., Манакової Т.А., Назарчу- покласти в основу виділення шляхів становлення інфрака М.І., Свечкіної А.Л., Череп А.В та ін.
структури. Таким, ймовірно, може стати комплексність
зміни системи інфраструктури в процесі її становленФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
ня. Тому вибір шляхів становлення інфраструктури
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
фінансового ринку повинен припускати можливість
Дослідити процеси становлення та розвитку орга- цілісної зміни системи.
нізаційно-економічних основ функціонування інфраСтановлення інфраструктури фінансового ринку
структури фінансового ринку та виявити фактори, що безсумнівно є економічним процесом придбання даною
на них впливають.
системою здатності проявити своє суспільне призначення через реалізацію своїх функцій. На створення мехаВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
нізму прояву цього призначення, організаційно-еконоДОСЛІДЖЕННЯ
мічних основ становлення інфраструктури впливає
Безумовно, становлення інфраструктури фінансо- безліч чинників, явищ, подій, але всі вони вибірково
вого ринку — це, перш за все, економічний процес, що впливають на ті або інші елементи системи. Щоб у ціловідбувається протягом певного періоду часу, який має му комплексно представити процес становлення інфраособливий економічний зміст, свої тенденції і законо- структури, необхідно проаналізувати, як і під впливом
мірності, які виражаються в існуванні стійких зв'язків яких чинників відбувається становлення її організаційстановлення інфраструктурних елементів та видів діяль- но-економічних основ функціонування, як виникають і
ності. Існують, наприклад, залежності рівня заощад- розвиваються інститути (елементи) інфраструктури, які
жень і рівня інвестування, ставки по депозитах і ставки існують особливості цих процесів на різних рівнях, етавідсотка по кредитах, ступеня ризику і рівня прибутко- пах розвитку фінансового ринку.
вості, ступеня задоволення потреб і інтересів і т.д.
Ми допускаємо, що сам процес становлення — проУ ході становлення інфраструктури фінансового цес тривалий, і в якійсь мірі постійний, оскільки розвиринку, вищевказані зв'язки організовують сам процес ток економіки, зміна темпів, напрямів її руху, структурні
становлення, роблять його більш впорядкованим, по- перетворення неминуче знову вимагають змінити, адапслідовним. Вони додають йому закономірний характер тувати, удосконалювати інфраструктуру фінансового
і роблять його стійким. Існує залежність наданих по- ринку. Тому як шлях становлення інфраструктури
слуг з боку суб'єктів інфраструктури від потреб у них. фінансового ринку ми вважаємо становлення організаЗміну співвідношення між цими економічними явищами ційно-економічних основ її функціонування. Актуможна назвати об'єктивною економічною законо- альність і реальність цього шляху пов'язана з тим, що в
мірністю (тенденцією) становлення інфраструктури ході становлення організаційно-економічних основ
фінансового ринку.
функціонування відбувається становлення самої інфраЦя закономірність виражає залежність кількісної і структури фінансового ринку як функціональної екоякісної характеристик видів діяльності суб'єктів інфра- номічної системи, а також видозміна цієї функціональструктури від кількісних і якісних моментів потреб в її ної системи (розвиваючись, він робить її досконалішою
послугах.
та ефективнішою). Отже, процеси становлення тісно поВизначення шляхів становлення інфраструктури в'язані з процесами розвитку, і досить часто їх важко
фінансового ринку грунтується на загальних методоло- розмежувати і розділити.
гічних положеннях про те, що економічні процеси стаСтановлення організаційно-економічних основ фунновлення тісно пов'язані з процесом розвитку. Закони кціонування на загальногосподарському рівні означає
розвитку економічних процесів — це закони руху соці- формування методів, способів, форм, інструментів та їх
ально-економічної структури від одного стану до іншо- використання суб'єктами в певній комбінації, відпого як в межах системи, так і стосовно її елементів. За- відній економічним умовам. Комбінації ці залежать від
кони розвитку у науковій літературі прийнято ділити на обсягу фінансових активів, що працюють на економічзакони становлення, закони стійкого розвитку системи не зростання, від них залежить і набір чинників, що вплиі закони зміни системи. Вони діють на різних рівнях гос- вають на становлення організаційно-економічних основ
подарювання і визначають процеси розвитку та станов- функціонування інфраструктури фінансового ринку
лення. Це слід враховувати при визначенні процесів ста- (рис. 1).
новлення інфраструктури [2].
Становлення організаційно-економічних основ фунЗазвичай, становлення інфраструктури фінансово- кціонування інфраструктури фінансового ринку на дерго ринку включає і припускає ці процеси, без них не- жавному рівні, не говорячи вже про регіональну скламожливий процес її розвитку в цілому. Важливо при дову, ускладнюється незрілістю, деформованістю тоцьому виявити тенденції і напрями цього процесу, його варно-грошових відносин і нерозвинутістю ринкової
сильні і слабкі сторони, сформулювати визначальні чин- інфраструктури, недосконалістю законодавчої бази,
ники становлення, визначити шляхи і розробити політи- дефіцитом кадрів, які б повністю розуміли специфіку
ку дії на нього.
того чи іншого сегмента фінансового ринку і здатних
Становлення інфраструктури фінансового ринку якісно працювати в умовах ринкової економіки. Через
грунтується на певній методологічній основі. При цьо- це її розвиток йде повільно, з відхиленнями, достатньо
му можна виділити деякі методологічні положення, а суперечливо, навіть порівняно з найближчими сусідами
саме:
нашої країни, в тому числі і з Росією.
— становлення інфраструктури фінансового ринку
Економічний процес становлення інфраструктури
є складовою процесу економічного розвитку країни;
фінансового ринку обумовлений існуючою економічною
— становлення інфраструктури включає створення системою, дією об'єктивних економічних законів.
моделі обслуговування процесу руху капіталу, її розБудь-який процес чи явище, проходить в своєму розвиток відповідно до змінних умов на фінансовому рин- витку певні етапи або стадії. Потрібно відмітити, що
ку;
інфраструктура фінансового ринку в цьому не є виклю— перспективи і напрями розвитку інфраструктури ченням. Пройшовши стадію зародження, явище руфінансового ринку визначаються загальними тенден- хається у напрямі становлення.
ціями розвитку економіки країни.
Становлення — це процес тривалий у часі. Між заДані методологічні положення дослідження про- родженням явища і початком його становлення прохоцесу становлення інфраструктури фінансового ринку дить етап формування. Формуватися — тобто складаУкраїни розставляють акценти на найважливіших пи- тися, придбати закінченість, зрілість. Формування
таннях і напрямах. Перш за все, відповідно до цих ме- містить в собі формування сутнісних рис явища. До фортодологічних положень слід визначити: який критерій мування ми більше відносимо характер суб'єктивного
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впливу на процес. Під формуванням
Недовіра населення до певних суб’єктів ринку та фінансових інструментів
ми розуміємо цілеспрямовану дію
на явище або процес.
Незрілість регіональних фондових ринків (в деяких регіонах – їх відсутність)
На етапі становлення явище в
Відсутність державних програм розвитку фінансового ринку України
своїй суті вже сформувалося, риси
суті явища себе проявили. Якщо
Обмеженість оперативного доступу до інформаційного ресурсу
відбувається недостатня формуюча
дія, то явище буде тим, що саморозСлабке правове забезпечення процесу становлення інфраструктури фінансового ринку
вивається, але в цьому випадку воно
Незахищеність прав інвесторів
може приймати менш бажані форми. Якщо не відбуватиметься цілесСлабка інвестиційна політика держави
прямованої дії, то виникатимуть
якісь інші сили, які формуватимуть
Недосконалість податкової політики держави
процес (явище) у бік менш прийнятБюджетний дефіцит
ного. Ізольовано ці процеси існувати не можуть, а їх синтез і створює
Періодичне падіння курсу національної валюти
певний стан, який визначається як
становлення.
Падіння темпів виробництва
З усього різноманіття процесів,
Інфляція
що постійно відбуваються, виникнення нового і зникнення старого в
інфраструктурі фінансового ринку,
із становленням пов'язані ті процеСТРИМУЮЧІ
си, де відбувається поява нових,
стійких видів діяльності по обслуговуванню ринкового процесу з новою соціальною якістю. Крім того,
Фактори, що впливають на становлення організаційно-економічних основ
цей процес обумовлений діяльністю
функціонування інфраструктури фінансового ринку
суб'єктів таких відносин, які привносять у цей процес свою волю,
свій вибір. Тому об'єктивні процеси прояву наявних у даної категорії
властивостей реалізуються через
ІНІЦІЮЮЧІ
суб'єктивно вибрані і організовані
способи їх виразу [2].
Інфраструктура фінансового
Наявність об’єктивної потреби у фінансових послугах
ринку України та її елементи в своєму розвитку пройшли неоднозначНаявність державних та регіональних облігаційних позик
ний шлях. При цьому необхідно
відмітити, що деякі сегменти фінанСтановлення ринку корпоративних цінних паперів
сового ринку разом із інфраструкНаявність заощаджень у населення
турою більш розвинуті, а деякі все
ще відстають у своєму розвитку.
Потреба вітчизняних виробників в інтеграції процесів виробництва та розподілу
Багато хто з дослідників відмічають
про те, що інфраструктура фінанНаявність, як регіональних, так і державних програм розвитку фінансового ринку
сового ринку на сьогоднішній день
Потреба регіону в отриманні додаткових коштів на розвиток виробничого сектора економіки
є несформованою, незрілою, або
практично відсутня. Звичайно, за
Рис. 1. Фактори, що впливають на становлення
такий короткий час у формуванні
організаційно-економічних основ функціонування інфраструктури
фінансового капіталу і розвитку
фінансового ринку
фінансового ринку очікувати
Джерело: узагальнено автором на основі [2].
більш-менш помітних результатів
не можна. Але в той же час з такими твердженнями важко погодитися, адже за певними ринку в Україні є також освоєння досвіду розвинутих
критеріями по деяких сегментах фінансового ринку в країн вітчизняними бізнесменами й економістами як на
дослідженнях Світового Банку Україна входить до пер- основі вивчення друкованих джерел, прямих контактів
шої тридцятки країн світу, випереджаючи Росію і деякі і консультацій із зарубіжними фахівцями, так і через
країни Європи. Сучасний рівень розвитку у країнах з обмін кадрами, проходження стажування або навчання
класичною ринковою економікою став результатом три- у світових фінансових центрах. Це дало можливість
валої еволюції ринкових відносин протягом кількох де- сформувати більш кваліфіковані кадри бізнесменів і вчесятиліть. Зазначимо, що у країнах Східної Європи, які них, поширити в Україні вітчизняний та зарубіжний напочали переходити до ринку раніше за Україну, рівень уковий і практичний досвід організації, функціонуванринкових відносин також не досяг рівня розвинутих ня та регулювання як інфраструктури, так і фінансовокраїн.
го ринку в цілому [3].
Враховуючи вищесказане, доцільно буде проаналіУзагальнення проаналізованих в інших працях авзувати та виділити основні етапи розвитку інфраструк- тора етапів розвитку інфраструктури фінансового ринтури фінансового ринку України за двома сегментами ку дає змогу оцінити дії, направлені на функціонування
даного ринку. До першого сегмента ми віднесемо еле- ринку та проаналізувати ефективність його роботи, а
менти інфраструктури, які входять до грошового та кре- також безпосередньо дає змогу зробити прогнози і
дитного сектора фінансового ринку, а другий сегмент скласти плани, враховуючи помилки попередніх пепредставлятимуть елементи фондового ринку.
ріодів.
Перш ніж розглядати еволюційний розвиток інфраДля остаточного аналізу основних етапів інфрастструктури фінансового ринку, необхідно зазначити, що руктури фінансового ринку необхідно зіставити та схеоднією з найважливіших передумов розвитку даного матично зобразити розглянуті вище етапи розвитку
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Розвиток інфраструктури грошового та кредитного ринків
ІІ етап
Банкрутства та
стримання інфляції
І етап
Становлення

ІІІ етап
Розвиток

IV етап
Вдосконалення

V етап
Фінансова
криза

VІ етап
Модернізація

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 теперішній час
І етап
Становлення

ІІ етап
Розвиток та масова
приватизація

ІІІ етап
Вдосконалення та впровадження
міжнародних стандартів

V етап
Модернізація

Роки

IV етап
Фінансова криза

Розвиток інфраструктури фондового ринку
Рис. 2. Періодизація етапів розвитку інфраструктури фінансового ринку України
Авторська розробка.

двох складових цього ринку. На рисунку 2 зображено
основні періоди становлення та розвитку інфраструктури фінансового ринку.
Дивлячись на рисунок 2, не можна однозначно ідентифікувати етапи становлення та розвитку інфраструктури фінансового ринку, адже цей ринок складається із
двох основних сегментів, кожен з яких має в своїй історії
особливі події, які відбувалися в різні роки.
Як ми бачимо, кожен із розглянутих сегментів має
подібні етапи розвитку своєї інфраструктури. До цих
етапів можна віднести етапи становлення, модернізації
та фінансової кризи. Крім того, як у першому, так і в
другому випадках ми маємо етапи розвитку та вдосконалення, єдиною відмінністю яких є наявність у розвитку фондового ринку масової приватизації, що супроводжувалася бурхливим розвитком інфраструктурних елементів. Щодо міжнародних стандартів, то, на відміну від
фондового ринку, на грошовому та кредитному ринках
вони запроваджувалися протягом декількох етапів.
Якщо проаналізувати часовий проміжок виділених
нами етапів, то можна зазначити, що інфраструктура
грошового та кредитного ринків розвивалася більш
швидкими темпами, що і не є дивним, адже у витоків
вітчизняного фондового ринку були саме банківські
установи. Тому саме цей сегмент фінансового ринку не
міг розвиватися швидше, ніж сама банківська система.
Етап розвитку інфраструктури фондового ринку
почався саме з масової приватизації в 1995 році, а банки в цей час переживали один із стримуючих періодів,
який характеризувався шаленою інфляцією, серією банкрутств та найголовніше — недовірою вкладників.
Вітчизняна практика розвитку фінансового ринку
показує, що система грошово-кредитних відносин є
більш вразливою до різноманітних потрясінь, тому що
в своєму розвитку вона випереджає не тільки розвиток
фондового ринку, а і розвиток грошово-кредитного
ринку своїх країн-сусідів. До негативних наслідків у
розвитку грошово-кредитного ринку призвели фінансова криза в Росії 1998—1999 рр., політичні події в Україні 2004 року і звичайно світова фінансова криза
2008—2011 рр. Остання подія не обійшла стороною і
вітчизняний ринок цінних паперів, але він швидше оговтався у зв'язку із незначними вкладеннями у фінансові
інструменти у порівнянні із вкладеннями вільних коштів
вкладників у банківську систему.
Період фінансової кризи дав зрозуміти, що фінансовий ринок та його інфраструктуру необхідно модернізувати у відповідності до міжнародних стандартів,
застосовувати нові технології для зменшення фінансових ризиків та повернення довіри як інституційних, так
і індивідуальних інвесторів.
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Говорячи про значущість певного виду інфраструктури в різні етапи розвитку фінансового ринку, необхідно відмітити, що на перших етапах функціонування
фінансового ринку особлива увага приділяється законодавчій інфраструктурі, і поступово із зростанням
фінансового ринку та його складових все більше значення має приділятися науковій інфраструктурі, що
відповідає за забезпечення інноваційного розвитку
фінансової системи [1].
ВИСНОВКИ
Отже, формування нової розвиненої інфраструктури для фінансового ринку повинно бути пов'язане з пошуком своєї концепції розвитку, свого набору способів
і елементів механізму реалізації стратегічних і тактичних завдань розвитку ринку в цілому. При цьому розвиток інфраструктури фінансового ринку має спиратися
на накопичені знання наукового пошуку в процесі розвитку даної інфраструктури з урахуванням національних особливостей.
Крім того, кожному етапу розвитку інфраструктури фінансового ринку відповідає своя модель державного регулювання, що складається з відповідних форм,
методів та способів його організації і певного набору
інструментів. Тому можно стверджувати, що становлення інфраструктури фінансового ринку включає в себе
вибір і розробку форм організаційно-економічних засад функціонування інфраструктури, а також вибір моделі її регулювання.
Література:
1. Іваницька О.М. Концептуальний підхід щодо
регулювання розвитку фінансової інфраструктури в
України / О.М. Іваницька // Державне управління: теорія та практика. — 2006. — № 1. — С. 51—60.
2. Манакова Т.А. Финансовый рынок России и его
инфраструктура / Т.А. Манакова. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. — 159 с.
3. Череп А.В. Інвестознавство: навчальний посібник
/ А.В. Череп. — К.: Кондор, 2006. — 98 c.
References:
1. Ivanytska, O.M. (2006), "Conceptual approach to the
regulation of the financial infrastructure in Ukraine", Derzhavne
upravlinnia: teoriya ta praktyka, vol. 1, pp. 51—60.
2. Manakova, T.A. (2001), Finansoviy rinok Rossii i ego
infrastruktura [Russian financial market and its infrastructura], Kuzbassvuzizdat, Kemerovo, Russia.
3. Cherep, A.V. (2006), Investoznavstvo [Investment],
Kondor, Kyiv, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 27.10.2014 р.

13

Економiка та держава № 12/2014
УДК 332.8

В. О. Омельчук,
д. е. н., професор кафедри соціальної і гуманітарної політики,
Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ
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PROSPECTS FOR A AFFORDABLE HOUSING MARKET IN UKRAINE ON THE BASIS
OF THE NATIONAL SYSTEM OF SAVINGS AND BUILDING SAVINGS

У статті обгрунтовано необхідність створення в Україні національної системи житлово-будівельних
заощаджень. Встановлено основні параметри такої системи: тривалість накопичувальної програми, розмір
державних премій. Показано можливі шляхи активізації державної житлової політики в рамках національної системи житлово-будівельних заощаджень.
The necessity of the creation of Ukraine national system of savings and building savings has been grounded
in the paper. The basic parameters of the system: the duration of the funded program, the amount of state prizes
have been founded. The possible ways to accelerate the government's housing policy within the national system
of savings and building savings have been revealed.

Ключові слова: житлова проблема, іпотечне кредитування, житлово-будівельні вклади, державна житлова політика.
Key words: housing problems, mortgages, saving-building deposits, construction, government housing policy.

ВСТУП ТА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Попри соціально-політичні потрясіння в 2013—
2014 роках житлова проблема залишається однією з
найгостріших в українському суспільстві. Незважаючи
на те, що в останні роки урядом було прийнято декілька програм, спрямованих на підвищення доступності
житла, вони лишися переважно декларативними. Така
ситуація зумовлена дією різних чинників, не останнім з
яких є відсутність достатньої наукової обгрунтованості
напрямів спрямування державних програм та конкретних заходів щодо вирішення житлової проблеми.
У силу цього особливої актуальності набувають наукові пошуки та обгрунтування шляхів вирішення житлової проблеми. Тим більше, що, зважаючи на події на
сході країни, в майбутньому можна з високою ймовірністю очікувати ще більшого загострення проблеми
забезпеченості житлом громадян України. Проблема
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полягає в тому, що ринкові механізми, впроваджені в
сферу будівництва та перерозподілу житла, не зумовили створення ринку доступного житла в країні і, відповідно, не вплинули помітно на стан житлового забезпечення переважної більшості тих, хто потребує поліпшення житлових умов. Держава також не в змозі самотужки досягти суттєвих змін в сфері житлового забезпечення.
Отже, необхідним є пошук таких шляхів формування ринку доступного житла, в яких поєднувалися б ринкові механізми та цілеспрямовані дії держави.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування необхідності створення національної системи житлово-будівельних заощаджень як основи формування ринку доступного житла в Україні.
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Таблиця 1. Індекс доступності житла в м. Києві у 2010—2014 рр.
Показники

2010

Вартість 1 м2 житла в Оболонському
районі м. Києва, дол. США
Ставки за іпотечними кредитами в грн.
Термін кредиту, років
Вартість квартири площею 54 кв. м, дол.
США
Частка іпотечного кредиту у вартості
житла, %
Середньорічний курс грн./дол. США
Cума іпотечного кредиту в грн.
Щомісячний платіж, грн.
Частка платежів по кредиту у доходах
позичальника
Необхідний сукупний дохід в місяць, грн.
Середній дохід на 1 особу, грн.
Індекс доступності житла (враховуючи
наявність в домогосподарстві 3 осіб), %

2011

2012

2013

2014

1950
27
10

1860
21,5
10

1860
25
10

1850
25,6
10

1700
23
10

105300

100440

100440

99900

91800

50
8
421200
10182,08

70
8
562464
11435,08

70
8
562464
12795,66

70
8
559440
12964,27

70
13
835380
17839,36

50
20364,2
3084,39

50
22870,2
3548,06

50
25591,3
4392,41

50
25928,5
4410,38

50
35678,7
4410,38

45,4

46,5

51,5

51,0

37,1

Джерело: розраховано автором згідно з [5; 11; 18; 24].

ОГЛЯД ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Потрібно зазначити, що проблема пошуку шляхів
вирішення житлової проблеми останнім часом є предметом посиленої уваги науковців [12; 13; 14; 21]. Основні
дослідження концентруються навколо розвитку іпотечного кредитування, де в якості первинних іпотечних
кредиторів розглядаються комерційні банки [6; 15; 17;
19]. В більшості публікацій правильно зазначено, що для
забезпечення розвитку житлового іпотечного кредитування в напрямку помітного позитивного впливу на вирішення житлової проблеми потрібно спростити процедуру видачі іпотечного кредиту, відновити довіру населення до ринку нерухомості і банківської системи,
зменшити ставки за іпотечними кредитами. Всі ці пропозиції є правильними, однак, надто дискусійною є їх
практична здійсненність в рамках банківської системи
та реалій, що склалися у фінансовій сфері та житловому будівництві в Україні за останні роки.
Тенденції розвитку житлового іпотечного кредитування, які спостерігаються останнє десятиріччя, вказують на те, що банківська система практично вичерпала
свій потенціал як рушій позитивних зрушень у сфері
житлового забезпечення в поточній ситуації та середньостроковій перспективі, хоча і може відгравати поПитома вага, % всього житла, введеного в експлуатацію

1,8

мітну роль у вирішенні житлової проблеми українських
громадян у більш далекому майбутньому. Для суттєвого зменшення гостроти житлової проблеми в Україні необхідно забезпечити впровадження інституційних новацій в сферу іпотечного кредитування, які б органічно
поєднували державну підтримку та ринкові механізми.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Тенденції, які відбуваються в сфері житлового забезпечення останні роки вказують на те, що житло для
переважної більшості громадян України залишається
недоступним. Ринкові механізми, впроваджені в сферу
будівництва та перерозподілу житла в умовах, які склалися в Україні не спрацьовують. Найбільш поширений в
світовій практиці інструмент підвищення доступності
житла — іпотечне кредитування, також виявляє свою
неефективність. На підтвердження цього в таблиці 1
наведено розрахований індекс доступності житла з використанням житлового іпотечного кредитування, який
визначається як відношення середніх доходів сім'ї позичальника до доходів, достатніх для отримання іпотечного кредиту на придбання житла.
Аналізуючи дані та результати розрахунків, наведені в таблиці 1, можемо зробити два висновки. По-пер-

1,7

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,8
0,6
0,4

0,3

0,2

0,1

0,04

0
2009

2010

2011

2012

2013

Рис. 1. Питома вага житла, введеного в експлуатацію за рахунок коштів Державного бюджету, % всіє площі житла,
введеного в експлуатацію
Джерело: побудовано згідно [23].
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Таблиця 2. Результати діючих в Україні державних програм, спрямованих
на вирішення житлової проблеми з залученням коштів населення

Програма 30/70

Програма
здешевлення
вартості
іпотечних
кредитів

Програма
рефінансування
ДІУ

Пільгове
молодіжне
кредитування

Всього
скористалися
державною
підтримкою

2010

590

0

242

832

2011

792

290

340

1422

2012

1222

1233

739

194

3388

2013

802

2154

569

407

3932

2014

0

170

294

0

464

Джерело: складено і розраховано згідно з [1; 3; 4; 8; 9; 10; 20; 26].

ше, в усі роки доходи "середньої" сім'ї були щонайменше в два рази меншими, ніж ті, які потрібні для отримання іпотечного кредиту. Тобто існуюча в Україні модель житлового іпотечного кредитування на основі банківської системи орієнтована на високодохідні групи
громадян з доходами в два і більше разів вищими, ніж
середні. По-друге, певна незначна тенденція до підвищення індексу доступності житла, яка спостерігалася в
2010—2011 закінчилася його суттєвим зниженням у 2014
році в основному за рахунок значної девальвації гривні.
Щоб отримати житловий іпотечний кредит у 2014 році
доходи мають бути більше ніж у 2,5 рази вищими, ніж
середні. Отже, ринкові механізми не в змозі забезпечити суттєвих зрушень у вирішенні житлової проблеми в
Україні.
За таких умов логічно, щоб ініціативу в зменшенні
гостроти житлової проблеми взяла на себе держава.
Дійсно, в даний період спостерігалася певна активність
уряду в сфері житлового забезпечення. Така активність
може проявлятися в двох напрямах: 1) держава може
виступати як суб'єкт будівництва збільшуючи обсяг збудованого житла і розподіляти його серед тих категорій
громадян, які найбільше його потребують; 2) держава
може реалізовувати певні програми, спрямовані на стимулювання залучення коштів населення в сферу будівництва житла та його перерозподілу з подальшим його
придбанням.
Щодо першого з вищезазначених напрямів, то потрібно відзначити, що активність держави, як суб'єкта
житлового будівництва є надзвичайно низькою (рис. 1).
Обсяги житла, введеного за рахунок коштів Державного бюджету в 2013 році зменшилися в порівнянні з 2012м роком у 2,5 рази і досягли майже нульової позначки —
0,04% від загального обсягу житла, введеного в експлуатацію в Україні. Таким чином, у 2012—2013 роках держава суттєво зменшила обсяги прямого фінансування
будівництва житла навіть в порівнянні з тими незначними коштами, які виділялися на зазначені цілі раніше.
Кількість громадян, які перебувають на квартирному обліку станом на кінець 2013 року, становила 808 тис., а
отримали житло 6 тис. [7], тобто всього 0,7% від кількості
громадян, які офіційно зареєстровані як потребуючі вирішення житлової проблеми. Отже, перехід до ринкової
моделі розвитку призвів до того, що держава фактично
перестала бути суб'єктом житлового будівництва.
Щодо другого з напрямів активності держави у вирішенні житлової проблеми, відзначимо, що, фактично
самоусунувшись від будівництва нового житла, держава не створила дієвих інструментів для стимулювання
попиту населення. Хоча, дійсно, намагалася це зробити
в рамках кількох державних програм, які передбачали
залучення коштів населення в різні схеми придбання
житла, в тому числі й з використанням житлового іпотечного кредитування.
У таблиці 2 наведено узагальнення результатів діючих в Україні державних програм, спрямованих на вирішення житлової проблеми з залученням коштів населення.
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Якщо проаналізувати дані, наведені в таблиці 2, то
можна зробити наступний висновок: жодна з державних
програм, яка передбачає залучення коштів населення для
вирішення власної житлової проблеми, не стала масовою.
Так, загальна кількість сімей, які скористалися державною підтримкою, використавши власні заощадження для
вирішення власної житлової проблеми, становила в 2013
році 0,5% від кількості сімей та одинаків, які перебувають на квартирному обліку. Також потрібно відзначити,
що в 2014 році призупинено укладання нових договорів
по державній програмі доступного житла "70/30", а також договорів в рамках програми пільгового молодіжного житлового кредитування [2].
Одним з суттєвих чинників, який зумовив низьку
практичну віддачу державних програм, спрямованих на
підвищення доступності житла є хронічний дефіцит
коштів в Державному бюджеті, які могли б бути спрямовані на їх фінансування. Але з цього випливає логічний висновок, що напрями дій держави повинні б бути
спрямовані на широкомасштабне залучення коштів населення, особливо тих, які воно тримає поза межами
банківської системи. Тим більше, що в світлі останніх
подій в Україні малоймовірно, що та частина громадян,
яка і в часи відносної стабільності не довіряла свої кошти комерційним банкам, буде робити це зараз. Тому логічним є формування іншого інституту первинного іпотечного кредитування, який, за умови державної
підтримки, уже довів свою ефективність в таких країнах, як Угорщина, Чехія, Словаччина, Польща. Так, в
Чехії та Словаччині ощадно-житлова система за десть
років охопила 40 і 20% населення відповідно, а іпотечними кредитами на придбання житла скористалися 5—
6% населення [22]. Національна система житлово-будівельних заощаджень у цих країнах реалізується через
будівельно-ощадні каси. Даний досвід має всі перспективи для впровадження в Україні.
Опишемо коротко дві основні переваги такої системи.
1. Її учасники у випадку успішного виконання заощаджувально-накопичувальної програми гарантовано
отримують кредит на будівництво чи придбання житла
з низькою відсотковою ставкою. Це автоматично робить
вказану систему привабливою для тієї частини населення, яке має певний рівень доходів, в тому числі й неофіційних, і потребує поліпшення житлових умов. Додатково зазначимо, що гарантована можливість отримання кредиту є і стимулом для вкладення коштів під нижчі
відсотки, ніж за депозитами комерційних банків. Адже
національна система житлово-будівельних заощаджень
орієнтована, насамперед, на сегмент громадян, для якого головним є вирішення власної житлової проблеми, а
не отримання високого відсоткового доходу від розміщення заощаджень в депозити. Враховуючи, що за межами банківської системи у населення знаходиться обсяг коштів, який перевищує кредитний портфель всієї
банківської системи, створення національної системи
житлово-будівельних заощаджень має значну ресурсну базу [25].
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2. Будощадкаси, принаймні на перших періодах
своєї діяльності, працюють на нульовій або дуже
низькій рентабельності. Тому їх маржа є мінімальною. Отже, відсоткові ставки за житловими іпотечними кредитами, які вони надаватимуть, будуть суттєво менші, ніж у комерційних банків, особливо якщо
врахувати меншу вартість ресурсної бази в порівнянні з банківською системою. Таким чином,
вартість іпотечного кредиту на придбання житла для
громадян буде суттєво менша в порівнянні з іпотечними кредитами, що надаються комерційними банками. Це буде додатковим стимулом залучення громадян, що прагнуть вирішити свою житлову проблему, до участі в системі житлово-будівельних заощаджень. Дана перевага має враховуватися і державою,
адже ефективність державних програм компенсації
відсотків та початкових внесків в системі житловобудівельних вкладів є вищою, ніж у аналогічних державних програм в рамках банківського житлового
іпотечного кредитування.
Проаналізуємо, якими можуть бути параметри національної системи житлово-будівельних заощаджень,
для того, щоб її учасники реально могли придбати житло з використанням кредиту.
Позначимо І суму, яку вкладник у змозі щомісяця
вносити на накопичувальний рахунок. Сума, яку має
бути внесено за рік на накопичувальний рахунок за контрактом, становить 12І. Позначимо r депозитну ставку
в системі будзаощаджень, % річних, p — премію з бюджету, % річних. І відсотки, і премія нараховуються наприкінці року. Відсотки капіталізуються, а премія — ні.
Позначимо також n — тривалість накопичувальної програми, роки. Тоді:
сума бюджетних субсидій вкладнику (премія), Sb,
грн.:
(1).
сума накопиченого вкладу без субсидії, Q, грн.:
(2).
Загальна сума коштів на накопичувальному рахунку W, яка дорівнює величині кредиту:
(3).
Якщо накопичувальна програма триває три роки, то
вираз (3) запишемо як:
(4).
Якщо накопичувальна програма триває п'ять років,
то вираз (2) виглядатиме так:

(5).
В якості вихідних даних використаємо дані управління статистики в м. Києві, згідно яких середні доходи
на одного жителя столиці становили 4410 грн. на місяць
у 2013 році. Реальні витрати сім'ї з двох — трьох осіб
встановити складно, однак, вважатимемо наближено, що
сім'я з двох працюючих зможе заощаджувати 3000 грн.
(близько третини доходів) щомісяця. Значення ставки
за житлово-будівельними вкладами приймемо r = 5 %
— значення, яке забезпечує значно нижчу вартість залучення ресурсів. Розглядатимемо два періоди тривалості накопичувальної програми: 3 роки і 5 років. Також будемо розглядати три варіанти ставок державних
премій на вклади, які нараховуватимуться наприкінці
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Таблиця 3. Кошти, які можуть бути використані
учасниками національної системи житлово-будівельних
заощаджень на придбання житла

Джерело: розраховано автором.

року. По закінченню накопичувальної програми вкладник отримує кредит, рівний тій сумі, яка утворилася на
накопичувальному рахунку. Розрахунки загальної суми
коштів, які можуть бути використані на будівництво чи
придбання житла, наведено в таблиці 3.
Як бачимо з таблиці 3, за умови внесення на накопичувальний рахунок суми коштів, рівній 3000 грн. на
місяць, учасники національної системи житлово-будівельних заощаджень отримують у своє розпорядження
суму коштів, достатню для придбання житла (з врахуванням кредиту).
Організаційне забезпечення впровадження національної системи житлово-будівельних заощаджень розглянуто в [16], тому коротко зазначимо лише, що національна система житлово-будівельних заощаджень може
бути реалізована через відкриття в Ощадбанку спеціальних накопичувальних рахунків на 3—5 років з можливістю поповнення та субрахунків до них, на яких зараховуватимуться державні премії на житлово-будівельні
вклади. Для цього доцільно створити Національну житлово-будівельну касу, як окремий департамент Ощадного банку України. Даний департамент не повинен ставити за мету отримання прибутку, більшого, ніж витрати
на його утримання. Це дозволить встановити невелику
маржу (2—3%), що, в свою чергу, надасть можливість
видавати кредити під 7—8% річних. Доцільно передбачити і дострокове виконання накопичувальної програми
учасниками, але в такому разі кредит має надаватися за
ставкою, вищою, ніж у стандартному контракті.
З таблиці 3 зрозуміло, що для реального придбання
житла може бути впроваджено паралельно дві накопичувальні програми тривалістю три та п'ять років. Державні субсидії в рамках трирічної накопичувальної програми можуть становити 10—15%, в рамках п'ятирічної
— 5—10%. Зрозуміло, що можливість вносити на накопичувальний рахунок 3 тис. грн. щомісяця (виходячи з
такої суми розрахована таблиця) має можливість далеко не кожна родина, особливо з тих категорій, які повинні мати пріоритет державної підтримки: молоді сім'ї,
вчителі, лікарі, військові та ін.
Але держава в рамках національної системи житлово-будівельних заощаджень може більш ефективно
здійснювати підтримку зазначених категорій громадян
в сфері поліпшення їх житлових умов.
По-перше держава може таким громадянам встановлювати додаткову премію за житлово-будівельні
вклади.

17

Економiка та держава № 12/2014
По-друге, в разі прийняття спеціальної програми,
може бути встановлено разову субсидію в кінці терміну
накопичувальної програми для окремих категорій громадян, в розмірі, наприклад 30%. Тобто вкладник виконує 70% обсягу накопичувальної програми, а 30% становитимуть доплати з боку держави в кінці накопичувальної програми. Це дозволить виконати накопичувальну програму і громадянам, які не мають можливості
щомісяця заощаджувати 3 тис. грн., а можуть лише, наприклад, 1,5—2 тис. грн.
По-третє, держава може такі категорії громадян
звільнити від відсотків за користування кредитом.
Адже житлово-будівельна програма видаватиме кредити під невеликі відсотки 7—8% річних, що менше, ніж
величина відсотків, які компенсуються державою в
рамках уже діючої аналогічної програми, де компенсується 13% з 16% річних за кредитами комерційних
банків.
Додатково логічно включити Національну житловобудівельну касу в перелік фінансових установ, які рефінансуються ДІУ, зокрема щодо видачі кредитів вкладникам, які належать до вищезазначених категорій громадян. Це дозволить першочергово видавати кредити
категоріям громадян, для яких державою встановлені
пріоритетні права.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК
В умовах, які склалися в Україні в 2010—2014 рр.,
банківська система вичерпала свій потенціал впливу на
вирішення житлової проблеми в Україні в поточному періоді та середньостроковій перспективі. Тому в Україні
назріла потреба створення національної системи житлово-будівельних заощаджень. Для цього необхідним є
прийняття закону про національну систему будівельних
заощаджень, який би регламентував діяльність ощаднобудівельних кас. Діяльність житлово-будівельної каси
законодавчо має бути обмежуватися лише наданням
житлових іпотечних кредитів.
Найбільшу кількість відділень з державних банків
має Ощадбанк, тому національну ощадно-будівельну
касу логічно створити як окремий його департамент.
На житлово-будівельні вклади мають поширюватися
такі ж державні гарантії, як і на всі депозитні вклади
Ощадбанку. Таким чином, буде зменшено рівень недовіри населення до розміщення коштів у фінансових
установах. Головним стимулом залучення коштів у національну систему житлово-будівельних заощаджень
є гарантована можливість отримання кредиту на
придбання житла в разі успішного виконання накопичувальної програми незалежно від доходів її учасника.
У рамках національної системи житлово-будівельних заощаджень держава має значно більше можливостей для реалізації житлової політики. Зокрема держава може здійснювати підтримку окремих категорій
громадян шляхом встановлення високих премій на
одно-будівельні вклади, компенсацію частини суми в
рамках накопичувальної програми, відшкодування
відсотків за кредитом, виданим національною ощаднобудівельною касою, рефінансування з боку ДІУ кредитів, виданих визначеним категоріям громадян —
учасникам національної системи житлово-будівельних
заощаджень.
Зазначимо, що національна ощадно-будівельна каса
має орієнтуватися на первинний житловий ринок. Адже
при наявному дефіциті житла збільшення покупців на
вторинному ринку за рахунок виданих іпотечних кредитів може зумовити значний ціновий тиск і не вирішить
проблему дефіциту житла. Тому має бути регламентовано надання ощадно-будівельною касою іпотечних кредитів лише на будівництво та придбання нового житла.
Таким чином, буде досягнуто і позитивний вплив на житлове будівництво.
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FINANCIAL STRATEGY AS A COMPONENT OF THE MANAGEMENT OF HOUSEHOLD FINANCIAL
RESOURCES

Виділено зовнішні та внутрішні фактори впливу на процес управління фінансовими ресурсами. Обгрунтовано види фінансових стратегій домогосподарства за напрямами використання доходів з урахуванням вікових особливостей учасників домогосподарства.
External and internal factors influencing on the process of managing financial resources are selected. Types
of households financial strategies in areas of income use considering household members age-specialities are
substantiated.
Ключові слова: фінансові ресурси домогосподарства, фінансова стратегія, процес управління.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ
Управління фінансовими ресурсами домогосподарства щодо ефективного їх формування та розподілу проявляється у розробці фінансової стратегії, вдала реалізація якої забезпечує фінансову стійкість домогосподарства, дає змогу підвищити рівень доходів та мінімізувати
витрати. Зважене і продумане стратегічне управління є
основою для виявлення резервів і підвищення можливостей для поліпшення матеріальної бази домогосподарств.
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ ОСТАННІХ РОКІВ
Проблеми управління фінансовими ресурсами домогосподарств стали об'єктом грунтовного дослідження
як вітчизняних, так і зарубіжних науковців: С. Бєлозьорова, В. Ворошило, Н. Героніної, В. Глухова, Т. Кізими,
Д. Нехайчука, С. Юрія та інших.
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Складовою розробки стратегічних напрямів управління фінансовими ресурсами домогосподарства виступають фінансові стратегії домогосподарства, що зумовлено
важливістю забезпечення життєдіяльності індивідів-членів
домогосподарства та можливостей залучатись до інвестиційних операцій, без ризику погіршення матеріального
стану домогосподарства. Першочерговість фінансування
потреб життєзабезпечення формує наявність особливостей щодо формування фінансових стратегій домогосподарства як учасника інвестиційних операцій.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка видів фінансових стратегій
домогосподарства, які враховують напрями використання фінансових ресурсів з урахуванням вікових особливостей учасників домогосподарства.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фінансова стратегія домогосподарства пов'язана із
формуванням і розподілом фондів фінансових ресурсів,
отриманих у результаті використання наявних у домогосподарства ресурсів, та покликана забезпечити максимальний розмір прибутку на використані ресурси. В
узагальненому вигляді реалізація фінансової стратегії
домогосподарства пов'язана з забезпеченням трьох напрямів діяльності домогосподарств, тобто трьох напрямів розподілу отриманих доходів, а саме:
— забезпечення поточної життєдіяльності;
— формування резервних фондів функціонування
домогосподарства;
— накопичення та інвестування, які включають формування ресурсів для задоволення потреб у майбутніх
періодах та здійснення фінансових операцій з метою
отримання додаткового доходу.
Необхідність розподілу частини отриманих доходів
на забезпечення поточної життєдіяльності, обумовлюється тим, що функціонування домогосподарства як
учасника ринкової економіки і суб'єкта фінансових
відносин, неможливе без задоволення поточних потреб,
пов'язаних з життєзабезпеченням членів домогосподарства. Важливість відтворення кожного з учасників домогосподарства визначає необхідність у виділенні забезпечення поточної життєдіяльності в окремий стратегічний напрям, який зорієнтовано, в першу чергу, на задоволення потреб у споживанні (продуктах харчування, одяг, взуття, житло і т.д.). У той же час, розвиток
суспільних відносин і в цілому зовнішнього середовища
функціонування домогосподарства, визначають розширення переліку тих потреб, які забезпечують повноцінну життєдіяльність членів домогосподарства.
Ефективність використання доходів для реалізації
даного напряму фінансової стратегії та визначення загального впливу на фінансову стійкість досить важко
виміряти. В узагальненому вигляді збільшення перероз-
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поділу доходів на життєзабезпечення має довготерміновий ефект, а саме: проявляється через певний період
часу та формує передумови для збільшення доходної
бази функціонування домогосподарства у вигляді покращення таких внутрішніх факторів:
— фізичний стан індивідів (зміна раціону харчування, відвідування спортивних гуртків, достатній сон та
відпочинок тощо),
— розвиток індивідуальних здатностей та навичок
членів домогосподарства (підвищення кваліфікації,
відвідування гуртків та секцій) і т. ін.
Придбання домогосподарствами більшої свободи і
незалежності при прийнятті фінансових рішень та управлінні власними ресурсами, зумовлює підвищення
ризику втрати. Це викликає необхідність створення резервних фондів функціонування домогосподарства як
певного фінансового та матеріального забезпечення
життєдіяльності при непередбачених ситуаціях. У той
самий час, залучення домогосподарств до активної
фінансової взаємодії, стимулює домогосподарства створювати фонди у вигляді накопичень, або здійснювати
спроби зменшення ймовірного ризику, через використання фінансових інструментів, прогнозування та аналіз
стану на відповідному ринку. Однак висока ризиковість
фінансових активів не дає гарантії на можливість конвертації в грошові кошти як найбільш ліквідний актив,
що обумовлює доцільність формування частини резервів
у вигляді матеріальних благ, у тому числі нерухомості,
антикваріату і т.д. Одним з основних завдань даного
напряму фінансової стратегії домогосподарства щодо
розподілу наявних доходів є встановлення співвідношення між видами активів у сформованих резервах з
метою максимізації можливого доходу та мінімізації
існуючих ризиків. Формування резервів тісно пов'язане
з проведенням інвестиційних операцій, але має
відмінність саме щодо використання менш ризикових, і
відповідно, менш дохідних, фінансових інструментів.
Фінансова стратегія домогосподарства пов'язана з
кожним окремим ресурсом, яким володіє домогосподарство (рівень освіти, здоров'я тощо). Фінансові ресурси виступають як двосторонній об'єкт — основа для розвитку і результат функціонування усіх інших, наявних
у домогосподарства, ресурсів.
Особливості життєвого циклу індивідів визначають
необхідність створення фондів для задоволення майбутніх
потреб, зокрема: формування фондів фінансових ресурсів
для забезпечення пенсійних виплат при досягненні пенсійного віку, накопичення заощаджень для отримання освіти дітей, купівлю житла і т.д. У випадку, коли метою
формування накопичень виступає одержання додаткового доходу, домогосподарствами залучаються ризикові, але
більш дохідні інструменти, та здійснюються інвестиційні
операції, що дає можливість збільшити дохідність, при
відносній наявності резервних коштів для забезпечення
поточної життєдіяльності учасників домогосподарства.
Реалізація даного напряму фінансової стратегії домогосподарств відрізнятися від формування резервних фондів:
— наявністю конкретної мети формування і часу її
досягнення;
— створенням передумов для збільшення доходної
бази функціонування домогосподарства шляхом диверсифікації джерел доходів. Забезпечення даного напряму фінансової стратегії тісно пов'язане можливістю
максимально залучати інструменти фінансового ринку.
В узагальненому випадку вік учасників домогосподарства має одну з визначальних ролей щодо можливості отримання доходів та впливає на збільшення розміру отриманих доходів та сформованих заощаджень в
пропорційній залежності.
Формування, розподіл та використання фінансових
ресурсів як стадії процесу управління фінансовими ресурсами є безпосередньо залежним від факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Виділення факторів впливу дає змогу більш комплексно підійти до дос-
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лідження проблем формування, розподілу та використання фінансових ресурсів домогосподарств та виділити ті чинники, що об'єктивно можуть бути скореговані
з метою покращення фінансового стану та забезпечення фінансової стійкості домогосподарств.
До зовнішніх факторів впливу можна віднести:
— природне середовище. Розташування домогосподарства у певних кліматичних умовах визначає не лише
спосіб його існування, але й вливає на необхідність
здійснення тих чи інших витрат, зокрема необхідність
купувати той чи інший одяг, здійснювати витрати на
утеплення будівель тощо;
— соціальна інфраструктура. Специфіка домогосподарства як суб'єкта фінансових відносин пов'язана, в
першу чергу, з тим, що населення для повноцінного функціонування має задовольняти певні потреби, які формують основу життєдіяльності. До таких потреб належить — змога отримати медичну допомогу, набути освіту, скористатися послугами соціальних служб, задовольняти культурні потреби тощо. Відтак, до соціальної інфраструктури доцільно віднести установи та
організації, що дають змогу задовольнити потреби такого характеру, а саме; системи медичних закладів та
закладів охорони здоров'я, системи освіти та культури,
соціального забезпечення і т. ін.;
— нормативно-правова база. Визначення у законному порядку правил та законних актів, що регламентують життєдіяльність домогосподарств у всіх сферах;
— економічні чинники. Загальноекономічна ситуація
та розвиток кожного окремого інституційного сектору
мають безпосередній вплив на процеси формування, розподілу та використання фінансових ресурсів домогосподарств. Кожен із напрямів економічної політики, що проводиться на державному рівні, певним чином впливає на
функціонування фінансових ресурсів домогосподарств,
зокрема доцільно виділити такі економічні чинники впливу: податкові (рівень та ставки оподаткування доходів
населення, податкові пільги, розмір непрямих податків
тощо); бюджетні (субсидії та трансферти, пільги, що надаються населенню з державного та місцевого бюджетів);
грошово-кредитні (зміни валютного курсу, інфляція,
ставки кредитування та рівень доходів по внесках, створення фондів гарантування та страхування).
Внутрішні фактори впливу доцільно об'єднати у наступні групи:
— віковий і кількісний склад домогосподарства. В
залежності як від кількості осіб в домогосподарстві, так
і вікового складу, будуть визначатись як потреби, а
відповідно і напрямки витрат (необхідність додаткових
витрат на освіту та для розвитку особистості — гуртки,
секції, курси тощо — для домогосподарств з дітьми та
молодих осіб, що починають працювати), так і джерела
формування фінансових ресурсів (у домогосподарств,
що складаються з осіб старшого віку вже потенційно
більше можливостей для зростання доходів за працю, а
також прибутків від здійснених заощаджень);
— рівень освіти. Здобуття певних знань та навичок
дає змогу кожному члену домогосподарства реалізувати ресурси, що йому належать, з максимальною ефективністю, тобто формує основу для отримання доходів
від використання ресурсів. Поряд з тим, удосконалення навичок, отримання додаткових знань формують передумови для збільшення джерел отримання доходів;
— індивідуально-психологічні особливості членів
домогосподарства. Взаємозалежність процесу формування, розподілу та використання фінансових ресурсів
домогосподарств від вроджених та набутих психологічних характеристик кожного з членів домогосподарства
проявляється як під час здійснення витрат (членство в
гуртках за інтересами, відвідування театрів, музеїв
тощо), так і формують передумови для отримання доходів (схильність до ризику при проведенні інвестиційних операцій, володіння підприємницьким хистом, бажання чи небажання працювати і т. ін.);
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Рис. 1. Модель співвідношення фінансових інструментів у резервах та накопиченнях домогосподарств у відповідності
до вікових особливостей індивідів (для середньостатистичного домогосподарства)
Складено авторами.

— соціальний клас та соціальна роль. Приналежність
домогосподарства до певного соціального класу та сфера його життєдіяльності вносять як певні обмеження, так
і розширяють коло можливостей, які, у свою чергу, формують певні обов'язки та правила, що визначають необхідність здійснення додаткових витрат, наприклад
придбання більш дорогих предметів побуту, витрачання
більше коштів на освіту, культуру, здорове харчування,
відпочинок і т. ін. Поряд з тим, залучення до спілкування
з особами певного класу формують у домогосподарства
систему зв'язків, що дає змогу використовувати їх зокрема й для покращення своєї життєдіяльності.
Визначені внутрішні фактори можуть бути скореговані учасниками домогосподарства. Відносно незалежним фактором для впливу з боку учасників домогосподарства залишається фактор часу — вік, що обумовлює
можливості його використання як одного із визначальних критеріїв для розробки заходів щодо формування
фінансової стійкості в межах реалізації процесу управління фінансовими ресурсами домогосподарств.
Рівень активності щодо формування, розподілу та використання фінансових ресурсів взагалі є залежним від віку
учасників домогосподарства, тобто вік — це один із показників ступеню активності діяльності домогосподарства як
суб'єкта фінансових відносин. Вік не є безумовним індикатором фінансової активності та не вносить обмеження на
проведення інвестиційних операцій лише у конкретно визначений віковий період (особи, що мають високий рівень
доходів, в незалежності від віку мають змогу здійснювати
різного роду інвестиційні операції), між тим, орієнтація на
вікові особливості, що характерні для більшості середньостатистичних домогосподарств, дає змогу розробити теоретичні моделі використання фінансових інструментів при
реалізації фінансової стратегії домогосподарства.
У відповідності до досліджень, що були проведені
спеціалістами Social Science Research Network (SSRN)
для окремих вікових груп характерні певні особливості
щодо прийняття фінансових рішень та здійснення фінансових операцій, зокрема визначено, що [1]:
— вік 22—30 років — період становлення розуміння щодо прийняття фінансових рішень та формування
певних стратегій поведінки щодо управління фінансовими ресурсами;
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— найбільш виважені та обгрунтовані фінансові
рішення приймаються після 30 років, та є найбільш вдалими у віці в межах 50 років;
— виявлено схильність до ризику у людей більш
старшого віку на противагу думці про консервативні погляди щодо їх фінансових уподобань.
Вплив вікових особливостей учасників домогосподарства на процеси формування резервів та здійснення
інвестицій, особливості функціонування того чи іншого фінансового інструменту обумовлюють:
— різне співвідношення між інвестиційними активами та резервами домогосподарства;
— динаміку й інтенсивність формування резервів та
інвестицій;
— перелік фінансових інструментів, що залучаються до формування портфелю "інвестиції/резерви".
Перераховані особливості стали основою групування фінансових інструментів за двома напрямами розподілу доходів домогосподарства — резерви та інвестиції
у відповідності до вікових особливостей індивідів та з
урахуванням рівня ризиковості придбання фінансового інструменту. В узагальненому вигляді розроблене
групування представлено у вигляді схеми на рисунку 1.
Домогосподарства згруповано за віком по трьом
групам:
— до 35 років. Домогосподарства даної вікової групи знаходяться на початковому етапі залучення до економічного кругообігу, у переважній більшості отримують доходи від оплати власної праці. Формування
вільних коштів майже не відбувається або носить короткостроковий характер з огляду на необхідність розвитку домогосподарства в умовах досить обмежених фінансових ресурсів, що знаходить відображення у залученні
короткострокових депозитів. Формування матеріальної
бази функціонування домогосподарства обумовлює
стимулювання використання кредитних ресурсів фінансового ринку, що визначає необхідність здійснення
страхування взятого в кредит майна;
— 35—45 років — даний період характеризується
активізацією участі домогосподарства у економічному
кругообігу та потенційним збільшенням отримуваних
доходів (надбання певного трудового та/або підприємницького досвіду, накопичення вільних фінансових ре-
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Таблиця 1. Види фінансових стратегій домогосподарства за домінуючим напрямом використання доходу
з урахуванням вікових особливостей індивідів
Характерні особливості домогосподарств Вид стратегії
Домінуючий напрям
потенційних користувачів
1
Стратегія
Забезпечення поточної життєдіяльності
Низький рівень доходу.
розвитку
Молодий вік учасників домогосподарства (до 35 років).
Відсутність надбаних фінансових активів
2
Стратегія
Здійснення накопичень, які мають
Середній вік учасників домогосподарства (від 35 до 45 років)
накопичення
цільове спрямування
Наявність стабільних джерел доходу
3
Стратегія
Здійснення інвестиційних операцій,
Старший середній вік учасників домогосподарства (від 45 до
інвестування
метою яких є одержання прибутку
55 років).
Наявність стабільних джерел доходу. Наявність певних
резервних фондів
4
Стратегія
Забезпечення поточної життєдіяльності
Старший вік учасників домогосподарства (від 55 років).
стабілізації
та часткове використання резервів
Наявність довгострокових накопичувальних договорів та
функціонування домогосподарства
диверсифікованого портфелю інвестиційних інструментів
Складено авторами.

сурсів тощо). У відповідності до окреслених вікових
особливостей поведінки індивідів до фінансових інструментів формування резервів віднесено майно та інвестиції в золото (злитки, металеві рахунки в золоті). Життєвий цикл індивідів визначає актуальність укладання
накопичувальних договорів страхування життя та пенсійного забезпечення;
— 45—55 років — характеризується певним сформованим рівнем фінансових ресурсів, що визначає можливість домогосподарств до залучення ризикових
фінансових інструментів з метою отримання прибутку.
Зіставлення фінансових уподобань домогосподарств у залежності від вікових особливостей та напрямів реалізації фінансової стратегії домогосподарства дали змогу виділення видів фінансової стратегії домогосподарства за домінуючим напрямом використання доходів з урахування вікових особливостей учасників
домогосподарства (табл. 1).
— стратегія розвитку. Основною метою даного виду
фінансової стратегії є забезпечення поточних потреб та
здійснення спроб формування заощаджень, з огляду на
досить обмежений розмір фінансових ресурсів та неможливість довготермінового вилучення ресурсів зі споживання.
Характерними представниками користувачів даного
виду стратегії є домогосподарства, вік одержувачів доходів яких знаходиться у межах 35 років. Стратегія розвитку є стартовою стратегією розвитку домогосподарства
та повинна на перспективу розвитись у стратегію накопичення або стратегію інвестування. Розвиток домогосподарства за даною стратегією протягом тривалого проміжку часу свідчить про неефективність формування та
використання фінансових ресурсів і негативно впливає на
фінансову стійкість з огляду на відсутність можливостей
щодо здійснення інвестицій та формування резервів;
— стратегія накопичення зорієнтована на формування у домогосподарств резервних фондів фінансових
ресурсів і пов'язана з певною активізацією участі у інвестиційних операціях, в переважній більшості випадків з
залученням фінансових ресурсів, які призначені для
використання у майбутньому на заздалегідь визначений
напрям та інвестовані, в першу чергу, з метою збереженням купівельної спроможності грошових коштів. Потенційними користувачами даного виду стратегії є домогосподарства, середній вік учасників яких коливається
в межах 35—45 років, з огляду на: формування джерел
доходів, сформованих в процесі становлення як учасника фінансової взаємодії; необхідність здійснення накопичень для майбутніх витрат (освіта дітей, власне пенсійне забезпечення тощо) і т. ін.;
— стратегія інвестування використовується з метою
цілеспрямованого отримання прибутку від використання
фінансових ресурсів домогосподарствами. Реалізація
даної фінансової стратегії є досить ризиковою з огляду
на можливість втрати інвестованих заощаджень, з урахуванням існування залежності ризик/доходність, що визначає доцільність її використання за умови формування
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певних резервів функціонування домогосподарства, адже
можливість втрати інвестованих ресурсів впливає на фінансову стійкість домогосподарства. Наявність сформованих
резервів дасть змогу мінімізувати вплив можливих збитків
та забезпечить фінансову стійкість домогосподарства;
— стратегія стабілізації характеризується певним
уповільненням щодо здійснення інвестиційних операцій
та формуванням резервів функціонування домогосподарства. Прикладом реалізації даної стратегії є домогосподарства осіб літнього віку з огляду на зменшення
потенційних доходів від трудових ресурсів, залучення
до використання раніше сформованих договорів пенсійного забезпечення, отримання допомоги від родичів
та дітей. В той же час, стратегія стабілізаціє може використовуватись домогосподарствами з метою забезпечення фінансової стійкості у період кризових процесів
в економіці та забезпечувати базу для вирівнювання
фінансового стану домогосподарства.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Використання запропонованої класифікації фінансових стратегій домогосподарства та схеми співвідношення резервів і накопичень/інвестицій сприяють максимізації взаємодії з контрагентами домогосподарства:
— на державному рівні — врахування при розробці
законодавчих актів щодо пільгового оподаткування доходів, отриманих від інвестиційних операцій з градацією
по віковій структурі платника, формування державної
політики проведення соціального страхування з орієнтацією на вікові особливості залучення домогосподарством інструментів фінансового ринку тощо;
— на рівні господарюючих суб'єктів та фінансових посередників — розробка комплексних "пакетів послуг" для
вікових груп, сегментація ринку та проведення цільової
орієнтації на конкретні фінансові інструменти; формування довгострокової системи взаємодії з контрагентами через градацію фінансових інструментів у відповідності до
уподобань домогосподарств щодо потенційних можливостей у відповідний віковий період і з окресленням можливостей щодо переходу в ту чи іншу фінансову стратегію у
відповідності до зміни економічної кон'юнктури ринку та
показників розвитку економічної ситуації тощо.
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METHODICAL APPROACHES ARE TO FORMING AND ESTIMATION OF EFFECTIVENESS OF PRICE
POLITICS OF ENTERPRISE ON NEW MARKETS

У статті узагальнено теоретико-методичні та прикладні підходи до проблем ціноутворення на продукцію підприємства за сучасних ринкових умов. На основі комплексної оцінки зовнішнього маркетингового середовища і виявлення чинників впливу конкуренції на процес ціноутворення розроблено методичне забезпечення формування цінової політики підприємства на нових ринках і запропоновано заходи підвищення її результативності.
In the article the theoretical, methodical and applied going is generalized near the problems of pricing on the
products of enterprise at modern market conditions. On the basis of complex estimation of marketing environment
and exposure of factors of influence of competition on the process of pricing the methodical providing of forming
of price politics of enterprise is worked out on new markets and the events of increase of her effectiveness offer.
Ключові слова: ціна, цінова політика, чинники ціноутворення, позиціонування, конкурентоспроможність
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Ціна як економічна категорія відіграє важливу роль
в управлінні виробничо-комерційною і збутовою діяльністю підприємства. З одного боку, вона безпосередньо
впливає на фінансово-економічні показники операційної діяльності підприємства, а також на сприйняття
кінцевим споживачем товару, його позиціонування з
огляду пропонованої споживацької цінності та, врешті,
на формування остаточного рішення щодо купівлі товару [4; 8; 1]. З іншого боку, ціна виступає своєрідним
індикатором оцінки якості товару в тих випадках, коли
покупцям складно визначитись з вибором. Отже, перед
тим як остаточно встановити ціни на товари, підприєм-
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ству необхідно виявити і проаналізувати чинники, що
впливатимуть на формування цінової політики, а також
з'ясувати зовнішні обставини і механізм їх впливу, оскільки саме вони можуть обмежувати свободу підприємства при ціноутворенні. До таких чинників можна
віднести: якість, властивості й ціни товарів підприємствконкурентів, тип каналів розподілу, характеристики
кінцевих споживачів і функції ринкових посередників.
Все це впливатиме на встановлення прийнятного діапазону цін для конкретного ринкового сегменту. Цільові
ринки підприємства, його стратегії пропозиції товару і
розподілу визначатимуть надалі стратегії ціноутворення і просування. Відтак, об'єктивною необхідністю для
підприємства при організації роботи з розподілу і збуту виготовленої продукції на нових сегментах чи рин-
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Таблиця 1. Місткість ринку і можливості підприємства
(дані гіпотетичні)
Період
Минулий та
сучасний стан
Перспектива

Потенціал ринку

Попит на ринку

2009-2012 рр.:
5 млн дол. на рік;
2013-2014 рр.:
6 млн дол. на рік.
2015-2016 рр.:
прогнозується
зростання в
середньому на
1,2-1,5% щорічно

2009-2012 рр.:
4,1 млн дол. на рік;
2013-2014 рр.:
4,7 млн дол. на рік
2015-2016 рр.:
прогнозується
зростання в
середньому на
1,0-1,2% щорічно

ках є формування цінової політики, оцінка її результативності та з'ясування того, наскільки вона правильна й
ефективна по відношенню до конкурентних умов ринку. Отримані результати дозволять прийняти управлінські рішення щодо розробки стратегії ціноутворення, вибору типу каналу розподілу і організації роботи з його учасниками, а відтак, дозволять посилити
конкурентні позиції підприємства на ринку і досягти
запланованої результативності.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ, У ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Теоретико-методичні та прикладні аспекти формування цінової політики підприємств висвітлено в працях
багатьох вітчизняних і закордонних науковців. Зокрема потужний теоретичний базис щодо визначення сутності дефініцій "ціна" та "цінова політика", понятійнокатегорійний апарат, цінові стратегії та методичні підходи до ціноутворення висвітлені в працях таких науковців,
як Армстронг Г., Ассель Г., Дойль П., Котлер Ф., Нейгл Т.,
Холден Р., Ламбен Ж.Ж., Багієв Г., Ліпсіц І., Герасименко В., Осипов В., Павленко А., Войчак А., Куденко Н.,
Решетнікова І., Балабанова Л., Гаркавенко С., Окландер М., Тормоса Ю., Корінєв В., Дугіна С., Шкварчук Л.,
Ноздрьова Р., Литвиненко Я., Чорна Л., Ушакова Н.,
Мельник Л. та ін. Проблемам практичної реалізації цінових стратегій і методик ціноутворення на вітчизняних
підприємствах також приділили значну увагу науковці
Чукурна О., Сардак О., Філіпішина Л., Дудяк Р., Бігуль С.,
Карпова Я., Святненко В., Крамаренко Г., Базилюк А.,
Гальчинський А., Єщенко П., Гриценко А. та інші. Також слід відмітити праці таких науковців як Олексюк О.,
Тищенко А., Турило А., Зінченко О., Лігоненко Л., Жучкової Г., Шевченко А., в яких автори акцентують увагу
на питаннях трактування поняття "результативність" і
на науково-методичних аспектах її визначення для забезпечення ефективного управління діяльністю
підприємства. Однак, не зважаючи на значний ступінь

Попит на товари
підприємства
У минулому
підприємство не
виходило на даний
ринок
2015-2016 рр.:
прогнозується у
перший рік
захопити 1,5%
ринку, і у наступні
2 роки планується
збільшити частку
ринку до 3%

розробленості досліджуваної проблеми, досі залишається не вирішеним питання щодо комплексного
методичного забезпечення підвищення результативності цінової політики підприємства на нових сегментах і ринках.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення теоретичних і прикладних підходів до проблем ціноутворення та розробка
методичного забезпечення формування ефективної
цінової політики підприємства і оцінки її результативності на нових ринках.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Конкурентне середовище, що склалось на ринку,
окрім інших чинників суттєво впливає на встановлення
ціни продукції підприємства. Тому для прийняття рішення щодо розробки цінової політики на новому ринку
необхідно, по-перше, з'ясувати характер конкуренції на
ньому, по-друге, оцінити ступінь залежності підприємства від інших бізнес-структур і держави, по-третє, окреслити комплекс цінових і нецінових заходів, що може
використати підприємство і його конкуренти при зміні
кон'юнктури ринку. Для цього необхідно здійснити процедуру дослідження та оцінки привабливості нових
ринків, критеріїв їх вибору та методики співставлення
можливостей підприємства й привабливості ринку. Для
обгрунтованого прийняття рішення щодо виходу на
новий ринок підприємству необхідно:
1) надати коротку інформацію про діяльність на новому ринку (місія, стратегія, цілі, вид діяльності, структура асортименту, цінова політика, основні контрагенти тощо);
2) здійснити дослідження ринку, на якому уже присутня продукція підприємства (позиції і частка), та ринку, на який воно планує вийти зі своєю продукцією, оцінити місткість ринків (табл. 1);

Таблиця 2. Структура споживачів (сегментація ринку в залежності від продукції)
(дані гіпотетичні)

Фактори сегментації
За етапом життєвого циклу
сім’ї:
- Молоді одинаки
- Молода сім’я без дітей
- Молода сім’я з дітьми до
7-ми років
- Зріла сім’я
- Похилі одинаки
За рівнем доходів:
- Високі
- Середні
- Низькі
…
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Ринок, на
якому
представлена
продукція
підприємства

Ринок, на
який планує
вийти
підприємство

15%
20%
30%
30%
5%

20%
20%
35%
20%
5%

50%
40%
10%
…

45%
45%
10%
…
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Таблиця 3. Ринкові частки підприємств-конкурентів на ринку 1 (дані гіпотетичні)
Конкурент
Частка

I
20%

II
17%

III
14%

IV
11%

3) визначити і проаналізувати позиції конкурентів
на новому й існуючому ринку;
4) оцінити можливості виробничо-збутової діяльності підприємства на ринках;
5) визначити основні елементи для позиціонування
продукції і підприємства;
6) проаналізувати структуру споживачів (сегментація) (табл. 2) і доступність ринку.
При розробці позиціонування товару на ринку ціна
використовується як певний сигнал споживачу, інструмент конкуренції, засіб поліпшення фінансових показників, а також виконує інші функції, передбачені маркетинговою стратегією, наприклад надає допомогу в
просуванні товару на ринок.
Загальновідомо, що ринок визначають основні чотири параметри: тип товару, потреба, тип споживачів,
географія. Виходячи з даних параметрів, здійснюється
сегментація за відповідними ознаками. Отже, для визначення типу конкуренції і для надання оцінки впливу
конкуренції на ціноутворення, Шаповалов В.А., пропонує отримати відповіді на наступні питання [5, с. 102—
103]:
1. Скільки на ринку існує підприємств, що виготовляють або продають аналогічну продукцію, розраховану на той же тип споживачів в тому ж географічному
районі?
2. Чи є товари на цьому ринку однорідними за якістю або суттєво різняться?
3. На даному ринку продукція продається приблизно по однаковим цінам або існує значний діапазон цін?
4. Чи використовується ціна як засіб конкурентної
боротьби на цьому ринку?
5. Які підприємства є лідерами при ціноутворенні, а
які орієнтуються на ціни інших підприємств?
6. Чи існують у продукції підприємства товари-замінники на ринку і які на них встановлено ціни?
Отримані та інтерпретовані відповіді дозволять
зробити висновки про тип конкуренції на ринку, про
те, яким чином конкуренція впливає на цінову політику підприємства і які обмеження створює. Це дозволить підприємству встановити ціни для окремого товарного асортименту або номенклатури своїх товарів.
Також підприємство може запропонувати ринку як
товар, так і витратні матеріали до нього, при цьому у
багатьох випадках ціну на сам товар встановлюють з
урахуванням конкуренції, тоді як ціна витратних матеріалів може забезпечити левову частку прибутку
підприємству.
На стратегію ринкового ціноутворення безпосередньо впливають якість товару і його споживчі властивості.
На якісні товари встановлюються високі ціни, що дозволяє позиціонувати їх як престижні (бренди), а також
досягти прийнятної величини фінансових показників. В
іншій ситуації, виробник змушений встановлювати конкурентоздатну ціну, яка дозволила б йому досягти необхідного обсягу продажів. Таким чином, рішення про
ціноутворення повинне грунтуватися на результатах
аналізу ринку і конкуренції, номенклатури товарів,
стратегії управління торговими марками, властивостях
і якісних характеристиках товару, що дозволить визначити ступінь впливу цих чинників на передбачуваний
рівень цін на кожному сегменті чи ринку.
Таблиця 4. Прогнозовані фінансові показники
підприємства (дані гіпотетичні)
Показник
Ринок 1
Ринок 2

26

Валовий прибуток, дол.
1,1 млн
1,5 млн

Рентабельність продажів, %
12
15

V
10%

VI
8%

VII
5%

VIII
5%

IX
5%

X
5%

Наступним кроком є розробка оціночних критеріїв
для дослідження та аналізу конкурентоспроможності
продукції підприємства на кожному з ринків та розробка управлінських рішень щодо забезпечення ефективної діяльності підприємства на них. Для цього необхідно здійснити дослідження можливостей підприємства
на ринках, побудувати матрицю "привабливість ринку
— можливості фірми" та розробити рекомендації щодо
формування маркетингової цінової стратегії підприємства.
Для дослідження потенційних можливостей підприємства на ринках слід використати наступний набір
критеріїв:
1. Здійснити оцінку конкурентоспроможності ціни
підприємства. Ціна, як власне й інші умови продажу, є
одним із чинників конкурентоспроможності товару. Під
конкурентоспроможністю ціни слід розуміти те, як вона
сприяє продажу товару на тлі цін інших підприємств.
У тому випадку, коли на ринку присутні товари одного виду але різного рівня якості, конкурентоспроможність ціни і, відповідно, товару можна оцінити з
допомогою методу паритетів ціни і якості [5, с. 114; 12,
с. 25].
Паритет (співвідношення) якості товару підприємства і товару конкурента на конкретному ринку аналога визначається як:
якість товару підприємства (Яп)
(1).
якість товару конкурента (Як)
Ціновий паритет визначається аналогічно:
ціна товару підприємства (Цп)
ціна товару конкурента (Цк)

(2).

Різниця цих паритетів визначає запас ціни для товару підприємства (ЗЦп):
ЗЦп = (Яп/Як — Цп/Цк) × Цп
(3),
де Яп — якість товару аналізованого підприємства;
Як — якість аналогічного товару підприємства-конкурента;
Цп — ціна товару даного підприємства;
Цк — ціна конкуруючого аналога.
В якості показника якості може виступати будь-яка
конкретна характеристика, що вимірюється натуральними показниками, якщо вона є визначальною для даного товару. Оскільки в більшості випадків товар характеризується декількома властивостями, то в розрахунках доцільно використовувати узагальнюючий коефіцієнт якості [5, с. 114].
2. Дослідити ціни і цінову політику й інші умови цінової і нецінової конкуренції на кожному з ринків (структура витрат на виробництво одиниці продукції, впровадження прогресивних технологій, дешева сировина і робоча сила тощо);
3. Надати оцінку розподілу ринкових часток підприємств-конкурентів на кожному з ринків (табл. 3).
4. Надати оцінку можливих фінансових результатів,
які підприємство може отримати на кожному з ринків
(табл. 4.)
5. Для здійснення остаточного вибору між ринками
необхідно побудувати матрицю "привабливість ринку —
можливості фірми". При цьому слід надати кожному з
розглянутих вище критеріїв коефіцієнт значущості та
запропонувати бальну оцінку. Далі слід розрахувати
середнє балове значення по кожному ринку, зважене
на коефіцієнти значущості. Дані середні величини розраховуються окремо по критеріям привабливості ринку та можливостей підприємства (табл. 5) [7, с. 192—
193]. Така матриця будується для кожного з ринків, на
якому присутнє підприємство і на які планує вийти.
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Таблиця 5. Комплексна оцінка конкурентних позицій підприємства з урахуванням ваги (важливості)
критеріїв на ринку (дані гіпотетичні)

№
з/п
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.
∑
4.
4.1
4.2
4.3

4.4

5.
∑

Найменування позиції

Оцінка привабливості ринку, в балах (М)
Дуже
Дуже
Погано
Середньо
Добре
погано
добре
(25)
(50)
(75)
(0)
(100)

Вага
(G)

M×G

Період, що аналізується (2015-2016рр.)
Привабливість ринку:
Місткість ринку
■
15 1500
Зростання ринку
■
20 1500
Структура споживачів
■
10
500
Діапазон цін
■
10
500
Купівельна спроможність
■
15 1125
Доступність ринку
■
15
750
Інтенсивність конкуренції
■
15 1125
Разом
100 7000
Результат
(Сума (M×G)) / (100×100) = 7000/10000 = 0,7
Відносні конкурентні позиції
підприємства:
Конкурентоспроможність
35 1750
■
продукції підприємства
Ціни та основні умови
30 3000
■
укладання угод
Умов присутності на ринку
20 1000
■
та оцінка розподілу ринкових
часток конкурентів
Ринкова частки та оцінка
15 1500
можливих фінансових
■
результатів, які підприємство
може отримати на ринку
Разом
100 7250
Результат
(Сума (M×G)) / (100×100) = 7250/10000 = 0,725

Далі порівнюються отримані результати, приймається остаточний вибір ринку і розробляється маркетингова стратегія і цінова політика. Також тут доцільно розглянути можливі ситуації, що вимагатимуть перегляду
чи коригування цінової політики підприємства. Основні
причини, що можуть це спричинити наступні: необхідність встановлення ціни товару на новому ринку
чи ціни нового товару; перехід товару в наступну стадію життєвого циклу; зміна елементів позиціонування,
що передбачає корегування ціни товару чи надання знижок; розв'язання цінових війн або реакція на дії конкурентів.
Існує три сценарії дій по відношенню до поточного
рівня цін: збільшення, зменшення або збереження цін
на існуючому рівні. Вибір сценарію залежать від конкурентної ситуації, споживчої цінності товару і стратегії
підприємства. Ситуативний аналіз також припускає оцінку нецінових чинників конкуренції. Покупці можуть
погоджуватись на високу ціну за наявності додаткових
переваг, або навпаки, відмовлятися від певних переваг з
міркувань економії.
До найбільш важливих нецінових чинників можна
віднести: унікальність товару, дефіцитність, зручність
його використання, а також супутній сервіс і гарантійні
зобов'язання. Тут також слід зауважити, що ціна служить і засобом оперативної комунікації із споживачами, відтак, неціновим чинником конкурентоспроможності є ефективна комунікаційна політика, імідж і засоби PR.
Отримані з використанням наведеної вище методики результати дозволять топ-менеджменту надати
оцінку ефективності та результативності маркетингової діяльності й цінової політики підприємства та сформувати відповідну систему управління за результатами.
Результативність, як відмічає Жучкова Г.А., є ступенем реалізації запланованої діяльності і досягнення
цільових результатів [11]. З одного боку, результативність залежить від створення умов і результатів праці
на конкретному підприємстві, а з іншого — від зовніш-
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нього середовища і ситуацій, які визначають кон'юнктуру ринку, що впливатимуть на величину доходу від
реалізованого товару. Отже, результативність характеризується низкою показників міри досягнення встановлених цілей підприємством та є "зовнішнім проявом"
(негативним, позитивним) його діяльності [9]. У більш
широкому розумінні, результативність є мірою точності
управління, яка характеризується досягненням очікуваного стану об'єкта управління, мети управління або
рівнем наближення до неї [10].
При оцінці результативності цінової політики
підприємства правильний вибір критеріїв, у розв'язанні
проблеми стратегічного, тактичного та оперативного
характеру ціноутворення, дасть змогу обгрунтувати управлінські рішення, забезпечити ефективність їх реалізації та здійснити прогнозування стратегічних альтернатив діяльності підприємства на кожному з ринків.
Основні чинники, що впливають на результативність
цінової політики підприємства:
— потенціал підприємства (виробничий, збутовий,
людський, маркетинговий тощо) і потенціал системи
ціноутворення;
— розробка і дотримання чіткого алгоритму ціноутворення;
— збалансованість складових процесу ціноутворення;
— раціональність співвідношення між результативністю виробничо-господарської, маркетингової та
фінансово-економічної діяльності підприємства;
— адаптивність цінової політики до умов ринку.
Таким чином, результативність цінової політики
підприємства можна представити як комплексну оцінку її ефективності, гнучкості (адаптивності) і конкурентоспроможності, а відтак, стійкості економічного та
фінансового розвитку підприємства.
Визначення результативності цінової політики повинно відбуватись за наступним алгоритмом (розроблено на основі [11]):
— відбір показників, що мають бути включені до моделі результативності цінової політики підприємства;
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— структурування системи показників;
— економічна інтерпретація та оцінка тенденцій в
зміні показників (ефективності, гнучкості, цінової конкурентоспроможності);
— моделювання результативності за варіантами.
Отже, результативність цінової політики підприємства пов'язана з досягненням корпоративної мети і цілей
цінової політики за допомогою реалізації чіткого алгоритму ціноутворення, оперативних заходів цінової стратегії та економії виділених на отримання запланованих
результатів ресурсів.
ВИСНОВКИ
Оскільки цінова політика є одним із чинників конкурентоспроможності підприємства, то доцільним є
аналіз не лише цін на конкретні товари, а в першу чергу
комплексна оцінка підходів до ціноутворення з визначенням ступеню впливу чинників ринкового середовища. Основною метою цінової політики підприємства є
забезпечення планових показників результативності
операційної та маркетингової діяльності підприємства
і отримання найвищих прибутків за рахунок реалізації
ефективного співвідношення "споживча цінність товару — витрати на його виробництво і збут". Досягнення
такої мети дозволить підприємству утримати чи покращити існуючі конкурентні позиції на ринку, найбільш
ефективно використати наявні ресурси та створити
підгрунтя для прибуткової роботи в довготерміновій
перспективі.
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CIVIL SOCIETY IN THE MODERN SYSTEM OF SOCIAL AND ECONOMIC RELATIONS

Стаття з'ясовує економічну сутність поняття "громадянське суспільство" та розглядає його вплив на
сучасний стан суспільно-економічних відносин. У роботі доведено, що громадянське суспільство є водночас і результатом, і особливим чинником суспільно-економічного розвитку у сучасних умовах. Аналізуючи низку теоретичних поглядів щодо громадянського суспільства, автор обгрунтовує необхідність
включення даної категорії до постійного кола інтересів сучасної економічної теорії.
The article considers the economic essence of the civil society and analyzes its influence on the modern
social and economic relations. The article argues that civil society is a result of the social and economic
development and at the same time civil society is the special factor of that kind of development. The author
analyzes some theoretical approaches to the civil society and proves a necessity of including the civil society
theory to the main scope of interests of the modern economic science.
Ключові слова: громадянське суспільство, держава, самоорганізація, економічна теорія, суспільно-економічний розвиток.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічна наука за своєю суттю справедливо вважається наукою суспільною, погляд якої спрямовано на
специфічну сторону життя суспільства — економіку.
Іншими словами, економічна наука досліджує, як суспільство господарює, виробляючи блага та задовольняючи свої потреби (у вітчизняній економічній традиції
прийнято послуговуватися у цьому сенсі дуже влучним
терміном "суспільне виробництво"). З часу становлення
економічної науки, спочатку як політичної економії,
об'єктом уваги економістів було саме суспільство, суспільне багатство, суспільне виробництво. Так, А. Сміт
досліджував "багатство народів", "дійсне багатство суспільства", на що постійно вказує у своїй праці; Ж.-Б. Сей
казав, що політична економія є "викладенням законів,
що керують економією людських суспільств"; "суспільне виробництво", а також процес "усуспільнення виробництва" є центральними категоріями праць К. Маркса.
Більш того, соціальна сутність і природа людини визнається не лише соціологами, а й видатними економістами, зокрема, М. Вебером, Т. Вебленом. У К. Поланьї
знаходимо тезу про "незмінність людини як істоти соціальної" та твердження, що "економічна діяльність людини, як правило, цілком підпорядкована загальній системі її соціальних зв'язків" [7, с. 58]. Тобто людину,
людську діяльність неможливо осмислити поза суспільством.
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Однак у ХХ столітті відбулася доволі відчутна зміна
у розумінні завдання, об'єкта та предмета економічних
досліджень. Економіка набуває рис прагматичності, стає
наукою прикладною, втрачає зв'язок із суспільною
філософією своїх попередників і від пошуків глибинної
сутності категорій, процесів і явищ переходить до вироблення практичних порад суб'єктам господарювання
щодо того, яким чином їм вибудовувати оптимальну
лінію поведінки на конкурентному ринку.
Цей стан речей в економічній науці ознаменувався
появою відомого принципу методологічного індивідуалізму, а також поширенням явища під назвою "економічний імперіалізм". Тобто у центрі уваги економістів
опинилася людина, уся внутрішня мотивація якої легко
пояснювалась з позицій економічної раціональності, з
позицій ринкового обміну.
З іншого боку, економічною теорією визнавалося,
що індивіди, як і ринки, не є всесильними і абсолютно
ефективними у своїх діях, саме тому інший полюс прийняття економічних рішень було представлено державою, яка вершить правосуддя, здійснює економічну політику та надає інші необхідні суспільні блага.
Відповідно, для переважної більшості економістів
довгий час вважалося цілком природнім виділення у
складі національних економік двох секторів — приватного (тут і далі курсив наш — Н. С.), представленого
бізнесом і домогосподарствами, і державного, представ-
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леного урядовими структурами, — які активно взаємодіють між собою, мають кожен свої специфічні функції
і завдання. Пригадати хоча б відому схему кругообігу
товарів і ресурсів, яку можна знайти чи не у кожному
підручнику з економічної теорії.
Та чи насправді все відбувається саме так? І чи не
дивним є те, що серед багатьох визначень предмета економічної теорії як суспільної науки саме суспільство
відсутнє?1 Цю ситуацію у економічній науці гарно ілюструє прислів'я: "За деревами лісу не видно". Чому так
сталося? Загалом це легко пояснити. Оскільки економічна теорія є певним відображенням дійсності, то й пояснює і досліджує вона те, що на поверхні. З точки зору
соціальних контактів суспільство першої половини ХХ
століття, коли й відбувалося основне становлення сучасного мейнстріму в економічній науці, не відрізнялося значною інтенсивністю та поширеністю цих контактів
та зв'язків і тому центрами прийняття економічних
рішень були такі одиниці, як індивід, фірма чи держава,
їхня поведінка, відповідно, й становила головний інтерес для економічної теорії.
Проте поширення у ХХ столітті таких соціальноекономічних прав, як право на створення профспілок,
на ведення колективних переговорів з роботодавцями,
становлення і розвиток держави загального добробуту
призвели до початку абсолютно нового етапу у процесі
формування і розвитку суспільної свідомості і, як наслідок, до вищого рівня суспільної інтеграції. Крім того,
бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій другої половини ХХ століття призвів до зламу
у свідомості багатьох учених і подарував науці такі поняття, як "соціальна мережа", "мережеве суспільство",
"соціальний капітал", "соціальна інженерія" тощо. Це
знайшло своє відображення у численних знаменитих
працях таких постатей, як Дж. Гелбрейт, М. Кастельс,
Е. Тоффлер, Ф. Фукуяма, Р. Патнем тощо. У цих працях індивід досліджується у специфічному середовищі,
особливість функціонування якого полягає у високій
мірі взаємозалежності окремих індивідів один від одного, яка, у свою чергу, грунтується на довірі і, таким чином, сприяє утворенню соціальних груп чи мереж, які
діють, керуючись специфічною формою інтересу — груповим чи суспільним — і утворюють іще один особливий сектор поруч із приватним та державним — суспільний чи громадський, а також ще один особливий вид
суб'єкта діяльності, зокрема й економічної, який у літературі останніх років досліджується під назвою "громадянське суспільство" і до якого нині все більше зростає науковий інтерес.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є стисло розглянути основи поняття "громадянське суспільство"; з'ясувати, яку роль
відіграє даний суб'єкт у економічній теорії та практиці
сучасності, і продемонструвати, що дане поняття має
пряме відношення до сучасної економічної теорії.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Парадоксально, але проблема громадянського суспільства на сьогодні вважається новою у економічній
науці. Хоча саме по собі поняття "громадянське суспільство" існує дуже довгий час, має понад тисячолітню історію і зустрічається у працях знаних економістів
та суспільствознавців.
Перші згадки про громадянське суспільство зустрічаються у Аристотеля, який називав його politike
koinonia — політична спільнота. Калькою цього терміну в латинській мові став вираз "societas civilis", який
____________________________________

власне й прийнято перекладати й розуміти як громадянське суспільство, і яке у Аристотеля служило ознакою полісу [4, с.132].
Хоча своїм корінням поняття "громадянське суспільство" сягає античності, його теоретичне розкриття
і практичне застосування повною мірою відноситься до
періоду, коли, починаючи з XVIII століття, знаходимо
його у працях мислителів Нового часу, зокрема, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локка, Т. Гоббса, А.Фергюсона і далі у Ш. Монтеск'є, І. Канта, Г. Гегеля; в рамках класичної політичної економії у А. Сміта, Д. С. Мілля, окремі положення
є також і у К. Маркса, значної уваги йому приділили
М. Вебер, Д. Норт, Дж. Б'юкенен, Й. Шумпетер, К. Поланьї тощо.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Якщо і у Аристотеля, і в епохи античності та середньовіччя поняття "держава" і "суспільство" в цілому ототожнювалися, то у XVIII столітті у вищезгаданих мислителів поняття "суспільство" набуває нового значення, відмінного від поняття "держава", та починає виражати відокремлення публічного (приватного, ринкового) від державного; державі відводиться мінімальна
роль, вона лише забезпечує правові рамки захисту життя, свободи і власності громадян2.
Проте, незважаючи на давню історію поняття "громадянське суспільство", більшість дослідників нині сходиться на тому, що єдиної систематичної теорії громадянського суспільства поки не існує. Причому її не існує
ні у соціологічній, ні у політичній, ні у економічній науці.
Переважна частина досліджень, які ведуться у даній
царині, здійснюються або політологами, які даний тип
суспільства, як правило, ідентифікують із державним
устроєм демократичного типу, що захищає основні права та свободи особистості, завдяки чому суспільство
набуває властивостей цивілізованого чи громадянського; або соціологами, котрі розглядають громадянське
суспільство як сукупність численних форм соціальних
зв'язків, незалежних від державних структур [5, с. 156].
Однак єдиного визначення сутності громадянського
суспільства, розуміння його функцій та складових не
існує. У літературі знаходимо різноманітні трактування даного поняття, а також окремих його сторін.
Так, Дж. Л. Коен і Е. Арато під громадянським суспільством розуміють сферу соціальної інтеракції між
економікою і державою, яка складається, у першу чергу, із сфер найближчого спілкування (зокрема, сім'ї),
об'єднань (зокрема, добровільних), соціальних рухів
і різноманітних форм публічної комунікації [4, с. 7].
Д. Дж. Грін додає, що таке суспільство — це сфера "дій
спільно", які здійснюються добровільно і у той же час
визначаються почуттям обов'язку щодо інших людей і
соціальної системи, на яку спирається свобода [2, с. 19].
Згідно з Д. Нортом громадянське суспільство включає в себе широкий спектр незалежних від держави
організацій [6, с. 207].
За Ф. Шамхаловим, даний тип суспільства являє собою систему забезпечення життєдіяльності соціальної,
соціокультурної і духовної сфер, їх відтворення і передачі їх цінностей з покоління в покоління. Це система
самостійних і незалежних від держави суспільних інститутів і відносин, до завдань яких належить забезпечення умов для самореалізації окремих індивідів і колективів, задоволення приватних індивідуальних чи колективних інтересів і потреб [11, с. 41].
Ю.Г. Павленко виділяє у складі сучасного погляду
на громадянське суспільство організаційну та комунікаційну сторони. З організаційної точки зору грома-

1
Переважно у економічній теорії мейнстріму предметом вивчення вважається поведінка людини в умовах обмежених ресурсів,
у вітчизняній традиції вивчення економічної теорії предмет дослідження зазвичай визначають як відносини між людьми у процесі
виробництва та використання благ.
2
Хоча, як зазначають Дж. Коен і Е. Арато, ототожнення держави і громадянського суспільства зберігається подекуди в англоамериканській літературі аж до наших днів [4, с. 136].
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дянське суспільство розглядається як певний тип організації чи самоорганізації, що існує завдяки наявним
формальним та неформальним інститутам, процедурам
та відносинам, до складу яких входять, по-перше, гарантовані конституцією громадянські права і свободи,
включаючи свободу підприємницької діяльності; подруге, так званий публічний простір, де громадяни можуть впливати на державу і де формується суспільна
думка; і, по-третє, мережі добровільних об'єднань,
спілок, організацій, які виконують різноманітні соціальні функції, наприклад, освітні. До комунікаційного
аспекту громадянського суспільства Ю.Г. Павленко
відносить соціальні відносини і форми комунікації між
громадянами, які утворюють так званий соціальний
простір [3, с. 375—376].
Цікаво, що, розглядаючи громадянське суспільство,
як політологи, так і соціологи намагаються представити
його відокремленим і від держави, і від економіки.
Т. Парсонс навіть вводить поняття "соцієтальне суспільство" чи "соцієтальна сфера" , яка є відмінною від економіки, від державного устрою і навіть від культурної
сфери [4, с. 180].
У економічній літературі дане питання не розглядається настільки активно, наскільки сьогодні того вимагає реальна ситуація. За словами Ф. Фукуями, "хоча
господарська діяльність нерозривно пов'язана із соціальними і політичними процесами, існує хибна тенденція, яка заохочується сучасною економічною думкою, і
за якою економіка розглядається як самостійна сфера,
керована своїми особливими законами і відокремлена від
інших сторін життя соціуму. У такому світлі економіка
постає деяким ізольованим простором, у якому люди
збираються разом лише для того, щоб задовольнити егоїстичні потреби і бажання, а вже потім повернутися до
свого "справжнього" життя у суспільстві. Але насправді
це не так, оскільки у будь-якому сучасному суспільстві
економіка являє собою одну з найбільш базових і постійно змінюваних сфер людського спілкування" [10, с. 19].
Таким чином, очевидною є необхідність введення до
економічного аналізу категорії "громадянське суспільство", яку важливо відрізняти від суспільства "взагалі".
На наш погляд, громадянське суспільство являє собою
форму суспільного розвитку, яка виникає у особливих
умовах і характеризується низкою ознак. До цих ознак
можна віднести, по-перше, високу схильність до самоорганізації з метою досягнення певних цілей, що призводить до утворення великої кількості добровільних
громадських (недержавних) об'єднань; по-друге, високу інтенсивність соціальної комунікації, яка обумовлена першою ознакою, і у той же час продукує значний
обсяг соціального капіталу і є джерелом високого рівня
суспільної відповідальності. Умовою необхідною і достатньою для формування такого виду суспільства є свобода в широкому розумінні даного поняття, яке включає свободу особисту, свободу політичну, свободу інтелектуальну, свободу підприємництва.
Саме тому, на наш погляд, особливо у сучасних умовах інтенсифікації інформаційних потоків та розширення доступу до них майже для усіх соціальних груп завдяки посиленню комунікаційних зв'язків, можливо і необхідно представити загальну конфігурацію соціальноекономічної структури суспільства у вигляді тричленної моделі діалектичного взаємозв'язку, взаємопроникнення та взаємозалежності виду: "суспільство — економіка — держава".
Слід зазначити, що ряд учених-соціологів та політологів, зокрема вже згаданий Т. Парсонс, А. Грамши
тощо, намагалися сформулювати схоже бачення соціальної структури. Однак, якщо Парсонс бачив загрозу
громадянському суспільству як з боку держави, так і з
боку капіталістичної економіки [4, с. 190], то Грамши,
із свого боку, припускав витіснення державного контролю із суспільного життя і подальше відмирання держави [4, с. 218].

www.economy.in.ua

У нашому розумінні даної моделі усі її компоненти
є одночасно і відносно автономними, і у той же час значною мірою залежними від стану розвитку, траєкторії
руху інших елементів, що, відповідно, вказує на те, що
даний вид зв'язку являє собою органічну єдність, стійку
систему, в рамках якої і відбувається соціально-економічний розвиток суспільства. На різних етапах історичного розвитку може спостерігатися домінування одного із елементів системи. Так, у період становлення ринкової економіки домінуючим типом відносин були економічні відносини із переважанням приватного економічного інтересу; а, наприклад, друга половина ХХ століття у Європі характеризується посиленням впливу
держави на суспільно-економічні процеси.
Сьогодні у даній системі чільне місце займає саме
громадянське суспільство, воно ж об'єктивно посилює
свою позицію і роль у суспільно-економічному розвитку. Це пояснюється і вищезгаданими процесами, які
обумовлені науково-технічним прогресом, і також процесами, які відбуваються всередині самого суспільства і
які призводять до "визрівання" саме громадянського
суспільства в рамках суспільства взагалі. Цими внутрішніми процесами, які, наголосимо, неможливі за відсутності свободи, є зростання рівня особистої освіченості,
мобільності та відповідальності, які в сукупності породжують усвідомлення індивідом власної причетності до
формування середовища його перебування, усвідомлення потреби удосконалення цього середовища шляхом
кооперування із подібними індивідами через неможливість реалізації такої мети поодинці, що у свою чергу
сприяє підвищенню рівня довіри у даній спільноті і, як
наслідок, збільшує ефективність суспільної взаємодії.
Будучи суспільством з високим ступенем самоорганізації та з високою ефективністю внутрішньої комунікації, громадянське суспільство здатне у стислі терміни мобілізовуватися для реалізації цілей та завдань власного розвитку. Досягнення цих цілей неможливе поза
згаданою тричленною моделлю зв'язків. Причому виключно за умови взаємодії усіх її ланок досягається такий баланс, який здатний забезпечити гармонійний розвиток усіх елементів системи і видозмінити згаданий
трикутник взаємозвязків виду: "суспільство — економіка — держава", на систему взаємозв'язків виду: "громадянське суспільство — ринкова економіка — правова
держава". І що особливо важливо, саме громадянське
суспільство є ключовим чинником такої трансформації,
оскільки є найбільш ефективним з точки зору виявлення і вирішення насамперед соціальних проблем.
На перший погляд, зовні цілі держави, економіки і
суспільства не збігаються, більш того, вони у певних випадках суттєво суперечать одне одному. Наприклад, головною метою індивідуального підприємця є максимізація прибутку, тобто реалізація приватного інтересу у
чистому вигляді; щодо держави, то головною її метою є
забезпечення соціально-політичної та економічної стабільності, тут маємо справу із яскраво вираженим суспільним інтересом. У даному випадку за наявності очевидних суперечностей саме громадянське суспільство,
будучи і для економіки, і для держави середовищем існування і функціонування, сприяє гармонізації відносин
між приватним бізнесом і державною політикою, визначаючи оптимальну структуру суспільних потреб і
сприяючи взаємній реалізації інтересів усіх трьох сторін.
Як було уже зазначено, відносини між громадянським
суспільством, економікою і державою є відносинами взаємного впливу, залежності і проникнення. Відносини у
кожній парі суб'єктів (суспільство — економіка, суспільство — держава, економіка — держава) є водночас і економічними, і соціальними, і правовими. Кожен елемент
даної тричленної моделі функціонує і розвивається під
впливом численних і економічних, і державних, і суспільних регуляторів. Однак ключовим моментом є те, що характер цих регуляторів визначається якістю громадянського суспільства у конкретній країні. Саме якість, розви-
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неність громадянського суспільства і його інститутів багато в чому визначають рівень розвитку економічних відносин і зрештою ефективність економіки в цілому.
Хоча з іншого боку, як зауважує Ю. Павленко, високі стандарти у таких економічних параметрах, як
мінімальний рівень доходів у суспільстві; доступність
освіти, медичних послуг, досягнень культури; показники розподілу доходів населення; дієвість антимонопольної політики; захист інтересів споживача. дрібного і середнього підприємця і працівника в цілому, у свою чергу значною мірою визначають якість громадянського
суспільства [3, с. 363].
Важливою рисою сьогодення також є відчутний перерозподіл влади як економічної, так і політичної. Якщо
зміщення центрів влади від політичних акторів (держави, уряди) до економічних (великий бізнес, мультинаціональні корпорації) відбувалось загалом ще з початку і
особливо з середини ХХ століття, то сьогодні ми стаємо
свідками того, як значного політичного і економічного
впливу набувають такі інститути громадянського суспільства, як різного роду добровільні неурядові та некомерційні організації громадян. "Багата та різноманітна
мережа груп і організацій контролює як дії уряду, так і
умови, у яких індивідуальні цінності — терпимість,
співчуття, громадянськість — можуть бути виховані" [6,
с. 48]. У своїй останній праці "Насилля і соціальні порядки" Д. Норт у співавторстві із Дж. Уоллісом та Б. Вайнгастом, досліджуючи логіку суспільного руху у напрямі
соціально-економічної моделі, яку він називає "соціальним порядком відкритого доступу", і яка грунтується на
засадах економічного розвитку і демократії, менше
страждає від негативного зростання, характеризується
верховенством права, захистом прав власності, справедливістю та рівністю, наполягає на тому, що неодмінною
рисою такої моделі є "сильне і динамічне громадянське
суспільство з великим числом організацій" [6, с. 54].
ВИСНОВОК
У ХІХ столітті "Рікардо і Гегель, рухаючись з протилежних сторін, відкрили існування суспільства, яке не
підкоряється законам держави, а, навпаки, підкорює її
власним законам" — це теза К. Поланьї висловлена у 1944
році у праці "Велика трансформація" [7, с. 127]. І суспільний розвиток другої половини ХХ століття яскраво
свідчить, що економічній науці слід в черговий раз відкрити для себе суспільство. Але не суспільство взагалі, а як
історичний феномен під назвою громадянське суспільство, яке формується під впливом як внутрішніх умов, так
і зовнішніх чинників, і здатне чинити вражаючий вплив
на суспільно-економічний розвиток в цілому. Загалом,
підсумовуючи, можна стверджувати, що, дійсно, теорія
громадянського суспільства, особливо у економічній
науці, вимагає більш глибоких досліджень. Сьогоднішній
стан цієї теорії пояснюється очевидними методологічними проблемами, які на сьогодні ще не подолано, оскільки "мови" економістів, соціологів та політологів, їхні методології значною мірою відрізняються, а як підкреслював Д. Норт, "усяке пояснення масштабних суспільних
змін містить у собі елементи економічної теорії, політології і теорії соціальної поведінки" [6, с. 32]. Теорія громадянського суспільства вимагає комплексного міждисциплінарного підходу, з урахуванням досягнень як економічної теорії, так соціології та політології.
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THE APPLICATION OF THE THEORY OF REGULAR NETWORKS WHEN PLANNING ACTIVITIES
OF ENTERPRISES

Проведений аналіз можливості використання теорії регулярних мереж при плануванні діяльності
підприємств, зокрема в процесі оперативного контролю наявності товарно-матеріальних запасів. Розглянуто можливості використання буфера у системі "Виробництво-споживання". Розроблено метод визначення оптимального обсягу партії товарно-матеріальних запасів з урахуванням правила-продукції, що
пропонується впровадити в систему "Виробництво-споживання".
The analysis of the possibility of using the theory of regular networks when planning activities of enterprises,
in particular in operational control of presence inventory. Consider the use of a buffer in the system of "Productionconsumption". The method of determining the optimal lot size inventory with accounting rules-product that is
proposed to introduce the system of "Production-consumption".
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Реалізація цілей планування діяльності сучасного виробництва залежить від раціональності систем підтримки
прийняття рішень, що є основою та інформаційною базою
системи генерування різноманітних варіантів вирішення
задач планування виробництва, виконання певних операцій,
тактичних завдань, стратегічних планів та оцінки їх ефективності. Це спонукає до необхідності створення такої семантичної моделі, що обумовлює визначення конкретних
схем-підсистем за допомогою яких підприємство представляється як інтегрована виробнича система. Розглянемо деякі
науково-практичні можливості до їх проектування та впровадження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Важливим та ключовим моментом у вирішенні цієї задачі, на нашу думку, може бути комплексна концепція розвитку експертних підтримуючих систем засобами аналізу і
проектування інформаційних систем та осередків, що сприяють підвищенню раціональності обгрунтування управлінських рішень.
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У цьому зв'язку доцільно звернути увагу на важливість для сучасного промислового підприємства використання гнучких виробничих систем (ГВС), які мають
бути системами, що забезпечують підтримку прийняття
рішень та спроможними пристосовуватися в реальному
масштабі часу до змін у виробництві, плануванні, конструкції виробів, використанні робочих місць, технологічних маршрутів тощо. Ціль ГВС полягає в зберіганні загальної раціональної операційної конфігурації, що включає всі необхідні функції від проектування виробу до
складання остаточного продукту "у ширину" і від планування бізнесу та управління до цехових операцій "у глибину".
В усіх випадках реалізація цих цілей залежить від систем підтримки прийняття рішень, які залежать від можності
інформаційної системи підтримувати адекватну інформацію
для моделювання рішень на підприємстві в тому виді, у якому вона існує з метою генерування сценаріїв (перегляд на
всіх рівнях), зокрема, у плануванні продукту, моделюванні
альтернатив, реалізації обраної альтернативи і представляти моментальні "знімки" функціонування підприємства і
його ефективності. В цьому зв'язку комплексна концепція
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розвитку систем підтримки прийняття рішень веде до створення системи економіко-математичних моделей, за якими
підприємство представляється як інтегрована інформаційна система.
Виробничі одиниці на цій картині є просто об'єктами з
входом і виходом, які забезпечують вхід в інформаційну,
моделюючу систему, що інформує про функціонування окремих виробничих одиниць і про їх відмови. Такі системи
підтримки прийняття рішень можуть бути не завжди надійними з точки зору забезпечення достовірності інформації,
що ускладнює аналіз операцій у системі менеджменту. В
ситуаціях, що не є добре структурованими, тобто потребують судження людини при обгрунтуванні альтернатив, незалежно від того як вона ставиться до раціональної роботи
підприємства чи до виняткових умов, людське втручання
буде доцільним для здійснення управління роботою виробничих одиниць або інформаційною системою в загалі.
Виробнича система управляється відповідно вхідних
впливів, що надходять із ринку у формі прямих вимог на продукцію, ринкових умов і зворотних зв'язків за виробництвом з різноманіттям інформаційних перспектив. У широкому плані всі види діяльності, що реалізуються в цій системі,
можуть бути класифіковані як менеджмент (включаючи
стратегічне планування), проектування, планування виробництва і виробничих операцій. Для узгодженої роботи виробничої системи необхідно організувати проходження
інформаційних потоків з одного рівня на інший тощо.
Аналіз вищевказаних цілей, компонент і структур ГВС
виявляє різноманіття вимог до інформації, що відрізняються складністю обробки, локальною пам'яттю, типом інтерфейсу і характеристиками реагування. Інформаційні вимоги деяких із цих видів діяльності можуть бути агреговані в
інформаційну підсистему, або, навпаки, інформаційні вимоги по одному виду діяльності можуть бути розподілені по
декільком інформаційним підсистемам. Такі окремі підсистеми можна назвати інформаційними осередками, функціонування яких будуть забезпечувати певні "правила-продукції" [1].
Мотивація до моделювання конструкції інформаційної
системи з'являється через наступні дві обставини:
— більшість відмов систем можуть бути пояснені комунікаційними бар'єрами між конструкторами і користувачами;
— мало аналітиків з інформаційних систем явно цікавляться практичними рішеннями, які б підтримували потоки
інформації, і більшість просто зосереджують свою увагу на
аналізі існуючих повідомлень і потоків даних.
Інформаційні осередки можуть пом'якшувати проблеми аналізу і проектування систем через:
— створення структур, що допомагають ідентифікувати необхідну інформацію для успішної роботи ГВС;
— ідентифікацію й оцінку управлінських систем;
— визначення рівнів ієрархії системи;
— ідентифікацію різноманітних підсистем на кожному
рівні і специфікацію їхніх компонент;
— систем підтримки прийняття рішень при участі користувача в аналізі функціонування виробничо-економічної
системи і процесі проектування використовуючи структуру інформаційного осередку як інструмент для аналізу.
Використовуючи цю структуру, конструктор інформаційної системи може побудувати одну або систему моделей, що дозволяють описати вимоги інформаційної системи для заданого середовища ГВС. Наступний бажаний крок
удосконалення цих моделей з наміром одержати адекватні
системи виробничо-економічних систем. Така ціль може
бути досягнута, якщо є можливості для експериментування зі створеними моделями. Ці можливості включають дворівневу систему моделювання. Перший рівень використовується для того, щоб сконструювати модель, а другий щоб
її досліджувати, зібрати дані про функціонування і виміряти її ефективність. Значення показників ефективності використовуються потім для визначення, як варто перебудувати або модифікувати модель, щоб нова модель була кращим представленням і більш підходила для вивчення вимог
інформаційної системи. Нова модель може бути використана потім для подальшого експериментування.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

У розподіленій системі підтримки прийняття рішень
існують осередки, які виконують функції, що синхронізуються один з одним при необхідності. Тоді загальна картина, що виникає, зображує мережу інформаційних осередків
(правил-продукцій), взаємозалежних один з одним через
потоки інформації, що діють таким чином, щоб задовольняти цілям гнучкого виробництва.
На основі проведених досліджень, а також використовуючи накопичений досвід у даній області [2; 3; 4; 5; 6], нами
пропонується використати формальний апарат представлення продукціонних знань, що, з одного боку, був би теоретично вичерпним, а, з іншого — мав високу потужність
для даного класу задач та одночасно характеризувався простотою практичної реалізації.
Таким засобом, на нашу думку, як і багатьох інших авторів досліджень у цій області, може служити математичний апарат мереж Петрі, що дає можливість представлення
розширеними мережами Петрі структур моделей виробничо-економічної діяльності на основі класифікації типів його
дій.
Мережі Петрі дозволяють моделювати паралелізм у
спрацьовуванні "правил-продукцій", формувати оцінні характеристики, що надаються процесу, не накладають обмежень на вихідну експертну інформацію, надають можливості
розширення баз знань. У той же час мережі Петрі характеризуються наочністю і простотою сприйняття, що робить
їх зручними для опису і реалізації у виді програмного продукту. Крім цього, мережі Петрі адекватно описують причинно-наслідкові залежності в структурі процесів функціонування складних систем.
Можливо декілька шляхів практичного застосування
мереж Петрі при проектуванні й аналізі систем. Спочатку
для системи будується модель у виді мережі Петрі, потім
модель аналізується. Оцінка системи, яка є результатом
аналізу, призведе, як очікується, до кращої системи. Отже,
актуальними є дослідження в сфері систем підтримки прийняття рішень спрямовані на вдосконалення і розробку нових методів моделювання й аналізу складних систем мережами Петрі.
Розглянемо основні формальні визначення та поняття,
що використовуються в аналізі систем і їх моделей та є необхідними для їх правильного розуміння.
Мережа Петрі є формалізованим інструментарієм
дослідження структури і динаміки поведінки складних систем, який дозволяє моделювати причинно-наслідкові зв'язки їх окремих компонент, що мають складні взаємозв'язки.
Базова (основна) модель мережі Петрі складається з чотирьох ключових (головних) елементів: множини позицій Р,
множини переходів Т, вхідної функції І і вихідної функції
О. Вхідна і вихідна функції характеризують взаємозв'язки
з переходами і позиціями. Вхідна функція І відображає перехід tj у множину позицій I(tj), які називають вхідними позиціями переходу. Вихідна функція O відображає перехід tj
у множину позицій O(tj), які називаються вихідними позиціями переходу.
У загальноприйнятому підході при використанні теорії
мереж Петрі як інструментарію моделювання систем формалізована структура мережі Петрі визначається її позиціями, переходами, вхідною і вихідною функціями [4].
Мережа Петрі є сукупністю:
(1),
C = {P, T, I, O}
де P = { p1 , p 2 ,..., p n } — кінцева множина позицій ( n ≥ 0 );
T = {t1 , t 2 ,..., t m } — кінцева множина переходів ( m

≥ 0 );

I : T → P ∞ — відображення із переходів у комплекти позицій (вхідна функція);
O : T → P ∞ — відображення з переходів у комплекти позицій (вихідна функція). При цьому множини позицій і переходів не перетинаються: P I T = ∅ .
Потужність множини P є число n, а потужність множини T є число m. Певний елемент множини P позначається
МЕТА СТАТТІ
символом p , i = 1,…,n, а відповідний елемент множини T
Метою статті є аналіз можливості використання теорії символом t ,i j = 1,…,n.
j
регулярних мереж при плануванні діяльності підприємств,
Позиція pi, є вхідною позицією переходу tj у тому визокрема в процесі оперативного контролю наявності товарпадку, якщо pi ∈ I(t j ) , а вихідною, якщо p i ∈ O( t j ). Входи і
но-матеріальних запасів.
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Рис. 1. МережаРис
Петрі, що реалізує формулу для визначення комплексних рейтингових оцінок

виходи переходів є комплектами позицій. Комплект — це
узагальнення множини, у який багаторазово включені одні
й ті ж елементи (тиражовані елементи). Використання комплектів, а не множин для входів і виходів переходу дозволяє певній позиції бути кратним входом або кратним виходом переходу. Кратність вхідної позиції pi для переходу
t j є число появи позиції у вхідному комплекті переходу
# ( p i , I( t j )) . Аналогічно кратність вихідної позиції pi , для
переходу t j є число появ позиції у вихідному комплекті
переходу # (p i , O( t j )) . Якщо вхідна і вихідна функції є множинами (а не комплектами), то кратність кожної позиції є
або 0, або 1.
Для ілюстрації та розширення понять теорії мереж
Петрі доволі зручним є їх графічне представлення. Теоретико-графічним представленням мережі Петрі є орієнтований граф, що відображає дві множини: сукупностей позицій
та переходів (рис. 1).
Вище було зазначено, що структура мережі Петрі включає сукупність позицій і переходів. Відповідно до цього граф
мережі Петрі включає два типа графічних об'єктів: коло —
позиція і планка — перехід.
Орієнтовані дуги (стрілки) з'єднують позиції і переходи. При цьому деякі дуги мереженої моделі спрямовані від
позицій до переходів, а інші від переходів до позицій. Дуга
такої формалізованої моделі причинно-наслідкових зв'язків
спрямована від pi до переходу t j, визначає позицію, що є
входом переходу. Кратні входи в перехід указуються кратними дугами з вхідних позицій у перехід. Вихідна позиція
вказується дугою від переходу до позиції. Кратні виходи також подані кратними дугами.
Отже, надалі будемо вважати, що графічне представлення мережі Петрі є орієнтованим графом, який характеризується своїми певними особливостями, які в процесі вивчення та дослідження можна буде розвивати.
Мережа Петрі є мультиграф, тому що він припускає
існування кратних дуг від однієї вершини графа до іншої.
Варто додати, що дуги є важливими елементами при моделюванні системи підтримки прийняття рішень, тому їх спрямування, і визначає цей орієнтований мультиграф. Вже визначено, що вершини графа можна розділити на дві підмножини (позиції і переходи) таким чином, що кожна дуга буде
системним елементом підтримки прийняття рішення спрямованим від елемента однієї множини (позицій або переходів) до елемента іншої множини (переходів або позицій).
Охарактеризувавши зазначені властивості такої графічної
моделі, надалі для прощення теоретико-методологічних тлумачень будемо називати його просто графом мережі Петрі.
Маркірування мереж Петрі є потужним інструментом, що
значно розширює їх можливості при моделюванні систем.
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Маркірування (µ) присвоєння фішок позиціям мережі
Петрі. Фішка — це вдосконалення формалізованого поняття мереж Петрі (подібне позиціям і переходам). Фішки присвоюються (можна вважати, що вони належать) позиціям.
Кількість і положення фішок при функціонуванні мережі
Петрі можуть змінюватися. Вони використовуються для
визначення виконання (моделювання) певних операцій мережею Петрі.
На графі мережі Петрі фішки зображуються маленькою точкою в кружечку, який представляє позицію мережі Петрі. При необхідності (якщо фішок багато) кількість фішок у позиціях можна вказувати цифрами.
Мережа Петрі функціонує за допомогою запусків
(спрацьовування) переходів. Перехід запускається видаленням фішок із його вхідних позицій і утворенням
нових фішок, що вміщуються в його вихідні позиції.
Функціонування мережі Петрі забезпечується управлінням кількістю і розподілом фішок у мережі. Фішки
знаходяться в кружечках — умовах моделі, що задає
можливі варіанти управління запусками переходів мережі.
Перехід може запускатися тільки в тому випадку, коли
він дозволений. Перехід називається дозволеним, якщо
кожна з його вхідних позицій має число фішок принаймні
рівне числу дуг із позиції у цей перехід. Кратні фішки необхідні для кратних вхідних дуг. Фішки у вхідній позиції,
які дозволяють перехід, називаються його фішками, що дозволяють його запуск.
Перехід запускається видаленням усіх фішок, що дозволяють його запуск із його вхідних позицій і наступним
поміщенням у кожну з його вихідних позицій по одній фішці
для кожної дуги. Кратні фішки утворюються для кратних
вихідних дуг. Запуск переходу змінює маркірування µ мережі Петрі на нове маркірування µ'.
Запуски можуть здійснюватися доти, доки існує хоча б
один дозволений перехід. Якщо не залишиться жодного дозволеного переходу, функціонування мережі Петрі припиняється.
Стан мережі Петрі визначається її маркіруванням. Будьякий запуск переходу змінює стан мережі Петрі шляхом
зміни маркірування мережі.
Важливим підходом у моделюванні систем мережами
Петрі є так звані "розширення", зокрема, введення в граф
моделі стримуючих дуг, які допускають перевірку на нульове
маркірування [4; 6].
Звичайно, в моделях систем підтримки прийняття
рішень, на нашу думку, необхідно застосовувати цю розширену функцію, яка дозволить раціонально формувати вузли обчислення і прийняття рішення, що виконують логічні
операції. При цьому застосування стримуючих дуг змінює
правило запуску переходу.
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вою властивістю є зберігання. Для цього необхідно показати, що фішки, які представляють ресурси, ніколи не створюються і не знищуються. Найпростіший засіб — це реалізувати — задовольнити вимогу, щоб загальне число фішок
у мережі залишалося постійним.
Мережа Петрі C = {P, T, I, O} з початковим маркіруванням µ, називається мережею, яка строго зберігає, якщо для
усіх µ / ∈ R(C, µ) :

В
p1

t1

p2

t2

•

Рис. 2. Фрагмент мережі, що демонструє властивості:
обмеженість, безпеку, точне зберігання

Безпека є однією з найважливіших властивостей мережі
Петрі, що використовується при моделюванні різного роду
реальних систем. Позиція мережі Петрі є безпечною, якщо
число фішок у ній ніколи не перевищує 1. Мережа Петрі
безпечна, якщо безпечні всі позиції мережі. Якщо інтерпретувати мережі як умови і події, маркірування кожної позиції повинне бути безпечне.
Якщо позиція не є кратною вхідній або кратною вихідній
для переходу, її можна зробити безпечною. До позиції pi,
яку необхідно зробити безпечною, добавляється нова позиція p'. Переходи, в яких pi використовується у якості
вхідної або вихідної позиції, модифікуються у такий спосіб:
Якщо p i ∈ I( t j ) і p i ∉ O( t j ), тоді добавити p / до O( t j ).
i
Якщо p i ∈ O( t j )і p i ∉ I( t j ) , тоді добавити pi/ до I( t j ) .
Зауважимо, що така примусова безпека можлива тільки
для позицій, які у початковому маркіруванні є безпечними
та вхідна і вихідна кратність яких дорівнює 0 або 1 для всіх
переходів. Позиція, що має для деякого переходу вихідну
кратність 2, буде одержувати при його запуску дві фішки і,
отже, не може бути безпечною.
Безпека — це окремий випадок більш загальної властивості обмеженості. Безпека дозволяє реалізувати позицію
тригером, але в більш загальному випадку можна використовувати лічильник. Проте будь-який апаратно реалізований лічильник обмежений за максимальним числом, яке він
може представити. Позиція є k -безпечною або k -обмеженою, якщо кількість фішок у ній не може перевищувати ціле
число k .
Позиція називається обмеженою, якщо вона k -безпечною для деякого k , а мережа Петрі обмежена, якщо усі її
позиції обмежені. Обмежену мережу Петрі можна реалізувати апаратно, тоді як мережу Петрі з необмеженими
позиціями в загальному випадку реалізувати апаратно не
можна.
Особливістю властивості зберігання є можливість використовувати Мережі Петрі для моделювання систем управління ресурсами. Наприклад, мережа Петрі може моделювати замовлення і розподіл ресурсів. У цих моделях деякі
фішки можуть представляти ресурси.
Отже, для мереж Петрі такого типу крім інших важли-
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Рис. 3. Фрагмент мережі Петрі, що позбавлена
властивості зберігання
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∑
pi ∈P

µ / ( pi ) =

∑ µ ( pi )
pi ∈P

(2).

Строге зберігання — це дуже жорстке обмеження. Наприклад, із нього слідує, що число входів у кожний перехід
повинно рівнятися числу виходів, I( t j ) = O ( t j ) . Якби це
було не так, запуск переходу змінив би число фішок у мережі.
Отже, мережа Петрі повинна зберігати ресурси, які вона
моделює. Проте взаємно однозначної відповідності між
фішками і ресурсами немає. Фішка може представляти й
один програмний лічильник або будь-який інший елемент і
може представляти декілька ресурсів відразу. В іншому випадку фішка пізніше використовується для створення кратних фішок (по одній на ресурс) шляхом запуску переходу з
більшим числом виходів, чим входів.
У загальному випадку варто визначити зважування
фішок. Зважена сума для всіх досяжних маркірувань повинна бути постійною. Фішкам, які не є важливими, можна присвоїти вагу 0, іншим фішкам, відповідно, присвоїти ваги 1,
2, 3, … (будь-яке інше ціле). Припустиме раціональне зважування, оскільки для визначення цілого таке зважування
можна помножити на загальне кратне. Ірраціональне зважування не представляється необхідним.
Оскільки фішка визначається її позицією в мережі, то
всі фішки в позиції нерозрізнені. Отже, зважування застосовується до кожної позиції мережі. Вектор зважування
w = (w1, w 2 ,..., w n ) визначає вагу w i для кожної позиції
pi ∈ P .
Якщо розглянути окремо елементарний фрагмент моделювання виробництва продукції мережею Петрі, що представлена на рисунку 2 (блок "Виробництво продукції"), то
навіть поверховий аналіз вказує на наступні властивості цієї
мережі: обмеженість, безпеку, строге зберігання. На рисунку 2 умовами моделі є: р1 — очікування на дозвіл розпочати
виробництво продукції; р2 — процес виробництва продукції,
а подіями: t1 — команда "почати процес виробництва продукції"; t2 — команда "завершити процес виробництва продукції".
Продемонструємо зміну властивостей мережі при об'єднанні в процесі моделювання двох взаємозалежних ланок:
"Виробництво" і "Споживання", представлених елементарними мережами (рис. 2), які як окремі об'єкти мали властивості: обмеженість, безпеку, строге зберігання в одну модель — система "Виробництво-споживання" (рис. 3, де ПС
процес споживання). На рисунку 3 умовами моделі мережі
Петрі є: p1 — очікування на дозвіл розпочати виробництво
продукції; p2 — процес виробництва продукції; p3 існуюча
потреба в продукції; p4 процес споживання продукції, а
подіями: t1 — команда "почати процес виробництва продукції"; t2 — команда "завершити процес виробництва продукції"; t3 команда "розпочати процес споживання продукції"; t4 команда "завершити процес споживання продукції".
Як бачимо, утворена мережа позбавлена властивості
зберігання. Разом з тим, особливих наявних ускладнень і
проблем щодо сутності самого процесу моделювання не
виникло.
Розглянемо систему, що включає два різноманітних ресурси q і r та два процеси a і b. Якщо обидва процеси потребують обидва ресурси, то їм необхідно буде їх спільно використовувати. Для виконання цього будемо вважати, що
кожний процес здійснює замовлення на ресурс, а потім
звільняє його. Тепер припустимо, що процес a спочатку
потребує ресурс q, потім ресурс r і, нарешті, звільняє і q, і r.
Процес b функціонує аналогічно, але спочатку замовляє r,
а потім q. Проте може виникнути ситуація, коли процес a
використовує ресурс q, і бажає отримати ресурс r, а процес
b використовує ресурс r, і бажає отримати ресурс q. Система заблокована і жоден із процесів функціонувати не може.
Тупик у мережі Петрі — це перехід (або множина переходів), що не можуть бути запущені.
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Рис. 4. "Правило-продукція",
що здійснює контроль наявності товарно-матеріальних запасів

Розглянемо приклад підвищення ефективності систем
підтримки прийняття рішень спрямований на удосконалення управління товарообігом шляхом впровадження в систему "Виробництво-споживання" "Правила-продукції" (рис.
4), що здійснює контроль наявності товарно-матеріальних
запасів у системі [1; 2] і розширює функціональні якості
буфера.
У моделі представленій на рисунку 4 умова Р8 здійснює
контроль рівня поповнення запасів, а умова Р7 запобігає перенасиченню товарно-матеріальними запасами.
Тоді інтенсивність витрат запасів у моделі Уільсона [1;
2] урахуємо наступним чином:
∆n
b=
(3),
t k P8(n max − ∆n) − t 0
де ∆n — витрати запасів, що відповідають точці поповнення;
t k P (n
−t
8 max − ∆n ) 0термін, за який витрачається ∆ n
запасів.
Отже, оптимальний обсяг партії товарно-матеріальних
запасів розраховується за формулою
n0 = 2 ⋅

n
tk

P8(n max − n) −t0

⋅

C1
C2

(4),

де С1 — витрати на постачання партії товарно-матеріальних запасів,грн.;
С2 — зберігання запасів на складі, грн. в добу.
Більшість задач, до яких доводиться звертатися при
моделюванні мережами Петрі, стосуються досяжних маркірувань. Задача досяжності є, очевидно, найбільш простою
для формулювання.
Задача досяжності: для даної мережі Петрі C з маркі/
руванням µ і маркіруванням µ' визначити: µ ∈ R (C, µ).
Інший підхід до аналізу заснований не на позиціях, а на
послідовностях запусків переходів, тобто пов'язаний з активністю, оскільки доречне питання: чи є можливість запустити перехід (інакше, чи не є він пасивним)? У більш загальному випадку можна поставити завдання визначити, чи
можлива задана послідовність запусків переходів або чи
можлива якась послідовність із множини послідовностей
запусків.
У процесі розробки систем планування часто виникають задачі оптимізації. Чи можна змінити (оптимізувати) мережу Петрі, не змінюючи її функціонування?
Зміна означає видалення пасивних переходів (які ніколи
не можна запустити), або пасивних позицій (які ніколи
не можуть бути маркіровані), або перевизначення деяких
переходів. Це дозволило б модифікувати мережі Петрі
для збільшення паралелізму, зменшення вартості реалізації або поліпшення інших функціоналів, що підлягають
оптимізації.

ляють моделювати паралелізм у спрацьовуванні "правилпродукцій", формувати оцінні характеристики, що надаються процесу, не накладають обмежень на вихідну експертну інформацію, надають можливості розширення баз
знань. У той же час мережі Петрі характеризуються наочністю і простотою сприйняття, що робить їх зручними
для опису і реалізації.
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE MOTIVATIONAL POTENTIAL OF SALARY
IN POST-SOCIALIST ECONOMY

У статті досліджуються проблеми реалізації мотиваційного потенціалу оплати праці в постсоціалістичній економіці, які полягають не просто у забезпеченні максимальної трудової віддачі працівників, а
в узгодженні соціальних та економічних пріоритетів функціонування інституту оплати праці, в пошуку
оптимального компромісу між втратою оплатою праці стимулюючої функції і перетворенні її на різновид соціальної допомоги та повним ігноруванням принципів соціальної справедливості, до якого наблизилася сучасна система оплати праці в Україні, що характеризується кричущою і необгрунтованою диференціацією оплати праці.
Встановлено, що рівень заробітної плати працівників значною мірою пов'язаний із належністю до
певної сфери економічної діяльності, а не формується, як це має бути, під впливом поширених у розвинутих країнах зарплатоутворювальних чинників, якими є кількість, якість, результативність праці, що розриває зв'язок між суспільними і локальними цілями мотивації праці.
The article deals with the problems of implementation of the motivational potential of salary in post-socialist
economy, that lie not only in the provision of maximum employees' efficiency but in harmonization of social and
economic priorities of the institution of salary functioning, in finding the best compromise between the lack of
incentive function of the salary and its transformation into a kind of social assistance and complete disregard for
the principles of social justice, to extent of which the modern system of salary in Ukraine has approached,
characterized by blatant and unjustified salary differentiation.
It has been determined, that workers' salary is significantly related to its relience to a particular sphere of
economic activity and is not formed, as it should be, under the influence of factors that prevale in the developed
countries, such as quantity, quality and labor productivity, that breaks the correlation between the social and
local goals of motivation.
Ключові слова: оплата праці, заробітна плата, мотивація праці, найманий працівник, диференціація заробітної плати, соціальна справедливість.
Key words: salary, salaries, incentive, employee, salary differentiation, social justice.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Оплаті праці як основній формі доходу найманих
працівників належить провідна роль у матеріальній мотивації. Останню слід розглядати як похідну від комплексної дії цілого ряду макро- і мікроекономічних чинників, у тому числі рівня заробітної плати, наявності
прямої залежності рівня оплати праці від її кількості,
якості і результатів, диференціації заробітної плати в
організації і суспільстві в цілому, структури особистого доходу, матеріального забезпечення наявних грошових доходів. Дослідження впливу вище означених чинників на матеріальну мотивацію має стати ключем до
розуміння місця заробітної плати в системі мотивів і
стимулів. Вивчення проблем мотивації трудової діяльності має як теоретичне, так і пряме практичне значення. Від того, як розуміє та чи інша людина свою трудову
діяльність і якими мотивами вона керується, залежить
її ставлення до роботи. Тому вивчення, розуміння
внутрішніх механізмів мотивації праці дає змогу виробити ефективну політику в галузі праці і трудових відносин.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Значний вклад в дослідженнях проблем оплати праці
її формування і розподілу розглядалося в працях вчених різних шкіл. Так, загальнотеоретичні основи природи заробітної плати були розглянуті в працях основоположників економічної науки таких, як: У. Петі,
Д. Рікардо, А. Сміт. Розвернутий аналіз заробітної плати як перетвореної форми вартості робочої сили був
розроблений К. Марксом. Дослідженнями економічної
суті заробітної плати займалися також Дж. Міль,
Дж.Р. Мак-Куллох, Т. Мальту, Дж. Кларк, Ж.Б. Сей,
А. Маршалл, М.І. Туган — Барановський, Й. Шумпетер,
Дж. Хікс. Більш сучасне твердження стосовно заробітної плати отримало свій розвиток в працях К.Р. Макконелла, С.Л. Брю, М. Блауга, Г. Джевонса та інших закордонних вчених.
Методологічні, методичні та практичні питання
багатоаспектної проблеми оплати праці завжди були
предметом наукових досліджень і в Україні. У їх розробку значний вклад внесли українські вчені, зокрема:
Д.П. Богиня, О.М. Грішнова, Г.Т. Завіновська, М.І. Кар-
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лін, А.М. Колот, Г.Т. Куликов, В.Д. Лагутін, Е.М. Лібанова, Н.О. Павловська, І.Л. Петрова.
Ці наукові праці внесли суттєвий вклад у вивченні
природи заробітної плати, але з розвитком соціальної
економічної діяльності постає необхідність подальшого дослідження категорії оплата праці.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування питання реалізації
мотиваційного потенціалу оплати праці в постсоціалістичній економіці, що полягає в узгодженні соціальних
та економічних пріоритетів функціонування інституту
оплати праці.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Від моменту виникнення проблеми відчуження працівника від умов і результатів виробництва на інститут
оплати праці покладається велике навантаження щодо
здійснення мотивації найманих працівників до дотримання регламенту трудових процесів (мотивація у вузькому тлумаченні цього терміна) та до певного, відповідного інтересам роботодавця способу трудового життя, що передбачає набуття тих компетенцій і професійно значущих особистих якостей, які необхідні роботодавцю для реалізації цілей розвитку підприємства (мотивація в широкому розумінні). Саме стосовно цієї
функції оплати праці особливо загострюється класична суперечність ринкової економіки: суперечність між
рівністю (соціальною солідарністю і справедливістю) та
економічною ефективністю (щодо цільової функції
діяльності підприємства з вираженою прибутковістю).
Вимоги економічної ефективності зазвичай вимагають
більшої диференціації оплати праці зайнятих на різних
позиціях, ніж вимоги соціальної справедливості; прагнення підвищити економічну ефективність підштовхує
більшою мірою вдаватися до прив'язки розмірів заробітків до кінцевих результатів діяльності підприємства, вимоги соціальної справедливості вимагають
більшої стабільності розмірів оплати, їх прив'язки не до
мінливих господарських результатів підприємства, а до
тривалого періоду незмінних характеристик кваліфікації, освітнього рівня працівника, його становища в
організаційній ієрархії підприємства. Тому проблема
реалізації мотиваційного потенціалу оплати праці в постсоціалістичній економіці полягає не просто у забезпеченні максимальної трудової віддачі працівників, а в
узгодженні соціальних та економічних пріоритетів функціонування інституту оплати праці, в пошуку оптимального компромісу між втратою оплатою праці стимулюючої функції і перетворенні її на різновид соціальної
допомоги (прикладом може слугувати зрівняльна система оплати праці колишнього СРСР) та повним ігноруванням принципів соціальної справедливості, до якого
наблизилася сучасна система оплати праці в Україні, що
характеризується кричущою і необгрунтованою диференціацією оплати праці.
Навіть поверховий аналіз диференціації оплати
праці в Україні виявляє, по-перше, необгрунтованість
диференціації з точки зору досягнення економічної
ефективності, по-друге, її надмірність з точки зору соціальних пріоритетів.
Зокрема протягом усього періоду незалежності України характеристики міжгалузевої диференціації рівня
оплати праці залишаються далекими від оптимальних з
точки зору пріоритетів суспільного розвитку.
Стабільно найнижчий рівень оплати праці в галузях,
що мають вирішальне значення для формування людського капіталу національної економіки, виглядає неприйнятно з точки зору суспільної значущості цих галузей
та вимог до кваліфікації зайнятого у них персоналу.
Занижений рівень оплати у цих сферах (освіта, медицина) економіки сприяє переходу найбільш кваліфікованих працівників до інших сфер чи до сектору комерцій-
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них послуг, доступ до якого для широких верств населення обмежений. Наслідком стає погіршення умов
відтворення людського капіталу, втрачання можливостей для становлення інноваційної моделі розвитку економіки. Наведене свідчить, що функція стимулювання
руху ресурсів праці до сфер застосування, де вони матимуть найбільший суспільний ефект, здійснюється оплатою праці не належним чином. Зростання індивідуальних доходів забезпечується більшою мірою монопольним становищем галузі чи окремого підприємства,
ніж високою цінністю створюваного продукту (послуг)
для розвитку суспільства.
Так само незмінне переважання рівня оплати праці
у галузях фінансової сфери також не може розглядатися як позитивна тенденція через стійкий обернений
зв'язок між темами розвитку фінансового і реального
секторів економіки. Так, у 90-ті роки ХХ ст., на тлі падіння реальних доходів переважної більшості населення, скорочення обсягів виробництва і робочих місць в
економіці, фінансова галузь була практично єдиною
(крім торгівлі), де активно створювалися робочі місця,
зростали реальні заробітки зайнятих, високими темпами зростала капіталізація. Обернена ситуація складалась у роки позитивної макроекономічної динаміки:
поліпшення ситуації в реальному секторі економіки супроводжувався у 2000-их роках значним скороченням
темпів приросту реальних заробітків і додаткової зайнятості у фінансовій галузі. Тому зростання доходності
праці й відповідно — мотиваційний вплив оплати праці
поширено спрямовується з короткостроковими пріоритетами доходності використання праці, які суперечать
вимогам вирішення актуальних завдань суспільного розвитку. Бачимо, що суперечність як між пріоритетами
соціальної справедливості й вимогами економічної
ефективності, так і між вимогами локальної (на рівні
підприємства, галузі) і суспільної ефективності також
вирішується функціонуванням вітчизняної оплати праці
не належним чином.
Усе наведене дає підстави стверджувати, що рівень
заробітної плати працівників значною мірою пов'язаний
із належністю до певної сфери економічної діяльності,
а не формується, як це має бути, під впливом поширених у розвинутих країнах зарплато утворювальних чинників, якими є кількість, якість, результативність праці,
що розриває зв'язок між суспільними і локальними цілями мотивації праці. На нашу думку, різницю у рівнях
заробітної плати між галузями можна пояснити нееквівалентним товарообміном, низькою конкурентоспроможністю вітчизняних товарів, штучними перешкодами
руху товарів і ресурсів, що зумовлює вищу доходність
праці у сферах її застосування із низькою суспільною
ефективністю праці. Зрушення у структурі економічно
активного населення (зростання частки зайнятих у
торгівлі, фінансовому секторі, державному управлінні)
на тлі скорочення масштабів сфери докладання праці у
сфері соціального забезпечення і науково місткого виробництва, виробництва з тривалим виробничим циклом
тощо, свідчить, що оплата праці перетворюється на чинник мотивації до трудової поведінки, яка не гармонізує
приватні й суспільні інтереси, а загострює суперечність
між ними, руйнує стимули до формування високоякісного людського капіталу.
Суттєва диференціація заробітної плати за галузями існує в країнах європейського союзу (ЄС) [1]. Найменшою міжгалузевою диференціацією заробітної плати серед країн ЄС відрізняються Швеція, Великобританія, Франція та Італія (по Німеччині даних немає). Для
цих країн характерна порівняно висока оплата праці
медичних працівників — 91,3—104,8 % по відношенню
до занятих у промисловості, а також зайнятих в освіті:
від 86,9 % — у Швеції до 119,6% у Великобританії.
Звернемо увагу, що у розвинутих країнах простежується щільний кореляційний зв'язок між насиченістю
галузі (сектору економіки) працівниками із вищою ос-
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вітою, загалом, освітнім рівнем працівників галузі й
рівнем оплати праці в галузі. Для вітчизняної економіки такої залежності не спостерігається, що суперечить
принципам функціонування інноваційної економіки, із
становленням якої на Україні пов'язують можливості
підвищення добробуту населення. Розрив такого зв'язку позбавляє оплату праці ще одного важливого аспекту мотивації до бажаної для суспільства трудової поведінки: мотивації населення до зростання інвестицій в
освіту. У цьому сенсі показово, що в Україні зростання
частки населення, що одержує вищу освіту, відбиває
більшою мірою зростання доступності такої освіти у
відносній системі цін і зменшення рівня зусиль, необхідних для її одержання. Наслідком стає втрата інститутом вищої освіти ролі значущої ознаки соціальної диференціації. Перший поштовх до такої негативної
трансформації вищої освіти в Україні надає саме вітчизняний інститут оплати праці, за результатами функціонування якого віддача від інвестицій в освіту недостатня для мотивації докладання належних зусиль для її
отримання й акумуляції освітньою галуззю ресурсів,
необхідних для випуску конкурентоспроможних
фахівців.
З метою упорядкування співвідношення оплати
праці між галузями і підприємствами, на нашу думку,
необхідно обмежити надмірні галузеві відмінності в заробітній платі в тій частині, якою вони зумовлені монопольним становищем галузі або підприємства.
Сфера освіти, здоров'я є головними у встановленні
українського суспільства. Прикладом цього є Японія у
сфері оплати праці вчителів школи. Там законодавчо
встановлено, що зарплата вчителя повинна у 1,8 разів
перевищувати середній показник у промисловості, що,
у свою чергу дає високий рівень освіти, без чого не можна забезпечити розвиток і використання високих технологій, які є стрижнем японської економіки. Так само
такі методи державної політики реалізовуються у США,
Німеччині, Південній Кореї, Малайзії, Тайвані, Сінгапурі, Китаї. І, як зауважує російський учений К. Колін,
вкладення засобів у розвиток освіти — це інвестиції в
майбутнє країни, головним багатством якої є інтелектуальні ресурси, високоосвічені люди [2].
ВИСНОВКИ
На нашу думку, проблему оптимізації диференціації
рівня доходів необхідно вирішувати у рамках підходу
на основі подвійної дії, у відповідності з яким економічні
цілі суспільства досягаються завдяки комбінованому
впливу ринкових сил і економіки. При цьому важливий
позитивний досвід закордонних країн. Наприклад, у
Швеції проблема міжгалузевої диференціації в оплаті
праці працівників реалізується в рамках політики "солідарної заробітної плати", суть якої полягає в тому,
що встановлюється рівна заробітна плата за рівну працю [3, с. 50]. На практиці це означає незначні розриви у
рівнях оплати праці працівників однакової кваліфікації
за галузями і підприємствами. Такий підхід пояснюється не тільки прагненням до соціальної справедливості,
але й дозволяє оптимізувати структурні зміни в економіці. Якщо всі підприємства виплачують однакову заробітну плату за однакову працю, не зважаючи на рівень
прибутку, то не рентабельним підприємствам важко
витримати конкуренцію.
Зауважимо, що умовою отримання позитивного
ефекту від такої політики є рівень доходів в економіці,
достатній для заохочення інвестицій. Крім того, необхідне підтримання високої мобільності робочої сили на
ринку праці, всупереч невеликій різниці у рівнях заробітної плати, щоб високоприбуткові галузі й підприємства мали можливість залучити звільнену робочу силу в
разі закриття неефективних підприємств.
При визначенні бажаних (орієнтовних індикаторів
для визначення спрямованості заходів державної
політики доходів) кількісних співвідношень у рівнях
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оплати праці однакової складності і суспільної значущості, а також праці на аналогічних робочих місцях,
на наш погляд, повинна бути врахована відмінність
вартості життя за регіонами, розрахована за єдиною
методикою, що в перспективі повинна бути закладена в основу диференційованого мінімального розміру оплати праці за регіонами, на основі чого і розробляється розрахунок тарифних ставок першого розряду.
Звернемо увагу і на міжкваліфікаційні (міжпосадові)
співвідношення в рівнях оплати праці. При цьому в галузях з низькою оплатою ці співвідношення межують з
абсолютною "зрівнялівкою" (сільське господарство, галузі бюджетної сфери та деякі інші). Водночас у галузях, підприємства яких посідають монопольне становище на відповідних ринках і таких як, фінансова діяльність, міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення
у рівнях оплати праці перевищують на 2—5 відсоткових
пунктів відповідних європейських соціальних стандартів.
Соціальні принципи вимагають перетворення виробництва на сферу реалізації економічного потенціалу
трудового колективу, створення сприятливих і безпечних умов праці, демократизації управління, забезпечення високих заробітків і гарантій зайнятості, можливостей професійного розвитку і кар'єрного зростання.
"Esprit de corps [фр. — "дух спільності"] та зацікавленість у майбутньому фірми стимулюють робітників до
ведення такої організації виробництва, при якій персональні взаємовідносини найманих робітників та роботодавців привітні, що само собою забезпечує не тільки
розширення виробництва благ, але й зростання добробуту" [4, с. 80].
Отже, наведене свідчить про вагомі недоліки вирішення суперечності між економічною ефективністю й
соціальною справедливістю, що властиві вітчизняному
інституту оплати праці. Тому саме державне регулювання як засіб мобілізації ресурсів для підвищення середнього рівня оплати праці необхідно спрямувати на зниження диференціації оплати праці між секторами економіки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Конкурентоспроможність є однією з найважливіших категорій в теорії та практиці управління соціально-економічними системами різного рівня (від окремого підприємства до національної економіки) в конкурентному середовищі. У той же час дана категорія є однією
з найбільш складних в економічній науці. Тому, незважаючи на досить інтенсивну проробку теоретичних та
прикладних аспектів підвищення конкурентоспроможності соціально-економічних систем різних рівнів та їх
складових, у вітчизняній та зарубіжній фаховій літературі, серед науковців відсутні єдині підходи до трактування даної категорії.

вується підхід, який умовно можна назвати "квазістатичним". За такого підходу конкурентоспроможність
начебто розглядається у динаміці, однак конкретне її
забезпечення переноситься у статичну площину [1; 16],
не акцентуючи при цьому як, і за рахунок чого конкурентоспроможність буде забезпечуватися у майбутньому. Такі підходи до суті конкурентоспроможності мають значні вади і не можуть вважатися коректним у сучасних умовах. Обгрунтування цього буде зроблено далі
у статті.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є аналіз підходів до визначення сутності конкурентоспроможності підприємства їх систеАНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ матизація та обгрунтування доцільності використання
Досить детально підходи до розуміння суті конку- системно-цільового підходу.
рентоспроможності підприємства розглянуто в роботах
[1; 5; 8; 10; 13; 14; 15; 16]. Всього наводиться більше ніж
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
сорок визначень. Проте у переважній більшості робіт
вона розглядається з точки зору статичного підходу [1],
Виділимо головні моменти, які можуть бути продукпри якому визначається через ринкові позиції [2], або тивно застосовані для встановлення сутності та специчерез фіксацію ринкових переваг [1; 6]. Або використо- фіки конкурентоспроможності підприємств.
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Конкурентоспроможність

Поле об’єктів, яким
притаманна
конкурентоспроможність

Семантичне
значення та основні
ознаки

Зв’язок з
іншими
категоріями
Теоретичне ядро

Ключові механізми забезпечення

Основні інструменти підвищення
ефективності механізмів
конкурентоспроможності
Методи визначення та оцінки

Практичне застосування

Основні задачі управління

Рис. 1. Ключові аспекти з'ясування сутності конкурентоспроможності
Розроблено автором.

Розглядаючи загальну методологію дослідження
конкурентоспроможності, можна виділити чотири
ключові питання які необхідно вирішувати в процесі
визначення її сутності: 1) які складові економічної
системи мають властивість конкурентоспроможності; 2) які ознаки властиві конкурентоспроможності як економічній категорії; 3) які задачі необхідно вирішувати в процесі аналізу конкурентоспроможності; 4) які методи доцільно застосовувати під
час оцінювання конкурентоспроможності [10]. На
нашу думку, їх необхідно дещо змінити доповнивши
ще трьома (рис. 1).
З рисунка 1 випливає, що найперше має бути визначено: сукупність об'єктів через які можна визначити
дану категорію та зв'язок її з іншими категоріями. Вищеозначені три аспекти становлять своєрідне "ядро"
сутності категорії "конкурентоспроможність", однак,
на наш погляд, важливо не зупинятися на чисто теоретичній сутності конкурентоспроможності. Адже прагматичний аспект будь-якого поняття в операційному
плані визначається, перш за все тим, наскільки зміст
даного поняття, набір його змістоутворюючих ознак
можуть бути використані, як основа при розробці методів і засобів вирішення практичних завдань, пов'яза-

них з цим поняттям. Тому "теоретичне ядро" сутності
конкурентоспроможності на рисунку 1 доповнено практичними аспектами, які побудовані на його основі: необхідністю та задачами управління конкурентоспроможністю, основними механізмами її забезпечення, набором інструментів, які здатні підвищити ефективність
дії вищеозначених механізмів. Результати дії даних механізмів не можуть бути визначені без методів оцінки
конкурентоспроможності "до" і "після" управлінських
впливів.
Спочатку визначимо семантичне значення терміну
"конкурентоспроможність". Для цього окреслимо коло
інших категорій, які пов'язані з даним поняттям (рис.
2).
Найперше слід відзначити, що конкурентоспроможність виявляється лише в умовах конкуренції і через конкуренцію. Термін "конкуренція" є запозиченим
з латинської мови (concurrentia) і означає змагання, суперництво і є родовим відносно до категорії "конкурентоспроможність" та інших категорій того ж порядку підпорядкованості. У такому ж значенні: як економічна боротьба, суперництво між виробниками продукції, робіт, послуг на ринках даний термін вживається багатьма економістами [9; 11; 12]. Вітчизняне закородове
поняття

Конкуренція

Конкурентні
позиції

Конкурентоспроможність

Конкурентні
переваги

Конкурентостійкість

Конкурентні
відмінності

Конкурентний статус

Конкурентний
потенціал
Рис. 2. Коло категорій пов'язаних з категорією "конкурентоспроможність"
Розроблено автором.
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нодавство, зокрема Закон України "Про захист економічної конкуренції" визначає економічну конкуренцію як "…змагання між суб'єктами господарювання з
метою здобуття завдяки власним досягненням переваг
над і ншими суб'єктами господарювання…" [3].
Підкреслимо один момент у даних визначеннях конкуренції, який в подальшому буде важливим для встановлення сутності конкурентоспроможності: конкурувати можуть лише активні системи, тобто такі, які мають суб'єктну складову.
Щодо інших шести категорій виділених на рисунку
2, то вони мають однаковий рівень субординованості з
категорією "конкурентоспроможність", так як, з одного боку, остання часто визначається через вищеозначені
категорії (пунктирні стрілки на рисунку 2), з іншого, категорії, наведені на рисунку 2 справа змінюються (тобто є залежними) від конкурентоспроможності (суцільні
стрілки на рисунку 2).
Щодо значення сутності терміну "конкурентна позиція", то позиції фахівців практично ідентичні. Так,
"конкурентну позицію" визначають як позицію, яку компанія займає у певній галузі відповідно до результатів
своєї діяльності та зі своїми перевагами й недоліками
порівняно з конкурентами або, як "місце підприємства
в конкретних сегментах ринку зовнішнього середовища серед конкурентів" [15, с.10].
Розглядаючи сутність конкурентоспроможності
підприємства, не можна оминути категорію конкурентних переваг, через які в ряді випадків у фаховій літературі і визначається конкурентоспроможність підприємства [1]. Конкурентні переваги можна визначити як
перевагу фірми в якійсь сфері діяльності чи випуску товарів порівняно з конкуруючими фірмами [9], або як
випередження конкурентів за рахунок реалізації суттєвих (з точки зору конкретної галузі) чинників ринкової
та ресурсної орієнтації [1, c. 8]. Відповідно чим більше
підприємство має конкурентних переваг, тим вища його
конкурентоспроможність.
З такою позицією, на наш погляд, не можна повністю погодитися. По-перше, серед ресурсних чинників, які розглядаються в теорії конкурентних переваг опускається інформація, яка вже давно в економічній теорії розглядається як ресурс. Якщо розглянути більш детально ринкові чинники, то вони базуються на володінні інформацією про ринок. По-друге,
конкурентні переваги не можуть бути зведені лише до
ресурсних та ринкових чинників, навіть якщо до перших і включити інформацію. У даному плані доречно
зауважити, що фірми домагаються конкурентної переваги, знаходячи нові способи конкуренції у своїй
галузі й виходячи з ними на ринок, які можна назвати
одним словом — "нововведення" [14, c. 9]. Саме існування в підприємстві механізмів "генерування" нововведень, іншими словами наявність та здатність
підприємства до інновацій є, на нашу думку, одним з
найбільш важливих джерел конкурентних переваг.
Особливо це важливо у випадку виробництва високотехнологічної продукції. На сучасному етапі акценти
конкурентоспроможності зміщуються у сторону таких
факторів, як висока продуктивність, володіння новітніми технологіями, ступінь технологічного лідерства,
тому сферу прояву конкурентних переваг необхідно
розширити. Більш коректно, на нашу думку, конкурентну перевагу можна визначити як наявність у системі
якої-небудь ексклюзивної цінності, що дає їй переваги перед конкурентами.
У фаховій літературі під час аналізу поняття "конкурентоспроможність" використовують також термін
"конкурентна відмінність", під яким розуміють високу
компетентність організації у певній сфері, що дає змогу підприємству отримувати й утримувати клієнтуру,
роблячи щось краще ніж конкуренти. Таким чином, конкурентна відмінність — це відмінність підприємства від
конкурентів у позитивному (для виграшу в конкурентній
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боротьбі) напряму. Отже, на підставі аналізу змісту,
істотних ознак понять "конкурентна перевага" та "конкурентна відмінність" вважаємо за доцільне ототожнювати їх.
Менш поширеним за частотою вживання є термін
конкурентостійкість, яка визначається здатністю забезпечити кращу пропозицію порівняно з конкуруючою
компанією [14, с. 3]. Однак, на наш погляд, таке тлумачення даного терміну не виражає його суті як "стійкості"
до чогось. Даного недоліку позбавлене визначення конкурентостійкості підприємства як спроможності підприємства протистояти дестабілізуючому впливу факторів
зовнішнього середовища порівняно з конкурентами [15,
с.10]. Зауважимо тільки, що було б доцільно доповнити
дане визначення "стійкістю" не тільки до дестабілізуючих впливів зовнішнього середовища, але й до дій конкурентів.
Категорією вищого порядку в порівнянні з конкурентним позиціями, конкурентними перевагами та конкурентостійкістю є "конкурентний статус", який охоплює не лише позицію підприємства, а й ступінь володіння ним певними конкурентними перевагами. Конкурентний статус є комплексною порівняльною характеристикою підприємства відносно конкурентів, що відображає його внутрішній потенціал, позицію в конкурентних сегментах ринку і здатність утримувати її під впливом дестабілізуючих факторів зовнішнього середовища
[15, c. 9—10].
Категорією ще більш високого порядку є "конкурентний потенціал". Дане поняття визначається як систематизований комплекс взаємоузгоджених можливостей і ресурсів внутрішнього середовища підприємства, який забезпечує отримання конкурентних переваг в умовах змінюваного зовнішнього середовища та
обмежених ресурсів, сприяє досягненню поставлених
конкурентних цілей та, при раціональному використанні, забезпечує підприємству високий конкурентний
статус [4, c. 9]. Однак такий підхід не відповідає суті
терміну потенціал, який має, як і "конкуренція" латинське походження, яке трактується як сила, могутність, яка існує в прихованому вигляді і може проявитися при певних умовах [5, c. 428]. Тому конкурентний потенціал — це можливості підприємства по утриманню чи збільшенню конкурентного статусу, які
можуть бути використані, а може й ні. Для опису цього ж поняття використовується і інша назва — "потенційна конкурентоспроможність підприємства" — економічна категорія, що характеризує відносний рівень
можливості підприємства за допомогою управлінських, матеріальних, трудових, організаційно-технічних
і технологічних ресурсів досягти конкурентного статусу підприємства на ринку" [17, с. 10].
Враховуючи значення, якого надають взаємопов'язаним категоріям, сформуємо основні ознаки категорії
"конкурентоспроможність".
1. Конкурентоспроможність притаманна соціальноекономічним системам, які мають суб'єктну складову
(дана властивість випливає з того, що конкурентну боротьбу можуть вести лише суб'єкти).
2. Вищеозначена категорія є відносною — випливає
з відносності пов'язаних категорій: "конкурентна позиція", "конкурентна перевага", "конкурентний статус".
3. Конкурентоспроможність має проявлену і приховану (потенційну частину) — є наслідком одночасного
зв'язку з "явним" категоріями, які мають ознаки "тут" і
"тепер", зокрема "конкурентна позиція" та категорією
"конкурентний потенціал", який має частину, яка може
проявитися, але не проявлена "тут" і "тепер". Крім того,
"приховану" чи "непроявлену" в поточному моменті реальності частину мають і категорії "конкурентна перевага" та "конкурентні відмінності".
4. Конкурентоспроможність є динамічною категорією, що випливає зі "змагальності" родового поняття
"конкуренція".
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Організація
використання переваг

Конкурентні переваги:

Конкурентоспроможність:

формують потенційну
конкурентоспроможність

можливість надавати більш
привабливі ринкові пропозиції

Конкурентні позиції
та конкурентний
статус
Рис. 3. Зв'язок конкурентних переваг з конкурентоспроможністю
Розроблено автором.

Інтегральний показник конкурентоспроможності, Кінтегр

Перші дві властивості прямо випливають з взаємопов'язаних з конкурентоспроможністю категорій, але
дві останні — потребують додаткового обгрунтування.
Усі конкурентні переваги можна розділити на проявлені і непроявлені. Традиційно конкурентоспроможність підприємства визначається конкурентними
перевагами, які вже проявлені. Непроявлені конкурентні переваги — це інтелектуальні конкурентні переваги, які пов'язані з конкурентоспроможністю підприємства на майбутніх ринках. У майбутньому, конкурентні
позиції фірм з інтелектуальними конкурентними перевагами ще не існують і не можуть бути точно визначені,
але вже в теперішньому періоді підприємству потрібно
їх формувати.
З позиції конкурентних переваг конкурентоспроможність — це здатність підприємства пристосовуватись до вимог зовнішнього середовища шляхом збереження і розвитку наявних, створення нових конкурентних переваг [1, c. 8]. Окремі конкурентні переваги далеко не завжди можуть бути основою можливості підприємства надавати більш привабливі, порівняно з конкурентами ринкові пропозиції. Для цього необхідно, щоб окремі конкурентні переваги були з'єднані в один ланцюг,
який би забезпечував втілення даної конкурентної переваги в можливість надати привабливу для покупців
пропозицію за ціною або за технічними та якісними характеристиками продукції (рис. 3).
Слід відзначити, що фахівці, які оперують терміном "конкурентні відмінності" [1] вказують на те, що
Кінтегр - оптимальний

вони сприяють підвищенню потенціалу конкурентоспроможності, а не реальної конкурентоспроможності.
Обгрунтуємо тепер динамічний характер конкурентоспроможності. Через які б категорії не визначали конкурентоспромжність, всі їх можна звести до можливіості надання більш привабливих порівняно з конкурентами ринкових пропозицій.
Конкурентоспроможність умовно можна охарактеризувати деяким набором параметрів Xi, що надають
числову оцінку стану соціально-економічної системи з
позиції можливості надання нею привабливих ринкових
пропозицій. Поставимо у відповідність цьому набору
деяку міру Kie, функціонально зв'язану з сукупністю
оцінок Xi. Таким чином стан конкурентоспроможності
визначається значенням Kie.
Заданий рівень конкурентоспроможності повинен
бути не постійною величиною, а змінною в динаміці.
Причому, виходячи з того, що конкуренти будуть намагатися надавити також більш привабливі ринкові пропозиції, то для Kie має виконуватися:
Kie (t2)>Kie (t1), якщо t2>t1
(1).
Нерівність (1) припускає, що будь-який, навіть ситуативно найвищий на ринку, рівень конкурентоспроможності рано чи пізно буде досягнутий і конкурентами, а отже, вже не буде високим, і підприємству, яке ставить за мету бути лідером чи мати певний відносний
рівень конкурентоспроможності, необхідно його
збільшувати.
Зміна Кінтегр при управлінні
конкурентоспроможністю

Зміна Кінтегр при відсутності
управління
конкурентоспроможністю
Межа банкрутства

Час
Рис. 4. Динаміка конкурентоспроможності

Розроблено автором.

44

www.economy.in.ua

Економiка та держава № 12/2014
Узагальнюючий вигляд динаміки конкурентоспроможності наведено на рисунку 4.
Нижня крива представляє собою зміну конкурентоспроможності в часі за відсутності впливів на неї з
боку системи управління підприємством. При цьому
конкурентоспроможність різко падає і швидко досягає
значень, за яких підприємство знаходиться на межі банкрутства, а виробництво продукції, яку воно випускає,
стає економічно невигідним.
Верхня крива показує динаміку інтегрального показника конкурентоспроможності в умовах управління
його значенням. Змінні зовнішні умови та дії конкурентів зумовлюють відхилення конкурентоспроможності від заданого рівня (адже вона має відносний характер).
При незмінних характеристиках діяльності підприємства, навіть за нетривалий період часу, рівень його конкурентоспроможності може істотно змінюватися, внаслідок змін, що відбуваються у зовнішньому конкурентному середовищі. Щоб усунути такого роду відхилення
у певні моменти часу, розробляються і проводяться заходи, на основі результатів оцінки конкурентоспроможності, що спрямовані на підвищення конкурентоспроможності до рівня прийнятних значень. Розмах коливань визначається конкурентостійкістю підприємства:
чим вона вища, тим менший розмах коливань і навпаки.
Таким чином, незалежно від того, чи здійснюється
управління конкурентоспроможністю підприємства чи
ні: дана категорія має динамічний характер і є змінною
в часі.
Розглянемо основні підходи динамічного напряму
розуміння суті конкурентоспроможності.
Процесний підхід надає можливість розглядати
конкурентоспроможність підприємства як більшу
ефективність сукупності основних і додаткових процесів порівняно з конкурентами. За цього підходу
конкурентоспроможність визначається як відносна
характеристика, що відображає відмінності у процесі
розвитку певного виробника від виробника конкурента як за ступенем задоволення власними товарами, так й за ефективністю виробничої діяльності.
Можна виділити три процеси, вища ефективність
яких визначає конкурентоспроможність підприємства: виробництво, збут та обслуговування. При цьому конкурентоспроможність підприємства буде характеризувати його здатність в майбутньому розробляти, збувати та обслуговувати товари, які переважають аналоги за якістю та ціною [8, c. 208]. Цей
підхід, на наш погляд, має очевидний недолік, так як
не враховує синергетику процесів. Адже сумарна дія
кількох узгоджених процесів, наприклад, тих, які
наведені вище, може виявитися більшою ніж їх проста сума.
Цільовий підхід визначає конкурентоспроможність
як більші можливості підприємства в досягненні цілей.
Як правило, основною метою в такому підході є задоволення потреб споживачів. Даний підхід найбільш поширений серед підходів до сутності конкурентоспроможності підприємства. У рамках даного підходу конкурентоспроможність фірми визначають як можливість кращого, ніж у конкурентів, задоволення потреб покупців. Така можливість не є одиничним актом,
а є тривалим процесом. Проте у даному визначенні
досить важко визначити, що саме входить в "краще задоволення потреб". Адже крім власне потреб у конкурентоспроможності значну роль відіграє ціновий фактор. Покупці можуть нехтувати певною часткою своїх
потреб в обмін на адекватний, на їх думку, виграш у
ціні.
З позицій прибутковості конкурентоспроможність
підприємства — це здатність здійснювати господарську діяльність таким чином, що дає змогу протягом тривалого часу підтримувати присутність на ринку в такому обсязі, щоб прибуток від реалізації продукції за-
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безпечував не тільки підтримку існування підприємства, але і задоволення потреб покупців у сполученні з
постійним підвищенням якості продукції й удосконалюванням виробничого процесу [13, c. 223]. У даному
випадку головна ціль — отримання прибутку. Це можливо лише коли підприємство надає пропозиції, які
принаймні не менш привабливі для покупців, ніж конкуренти. Можливості надавати такі пропозиції залежать від того, наскільки конкурентною є його продукція.
У рамках цільового підходу конкурентоспроможності підприємства можна визначити як досягнуту на
певний момент часу цільову характеристику, яка забезпечує досягнення кращих економічних результатів, ніж у конкурентів і проявляється в сукупності
його цільових показників" [2, c. 6—7]. Проте цільовий підхід, по-перше, не враховує, що підприємство
може мати цілу систему цілей з різною значимістю;
по-друге, цілі можуть змінюватися залежно від ринкової ситуації; по-третє, справжні цілі конкурентів
можуть бути невідомими, що переводить практику
управління конкурентоспроможністю в суто теоретичну площину в силу неможливості визначення ступеня досягнення цілей конкурентами. По-четверте, в
різні моменти часу підприємство може мати різний
обсяг і структуру ресурсів, які воно може спрямувати на досягнення цілей.
Системний підхід розглядає конкурентоспроможність як систему, яка складається з певних підсистем. Конкурентоспроможність підприємства за такого підходу моделюється "входом", "внутрішнім середовищем, яке складається з певної кількості підсистем" та "виходом" [7]. На виході такої системи формується конкурентна продукція, на вході "подаються" ресурси та потреби споживачів. Перевагою такого підходу є врахування ресурсів, які задіяні підприємством та включення в конкурентоспроможність зворотних зв'язків між виходом системи та входом через реакцію споживачів. Однак недоліком даного
підходу до конкурентоспроможності є ігнорування
цілей підприємства. Причому слід наголосити, що все
більш значущим, а в багатьох випадках головним ресурсом, який забезпечує конкурентоспроможність є
знання. Тому найбільш коректним є системно-цільовий підхід до суті конкурентоспроможності підприємства, за якого її потрібно розуміти як перетворення
у внутрішньому середовищі підприємства залучених
ресурсів, у результаті якого підприємство має змогу
надавати в поточному та майбутньому періоді пропозиції, більш привабливі для покупців порівняно з конкурентами.
ВИСНОВКИ
Проведений аналіз підходів до сутності конкурентоспроможності дозволив виділити чотири її ключові
ознаки: притаманність соціально-економічним системам, які мають суб'єктну складову; відносність, динамічність, наявність проявленої та прихованої частини. Систематизація підходів до сутності конкурентоспроможності підприємства дозволяє виділити ситуативний, процесний, цільовий та системний
підходи. Враховуючи переваги та недоліки вищеозначених підходів доцільно використовувати системно-цільовий підхід до сутності конкурентоспроможності, яку запропоновано визначати як перетворення у внутрішньому середовищі підприємства залучених у результаті якого підприємство має змогу надавати в поточному та майбутньому періодах пропозиції, більш привабливі для покупців. За такого
підходу внутрішнє середовище розглядається як системне утворення, а цільовою характеристикою є
можливості надання в поточному та майбутньому періодах привабливих порівняно з конкурентами ринкових пропозицій.
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Стаття присвячена проблемі моделювання рефлексивних процесів формування та реалізації інвестиційного потенціалу домогосподарств. Доведено що, рефлексія може описувати поведінку суб'єктів ринку інвестицій, включаючи домогосподарства, фінансові установи, підприємства реального сектору економіки, державні та ринкові регулятори, упродовж всього процесу інвестування. Значну увагу приділено досягненню рівноваги попиту і пропозиції на ринку інвестицій, яке пов'язано із рефлексивним впливом первинних інвесторів-домогосподарств, власника інвестиційного продукту, а також фінансових і
торгових комерційних посередників, регуляторів ринку. Доведено, що від ефективності державного регулювання, а також дієвості прийнятих державних норм функціонування ринку інвестицій залежить
реакція інших агентів ринку, це відповідним чином впливає на рефлексивне управління агентами ринку,
а також прийняті фінансового рішення цими агентами і забезпечуватиме регулярність, стабільність і поступове зростання надходжень фінансових ресурсів в економіку.
The article deals with the problem modeling reflex processes of shaping and realization investment potential
of households. It is proved that reflex can describe the behavior of the investment market, including households,
financial institutions, enterprises of the real sector of the economy, government and market regulators during
the investment. Special attention is paid to achieving a balance of supply and demand in the market due to the
investments that reflexive influence primary investors household owner investment product, as well as financial
and commercial trading intermediaries, regulators. It is proved that the efficiency of state regulation and efficiency
standards adopted by the State functioning of markets investment depends on the reaction of other market agents,
it is relevant effect on reflex control agents market and financial decisions taken by these agents and provide
regularity, stability and a gradual increase revenue in the economy.
Ключові слова: рефлексивні процеси, інвестиційний потенціал, домогосподарство, заощадження, рівновага попиту і пропозиції, ринок інвестицій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для моделювання процесів формування і реалізації
інвестиційного потенціалу домогосподарств, зокрема
попиту і пропозиції ринку інвестицій можуть застосовуватися моделі рефлексивного управління, оскільки
відбуваються під впливом не лише об'єктивних, але й
суб'єктивних оцінок, психологічних та емоційних настроїв агентів ринку. Математично описати психологію
суб'єктів ринку інвестицій та їх мотиви у прийнятті
фінансово-інвестиційних рішень можна, застосовуючи
моделювання рефлексивних процесів.
При цьому слід зазначити, що застосування цього
математичного апарату в різних сферах діяльності соціуму є досить складним, але надає можливості формалі-
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зувати відносини та уніфікувати рефлексивні типи економічної поведінки, які можуть змінюватися залежно
від зміни зовнішнього і внутрішнього оточення.
Науковою базою є результати дослідження відомих
вітчизняних і зарубіжних учених в декількох напрямках.
Так, питання використання психологічних аспектів
людської поведінки в економіці розглядають в своїх роботах Г.А Саймон, Дж. Сорос, В.К. Вілюнас, Е.П. Григорьєв, В.Є. Лепський, А.Н. Лобанов та інші. Проте
найбільше визнання в даній області отримали роботи
А. Тверські, Д. Канемана і В. Сміта, відзначені в 2002 році
Нобелівською премією.
Засновником другого наукового напрямку —
рефлексивного управління людською поведінкою — є
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В.А. Лефевр, який вперше запропонував інструменти і
методи застосування математичного підходу щодо вирішення зазначених завдань. Цей напрям зазнав подальшого розвитку як у працях самого В.А. Лефевра,
так і його послідовників і опонентів — З.Х. Крамера,
Т.Б. Кайзера, С.Е. Шмідта, Дж.Е. Давісона, О.В. Авілова, Т.А. Таран, Р.М. Лепи, Д.О. Поспєлова, Д.О. Новікова, О.Г. Чхартішвілі та інших.
На жаль, більша частина публікацій з рефлексивного управління носить аналітичний характер і до теперішнього часу науково-обгрунтованих методів практичного застосування рефлексивного управління в економіці не існує.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На основі наведеного вище можна сформулювати
завдання дослідження, яке полягає в розробці теоретичних і методичних особливостей моделювання рефлексивних процесів формування і реалізації інвестиційного потенціалу домогосподарств, зокрема попиту і
пропозиції на ринку інвестицій.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Психологію рефлексії дослідив В.А. Лефевр. Він
розробив оригінальні методи і моделі дослідження
рефлексивної взаємодії суб'єктів конфліктного протиборства ще у 60-х роках ХХ ст., проте лише останніми
роками вони отримали застосування у багатьох сферах, зокрема в управлінні на рівні підприємств, в
освітній діяльності, психології та розвитку особистості
тощо.
Р.М. Лепа зазначав, що економічні парадигми, засновані на класичних ідеологіях раціональної поведінки
економічних суб'єктів, далеко не завжди виявляються
адекватними реальним економічним процесам [1]. Основою для удосконалення економічних моделей може
слугувати, перш за все, більш ретельний облік різних
психологічних аспектів економічної діяльності. Облік
психологічних особливостей прийняття рішень економічними суб'єктами дозволить підвищити керованість
економічної системи, оскільки будуть більш повно враховані її найважливіші елементи [там само]. Г. Саймоном розвинуті положення психології вибору в економічній науці та доведена важливість опису поведінкових і пізнавальних якостей людей. Він вважав, що важливим є не лише вивчення багатства, праці, розподілу
ресурсів, а також поведінкових реакцій людини, які традиційно вивчають в дисциплінах політології, соціології
та психології [2].
Форма пізнання, осмислення своїх дій та прийнятих
рішень, очікування економічної поведінки від інших людей, наслідки спільних економічних реакцій виявляється у рефлексії. Предметом рефлексивного дослідження, Р.М. Лепа визначив, як методи об'єктивного опису
систем разом з їх суб'єктивними знаннями про себе та
інші системи [1].
Моделювання процесів реалізації інвестиційного
потенціалу домогосподарств має будуватися на рефлексивних моделях та враховувати фактори, що впливають на економічну поведінку всіх суб'єктів ринку
інвестицій на всіх етапах процесу інвестування: від
формування інвестиційного потенціалу до отримання
результату від реалізації інвестиційного продукту (зворотного результату інвестування: інвестиційного прибутку, доходу, активу, який генеруватиме доходи у
майбутньому, або задоволення і самоповага домогосподарств від участі у реалізації екологічних, інноваційних проектів, проектів, що здійснюються в рамках
національних пріоритетів).
При цьому досягнення рівноваги попиту і пропозиції
на ринку інвестицій пов'язано із рефлексивним впливом
первинних інвесторів-домогосподарств, власника інвестиційного продукту, а також з фінансових і торгових
комерційних посередників, регуляторів ринку. На реф-
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лексивний вплив таких суб'єктів може позначатися не
лише ординарна їх поведінка на ринку, а також неординарна, а саме:
— фінансові шахрайства, схеми фінансових пірамід
тощо;
— поведінка, що змінюється під впливом колективної паніки в період фінансової кризи, локальних кризових явищ на фінансових ринках.
Беручи до уваги те, що в Україні останніми роками
спостерігається розбалансування інвестиційних ресурсів на внутрішньому ринку, зокрема пропозиція інвестиційного продукту значно перевищує попит на нього
серед домогосподарств. Моделі рефлексивних процесів
дозволяють ідентифікувати та оцінити вплив факторів
на волатильність прийнятих рішень і їхнє значення для
попиту і пропозиції на ринку інвестицій та процесу інвестування загалом.
О.Л. Петрачковою було зроблено спробу побудувати систему рефлексивного управління механізмами
формування споживчого попиту, що поділяється на блоки [3]:
— аналізу (побудова інформаційних моделей споживачів, конкурентів, а також самого підприємства);
— формування керуючих впливів (підвищення конкурентного статусу товарів);
— реалізації керуючих впливів (інструменти реалізації управлінських рішень та інструменти реалізації
рефлексивних впливів).
Проте, на нашу думку, підхід щодо поділу системи
управління на блоки у розрізі окремих функцій (аналіз,
інформаційне забезпечення, мотивація) не може застосовуватися щодо ринку інвестицій, який за своєю економічною сутністю включає сукупність взаємопов'язаних і взаємоузгоджених ланок інвестиційного процесу.
В свою чергу, кожна ланка процесу набуває повноважень підсистеми управління (з повним циклом забезпечення формування управлінських рішень, зокрема визначення об'єкту, аналіз, облік, контроль, комунікація
і мотивація).
В.Г. Купченко було зроблено спробу застосувати
рефлексивне моделювання для оцінки поведінки учасників інвестиційного процесу [4]. Проте обрання за
цільову функцію моделі рефлексивного управління залученням заощаджень населення в інвестиційний розвиток — функцію мінімізації відхилення необхідного
обсягу інвестицій від фактичного, робить такий підхід
лише теоретичним. Практичне застосування цієї моделі
даватиме неадекватні результати, оскільки оцінити з
певним рівнем достовірності попит та пропозицію на
інвестиційні ресурси поза цивілізованим ринком інвестицій та в певний період часу неможливо.
На нашу думку, рефлексія може описувати поведінку суб'єктів ринку інвестицій, включаючи домогосподарства, фінансові установи, підприємства реального
сектору економіки, державні та ринкові регулятори,
упродовж всього процесу інвестування.
Цей висновок зроблено з того, що за свою сутністю рефлексія описує взаємозв'язок "мотив-рефлекс",
тобто "передумови інвестування та достатності зворотного результату". Забезпечення тісноти цього зв'язку
на кожному етапі процесу інвестування сприятиме збалансуванню ресурсів на ринку інвестицій. Тому на кожному з етапів інвестиційного процесу має застосовуватися окремий метод рефлексії, що притаманний саме
для інвестиційної взаємодії певної кількості агентів
цього етапу, а також характеру цих відносин (одного
агента, первинного інвестора-домогосподарства, який
здійснює моральний вибір (протилежні альтернативи)
при прийнятті рішення щодо інвестування; двох
агентів, які можуть співпрацювати, мати "прихований"
конфлікт інтересів, бути конкурентами; троє і більше
агентів тощо).
У рамках теорії морального вибору В.А. Лефевром
запропоновано моделі: булевої моделі біполярного ви-
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Частка заощаджень поточного періоду,
фінансових активів, нагромадження
основного капіталу (фінансові і
матеріальні ресурси), які з найменшим
ризиком та максимальною моральною або
матеріальною вигодою можуть бути
трансльовані в інвестиційний ресурс

Інвестиційний потенціал

1. Приймається рішення про формування
інвестиційного потенціалу

модель
біполярного
вибору
2. Приймається рішення про перелік та обсяг фінансових
і матеріальних ресурсів, які можуть бути
перекваліфіковані і трансльовані у інвестиційний ресурс

Рис. 1. Схема застосування методів рефлексії на першому етапі процесу інвестування
Джерело: розроблено автором.

бору, моделі метавибора, булево-лінійної та квадратичної моделей [5]. Ця теорія спирається на виражені у
формі моральних трюїзмів інтуїтивні посилки, на основі
яких формальним чином будуються моделі суб'єкта.
Адекватність останніх була перевірена шляхом ретроспективного аналізу експериментальних даних і психологічних феноменів, які можуть бути пояснені за допомогою цих моделей. Зауважимо, що ряд таких феноменів з позицій класичної психофізики розглядався як
парадоксальний і не був пояснений раніше. Такий підхід
дозволяє застосувати до психологічного матеріалу методи м'якого моделювання, тобто шляхом побудови та
дослідження моделей виявити базові закономірності
людської поведінки [там само].
Беручи це до уваги, пропонується застосовувати
підхід черговості (етапності) оцінок рефлексії первинного інвестора, як суб'єкта морального вибору, та суб'єкта, що здійснює адекватну відповідь на відносини з
іншими агентами ринку інвестицій, зокрема власниками інвестиційного продукту, комерційними фінансовими посередниками, регуляторами, а також зовнішніми
змінами (подразниками або ризиками фінансових
втрат).
В основу моделі біполярного вибору може бути покладена схема оцінки життєвого циклу первинного інвестора-домогосподарства, що поділяється на часові періоди: попередній, поточний (момент прийняття фінансово-інвестиційного рішення) та наступний (майбутній).
Таким чином, домогосподарство, усвідомлюючи моральність своєї поведінки та маючи власний досвід або
знаючи досвід інших, оцінює моральну характеристику
майбутнього щодо інвестування (позитивна, або негативна), а саме: приймається рішення про формування
інвестиційного потенціалу (відбувається перекваліфікація й трансляція фінансових і матеріальних ресурсів (частки заощаджень поточного періоду, фінансових активів, нагромадження основного капіталу) в інвестиційний ресурс) (рис. 1).
Фінансово-інвестиційні рішення, що приймаються на
першому етапі інвестиційного процесу, при позитивному варіанті будуть мати результатом інвестиційний потенціал, що вплине на зростання попиту на інвестиційний продукт у поточному періоді та доходність домогосподарств в наступних періодах.
Ці припущення можуть бути описані такою булевою
формулою:
(1),
де: "+" — відповідає диз'юнкції, "*" — кон'юнкції, а
"-" — логічне заперечення.
Змінна рівняння а1 відображає готовність домогосподарства вибрати одну з двох альтернатив (формувати інвестиційний ресурс, або "ні"). При позитивній відповіді значення а1 дорівнює одиниці, а при
негативній а1 = 0. Значення а1 = 1 безпосередньо
свідчить про рішення домогосподарства та опосередковано про позитивні тенденції на ринку інвестицій,
довіру домогосподарств до державного і ринкових
регуляторів, інших факторів, що впливають на формування інвестиційного потенціалу. Відповідні негативні тенденції, фінансові ризики на макроекономіч-
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ному рівні, ринку інвестицій спонукатимуть домогосподарство до рефлексивного скорочення інвестування, або до негативного рішення про формування інвестиційних ресурсів.
Змінна рівняння a2 відображає попередній досвід
інвестування домогосподарства, або усвідомлення
інформації про досвід інших, або очікування домогосподарства (у разі відсутності досвіду) щодо того, яке
рішення буде для нього найбільш прийнятним. Значення a2 = 1 може свідчити про те, що минулий досвід був
позитивним для домогосподарства (або існують передумови до очікування результативного інвестування у
вибрані для цього періоди), а a2 = 0, що досвід був негативний (або суб'єкт очікує негативний результат
інвестування). Застереження до інвестування можуть
стосуватися не лише обсягу інвестованих ресурсів, а
також інвестиційного доходу, морального задоволення від участі в регіональних або державних інвестиційних проектах.
Змінна рівняння W представляє майбутнє. Значення W = 1 інтерпретується як очікування домогосподарства щодо позитивного результату інвестування, а W =
0 — негативна оцінка інвестування у відповідний період. Змінна W може залежати не лише від вибору інвестиційного продукту, часу його придбання, строковості
реалізації, а також від змін на рівні домогосподарства
(неочікувані зміни), ринку та загалом на макрорівні. Цю
змінну доцільно представити у вигляді функції з двома
змінними:
W = W (x3, B3)
(2),
де: x3 — наслідок вибору (з альтернативних варіантів) домогосподарством інвестиційного продукту.
При значенні x3 = 1, домогосподарство має високий
рівень імовірності отримати очікувані результати від
інвестиційного продукту; x3 = 0 може свідчити про можливість отримання негативних результатів;
B3 — характеризує ризики, від впливу яких залежить результат майбутньої реалізації інвестиційного
потенціалу в реальні інвестиції. Значення B3 = 1 означає, що домогосподарство оцінює можливі зміни (на всіх
рівнях) як позитивні, а B3 = 0 оцінює як ризики, що можуть негативно вплинути на фінанси домогосподарства.
У рамках булевої моделі існує 16 різних функцій W
(x3, B3). Тому, моделюючи конкретну ситуацію, ми можемо визначити вид функції W (x3, B3) на основі загальних міркувань. Відповідно до принципу саморефлексії рівняння інтенціонального вибору матиме вигляд:
A1 = x3. У рамках булевої моделі:
(3).
При цьому приймаємо за основу, що це рівняння має
два рішення (x3 = 0, або x3 = 1), оскільки домогосподарство має вільний вибір у прийнятті рішення про інвестування.
Моделювання спрямованості свідомості і мислення
на інвестування та задуму щодо шляхів трансляції інвестиційного потенціалу у інвестиційний продукт
здійснюється на певний момент часу. При цьому відбувається моделювання альтернативних видів поведінки,
адекватних змінам мотивів (які здійснюються під впливом зовнішніх факторів).
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Очікування майбутньої ситуації дає можливість оцінити саморефлексію і завчасно вжити заходів щодо
недопущення фінансових втрат, тощо. З цією метою
оцінюється вплив найсуттєвіших факторів, що мають
значний вплив на ресурси. Крім цього, для прийняття
рішення про інвестування робиться вибір інвестиційного продукту.
Таким чином, для моделювання другого етапу інвестиційного процесу можуть застосовуватися методи метавибора.
Значення параметрів a1, a2 і B3 суб'єкту (первинного інвестора-домогосподарства) поки не відомі.
Вони визначатимуться в майбутньому, коли настане
реальний момент вибору. Тому при метавиборі готовність і інтенція встановлюють свої значення не з
безлічі булевих значень {0; 1}, як при біполярному
виборі, а з безлічі булевих функцій, що залежать від
a1, a2 і B3, кожна з яких відповідає певній лінії поведінки [6].
У процесі метавибору поведінка первинного інвестора-домогосподарства щодо визначення об'єкту інвестування (інвестиційного продукту) описується такою
функцією:
(4),
де: x3 = x3 (a1, a2, B3).
Інтенціональності метавибору відповідає рішення
функціонального рівняння:
(5),
де: ψ (a1, a2, B3) = x3; ψ — невідома функція.
Зрозуміло, що інтенціональний метавибір можливий
лише за умови, що рівняння має, принаймні, одне рішення (тобто домогосподарство зробить вибір щодо одного будь-якого інвестиційного продукту за будь-яких
значень a1, a2 і B3). За рекомендаціями С.О. Анісімової не слід розглядати процедуру рішення рівняння як
логічний висновок, здійснюваний суб'єктом [6]. За припущенням В.А.Лефевра ця процедура моделює автоматичний процес генерації безлічі продуктів біполярного
вибору когнітивної системи суб'єкта. Після того, як когнітивна система суб'єкта закінчила генерацію безлічі
продуктів {ψ i}, суб'єкт обирає одну з них, реалізуючи
свою здатність до вільного вибору. Цей вибір може бути
зроблений задовго до моменту, коли суб'єкту доведеться робити реальний вибір, і тоді його дії можуть полягати лише в механічної реалізації заздалегідь прийнятого рішення [5].
При цьому слід також враховувати, що домогосподарство, розглядаючи розміщені на ринку інвестиційні продукти, може оцінювати доцільність інвестування у власний бізнес (підприємницьку діяльність).
Тому рішення щодо вкладення інвестиційних ресурсів
у власний бізнес можна розглядати як позаринкові
інвестиції, або фінансування власного інвестиційного
продукту.
Наведений вище метод метавибору може застосовуватися для оцінки вибору інвестиційного продукту,
який розміщеного на ринку його власником (без комерційних і фінансових посередників), а також інвестування у власний бізнес, оскільки майже не враховує можливих конфліктів з посередниками. При моделюванні
інвестицій, що можуть здійснюватися через непрямі
форми (із залученням посередників), слід застосовувати рефлексивні системи, які враховують поведінку учасників ринку інвестицій (як "конфліктуючих сторін", які
намагаються отримати для себе максимальний прибуток за мінімальних ризиків).
Побудова моделі із застосуванням методів рефлексії
дозволить державному регулятору ринку інвестицій
оцінити поведінку домогосподарств при реалізації інвестиційного потенціалу та визначити шляхи забезпечення зростання обсягів інвестування в реальний сектор.
Для розробки такої моделі за основу можна взяти
математичний інструментарій системної рефлексії, роз-
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роблений В.О.Лефевром і представлений у монографії
"Алгебра совести" [7].
За такого підходу слід визначити вхідні данні і передумови, що описуватимуть поведінку агентів ринку
інвестицій, зокрема:
X — первинний інвестор-домогосподарство, яке має
намір придбати інвестиційний продукт на ринку;
Y — власник інвестиційного продукту;
Z — комерційний фінансовий посередник;
Т — ринок інвестицій у момент прийняття рішення
про інвестування.
Для кожного з цих агентів ринку буде різне бачення стану ринку, а також зміна ситуації у певний період
часу, яка може негативно або позитивно вплинути на
фінанси цих агентів ринку. Відповідно, можна позначити різне бачення ситуації на ринку інвестицій з позиції
агентів, як: Тх, Ту, Tz. При цьому кожний з агентів ринку може передбачити поведінку інших агентів, що можна представити у вигляді: Тху, Txz, Tyz, а також: Txyz,
Txzy, Tzxy.
Зміна у часі поведінки одних агентів ринку випереджає час на надходження інформації, її аналіз та формування, або застосування попередньо сформованих
норм поведінки, що будуть адекватними змінам. Навіть,
стан, який мав агент в момент t1 може бути оцінений
ним лише в момент t2, тож стан агента визнається ним
не як реальність, а як минуле. Ця обставина має бути
врахована при моделюванні і описується як: Тхх, Туу,
Tzz.
Рефлексивна система може бути представлена у вигляді:
Ω1 = Т + Тх;
Ω2 = Т + Тх + (Т + Тх) у;
Ω3 = Т + Тх + (Т + Тх)у + [Т + Тх + (Т + Tx)y]z.
Ці рівняння можуть бути представлені у вигляді певної послідовності аі та формалізовані як многочлен. Аі
буде розглядатися як елемент булевої алгебри, що включає два значення 0 і 1. Такий підхід надасть можливість
описати також і оператор усвідомлення кожного з
агентів ринку про його стан та зміни на ринку. Зокрема,
поточний стан ω= 1+ х + у + z, тоді усвідомлення змін
рефлексуючої системи: Ωп = Т(1 + x + y + z)n, де п —
кількість суттєвих змін за певний період часу (зміна ситуації, що призводить виникнення фінансових ризиків,
які можуть негативно позначитися на фінансах агентів
ринку інвестицій).
Рефлексивне управління розуміється як процес
передачі інформації та інших підстав для прийняття
рі шення о дним аг ентом всі м і ншим аг ентам.
Конфлікт інтересів виникає, коли одним із агентів
надається неправдива інформація та здійснюються
шахрайські дії, що вводять в оману інших агентів
ринку.
Тому, аналіз процесів взаємодії агентів доцільно
розглядати в умовах прихованого конфлікту, який може
виявитися при певній, неординарній поведінці одного з
агентів, або групи агентів, які беруть участь в процесі
інвестування в частині певного інвестиційного продукту. Прихований конфлікт може бути розглянуто в рамках рефлексивного рівняння, як одного з елементів рефлексивної системи:
Ω2 = Т + Тх + (Т + Тх) у
(6).
Вхідною передумовою такої моделі встановлено:
1) власник інвестиційного продукту (позначено У)
— усвідомлює:
— фінансовий стан підприємства; власник продукту, має достовірну інформацію про інвестиційний продукт, зокрема доходність інвестиційного
продукту, а також усі можливі ризики, що можуть
виникати в процесі залучення фінансових ресурсів,
реалізації інвестиційного проекту (у якісних і кількісних параметрах), реалізації інвестиційних зобов'язань);
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— можливі варіанти поведінки первинних інвесторів
— домогосподарств, які усвідомлюють про наявний
інвестиційний потенціал, обсяги його прирощення у
майбутніх періодах тощо;
— переваги застосування прямих форм інвестування, порівняно із залученням інвестиційних ресурсів через комерційних фінансових посередників;
2) власник інвестиційного продукту може опосередковано впливати на рішення первинного інвестора-домогосподарства шляхом корегування умов інвестиційного продукту (надання бонусів, або права участі у капіталі, збільшення ставки доходності, встановлення
зручних форм отримання дивідендів тощо), розширення послуг інвестиційної програми (збільшення відсотку
гарантування вкладів та інвестиційних доходів; страхування інвестиційного продукту; залучення до кола постійних користувачів інформації про фінансовий стан
підприємства, цільове використання залучених інвестиційних ресурсів та процес реалізації інвестиційного проекту тощо).
Це свідчить про те, що первинний інвестор-домогосподарство потенційно не здатний створювати конфлікти, а може бути лише транслятором поведінки власника інвестиційного продукту шляхом прийняття адекватних рішень у відповідь на порушення попередньо визначених домовленостей (в момент здійснення операції
на ринку інвестицій).
Найбільш імовірний конфлікт при збільшенні
кількості ланок у ланцюгу "домогосподарство-первинний інвестор — власник інвестиційного продукту".
Складність ланцюга реалізації інвестиційного потенціалу домогосподарства, час надходження ресурсу від
первинного інвестора до отримувача інвестицій, наявність належного моніторингу державних і ринкових
регуляторів, що знижує і розподіляє ризики між учасниками інвестиційного процесу.
ВИСНОВКИ
Для мінімізації конфлікту інтересів між агентами
ринку державний регулятор має здійснювати моніторинг за виконанням зобов'язань перед первинними інвесторами-домогосподарствами. Ефективність моніторингу на ринку інвестицій може забезпечити застосування різних його форм залежно від рівня ризику негативного впливу на інвестиційні процеси, а також на рівня
фінансових втрат (для держави — від державного гарантійного забезпечення; для первинного інвестора —
від надання фінансових ресурсів тощо):
1) постійний за підприємствами (власниками інвестиційного продукту) та комерційними фінансовими посередниками, діяльність яких призводитиме до виникнення ризиків невиконання зобов'язань (за договором,
контрактом, умовами інвестування і реалізації інвестиційного продукту), втрати фінансової стійкості, банкрутства;
2) вибірковий і періодичний — до інших підприємств,
які є учасниками інвестиційного процесу або визнаються агентами ринку інвестицій.
Моніторинг має здійснюватися від моменту набуття статусу агенту ринку (розміщення інвестиційного
продукту тощо), набрання чинності умов інвестиційного контракту (договору), умов участі в капіталі підприємства, розміщення депозитних вкладів, умов страхування тощо до моменту остаточного виконання зобов'язань
між агентами ринку за конкретним інвестиційним продуктом.
При цьому аналіз ефективності державного регулювання має здійснюватися періодично контролюючими
органами (Рахунковою палатою України, оскільки
відповідно до законодавства вона здійснює фінансовий
контроль за видатками державного бюджету та може
контролювати видатки державного фонду гарантування вкладів) з урахуванням оцінок професійних експертів
ринку інвестицій, домогосподарств-первинних інвес-
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торів, а також різних представників широкої громадськості, що потенційно можуть виступати інвесторами за
сприятливих на ринку умовах. Крім цього, Рахунковою
палатою України має проводити контроль за реалізацією інвестиційних проектів, які частково профінансовані із державного або місцевих бюджетів, для здійснення яких застосовується державне майно або інший державний ресурс.
Від ефективності державного регулювання, а також
дієвості прийнятих державних норм функціонування
ринку інвестицій залежить реакція інших агентів ринку
(як рефлексивна реакція швидкої і прямої дії, так і опосередкованої дії упродовж всього процесу реалізації
інвестиційного продукту (виконання умов інвестиційного проекту тощо). Це відповідним чином впливає на рефлексивне управління агентами ринку, а також прийняті
фінансові рішення цими агентами і забезпечуватиме регулярність, стабільність і поступове зростання надходжень фінансових ресурсів в економіку.
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ESTABLISHING AN EFFICIENT SUPPLY LOGISTICS SYSTEM THROUGH THE METHODS
OF OPERATIONAL MANAGEMENT OF STORES

Дана стаття досліджує сучасні підходи до формування дієвої системи логістики з метою впровадження її основних принципів і підходів у практику українських підприємств. При цьому були використані загальнонаукові та спеціальні методи: структурно-генетичного аналізу й синтезу — для виявлення взаємопов'язаних складових організаційної структури; економіко-математичного прогнозування — для побудови кореляційно-регресійної моделі. Виявлено, що на цей час існує дві принципово різні моделі організації постачання (традиційна та з зосередженням постачання в компетенції
одного підрозділу). Доведено, що концептуально парадигма логістики полягає в інтеграції виробництва, матеріально-технічного постачання та збуту. Аналіз існуючих підходів до формування системи
логісти, показав, що його використання сприяє скороченню та економії загальних витрат у системі
постачання. В управлінні логістичними запасами важливе значення має науково-обгрунтоване визначення необхідного їх розміру і раціональне розміщення коштів між структурними підрозділами.
Була виявлена залежність між залишками запасів матеріалів на складі на кінець місяця і обсягом
виручки від реалізації, що дозволяє більш оперативно управляти логістичним процесом. Отримана
кореляційно-регресійна модель показала високу адекватність, що дозволяє використовувати дану
методику іншим виробничим підприємствам.
The study examines current approaches to establishing efficient logistics system to implement its basic
principles and approaches in practice at the Ukrainian enterprises. General and special scientific methods
have been applied in the study: structural and genetic analysis and synthesis were used to identify interrelated
components of the organizational structure; economic-mathematical forecasting was used to develop a
correlation-regression model. It has been revealed that today there are two fundamentally different models
of supply (traditional and that with the supply concentrated within the competence of a single department).
It has been proved that the conceptual paradigm of logistics is the integration of production, logistics and
sales. An analysis of existing approaches to the formation of the logistics system showed that its application
will reduce overall costs in the supply chain. The management of logistic supplies needs an evidence-based
assessment of their required amount and rational distribution of funds between the structural units.
Dependence between the in-stock balance at the end of the month and the amount of sales proceeds has
been revealed, which allows more efficient operational management of the logistics process. The resulting
correlation-regression model showed high adequacy, allowing the use of this technique by other production
enterprises.
Ключові слова: логістика постачання, логістичний підхід, оперативне управління виробничими запасами.
Key words: supply logistics, logistic approach, operational management of stores.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування дієвої системи логістики повинно
враховувати усі переваги і недоліки існуючих моделей організації постачання (традиційної та з зосередженням постачання в компетенції одного підроз-
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ділу). За логістичного підходу до управління запасами необхідне узгодження всіх ланок ланцюга матеріального потоку, пов'язаного з відповідними
інформаційним і фінансовим потоками. При цьому
на функціонуючих у сучасних умовах підприємствах
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Рис. 1. Організаційна структура підприємства за традиційного підходу організації процесу постачання
Джерело: [7, с. 85].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
існує необхідність оперативного прийняття рішення
Для сучасних підприємств питання ефективного
щодо закупівлі сировини й матеріалів ще в момент
прийняття планів виробництва, оскільки в залеж- управління постачанням стають все більш актуальності від коливань виробництва змінюється і матері- ними. Удосконалюватися цей процес може лише в
умовах посилення логістичної інтеграції та скооральний потік.
динованої взаємодії як з зовнішніми партнерами, так
і між різними підрозділами всередині підприємства
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
[10, с. 166].
ПУБЛІКАЦІЙ
У даний час на вітчизняних підприємствах можПитаннями формування логістичних систем займалися такі зарубіжні вчені-економісти, як В.І. на спостерігати дві принципово різні моделі органСергєєв, Ю.М. Неруш, Ю.Г. Лебедєв, Д. Бушер і Г. ізації постачання. Перша модель, традиційна, поТиндол та інші. Особлива увага оптимізації логісти- лягає у тому, що завдання постачання виконуютьки постачання відводилася у роботах вітчизняних на- ся різними функціональними підрозділами. Науковців. Цьому питанню були присвячені праці І.М. приклад, перелік і кількість матеріальних ресурсів,
Карпа, Р.Р. Ларіної, М.А. Окландера, О.В. Мороза, визначаються дирекцією з виробництва, а завдання вибору постачальника, укладання договорів та
О.В. Музики та І.С. Луценка.
Однак і на цей час залишається недостатньо дос- о рг ані заці я до ставки вирі шую ть ся фахі вцями
лідженою методика оперативного управління запа- служби закупок. В результаті функція управління
сами при формуванні дієвої системи логістики поста- постачанням розділена між підрозділами підприємства. Недостатньо оперативні дії служб постачанчання.
ня можуть негативно відбитися на роботі виробничо-координаційного відділу, безвідповідальність
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
якого, у свою чергу, дезорганізує діяльність служ(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Враховуючи результати вищезазначених дослід- би збуту [20, с. 68]. За традиційного підходу до
жень в галузі формування системи логістики, необ- організації процесу постачання використовується
хідно підкреслити, що залишається недостатньо дос- організаційна структура підприємства, яка зобралідженим використання методики управління мате- жена на рисунку 1. Отже, традиційний підхід розріальними потоками, що і визначило мету даної глядає запас як локальне явище. За термінологією
статті — формування дієвої системи логістики по- логістики, цей підхід замикається на окремій ланці
стачання з використанням методики оперативного логістичної системи, ігноруючи взаємодію ланок
на всьому шляху руху матеріального потоку [21,
управління виробничими запасами.
с. 25].
Таблиця 1. Основні етапи традиційного підходу організації процесу постачання
Етапи
Визначення характеристик
споживання
Вибір можливих методичних
прийомів і попередній розрахунок
характеристик поставок
Узгодження з постачальником
характеристик поставок
Визначення характеристик поставок
Проектування системи управління
запасами

Характеристика
Дає змогу оцінити характеристики споживання в майбутньому періоді. Якщо
не налагоджена аналітична робота щодо споживачів запасу, можна
використовувати стандартний пакет обробки статистичних рядів
За значенням характеристик споживання можна вибрати метод розрахунку
запасу. Запас можна розраховувати у відносних або абсолютних одиницях
вимірювання. Моделі розрахунку також можуть бути різноманітними
Попередні розрахунки запасу приводять до необхідності узгодити з
постачальником умови поставки. Фактично це самостійна частина роботи,
пов’язана з вибором постачальника і визначенням умов договору з ним
Знання конкретних умов роботи з постачальниками допомагає перейти до
остаточного розрахунку параметрів системи управління запасами
Повинне закінчитися розробленням методики та інструкцій для кожного
рівня працівників, з урахуванням принципу розмежування повноважень

Джерело: розроблено автором за [6, с. 51].
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Рис. 2. Організаційна структура підприємства за логістичного підходу організації
процесу постачання
Джерело: [7, с. 86].

Основні етапи традиційного підходу, опрацьовані
за [6, с. 51] та наведені у табл. 1.
Друга логістична модель передбачає зосередження всіх процедур з постачання матеріальних ресурсів
в компетенції одного підрозділу. Така структура
дозволяє більш ефективно організувати просування
матеріального потоку від постачальників, а також
керувати процесом постачання, та створює широкі
можливості логістичної оптимізації матеріального
потоку на стадії закупівель предметів праці [22, с.
22].
Підвищенню зацікавленості логістичним підходом в управлінні процесом постачання сприяють такі
чинники [22, с. 40]:
— широке використання автоматизованих систем
управління запасами, у сфері постачання;
— розвиток економіко-математичного моделювання;
— підвищення надійності й оперативності отримання даних за допомогою сучасних інформаційних
систем;
— розвиток методів прогнозування;
— підвищення кваліфікації персоналу, що займається управлінням запасами;
— інтеграція й автоматизація багатьох логістичних операцій і функцій;
— розвиток корпоративних інформаційних систем (MRP, ERP);
— удосконалення систем управління якістю, що
знижують потребу в запасах для виправлення бракованої продукції;
— зменшення тривалості циклу виробництва;
– широке застосування логістичної технології.
Слід наголосити, що логістика націлена на відмову від заходів, що покращують функціонування окремих ланок у ланцюгу поставок продукції, а її використання спрямоване на раціоналізацію всієї сфери кругообігу та виробництва. Інакше кажучи, концептуально парадигма логістики полягає в інтеграції
виробництва, матеріально-технічного постачання,
збуту тощо [8, с. 30].
У логістичному підході застосовують такі основні
положення логістичної концепції [20, с. 176]. Поперше, реалізація принципу системного підходу, тобто оптимізація матеріального потоку в межах як
підприємства, так і його підрозділів, від первинного
джерела сировини до кінцевого споживача або окремих значних його ділянок. Але всі ланки матері-
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ального ланцюга, тобто всі елементи макро- та
мікрологістичних систем, повинні працювати як єдиний злагоджений механізм. По-друге, відмова від використання універсально го техноло гі чно го та
підйомно-транспортного обладнання, застосування
обладнання, яке б відповідало конкретним умовам.
Оптимізація потоків за допомогою використання
обладнання, що відповідає конкретним умовам роботи, можлива лише у разі випуску і масового використання широкої номенклатури різних засобів виробництва. Застосовувати логістичний підхід до управління матеріальними потоками можна лише за високого рівня науково-технічного розвитку підприємства, тобто використання обладнання, яке відповідає конкретним поставленим умовам. По-третє, логістичний підхід підвищує суспільне значення діяльності у сфері управління матеріальними потоками,
створює об'єктивні передумови для залучення в галузь кадрів з вищим потенціалом праці. Адекватно
досвідченому персоналу, який відповідально та фахово виконує свої функції, повинні вдосконалюватись і умови його праці. По-четверте, облік логістичних витрат упродовж усього логістичного ланцюга.
Як вже згадувалось, одним з основних завдань логістики є мінімізація витрат на доведення матеріального потоку від первинного джерела до кінцевого
споживача. Це можливо лише за умов, коли система
обліку витрат виробництва та обігу дає змогу виокремити витрати на логістику. В-п'ятих, можливість
логістичних систем до адаптації в умовах ринку.
Поява величезної кількості різноманітних товарів та
послуг призводить до невизначеності попиту на них,
зумовлює різкі коливання якісних і кількісних характеристик конкретних матеріальних потоків, що проходять через логістичні системи. В цих умовах спроможність логістичних систем адаптуватись до змін
зовнішнього середовища є важливим чинником
стійкого становища на ринку.
За логістичного підходу до організації процесу
постачання використовується організаційна структура підприємства, що зображена на рисунку 2, яка
грунтується на зосередженні основних функцій постачання в одному підрозділі (зазвичай це відділ
матеріально-технічного постачання).
При організації логістичного управління постачанням важливу роль відіграють координація дій, а
також внутрішня і зовнішня інтеграція компаній. Домогтися зовнішньої інтеграції, тобто тісної взаємодії
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Рис. 3. Класифікація результативної ознаки (залишки сировини і матеріалів)

Рис. 4. Класифікація факторної ознаки (виручка від реалізації за видами продукції)

з іншими компаніями можна через розвиток довгострокових партнерських відносин, розробки спільних
стандартів, врахування вимог споживача до якості,
термінів виконання замовлення, а також необхідного рівня сервісу. Зовнішня інтеграція відбувається також при залученні постачальника в процеси проектування нових виробів і розробку спільних ринкових
стратегій. Характерними особливостями такої інтеграції є:
— проведення моніторингу з подальшим інтенсивним обміном інформацією;
— введення єдиної системи знижок, надбавок і
тарифів;
— розробка універсальних схем оцінки витрат і
результатів;
— постійна координація, яка має на меті підвищення якості.
При внутрішній інтеграції на підприємстві до
обов'язків відділу постачання також входить контроль і аналіз кількості і якості товарів, що замовляються, для задоволення потреб підприємства, участь
у проектуванні нових виробів і тощо.
Комплексне виконання всіх цих дій дозволяє
значно удосконалити роботу відділу постачання,

виявити або запобігти непродуктивним витратам і
істотно підвищити, таким чином, прибутковість
підприємства [23, с. 195].
Використання логістичного підходу сприятиме
скороченню та економії загальних витрат у системі
постачання порівняно із застосуванням традиційного підходу до організації процесу постачання. Економія досягається за рахунок [24, с. 132]:
— зниження рівня товарних запасів до обгрунтованого оптимального рівня (вивільнення "заморожених" оборотних коштів) з одночасним підвищенням ритмічності відвантажень;
— зниження питомих транспортних витрат;
— оптимізація використання ресурсів складського й автотранспортного господарств;
— підвищення погодженості дій постачальників,
підрозділів виробництва, постачання, збуту й транспортно-експедиторських компаній;
— скорочення часу від замовлення до поставки.
Механізми закупівельної логістики на підприємстві
підпорядковується таким цілям [26, с. 72]:
— розширення номенклатури продукції;
— зниження загальних витрат ресурсів і виключення збитків;

Таблиця 2. Аналіз адекватності кореляційно-регресійної моделі
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Рис. 5. Вихідні данні для розрахунку кореляційно-регресійної моделі логістичного управління запасами
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Таблиця 3. Запланований обсяг виручки від реалізації за видами продукції,
тис. грн.
Види продукції
Х1 (доменне обладнання)
Х2 (сталеплавильне обладнання)
Х3 (прокатне обладнання)
Х4 (транспортно-розвантажувальне обладнання)
Х5 (тюбінги)
Х6 (інші)
Всього

— позбавлення від застарілих і повільно реалізованих запасів продукції;
— контроль над спеціальними замовленнями;
— контроль над втраченими продажами;
— збільшення частки закупівель, що здійснюються за процедурою стандартного замовлення.
За логістичного підходу до управління запасами
інструментарій роботи із запасами може залишитися колишнім, але повинен принципово змінитися погляд на сам запас. Запас як форму існування матеріального потоку не можна розглядати ізольовано у
межах окремої ланки (підрозділу). Необхідне узгодження всіх ланок ланцюга матеріального потоку, пов'язаного, крім того, з відповідними інформаційним
і фінансовим потоками [6, с. 176].
Тому нами було проведено дослідження можливостей визначення рівня виробничих запасів та страхового запасу на стадії планування обсягів виробництва за допомогою лінійної моделі регресійного
аналізу.
В управлінні логістичними запасами важливе
значення має науково-обгрунтоване визначення необхідного їх розміру і раціональне розміщення
коштів між структурними підрозділами. Кількість
запасів повинна бути економічно доведена, та забезпечувати оптимальний їх розмір. При недостатній кількості запасів у підприємства виникають
фінансові труднощі, а надлишок — використовується, як правило, не за призначенням. Тобто розмір
запасів повинен бути мінімальним і в той же час
достатнім для стабільного, ритмічного і налагодженого виробництва.
Розглядаючи балансове рівняння (1), що характеризує рух матеріальних потоків і вказує на взаємозв'язок та пропорції окремих елементів цього процесу, виявляється певне співвідношення між надходженнями і видатками, а якщо воно порушується, тоді
різко змінюється питома вага запасів на кінець періоду порівняно із початком періоду:
З кп = З пп + Н - В
(1),
де З кп — залишок сировини й матеріалів на кінець
періоду, тис. грн.;
З пп — залишок сировини й матеріалів на початок
періоду, тис. грн.;
Н — надходження сировини й матеріалів протягом періоду, тис. грн.;
В — витрати сировини й матеріалів протягом періоду, тис. грн.

Прогнозований обсяг
виручки від реалізації
133798,0
53758,2
175610,0
140342,0
118029,0
81059,8
702597,0

Нами була виявлена залежність між залишками
запасів матеріалів на складі на кінець місяця і обсягом виручки від реалізації, що дозволяє більш оперативно управляти логістичним процесом. Таким чином, знаючи обсяг реалізації, ми зможемо планувати залишки.
Дослідження було проведено у ПАТ "Дніпроважмаш", що випускає доменне, прокатне, сталеплавильне, гірничорудне, агломераційне, коксохімічне, транспортно-розвантажувальне обладнання.
Асортимент продукції підприємства дуже великий
і весь час розширюється. Він включає: вагоноперекидачі, засувки газові, інструменти для залізничного транспорту, клапани гарячого дуття для доменних печей, ковші для розливу чавуну й сталі, насоси, насоси багерні, обладнання для гірничо-збагачувальних комбінатів, устаткування для нафтопереробної промисловості, обладнання для електростанцій тощо.
У процесі виробництва усіх видів обладнання, що
пропонує підприємство, використовуються такі види
сировини та матеріалів: чавун, периклазовий порошок i вогнеупори, феросплави, формувальний пісок,
промислові гази, вогнетривка цегла, осьова заготовка i заготовка коліс діаметром 850 мм та 650 мм.
Усі залишки сировини і матеріалів були класифіковані як результативна ознака і поділені за такими
групами (рис. 3).
В якості факторної ознаки обрана виручка від реалізації за основними видами продукції (рис. 4).
Вплив факторів, між якими існують складні взаємозв'язки, на результативну ознаку є комплексним, а не
просто сумою ізольованих впливів.
Завдяки використанню багатофакторної кореляційно-регресійної моделі типу Y = f(X 1,X 2,X 3,..., X n ),
нам вдалося оцінити міру впливу на досліджуваний
результативний показник кожного із введених у модель факторів при фіксованому положенні на середньому рі вні і нших факторів. Важлива умова є
відсутність функціонального зв'язку між факторами. Кількість спостережень дорівнює 20. Данні для
розрахунку представлені на рис.5.
Були отримані такі рівняння лінійної шестифакторної регресії:
Y1= 8997,599 — 0,12Х1 — 0,485Х2 — 0,253Х3 +
0,826Х4 + 0,135Х5 + 0,216Х6;
Y2= 6322,637 — 0,084Х1 — 0,341Х2 — 0,178Х3 +
0,58Х4 + 0,095Х5 + 0,151Х6;

Таблиця 4. Прогнозовані витрати на закупівлю основних ТМЦ,
тис. грн.

Y1= 8997,599 – 0,12Х1 – 0,485Х2 – 0,253Х3 + 0,826Х4 + 0,135Х5 + 0,216Х6;
Y2= 6322,637 – 0,084Х1 – 0,341Х2 – 0,178Х3 + 0,58Х4 + 0,095Х5 + 0,151Х6;

Прогнозовані
витрати
35902,56
35400,04

Y3= 3647,675 – 0,049Х1 – 0,197Х2 – 0,102Х3 + 0,335Х4 + 0,055Х5 + 0,088Х6;

14614,21

Види ТМЦ
Чавун ливарний
Феросплави
Формувальний
пісок
Периклазовий
порошок
Інші
Всього

Рівняння регресії

Y4= 2918,14 – 0,039Х1 – 0,157Х2 – 0,082Х3 + 0,268Х4 + 0,044Х5 + 0,07Х6;

11669,54

Y5= 2431,784 – 0,032Х1 – 0,131Х2 – 0,068Х3 + 0,223Х4 + 0,036Х5 + 0,058Х6;
107292,96

9706,61
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Y3= 3647,675 — 0,049Х1 — 0,197Х2 — 0,102Х3 +
0,335Х4 + 0,055Х5 + 0,088Х6;
Y4= 2918,14 — 0,039Х1 — 0,157Х2 — 0,082Х3 +
0,268Х4 + 0,044Х5 + 0,07Х6;
Y5= 2431,784 — 0,032Х1 — 0,131Х2 — 0,068Х3 +
0,223Х4 + 0,036Х5 + 0,058Х6.
Перевірка адекватності кореляційно-регресійної
моделі за допомогою критерію Фішера (F-критерій),
критерію Стьюдента (t-тест) та коефіцієнта детермінації наведено у таблиці 2.
Щільність зв'язку оцінювалася за допомогою коефіцієнта детермінації (R 2). Для усіх Y регресія визнана значимою (68,5% варіації Y пояснюється варіацією Х). Істотність зв'язку перевірялася з використанням критерію Фішера.
Для цього порівнювалося розрахункове значення F з табличним для рівнів 0,05. Оскільки розрахункове значення F більше табличного значення Fтабл,
рівняння регресії адекватно описує залежність між
залишками сировини й матеріалів та виручкою від реалізації за видами продукції.
Кожний коефіцієнт рівняння перевірявся за
критерієм Стьюдента (t-тест). Перевірка значимості
полягала в тому, щоб виявити, які t-статистики є
більшими за 2,16. Високе значення t-тесту свідчить
про значну значимість незалежного члену а. Математичний зміст цього показника складається із значення результативної ознаки, якщо виробництво
кожного виду продукції відсутнє; значення незалежного члену а це і є страховий, або резервний запас.
Відтак, на підставі проведеного дослідження
можна стверджувати, що у ПАТ "Дніпроважмаш"
можливе формування дієвої системи логістики постачання за рахунок оперативного управлінні виробничими запасами, яке буде залежати від основного
фактора — запланованих обсягів реалізації. За допомогою використання кореляційно-регресійних моделей, ПАТ "Дніпроважмаш" має можливість більш
гнучко управляти виробничими запасами, визначати
рівень резервного запасу в залежності від змін асортиментної політики.
На закінчення нами наведені розраховані витрати на закупівлю сировини й матеріалів на прогнозований період за допомогою даної моделі.
ПАТ "Дніпроважмаш" має замовлення на виробництво основних видів обладнання, своєчасне виконання яких дозволить отримати заплановану виручку від реалізації, що наведена в таблиці 3.
На підставі кореляційно-регресійної моделі логістичного управління запасами сировини й матеріалів
та даних про обсяги виручки від реалізації на прогнозований період, розрахуємо витрати на закупівлю основних товарно-матеріальних цінностей (табл.
4).
ВИСНОВКИ
Підсумовуючи проведене дослідження, можна
зробити такі висновки. На цей час існує дві принципово різні моделі організації постачання (традиційна та з зосередженням постачання в компетенції одного підрозділу). Концептуально парадигма логістики полягає в інтеграції виробництва, матеріальнотехнічного постачання та збуту. Використання системи логістики сприяє скороченню та економії загальних витрат у системі постачання. В управлінні
логістичними запасами важливе значення має науково-обгрунтоване визначення необхідного їх розміру і раціональне розміщення коштів між структурними підрозділами. Існуюча залежність між залишками запасів матеріалів на складі на кінець місяця і
обсягом виручки від реалізації дозволяє більш оперативно управляти логістичним процесом. Отримана кореляційно-регресійна модель показала високу
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адекватність, що дозволяє використовувати дану
методику іншим виробничим підприємствам.
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METHODICAL APPROACHES TO A REGIONAL GOVERNMENT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

У статті обгрунтовано необхідність створення наукових основ управління регіоном. Наведено принципи регіонального управління інфраструктурою, які доповнені, з урахуванням сучасних уявлень, тенденцій і процесів, найбільше актуальними для вітчизняної теорії й практики. Названо базові принципи
сучасного регіонального управління інфраструктурою. Проведені дослідження й узагальнення дозволили визначити ряд найважливіших завдань, котрі стоять сьогодні перед управлінням регіональною інфраструктурою. Відзначено, що самим головним завданням застосування нових методів управління є прагнення до оптимального використання інфраструктури регіонів. Пропонується використовувати, на основі розгляду досвіду управління інфраструктурою розвинених країн, методику засновану на послідовному вирішенні чотирьох завдань. На основі вивчення теоретичних основ регіонального управління,
представлено визначення категорії " системи управління регіональною інфраструктурою". Представлена концептуальна модель системи управління регіональною інфраструктурою, у якій у відмінності від
традиційних, представлені хоча й відомі, але рідко застосовувані складові: компетенції, механізм управління, які відіграють ключову роль у сучасних умовах динамічного інноваційного розвитку регіонів. Наведено організаційно-інституціональну методологію розвитку системи управління інфраструктурою регіону, яка включає інтегровану совокупність таких методів, як реструктуризація, приватизація, державно-приватне партнерство, а також інноваційні підходи до управління.
The necessity of creation of scientific bases of management is reasonable by region in the article. Principles
of a regional government are resulted by an infrastructure which are added, with allowance for modern
submissions, tendencies and processes, the most actual for the domestic theory and practice. Are named базове
principles of a modern regional government by an infrastructure. The conducted researches and generalisations
have allowed to define a number of the most important problems standing today before management by a regional
infrastructure. It is noticed that the most basic task of application of new management methods is the aspiration
to optimum use of an infrastructure of regions. It is offered to use, on a basis рассмотерния experience of
management by an infrastructure of the developed countries, a technique based on the consecutive decision of
four problems. On the basis of studying of theoretical bases of a regional government, category definition "control
systems of a regional infrastructure" is presented. The conceptual model of a control system is presented by a
regional infrastructure in which in difference from traditional, seldom applied components are presented though
also known, but: the competence, a controlling mechanism which play a key role in modern conditions of dynamic
innovative development of regions. The methodology of development of a control system resulted organizationalinstitutsionalnaja an infrastructure of region which includes the integrated set of such methods as re-structuring,
privatisation, state-private partnership, and also innovative approaches to management.
Ключові слова: принципи управління, розвиток інфраструктури, методи управління, модель системи управління, методологія розвитку системи управління.
Key words: management principles, infrastructure development, management methods, control system model,
methodology of development of a control system.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Конкурентоспроможний і динамічний розвиток регіону можливий тільки завдяки повноцінній реалізації
наявного специфічного регіонального потенціалу, основним елементом якого є інфраструктура регіону. Методичні підходи до управління розвитком інфраструктурного забезпечення регіону повинні мати уявлення
про власний потенціал інфраструктури, можливості,
умови й способи приведення її в дію. Специфічний потенціал інфраструктури регіону обумовлюється обсягом використовуваних ресурсів регіону, їх структурою,
характером, якістю, ступенем використання. Також має
значення розгляд потенціалу інфраструктури регіону за
секторами і галузями економіки.

www.economy.in.ua

Регіональне управління покликано активізувати використання всіх видів наявної інфраструктури, відкриваючи нові ринкові й соціальні можливості, створюючи
стимулюючі умови, підтримуючи сприятливе середовище для підвищення ефективності господарювання й зростання якості життя населення. При цьому виявляється певна залежність між повнотою реалізації накопиченого потенціалу і якістю регіонального управління.
Вона проявляється в наступному: чим вище професійний рівень регіонального управління, тем краще використовується й примножується наявний інфраструктурний потенціал регіону. Таким чином, ступінь реалізації
власного інфраструктурного потенціалу регіону визначається рівнем використання сучасних методів управ-

59

Економiка та держава № 12/2014
ління. Цей взаємозв'язок представляється досить цін- управління інфраструктурою опирається, насамперед,
ною закономірністю сучасного регіонального управлі- на гнучку, збалансовану комбінацію централізації й дення.
централізації. Наслідком цього стає підвищення ефективності управлінських впливів, поява в регіональному
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
співтоваристві зон спільної компетенції й взаємної
Метою статті є формування наукових основ регіо- відповідальності, партнерства, субсидіарності, подальнального управління розвитком інфраструктури.
шого взаємного делегування повноважень і перерозподілу функцій.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Тому перший основний принцип регіонального управТА ДОСЛІДЖЕНЬ
ління інфраструктурою повинен, на наш погляд, форПитаннями наукового обгрунтування, методологі- мулюватися в такий спосіб: "збалансована комбінація
чного забезпечення системи регіонального управління, централізації й децентралізації управління". Саме рацізаймалося багато вчених: Андрєєв А., Ларіна Н., Мер- ональна комбінація цих процесів у регіональній діялькушов В., Муратов М., Портер М., Ушвицький Л. та ін. ності здатна створити об'єктивну основу для одержанАле проблеми регіонального управління, забезпеченням ня суспільно значимих результатів.
конкурентоспроможності регіонів виявилися досить баУ числі вищезгаданих принципів фігурує принцип
гатоаспектними й потребують подальших наукових до- виділеної компетенції, що означає закріплення функцій
сліджень.
за суб'єктами регіонального управління на основі ресурсного забезпечення реалізації кожної функції.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
До згаданого вище переліку принципів регіональноДОСЛІДЖЕННЯ
го управління інфраструктурою, з урахуванням сучасПрогресивний розвиток регіону, пов'язаний зі ного уявлення, тенденцій і процесів, вважаємо за необструктурною перебудовою й переходом до інновацій- хідне додати наступні, найбільш актуальні для вітчизної моделі, представляє собою складені процеси загаль- няної теорії й практики: принцип наукової обгрунтованодержавних перетворень, припускає не тільки й не ності внутрішньо-регіональної політики, планування,
стільки впорядкування окремих ланок і властивостей вироблення рішень, програм, проектів (із застосуванням
господарської системи регіону, скільки впровадження досягнень загальносвітового менеджменту) в області
в цю систему принципово нових як організаційних, так і інфраструктури; принцип ситуаційності, який припуссоціально-економічних елементів при одночасній кає, що визначеність правил, методів дій відіграє ефекліквідації застарілих структур, форм і методів. Разом з тивну роль стосовно до конкретних умов функціонувантим існують і внутрішні джерела концептуальних змін в ня. Цей принцип базується на розумінні того, що кожуправлінні регіоном. Це насамперед зростаючий інте- ний регіон унікальний, також унікальні, часто неповлектуальний потенціал регіонального співтовариства ( торні економічні, фінансові, суспільні ситуації.
у тому числі системи регіонального управління), збільГоловна передумова принципу ситуаційності поляшення обсягу і якості знань, розвиток інформаційно- гає в тому, що не існує єдиного способу виконання якої
комунікаційних зв'язків, що ведуть у сукупності до роз- б то не було управлінської функції або завдання. "Найширення зовнішніх, у тому числі глобальних відносин. кращі концепції й методи можна вибрати тільки після
Результативність методів управління інфраструкту- того, як ознайомишся з конкретними обставинами, у
рою в сучасних умовах оцінюється як з позицій підви- яких доведеться діяти" [3, с. 60]; принцип стратегічності,
щення конкурентоспроможності регіону у внутрішньо- без якого сьогодні неможливо представити стабільне,
українському просторі, так і з погляду широти й глиби- ефективне управління; принцип інноваційності, що прини входження регіону до системи світогосподарських пускає не тільки відповідне управління інноваційними
зв'язків і процесів, здійснюваних з багатобічним обліком процесами, регулювання й підтримку інноваційних рухів
зовнішніх факторів і умов, підвищення або стійкого збе- у різних секторах інфраструктури, але й акумуляцію
реження конкурентоспроможності регіону в різних її нових знань усередині системи управління, систематичпроявах, оскільки викликає, як відомо, зростання доб- не здійснення організаційних, структурних, економічробуту і якості життя населення регіону. А в цій справі них і соціальних нововведень, пошук і впровадження
ніяк не обійтися без застосування методів і інструментів нових схем і технологій управління, а при необхідності
управління інфраструктурою регіону на основі викори- — проведення прогресивної трансформації, відновленстання сучасних тенденцій економічно розвинених ня регіонального управління; принцип приватно-деркраїн.
жавного партнерства, який виходить на передній план
Спрямованість й утримування регіонального управ- у нових умовах розвитку українських регіонів, коли споління в Україні на сучасному етапі, визначають форму- стерігається зв'язок господарських відносин з інститування його найважливіших принципів і впливають на ціональними змінами, зокрема, зміцнення взаємодії деррозвиток економіки.
жавних органів, регіональних структур і суб'єктів бізнеДо основних принципам регіонального управління су у формуванні сучасних напрямів і моделей розвитку
інфраструктурою науковці (наприклад, Гаврилов А. й регіонального співтовариства.
Самофалова Е.) відносять наступні: децентралізацію,
Виходячи з викладеного, до базових принципів супартнерство, субсидіарність, мобільність і адаптивність, часного регіонального управління інфраструктурою на
принцип виділеної компетенції [1; 2].
нашу думку, слід відносити наступні: збалансованої комДецентралізація в регіональному управлінні має два бінації централізації й децентралізації; наукової обгрунаспекти: перший — передача урядом регіону певних тованості; стратегічності; інноваційності; приватно-дерорганізаційно-управлінських функцій і повноважень жавного партнерства; мобільності й адаптованості; субструктурним одиницям (міністерствам, комітетам); дру- сидіарності; ресурсного забезпечення закріпленої комгий означає передачу регіональною адміністрацією пев- петенції; ситуаційності дій. Опираючись на названі принних функцій іншим організаційним структурам, що во- ципи, управління регіональною інфраструктурою здатлодіють достатньою самостійністю й здатністю їх ви- не буде забезпечувати виконання завдань і досягнення
конувати (наприклад, муніципальним установам, об'єд- цілей регіону.
нанням підприємців, торгово-промисловій палаті, сусСукупність сучасних принципів управління регіопільним комітетам, асоціаціям, іншим організаціям).
нальною інфраструктурою ілюструє рисунок 1.
Централізація й децентралізація завжди існують у
Проведенні дослідження й узагальнення дозволярегіональному управлінні, однак, їхня комбінація й фор- ють визначити ряд найважливіших завдань, що стоять
ми можуть змінюватися в процесі розвитку або в мін- сьогодні перед управлінням регіональною інфраструкливих ситуаціях. Грамотно організоване регіональне турою, серед яких наступні:
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— розвиток сучасної й ефективної транспортної
інфраструктури, що забезпечує прискорення руху товарів і зниження транспортних витрат в економіці;
— підвищення доступності послуг транспортного
комплексу для населення;
— підвищення конкурентоспроможності транспортної системи України й реалізація транзитного потенціалу регіонів і країни;
— підвищення комплексної безпеки й стабільності
транспортної системи;
— розвиток інтегрованої системи контролю безпеки на транспорті;
— розвиток шляхів сполучення (автомобільні дороги загального користування, залізничні лінії, внутрішні
водні шляхи);
— будівництво швидкісних автомобільних доріг і залізничних ліній для організації швидкісного пасажирського руху;
— розвиток аеропортової мережі ( аеропорти-хаби,
внутрішньо-українські вузлові й місцеві аеропорти);
— збільшення пропускної здатності українських
морських портів;
— комплексний розвиток транспортних вузлів,
включаючи термінально-логістичні центри;
— підвищення конкурентоспроможності міжнародних транспортних коридорів;
— відновлення парків транспортних засобів, складів
морського й річкового флоту;
— формування й відпрацьовування механізмів проектного управління інвестиціями.
У рамках зазначених укрупнених завдань регіональне управління реалізує безліч різних за обсягом і змістом
завдань і заходів організаційного, економічного, фінансового, інвестиційного, інноваційного, правового, соціального, суспільно-політичного характеру.
У той же час не можна не відзначити, що не всі з вищезгаданих завдань реалізуються рівною мірою за регіонами країни. Є розбіжності в підходах, методах, обсягах, строках, оцінках при практичнім виконанні тих
або інших завдань. Сьогодні можна стверджувати, що,
незважаючи на триваючі наукові пошуки й наявні наробітки й певний досвід, все-таки теорією й практикою
регіонального управління поки не вироблені досить
переконливі (результативні) методологічні установки
для повноцінного вирішення назрілих і виникаючих проблем досягнення конкурентоспроможності регіонів на
базі розвитку інфраструктурного його забезпечення.
Основне завдання застосування нових методів
управління — це прагнення до оптимального використання інфраструктури регіонів.
Представляється можливим на основі розгляду досвіду управління інфраструктурою розвинених країн використовувати наступну методику, засновану на послідовному рішенні чотирьох завдань. Дослідження починається з викладу сучасного огляду, супроводжуваного оцінкою й аналізом результатів, проведення семінарів для консультації зацікавлених осіб, підготовці висновків і рекомендацій. Методологія для цього дослідження включає
проектний менеджмент, що підтримує чотири ключові завдання (кожна з відповідними підзадачами). Дані нижче
показують відносини між цими завданнями (рис. 2).
На початку дослідження слід зосередитися на технічних підходах і методологіях, на динаміці даних, прикладах передового досвіду, який може привести до
більш широкого поширення й застосуванню отриманих
результатів. Однак залучення експертів і зацікавлених
осіб приводить до вторинності технічних проблем, тому
що існують бар'єри щодо обміну даними заснованими
на більш тонких елементах. Вони включають накопиченні культурні цінності в суспільному секторі, інтереси власності, комерційні переваги в приватному секторі.
Сучасний стан процесу оптимального збору інформації
з перевезень, даних про пересування є дуже мінливим, і
охоплюється неоднорідно. Доступність таких даних за-
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Рис. 1. Основні базові принципи регіонального управління

лишається самою невідкладною проблемою на всіх
рівнях. Там, де дані доступні, виявляється інша проблема, що стосується їхньої якості (достатнє для повторного використання через ланцюжок створення
цінності). Питання якості повинно супроводжуватися
оглядом цілей, для яких необхідні дані повинні бути доступні й знову використані.
Основні результати дослідження полягають у тому,
що є різні "напрями", які менеджери з управління інфраструктурою можуть використовувати при розподілі перевезень і транспортних даних (і з іншими органами суспільного сектору й з комерційними третіми особами).
Напрями розділяють загальну кінцеву крапку; тобто, де
ясно визначений перевізний процес і дані транспортних
елементів обмінюються за допомогою електронних баз
з іншими організаціями регіонів, у стандартному форматі й у динаміці. Загальна кінцева крапка може бути
досягнута шляхом наступних кроків:
1. Узгодження специфікації отримування даних, які
перебувають у межах області "перевезень і транспортних даних".
2. Визначення спеціального формату (ів) для того,
щоб представити їх в області "перевезень і транспортних даних" в електронному вигляді (статичної і контекстної інформації).
3. Узгодження структурних елементів даних, які заявлені як заходи щодо організації пересування.
4. Домовленість про спеціальний формат для того,
щоб представити пов'язані відновлення статусу в електронному вигляді (динаміка інформації в реальному
часі).
5. Гарантування електронної публікації всіх результатів щодо попередніх кроків.
6. Гарантування, що отримана інформація, описана
в кроці 5, піддається виявленню іншими державними
органами й постачальниками послуг інтелектуальних
транспортних систем.
Ціль першого завдання полягає в підготовці, документальному узгодженні, усвідомленні суті організаційних, договірних і технічних проблем, пов'язаних зі
збором і використанням даних з перевезень, регулюванням пересування й планів управління, (розглянути й перевірити операційні, технічні, і організаційні рішення,
прийняті дотепер). Зібрана інформація повинна бути
проаналізована більш докладно, щоб дозволити розглянути проекти, що перебувають на стадії становлення, пріоритетні для наступного дослідження ідентифікувати області для розвитку. Це дозволить домагатися
активності в діяльності із ключовими контактами.
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мірним, оскільки всі розташовані на
його території організації й відомчі
структури так чи інакше беруть участь
у життєдіяльності й розвитку регіону.
У зв'язку із цим потрібна певна координація їх діяльності, зусиль, ділової
активності. Це припускає наявність
певної системи управління регіоном.
Тут слід зазначити, що поняття
"система управління регіональною
інфраструктурою" поки не одержало
чіткого визначення й наочного відображення у зв'язку зі своєю певною
спрямованістю .
Існують деякі трактування й схеми, що характеризують це поняття,
однак, вони страждають або зайвою
об'єктивністю, або фрагментарністю,
що виражається у представленні обмеженого набору елементів — суРис. 2. План управління перевезеннями на основі застосування
б'єкту й об'єкту управління, функції,
сучасних управлінських методів
структури, методів. Також у них не
враховуються сучасні тенденції, нові
Дослідження включає також огляд відібраних нау- рушійні сили управління, значення знань і компетенцій,
ково-дослідних робіт з певними елементами управлін- що відіграють усе більшу роль у системі управління.
ня пересуванням, згруповані в такий спосіб: cтатичні
На основі вивчення теоретичних основ управління
дані, дані з вантажних удосконалень, заявлені техно- й сучасних напрямів менеджменту, можливо сформулогії.
лювати наступне визначення цієї важливої наукової
Метою другого завдання є розгляд загальних і ти- категорії: система управління регіональною інфраструкпових елементів плану управління транспортом, щоб турою — це складна сукупність компонентів, що вклюзрозуміти те, що зробило їх успішними в експлуатацій- чає органи управління, цільові стратегічні установки,
ному контексті, що мотивував розвиток, виконання й принципи, завдання й функції, структури, ресурси, мепублікацію цих планів, і чи була область їх використан- тоди, компетенції, технології й інструменти, тісно взаєня у вигляді інструментів, що дозволяють поліпшити мозалежні між собою різні підсистеми, що утворюють,
доступність і придатність транспортних даних до пере- у їхній інтеграційній цілісності й формують механізм
сування.
впливу на інфраструктурний потенціал регіону, його
Команда дослідження дивиться на проблеми попе- відтворювальний потенціал, який у свою чергу, визнаречного граничного співробітництва і застосовування чає умови життєдіяльності населення, суспільні, екопідходів до поліпшення комунікацій.
номічні й соціальні процеси з метою підвищення конкуРезультати отримані при виконанні першого й дру- рентоспроможності регіональної економіки і якості
гого завдання, що відображають сучасний стан розгля- життя населення.
нутих питань були об'єднані.
Відмінна ознака цього визначення від існуючих поТретє завдання полягає в організації й проведенні лягає у введенні такого елементу, як компетенції, у сисемінару із зацікавленими особами, щоб розглянути стемнім з'єднанні всіх основних компонентів, а також у
перспективи зацікавлених осіб, раніше ідентифіковані позначенні механізму впливу в якості головних складов літературі, і придбати більш глибоку здатність про- вих системи управління регіональною інфраструктурою
никнення до суті за оцінюваними проблемами, підготу- й установленні однієї з її цілей — підвищення конкувати пропозиції щодо "Зауважень до керівництва пла- рентоспроможності регіону.
ну управління транспортним процесом".
Концептуальна модель системи управління регіоНа початку четвертого завдання, команда дослід- нальною інфраструктурою, може бути представлена на
ження проводить внутрішній семінар, щоб об'єднати й рисунку 3. У ній, на відміну від традиційних організарозглянути результати отримані в першому, другому й ційно-структурних побудов, представлені, хоча й відомі,
третьому завданні, оцінити зворотний зв'язок і стан але рідко застосовувані сьогодні складові: компетенції;
справ на даний момент часу. Вироблені дані використо- механізми управління, котрі відіграють ключові ролі в
вувалися, щоб розвити й удосконалити ряд заходів і ре- сучасних умовах динамічного інноваційного розвитку
комендацій для того, щоб досягти бажаних цілей при регіонів.
здійсненні планування управління транспортом. ОсновСаме система регіонального управління формує меним результатом тут є підсумковий звіт Р4, який є по- ханізм управління, причому за допомогою всіх основточним документом. "Зауваження до керівництва пла- них, названих вище елементів: дій органів управління,
ну управління транспортом" представляються як дода- цільових настанов, принципів, функцій, структур, реток звіту Р4, написані відповідно до плану дій інтелек- сурсів, методів, компетенцій, технологій, інструментів
туальної транспортної системи, але побудовані на ос- управління. Можна сказати, що механізму управління
нові поточного передового досвіду.
не може бути без цих системних компонентів, і в той же
Об'єктивним наслідком переходу до ринкової еко- час без механізму управління немає системи управлінноміки є той факт, що можливості прямого впливу на ня як такої, оскільки останні об'єктивно є не статичнигосподарюючі суб'єкти регіону з боку органів регіональ- ми, а високодинамічними й з мінливими характеристиного управління суттєво обмежені. Безпосереднє управ- ками.
ління, у дійсному змісті цього слова, можливо лише стоДана модель відображає сукупність компонентів і їх
совно організацій державної форми власності, та й то в взаємозв'язків у системі управління регіональною
припустимих межах. Вплив же на господарюючі су- інфраструктурою, наочно представляє основні об'єкти
б'єкти інших форм власності, а також організації з пев- управління, актуальні області впливу й цілі.
ною часткою держвласності може бути тільки опосеНа систему управління регіональною інфраструктуредкованим. Проте постановка завдання з організації рою можуть впливати зовнішні фактори: мінлива екоуправління інфраструктурою регіону є, мабуть, право- номічна ситуація; державна соціально-економічна по-
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літика й державне регулювання, сучасні досягнення національного й закордонного менеджменту, державні
органі управління.
Вивчення теоретичних основ формування й функціонування сучасної
системи управління дозволяє виділити
ряд ознак, характерних для ідеальної
системи, у тому числі: гнучкість, адаптивність, маневреність; комплексність
охоплення розв'язуваних проблем
(економічних, соціальних, організаційних, фінансових, екологічних і ін.); раціональна реалізація специфічного потенціалу; ефективне використання нових інструментів менеджменту; децентралізація управління й посилення горизонтальних зв'язків; швидке реагування на різні зміни у внутрішньому й
зовнішньому середовищі; активізація
творчості, інноваційності, ініціативи;
стимулювання ділової активності,
сприяння підприємництву; впровадження стратегічного планування;
здатність формування соціальної консолідації в регіональному співтоваристві.
Особливі принципи регіонального
управління інфраструктурою, а також
Рис. 3. Модель системи управління регіональною інфраструктурою
розроблена модель і позначені вище
ознаки становлять певну теоретичну базу, виходячи з
Важливе місце в системі управління інфраструктуякої сучасна система управління регіональною інфрас- рою регіону повинен займати моніторинг ходу реалізації
труктурою повинна відповідати наступним вимогам: сценарію, завдання якого полягають у забезпеченні безздійснювати науково обгрунтоване цілепокладання, перебійного контролю, оцінки процесів і проміжних рестимулювання й регулювання розвитку регіону відпов- зультатів, виявленні відхилень і формуванні рекоменідно до загальнодержавної соціально-економічної пол- дацій регіональним органам управління для своєчасноітики й ринкових умов господарювання; забезпечувати го прийняття рішень з коректування відповідних дій,
цілісність, збалансованість, внутрішню консолідацію спрямованих на досягнення цілей у заданих параметрах
регіонального господарства; формувати гнучкість, адап- і масштабах.
тивність регіонального господарства й ефективну реаНа основі викладеного сформульовано наступні
лізацію власного специфічного потенціалу; оптимізува- ключові принципи організації науково обгрунтованого
ти комбінацію факторів розширеного суспільного управління розвитком інфраструктури на регіональновідтворення на різних його стадіях; координувати про- му рівні.
цеси структурної перебудови регіонального господарНасамперед, це системний підхід до розробки умов,
ства; брати участь і сприяти формуванню інноваційної перспективних напрямів розвитку інфраструктури регмоделі регіональної економіки; створювати стратегіч- іону і його окремих сфер, секторів, галузей, що врахоне бачення розвитку регіону й організовувати реаліза- вує всі рівні управління. Далі необхідно безперервне
цію стратегічних планів; налагоджувати взаємовигідне вдосконалювання системи багаторівневого, різноманіміжрегіональне співробітництво; підвищувати конку- тного територіального планування з широким обліком
рентоспроможність регіону й активно впроваджувати- специфіки регіону й мінливих зовнішніх і внутрішніх
ся в систему світогосподарських зв'язків.
умов. Наступний принцип, перевага креативності в розФормування моделі сучасної системи управління робці, реалізації, коректуванні планів розвитку інфрарегіональною інфраструктурою створить теоретичну структури. Крім того, необхідно широке залучення
основу подальших наукових досліджень і дозволить на різних категорій регіонального співтовариства до розпрактиці підвищити ефективність функціонування кон- робки, обговорення, узгодження й реалізації планів
кретного регіону, успішно вписати в глобальні процеси управління інфраструктурою регіону, розробка й зассуспільного розвитку й забезпечити зростання якості тосування адекватних механізмів і інструментів управжиття населення.
ління регіоном, здійснення систематичного комплексДля забезпечення обгрунтованого організаційно- ного моніторингу ходу реалізації управління і його коінституціонального розвитку системи управління регіо- ректування відповідно до мінливих умов.
нальною інфраструктурою необхідно, насамперед,
Системне використання зазначених принципів дозсформувати певні принципи, відповідно до яких слід волить створити в регіоні сучасний рівень управління,
здійснювати прогресивні зміни. Ці особливі принципи здатний ефективно вирішувати актуальні завдання розбудуть у певній мері грунтуватися на базових принци- витку інфраструктури регіону й підвищення його конпах регіонального управління й принципах управління курентоспроможності.
регіональною інфраструктурою.
На основі загальної ідеології управління, базових
Застосування ж тих або інших механізмів і інстру- принципів регіонального управління й ключових принментів або їх комбінації обумовлюється більшою мірою ципів управління регіональною інфраструктурою предспецифічністю стану й рівня розвитку інфраструктури ставляється можливим визначити й сформулювати спеконкретних регіонів, особливостями цілей, що ставлять- цифічні принципи організаційно-інституціонального
ся (як на середньостроковий період, так і на довгостро- розвитку системи управління регіональною інфраструккову перспективу), а також (що вже не раз відзначало- турою в сучасних умовах. При цьому слід ураховувати
ся) професійним рівнем керівників і фахівців регіональ- загальні методологічні пріоритети розвитку системи
них органів управління.
управління регіоном, що укладаються в наступному:
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включає інтегровану сукупність
наступних методів управління таких, як приватизація й державноприватне партнерство, а також
інноваційні підходи до управління
(наприклад, інтелектуальні системи
управління на транспорті) й представлена на рисунку 4.
Дана методологія, що грунтується на специфічних принципах,
зазначених методах і підходах, розроблена вперше, принципово
відрізняється від спроб, що вживають, системним, оригінальним,
інтегрованим використанням основних ідей і актуальних положень
зазначених сучасних наукових концептуальних підходів.
При застосуванні методології
Рис. 4. Методологія розвитку системи управління інфраструктурою регіону
організаційно-інституціонального
розвитку системи управління
відповідності умовам сучасного етапу суспільного роз- інфраструктурою важливим буде складання програми
витку; орієнтації на перспективу; системному впливі розвитку інфраструктури регіону, яка буде заснована
інститутів; цінності новітніх знань; незамінності компе- на сучасних принципах і методах управління, включати
тенцій і креативності керівників і фахівців; обов'язко- її модернізацію й ураховувати специфіку регіональної
вості дотримання етичних аспектів.
інфраструктури й особливості зовнішнього середовиЩо стосується останнього з названих пріоритетів ща регіону.
(раніше не згадуваного), то він висувається на передній
Не менш актуальним є завдання підвищення компеплан назрілих перетворень у системі державного управ- тентності керівників і фахівців у системі управління розління у зв'язку з низькою планкою моральної культу- витком інфраструктури регіону, для рішення якого пори, що склалася зараз. Удосконалювання сучасного трібний відповідний організаційно-методичний підхід.
управління на регіональному рівні і його взаємодії з У зв'язку із цим, надзвичайно важливим у сучасних умобізнес-структурами в цивілізованих рамках неможливі вах стає застосування прогресивних, перевірених у
без наявності принципової високоморальної основи і ви- практиці розвинених країн, сучасних методів у системі
никаючих відносин, що склалися й особливо актуально управління інфраструктурою регіону.
для нинішньої дійсності.
Відповідно до авторського наукового уявлення сиДалі потрібно відзначити, що в практиці організац- стемне використання зазначених основних складових
ійних реформ часто недооцінюється роль економічних запропонованої методології здатне забезпечити наукоі суспільних інститутів, оскільки передбачається, що ос- во обгрунтований підхід до розвитку системи управлінновні правила й механізми прогресивного руху встанов- ня інфраструктурою регіону в сучасних умовах.
люються на державному рівні. Однак в управлінні розвитком регіону надзвичайно важливу, а часом вирішальЛітература:
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ECONOMIC METHODS OF ENSURING THE FUNCTIONING OF THE INNOVATIVE MECHANISM
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

У статті запропоновано комплекс економічних методів, які можуть бути використанні для забезпечення функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств. Автором визначено, що економічні методи передбачають використання економічних важелів макроекономічного та мікроекономічного характеру, спрямованих на розвинення можливостей інноваційного розвитку підприємств.
до ключових економічних методів автором віднесені планування, прогнозування, економічний аналіз,
стимулювання, фінансування інноваційної діяльності. В статті визначено основні групи методів прогнозування, які можуть бути використані для формування прогнозів інноваційного розвитку. Планування
інноваційних змін передбачається здійснювати на основі використання інноваційної стратегії. Інструментарій економічного аналізу дозволяє визначити резерви підприємства для підвищення рівня якості
продукції, збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції з метою підвищення прибутковості
діяльності підприємства, а також для обгрунтування управлінських рішень у контексті інвестиційного
забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Окремим напрямом в системі економічних методів
забезпечення функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств є засоби
стимулювання інноваційної діяльності. В даному аспекті стимулювання може мати як внутрішній характер, тобто стимулювання здійснення інноваційної діяльності в середині підприємства, та зовнішнє стимулювання, яке передбачає в перше чергу пільгове оподаткування інноваційно активних підприємств.
The paper proposed a complex economic methods that can be used for the functioning of the mechanism of
development of innovative enterprises. The author determined that economic methods involve the use of economic
levers of macroeconomic and microeconomic measures aimed at the development of innovative capacity of
enterprises. To key economic methods the author included planning, forecasting, economic analysis, promotion,
financing innovation. In this article was determined the main groups of forecasting methods that can be used to
form forecasts of innovative development. Planning of innovative changes are expected to perform through the
use of innovative strategies. Tools of economic analysis to determine the reserves of the company to improve
product quality, increase production and sales in order to increase the profitability of the enterprise, as well as of
management decisions in the context of investment support innovative development company. Another important
dimension in the economic methods of operation of an innovative mechanism of industry are means of stimulation
of innovative activity. In this aspect stimulation can have both internal stimulation of innovation activities in
the mid-enterprise and external stimulation, which involves first preferential taxation of innovation active
enterprises.
Ключові слова: інноваційний механізм, економічний метод, промислове підприємство, інноваційний розвиток.
Key words: innovative mechanism, economical method fabricator, innovative development.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інтенсифікація конкуренції як результат посилення інтеграційних тенденцій в національній та
світовій економіці обумовлюють необхідність глибокого дослідження засобів забезпечення інноваційно-
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го розвитку промислових підприємств як ключової
ланки відтворювальних процесів в економіці країни.
Нелінійність процесів, що формують основу інноваційного розвитку промислових підприємств потребує, з одного боку, використання гнучких та мобіль-
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них систем управління інноваціями на підприємствах,
а з іншого — інноваційний процес повинен грунтуватися на чіткій системі пріоритетів та цільових установок, що формують ціннісну орієнтацію підприємства.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ
Підходи до управління інноваційним розвитком
промислових підприємств розглядались у роботах
багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед
українських науковців, чиї дослідження присвячені
проблематиці інноваційного розвитку, слід відзначити роботи А. Гречан, Т. Гринько, А. Гриньова, С.
Ілляшенка, І. Федулової [1—5].
Аналіз наукових публікацій показав, що не зважаючи на грунтовні дослідження різних аспектів
інноваційного розвитку галузей та підприємств, поза
увагою дослідників залишились окремі питання методології забезпечення функціонування інноваційного механізму розвитку промислового підприємства, зокрема вивчення економічних методів і важелів, що доцільно застосовувати для активізації
інноваційного розвитку на мікрорівні.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даного дослідження є формування комплексу економічних методів, які можуть бути використані промисловими підприємствами для забезпечення ефективного функціонування інноваційного
механізму розвитку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Внутрішня ситуація на промислових підприємствах на даному етапі розвитку економіки характеризується високим рівнем нестабільності та мінливості, що в свою чергу обумовлюють перебіг наступних процесів:
— усвідомлення підприємства як цілісної відокремленої системи;
— формування цільових установок підприємства
та його працівників, в основі яких креативність та
інноваційні перетворення;
— визначення стратегічної конкурентної позиції
підприємства в ринковому середовищі;
— трансформація форми власності промислових
підприємств;
— зміна стратегічного типу підприємства в контексті його інноваційного розвитку;
— оновлення якісного складу колективу, скорочення розриву міжфункційних зв'язків між членами
колективу;
— пошук нових форм та методів управління промисловими підприємствами.
Економічні методи передбачають використання
економічних важелів макроекономічного та мікроекономічного характеру, спрямованих на розвинення можливостей інноваційного розвитку підприємств.
У першу чергу, до таких економічних важелів, задіяних у процесі забезпечення функціонування інноваці йно г о механі зму ро звитку про мисло во г о
підприємства слід віднести планування та прогнозування.
Планування в системі інноваційного механізму
розвитку промислового підприємства здійснюється
за допомогою інструментарію стратегічного управління інноваційним розвитком, а саме: інноваційної
стратегії.
На думку окремих дослідників [6, с. 61], на стадіях вибору стратегічних інноваційних рішень, коли
здійснюється оцінка майбутніх результатів використання новинок, ми стикаємось з невизначеністю ситуації за відсутності вихідних даних, достатніх для
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техніко-економічних розрахунків. У більшості випадків при виробленні інноваційної стратегії ми маємо справу з прогнозними розрахунками, очікуваними показниками, що враховують специфіку конкретної інноваційної сфери. Визначення очікуваних показників вимагає спеціальних підходів, від раціональності яких залежить подальша можливість використання показників для економічного обгрунтування
доцільності створення та використання новинки у
відповідності з наявними рекомендаціями.
У системній методології функціонування інноваційного механізму інноваційна стратегія визначена
нами як основний інструмент для запровадження
інноваційних перетворень. Процес формування інноваційної стратегії, з одного боку, грунтується на визначених пріоритетах інноваційного розвитку, а з
іншого — передбачає розрахунок певних прогнозних
показників і досягнення очікуваного рівня ефективності діяльності від впровадження інноваційного
інструментарію. Тобто в системі економічних методів планування інноваційної діяльності тісно пов'язане із прогнозними методами та економічними
оцінками результатів інноваційної діяльності.
На рисунку 1. наведено методи прогнозування,
які можуть бути використані для формування прогнозів інноваційного розвитку підприємств.
Вагоме місце в системі економічних методів забезпечення функціонування інноваційного механізму займає економічний аналіз, за результатами якого можна зробити висновок про ефективність системи управління підприємством та управління інноваційним розвитком підприємства. Інструментарій
економічного аналізу дозволяє визначити резерви
підприємства для підвищення рівня якості продукції,
збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції з метою підвищення прибутковості діяльності
підприємства, а також для обгрунтування управлінських рішень в контексті інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприємства.
При оцінці доцільності інвестиційної підтримки
нововведень з використанням співвідношення ефективності та витрат слід визначитись з кількісною оцінкою ефективності (результативності) реалізації
нововведень. Іншими словами, необхідно обрати критерій оцінки отриманого внаслідок реалізації нововведень результату [8, с. 70].
В економічній літературі існують різні підходи до
визначення критерію такої оцінки. Значна кількість
економістів вважають, що він має сприяти виявленню головного економічного відношення, що визначає всі процеси розвитку суспільства. В якості такого відношення одні економісти (В.С. Немчинов, А.Г.
Аганбегян) розглядають максимально можливий
фонд споживання, інші (С.Г. Струмілін, В.В. Новожилов, А.Г. Куліков) — максимально можливий ріст
продуктивності суспільної праці, треті (А.І. Ноткін,
Т.С. Хачатуров, А.С. Токачев, А.В. Батурін) — максимізацію національного доходу при відносно менших поточних та капітальних витратах.
При усьому різноманітті в підходах до вибору
критерію для оцінки ефективності реалізації нововведень усі вони можуть бути зведені до наступного: працюючи за критерієм максимізації прибутку,
кожне окреме підприємство буде у відповідності із
економічними оцінками одночасно забезпечувати і
зростання народногосподарського критерію [9].
Добров Г.М. визначає економічну оцінку як сукупність кількісних та якісних характеристик організаційних ресурсів, що описують об'єкт в цілому або
по окремим складовим [10, с. 75]. Цінність і корисність оцінок на його думку збільшується при дотриманні трьох умов:
— повноти інвентаризації;
— правильності та точності;
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Рис. 1. Методи прогнозування НТП
Джерело: [7].

— безперервності.
Визначені умови необхідно враховувати при формуванні оціночних критерії ефективності реалізації
інновацій.
На думку Завліна П.Н. та Васильєва А.В. [11, c.
47], розмір ефекту від реалізації інновацій безпосередньо визначається їх очікуваною ефективністю, що
проявляється:
а) у продуктовому сенсі (покращення якості та
зростання товарних асортиментів);
б) у технологічному сенсі (зростання продуктивності праці та покращення її умов);
в) у функціональному сенсі (зростання ефективності управління);
г) у соціальному сенсі (покращення умов життя).
Отже, економічна цінність (вартість) нововведень
для їх покупця визначається їх очікуваною прогнозованою корисністю, що дозволяє йому долати проблему обмеженості того чи іншого виду управлінських ресурсів.
Економічним називається результат, що призводить до збереження трудових, матеріальних та природних ресурсів, або що дозволяє збільшити виробництво засобів виробництва, предметів споживання
та послуг, що отримують вартісну оцінку. Економічні
методи забезпечення функціонування інноваційного механізму розвитку дозволяють оцінити або
спрогнозувати економію ресурсів у господарській
діяльності підприємства за рахунок активізації інноваційних перетворень.
Оскільки дія інноваційного механізму розвитку
промислового підприємства реалізується через впровадження інноваційної стратегії при дослідженні
економічних методів варто визначитись із оцінкою
ефективності інноваційної стратегії. Аналіз літературних джерел дозволяє зробити висновок, що питання оцінки ефективності інноваційної стратегії на
етапі її формування не розглядались. Більшість авторів питання ефективності стратегії розглядають
лише на етапі її реалізації, а ще точніше після її реалізації. Така постановка питання суттєво полегшує
задачу оцінки ефективності, оскільки реалізована
стратегія дає інформацію для оцінки її ефективності.
Іншими словами, ефективність реалізованої дії оцінити простіше, ніж оцінити цю дію в процесі її реалізації, і головним аспектом тут є визначення відповідних критеріїв оцінки.
Якщо мова йде про етап формування стратегії, то
задача оцінки ефективності багатократно ускладнюється, оскільки в даному випадку необхідно оцінити не дію, і навіть не процес її реалізації, а лише
зароджену ідею цієї дії. Окрім того, слід відмітити,
що існуюча література зі стратегічного управління
не містить жодної методики розрахунку економічного ефекту від реалізації та формування стратегії
розвитку підприємства.
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Розрахунок економічного ефекту від формування інноваційної стратегії розвитку підприємства є
комплексною, складно структурованою задачею.
Проте необхідність подібного розрахунку спонукає
нас абстрагуватися від практичної неможливості
виконання описаної задачі і намагатися провести її
декомпозицію. Для підвищення можливості структурувати процес розрахунку економічного ефекту
припустимо, що сформована на основі оцінки потенціалу та зовнішнього середовища інноваційна
стратегія є певним результатом управлі нської
діяльності. Фактично інноваційна стратегія розвитку підприємства — це управлінський процес, реалізація якого сприяє підвищенню ефективності управління інноваційної діяльності на підприємстві. Для
отримання цього результату були понесені певні
витрати, які можуть бути виражені не лише в грошовому еквіваленті. Розрахунок ефекту можна
здійснити за спрощеною схемою: результат — витрати. Але застосування представленої схеми можливе лише в тому випадку, коли і результати і витрати мають однакову вимірюваність (розмірність).
У випадку управлінської діяльності часто приходиться стикатися з результатами, що не мають адекватного чисельного (грошового) виміру, по крайній
мірі на сьогоднішній день.
В основному увага дослідників зосереджена на
питаннях оцінки ефективності інноваційної діяльності, інновацій як результатів цієї діяльності, або
інноваційних проектів.
Окремим напрямом у системі економічних методів забезпечення функціонування інноваційного
механізму розвитку промислових підприємств є засоби стимулювання інноваційної діяльності. В даному аспекті стимулювання може мати як внутрішній
характер, тобто стимулювання здійснення інноваційної діяльності в середині підприємства, так і
зовнішнє стимулювання, яке передбачає, в перше
чергу, пільгове оподаткування інноваційно активних
підприємств. Окрім цього, до зовнішніх стимулів
можна віднести: проведення цілеспрямованої державної інноваційної політики, використання державного замовлення в сфері наукоємних галузей і
підприємств, використання можливостей і потенціалу інноваційного розвитку малих підприємств як
найбільш гнучкої та мобільної форми здійснення
інноваційного розвитку промисловості, використання державно-приватного партнерства для розподілу фінансування інноваційних проектів і зниження
рівня їх ризикованості.
До найбільш поширених податкових пільг, спрямованих на стимулювання науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт у зарубіжних країнах
відносять [14]:
1) виключення з доходів підприємств, що оподатковуються, витрат на проведення вказаних робіт;
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2) списання цих витрат на собівартість продукції;
3) податковий кредит на приріст науково-дослідних робіт, тобто зменшення нарахованої суми податку, що підлягає сплаті, на певний відсоток від витрат;
4) прискорену амортизацію.
На думку дослідників даної проблематики [13],
податкове стимулювання НДДКР є більш нейтральним, ніж пряма підтримка НДДКР щодо умов вибору компаній і проектів, які будуть фінансуватись.
Така нейтральність є також ще однією перевагою на
користь податкового стимулювання. Вважається, що
податкове стимулювання надає більші можливості
для урядів включати більш широке коло компаній, галузей та видів інноваційної діяльності в сфері впливу інноваційної політики. Крім того, податкове стимулювання вважається більш прозорою та передбачуваною політичною схемою в порівнянні з прямою
підтримкою НДДКР, яка залучає постійний вибір
пріоритетів та процес прийняття рішень при відборі
індивідуальних проектів.
ВИСНОВКИ
Отже, проведене дослідження дало можливість
систематизувати та об'єднати в єдиний комплекс
економічні методи, що можуть бути використані
підприємствами для забезпечення ефективного функціонування інноваційного механізму розвитку.
Нами були визначені проблеми та обмеження у використання економічних методів оцінки процесів та
результатів інноваційної діяльності. Подальші дослідження мають бути спрямовані на формування
підходів до вибору конкретного метода в залежності
від потенціалу підприємства та ситуації в оточуючому середовищі на внутрішньому та зовнішньому ринку.
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POSTINDUSTRIAL TRANSFORMATION OF THE SOCIO-ECONOMIC DYNAMICS OF THE CITY
AND THE GENESIS OF URBAN THEORY

Дослідження присвячене визначенню основних тенденцій розвитку урбаністичної теорії. Урбаністика як система знань про детермінанти, зміст та особливості виникнення, функціонування і розвитку міст
є міждисциплінарною системою знань, яка завдяки особливостям об'єкту дослідження, концентровано
відображає головні тенденції соціально-економічного розвитку, їх детермінанти та спрямованість. Локалізація соціально-економічної активності на території сучасних міст, апріорі робить їх змістовним
об'єктом відображення постіндустріальних трансформацій суспільства. Одночасно міста як полюси соціально-економічного розвитку, набувають статусу і значення самостійних агентів. Метою дослідження
встановлено визначення основних характеристик постіндустріального міста на основі аналізу і синхронізації процесів соціально-економічної динаміки міст та розвитку урбаністичної теорії. Специфіка постіндустріального міста детермінується процесами глобалізації, формування інформаційного суспільства
та мережевої економіки. Соціально-економічний простір міст трансформується у поліцентричну структуру, соціально-економічна активність переміщується на периферію та прилеглі території. Горизонтальна організація соціально-економічної взаємодії інтенсифікує вплив суб'єктивно-культурних факторів на
міську реальність.
Research is devoted to the definition of major developments in urban theory. Urban as a system of knowledge
about the determinants of the content and characteristics of emergence, functioning and development of cities
is an interdisciplinary knowledge system, which is due to the peculiarities of the research object, concentrated
reflects the main trends of socio-economic development, their determinants and orientation. Localization of socioeconomic activity in the territory of modern cities, a priori making them meaningful object mapping postindustrial
transformation of society. At the same time, cities as poles of socio-economic development, acquire the status
and value of independent agents. The aim of the study it identify the main characteristics of the post-industrial
city on the analysis and synchronization of processes of social and economic dynamics of cities and urban theory.
The specificity of the post-industrial city is determined by the processes of globalization and the Information
Society and Network Economy. Socio-economic space is transformed into a polycentric urban structure, socioeconomic activity moves to the periphery and the surrounding area. The horizontal organization of social and
economic interaction intensifies the impact of subjective and cultural factors on urban reality.
Ключові слова: урбаністика, соціально-економічний розвиток міста, постіндустріальна трансформація,
поліцентризм, трансурбаністична динаміка.
Key words: Urban Studies, socio-economic development of post-industrial transformation, polycentric, trans urban
dynamics.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Футурологічність постіндустріалізму на початку XXI
століття перетворилася на об'єктивну, світову реальність,
яка характеризується горизонтально-інтегрованими на основі логіки інформаційно-комунікаційної взаємодії, специфічними механізмами соціально-економічної організації.
Переважна більшість сучасних досліджень проблематики
соціально-економічного розвитку на пострадянському просторі мають латентно-марксистську каузальність, дослідницький інструментарій якої відповідає індустріальним умовам розвитку економіки. Як наслідок, з минулого у майбутнє
екстраполюються затратні підходи до управління економікою на всіх рівнях її функціонування, за яких перевага віддається накопиченню виробничих ресурсів та наявності капіталовкладень. Поза увагою науковців і практиків залиша-
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ються суб'єктивні складові соціально-економічних відносин
(психологічні механізми та стереотипи поведінки, національно-культурні особливості, аксіологія, ментальні карти,
гендерні фактори) та їх найвагоміші для економічного розвитку комбінації — людський та соціальний капітал.
Урбаністика як система знань про детермінанти, зміст та
особливості виникнення, функціонування і розвитку міст є
міждисциплінарною системою знань, яка завдяки особливостям об'єкту дослідження, концентровано відображає головні тенденції соціально-економічного розвитку, їх підгрунтя та спрямованість. Центральне положення міст у просторово-економічному каркасі світового, національного та регіонального розвитку, обумовлює актуальність визначення
сучасних тенденцій відповідних вимірів соціально-економічної динаміки та адекватних механізмів управління.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Академічні розвідки, що мають своїм предметом соціально-економічну специфіку міст, являють собою порівняно нову галузь знання, яка була сформована на початку XX ст.
Відображаючи масштабні трансформації епохи модерну, європейські дослідники визнавали міста в якості найрепрезентативніших частин суспільства. В їхньому розвиткові
знайшли своє відображення взаємозв'язок індустріалізації
та урбанізації, відчуження та інституалізації. Ще Адам Сміт
вказав на місто як втілення змін, що відбуваються у XVIII
ст. та полягають у збільшенні значимості виробництва, порівняно з торгівлею в якості джерела "багатства народів"
[1].
На початку XX ст. М. Вебер визначив місто вже втіленням не тільки економічної, а й політичної соціальної організації [2].
Подальша концептуалізація поглядів на місто як полюс соціально-економічного розвитку відбувається у роботах французького дослідника Ф. Борделя. Він обгрунтовував ідею про тотожність західних міст і капіталізму.
Дослідженню проблем розвитку урбанізованих територій присвячені роботи вітчизняних науковців: Б.І. Адамова, В.Н. Амитана, М.М. Габреля, Ю.Д. Денисова, Т.В. Дробишевської,
В.І. Куценко, Г.І. Онищука, Л.Т. Шевчук, В.В. Фiнагiна,
О.Н. Яницького та ін.
До класиків урбаністики можна віднести К. Маркса і
Ф. Енгельса, М. Вебера, Ф. Тьоніса, Г. Зіммеля. Важливим
осередком формування та розвитку урбаністичної теорії у
другій чверті XX ст. стала чиказька школа, яка отримала
розвиток на базі факультету соціальних наук чиказького
університету. "Міська екологія" — так називався підхід до
вивчення міст, що об'єднав Р. Парка, Р. Маккензі, Л. Уірта,
Е. Берджеса, Х. Зорбаха.
У 1960—1980-х рр. урбаністична теорія розвивалася у
мажах трьох основних напрямів:
1. Позитивістського, кількісного підходу до використання міської території.
2. Дослідження суб'єктивної складової детермінації
соціально-економічних відносин у місті.
3. Радикальна політична економія, що була заснована
на положеннях неомарксизму.
Своєрідним символом постіндустріального міста на при
кінці XX ст., завдяки працям представників однойменної
школи Е. Соджи, М. Девіса, М. Діе, С. Фласті — став ЛосАнджелес: "Краще місце для вивчення динаміки просторового розвитку капіталізму" [3].
Різноманітність підходів до визначення детермінант
соціально-економічної динаміки сучасного міста відбиває
складність цього феномену. Методологічно важливим завданням є концептуалізація "портрету" постіндустріального
міста на основі визначальних характеристик його розвитку.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Локалізація соціально-економічної активності на території сучасних міст, апріорі робить їх змістовним об'єктом
відображення постіндустріальних трансформацій суспільства. Міста як полюси соціально-економічного розвитку, набувають статусу і значення самостійних агентів. Метою дослідження є встановлення визначення основних характеристик постіндустріального міста на основі аналізу і синхронізації процесів соціально-економічної динаміки міст та
розвитку урбаністичної теорії.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Урбаністичну теорію можна з упевненістю вважати частиною економічної та соціальної теорії, виходячи з єдності
категоріально-понятійного апарату. В той же час представники урбаністики наполягають на тому, що соціально-економічне життя в місті наділене персональною специфікою.
Складності взаємодії теорії соціально-економічних відносин і міста обумовлюються тим, що місто є основним простором, у якому відбуваються соціально-економічні зміни,
і ключовим місцем, у якому створюється новий зміст відповідних теорій.
Сучасне місто як самостійний суб'єкт соціально-економічних відносин постійно трансформується, виступає носієм
і, одночасно, місцем формування специфічних ознак модерності та пост модерності, індустріальної і постіндустріальної епохи, глобалізації. Взаємозв'язок міста, як складної та
багатоманітної системи мереж соціально-економічної взає-
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модії з іншими вимірами абстрактної та емпіричної реальності має три ключових вузла.
По-перше, вбудованість у макроекономічні тенденції
такі, як деіндустріалізація, неолібералізм, індивідуалізація
і коммодифікація відносин, що втілюються в таких міських
процесах, як посилення просторової сегрегації, зріст безробіття, криза зв'язків "за місцем проживання", формування мережевої економіки. По-друге, інтеграція міст у глобальну економіку, що супроводжується підсиленням залежності міст від національних, наднаціональних і глобальних
факторів. По-третє, відносини між містами характеризуються нерівністю. Їхні змагання і взаємозалежність неминуче призводять до того, що одні міста перетворюються у
полюси економічного росту, концентруючи ресурси та інвестиції, а інші залишаються на периферії соціально-економічного розвитку.
Урбанізація за всієї популярності та значимості її універсальних моделей набуває різних форм у залежності від
соціально-економічних обставин, варіантів політичного контролю і типів культур. Розповсюдження набули відповідні
типології: доіндустріальні, індустріальні та постіндустріальні міста; соціалістичні та постсоціалістичні; міста метрополії та постколоніальні міста. Таким чином, найбільш
розповсюдженою практикою є аналіз міст, який здійснюється на основі екстраполяції сутнісних ознак пануючих соціально-економічних відносин.
Класичне осмислення міської модерності почалося в
роботах Г. Зіммеля і авторів чиказької наукової школи. Урбаністика Г. Зіммеля має соціологічне підгрунтя і фокусується на проблемі діалектики взаємовідносин людини і оточуючого світу.
Суспільство періоду модерну мислиться як джерело
тиску на людину, що подібне природі, закони якої невблаганні і від якої треба захищатися. Наслідком відповідного
підходу є концепція віталістського еволюціонізму, що зосереджується на ресурсах самоконституювання і самоорганізації. Щоб задовольнити свої інтереси у відношенні один
одного, люди створюють особливі соціальні форми такі, як
обмін і поділ праці, мистецтво і наука, етика та естетика.
Поступово кожна із цих форм створює особливу для себе
логіку і формує відносну автономію від інших, частково
втрачаючи свою інструментальність. Тільки гроші зберігають інструментальність, залишаючись головним соціальним
зв'язком.
Концепція міського типу особистості і джерел його
формування, що лежать у місті модерну зводиться до відображення нових форм соціалізації, за яких соціум (що персоніфікується містом, у якому панують гроші і раціоналізм)
стає джерелом змісту для суб'єкта, який одночасно жадає
розвити свою індивідуальність. Гроші гомогенізують соціально-економічну реальність, віддаляють суб'єктів від виробленої ними продукції й самої праці. Міське оточення
тисне на людину багатоманітністю суперечливих стимулів,
не даючи можливості самостійно визначитися з особистими цінностями, цілями і засобами їхнього досягнення. За
відповідних умов в основі особистості формується особливе відношення байдужності до всього, що відбувається навколо, яке формує суб'єкт, знецінюючи зовнішній світ і такою ціною зберігаючи недоторканність свого внутрішнього
світу [4].
Капіталістичні форми соціально-економічної організації мали наслідком руйнування колективів і "знебарвлення" людей. Як випливає з есе про великі міста, усі люди у
великих містах виявляються чужинцями один до одного.
Домінуюча життєва позиція характеризується амбівалентним відношенням до світу і навколишніх людей, унікальність
яких не є цінністю. Людина орієнтується серед сторонніх
підрозділяючи їх на типи. І сама виявляється об'єктом такої
типізації, як тільки виходить на вулицю. Підсумок простий:
сторонні або чужинці — всі [4].
Соціально-економічного значення набули висновки Г.
Зіммеля щодо механізмів територіального районування
міського простору, детермінованих діалектикою відносин
свій — чужий на соціально-класовому та національному
рівнях, за яких відповідні групи тяжіють до фізичного
відділення у просторі місць свого проживання від інших
груп.
Стрімкий розвиток Чикаго, який відбувався завдяки
припливу різноманітних хвиль мігрантів, надав можливість
представникам однойменної школи в урбаністиці створити
свою теорію. Дослідники розглядали місто в якості організму, який постійно розвивається, причому цей розвиток
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включав як зріст, так і занепад, як соціальну норму, так і
соціальну патологію. Основним чинником соціально-економічного співіснування проголошувався принцип соціального дарвінізму — виживає найсильніший. У ньому біологізм
сполучався з еволюціонізмом, форми соціально-економічних відносин у місті визначалася наявним матеріальним середовищем як результати неусвідомленої еволюції.
Подальшого розвитку у чиказьців отримала теорія просторового районування території міста, за якої в умовах
"біотичної боротьби", тобто змагання і пристосування груп
людей, різні соціальні функції закріплюються за найбільш
підходящими для них ділянками міського простору. Ті види
активності, які функціонально найбільше підходили для даного місця, поступово в ньому запановували, витісняючи
інші активності, яким необхідно було шукати для себе нові
місця.
Соціальний дарвінізм знайшов вираження в теоріях концентричних зон і "природних" ареалів. Трансформація індустріального міста у зв'язку із зростом кількості населення
розглядалася в контексті боротьби за ресурси, у ході якої
складаються так звані природні ареали, кожен з яких закріплює за собою окрема група людей. "Природні" ареали —
це соціально-економічні простори, що виникають у ході
"природного" екологічного розвитку міста.
Соціально-економічні процеси у місті, таким чином, набувають просторової кореляції: бідні райони поступаються за популярністю багатим, а соціальна сегрегація виражається у просторовому районуванні.
У другій половині XX ст., глобалізація, що відбувалася
на тлі прискореного науково-технічним прогресом економічного розвитку, зробила міста центрами цілого спектра
нових політичних, соціальних, культурних, економічних
процесів. Масштабні глобалізаційні процеси приводять до
формування нових просторових феноменів, у результаті
чого "евристичний простір" трансформується у напрямі
"міста-регіону". За постіндустріального розвитку необхідно говорити про "трансурбаністичну динаміку", за якої місто
трансформується в лише один з багатьох вузлів мережевих
соціально-економічних відносин. А в його розумінні на перший план виходить глобальне позиціонування.
Представники кількісного підходу продовжували традиції чиказької школи картографування міста, використовуючи статистичні методи і біхевіористські моделі, які показали великий ступінь ірраціональності у поведінці жителів
міста [5].
Предметом дослідження радикальної політичної економії були процеси формування відносин виробництва, споживання, розподілу й обміну, і головне, управління життєдіяльністю міста. Оскільки детермінантою усіх міських явищ
і проблем для марксистської урбаністики був капіталізм, усі
агенти міського розвитку мислилися як залучені у пошук
найбільш вигідних місць для вкладення капіталу.
Жорстка детермінованість економічними інтересами та
підприємницькою функцією не надавала відповідним теоріям можливості пояснити багатоманіття форм соціальноекономічної і культурної взаємодії. Відповідну прогалину
урбаністичної теорії намагалися з 1970-х рр. заповнити дослідники міської суб'єктивності в контексті постколоніальних та феміністичних досліджень. Постструктуралистський
підхід суб'єктивістів дозволив його прихильникам продемонструвати взаємозв'язок матеріальних і нематеріальних
сил у детермінації процесів соціально-економічної взаємодії. Найголовнішою причиною зміни вектора досліджень
у бік постструктуралізму були радикальні зміни у соціально-економічній реальності самих міст, які перебували у
стадії "децентрації", тобто руйнування економічно детермінованої структури з центром у ділових та промислових районах. ІТ-компанії, торговельні й розважальні центри, заводи та інші виробництва — почали переміщуватись за кордони міста.
Постколоніальні дослідники міста виходять з тези про
полікультурну основу всіх соціально-економічних процесів,
виступаючи проти традиційного бачення європейської науки, за якого "західне" і "європейське" визнається ціннісним
центром, а все інше розглядається як заздалегідь "недорозвинене" і далеке від цивілізації. Постколоніальні автори вважають інакше. Поділ світу на захід і схід втратив першість у
каузальному поясненні постіндустріальної соціально-економічної динаміки. Наукові центри Європи і Америки представлені великою кількістю дослідників з країн Азії, Африки і Латинської Америки, більшість виробництв сучасної
електроніки сконцентровано у Китаї, Малайзії, Таїланді,
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Сінгапурі та інших азійських країнах. Тобто наявний соціально-економічний потенціал вже не можна вважати здобутком лише європейської цивілізації.
Головним постколоніальним викликом сучасному світу
є "зворотній" рух у країни-метрополії великої кількості
мігрантів, що породжує зміну логіки існування сучасних
міст, підвищує ентропію міського простору, конкуренцію за
його окремі райони. Дослідники обгрунтовують ідею діалектичного взаємовпливу відносин між європейцями й африканцями, середнім класом і біднотою, модерністю і колоніалізмом. Т. Моррісон вказує на підвищення значимості національного питання у сучасних соціально-економічних
відносинах міста. Раса — розглядається як конструкція (акваріум, який став видимим), що впорядковує життя на основі національно-культурної ідентичності [6].
Глобалізація нівелює відмінності між великими західними містами "першого світу" і містами Африки, Азії і Латинської Америки, що належать до "третього світу", формується певна однорідність і порівнянність досвіду життя в
цих містах [7].
Суб'єктивістські підходи до розуміння специфіки
міського життя отримали розвиток у гендерних дослідженнях, перш за все феміністського напряму. За розповсюдженого розуміння міста, що поєднує модернізацію й урбанізацію, воно мислиться як місце свободи від соціально-культурних забобонів і норм. Феміністські автори говорять, що
свобода і мобільність у містах довгий час були прерогативою чоловіків [8].
Гендерні відносини — значимий елемент загального
структурування міського простору, що базується на нерівності між полами, соціальними групами, класами, расами і т.д. На думку феміністів, сучасні міські ландшафти —
це продукт патріархальних гендерних відносин, за яких
міста втілюють потреби та уявлення про необхідний порядок речей саме чоловіків (політиків, архітекторів, економістів і тд.) [9].
Одночасно дослідники зауважують на тому, що гендерний порядок, заснований на моделі одного працюючого у
сім'ї з 1970-х рр., поступається новим реаліям. Зріст числа
зайнятих в економіці жінок, їхні кар'єрні успіхи змінюють
управлінську й організаційну логіку соціально-економічних
відносин.
Постіндустріальна трансформація набула теоретикометодологічного осмислення у працях представників лосанджелеської школи урбаністики. Центральним елементом
концепції є поняття реструктуризації та її механізми на
різних рівнях просторово-економічного аналізу — від
міського району до глобальних ринків, або "світових режимів нагромадження". Докорінно зміненими були акценти просторової організації. На противагу авторам чиказької школи, які визнавали в якості типових для індустріального суспільства форм розвитку міст — агломерації. Е. Соджа переконував, що до кінця XX ст. такі форми себе повністю вичерпали. Апелюючи до прикладу Лос-Анджелеса,
він наполягає на тому, що про місто як центр регіону вже не
має сенсу говорити, оскільки специфічні соціальні, економічні й політичні процеси призвели до формування поліцентричної моделі територіальної організації. У той же час
символічне — маркетингове значення міста виросло. Кожне місце, принаймні формально, претендує на те, щоб бути
містом, а процес урбанізації "став відчутно преривчастим і
не впорядкованим" [10].
Порівнюючи зміст досліджень чиказької і лос-анджелеської шкіл можна дійти наступних висновків про динаміку урбаністичної теорії від модерну до постмодерну. Поперше, індустріальна — модернова модель міста мала моноцентричний характер. Постіндустріальне місто, за дослідженнями лос-анджелеської школи є поліцентричним. Подруге, чиказьці вважали центр місцем локалізації основних
соціально-економічних процесів. У постіндустріальному
місті акцент зміщується на периферію. По-третє, кількісний
підхід чиказької школи спирався на методологію об'єктивного наукового дослідження, лос-анджелеська школа допускає врахування суб'єктивної сторони соціально-економічних відносин. По-четверте, відправною крапкою наукового аналізу чиказької школи були матеріальні виміри
міської дійсності, лос-анджелеські дослідники навпаки, будують свій аналіз на тезі про те, що соціальне й політичне
уявлюване стає матеріальною силою, втілюючись у нових
міських проектах. По-п'яте, чиказька школа практично ігнорувала діяльність владних структур, а дослідники з ЛосАнджелеса, часто роблять її дії центральним предметом
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аналізу. По-шосте, основним економічним чинником розвитку міста модерну визнається індустріалізація. Тоді, як
постмодернове місто розвивається в умовах деіндустріалізації і реіндустріалізації, зокрема зросту сфери послуг, розвитку мережевої економіки. По-сьоме, індустріалізація передбачає лінійність еволюційної динаміки, а постіндустріальне місто, представляє собою своєрідне поле можливостей, у якому розвиток однієї частини в результаті капіталовкладень ніяк не пов'язаний й ніяк не відбивається на розвитку якоїсь іншої.
Наступність цих шкіл у розвиткові урбаністичної теорії
знаходить свій прояв в концептуалізації міської сутності у
понятті про "впорядкований світ" — осередок соціальноекономічних процесів, організований на основі діючих уявлень про соціальний порядок. Найбільш вживаною організаціно-просторовою моделлю в урбаністиці стає концентричне зонування міської території за ознаками управлінських, виробничих, соціальних функцій з деталізацією їхньої
суб'єктивної специфіки на основі соціально-економічної
ієрархії.
Залишаючись на позиціях неомарксизму М. Девіс відображає, як місцева еліта, захищаючи свої інтереси, через операції на ринку нерухомості й спекуляцію землею в ім'я "розвитку міста", змінює міський простір.
Теоретичні конструкції неомарксизму отримали подальший розвиток у дослідженнях Д. Харві і Ф. Джеймісона. Перший розвиває економічний аналіз постмодерності,
визначаючи в якості знакових феномени "гнучкого нагромадження" і глобалізації. Другий, на основі синтезу складових соціально-економічної реальності, різноманітних
культурних проявів — формулює загальну картину нової
стадії розвитку капіталізму, що відзначається зростом обсягів споживання та владою транснаціональних корпорацій.
Ф. Джеймісон зазначає, що постмодернізм відображає третю ("пізню") стадію розвитку капіталізму, яка проявляється, по-перше, у технологічному детермінізмі, який спричиняє прискорення соціально-економічного розвитку й нагромадження відповідних можливостей і загроз, по-друге, у
глобалізації капіталу, по-третє, в організації життя суспільства навколо споживання, по-четверте, у зміцненні позицій масової культури і мас-медіа, по-п'яте, у завершенні
процесу індустріалізації.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Узагальнена картина специфіки постіндустріального
міста відображає основні тенденції соціально-економічного розвитку епохи постмодерну. По-перше, постфордистська трансформація промислового виробництва, пов'язана з
переходом від вертикальної до горизонтальної організації
виробничих процесів. В умовах індустріальної — фордистської економіки виробництво окремих товарів здійснювалося силами однієї компанії, за постіндустріальної (постфордистської) трансформації, виробництво організовується на основі механізмів аутсорсингу — розміщення замовлень на виробництво складових продукту серед мережі невеликих компаній. На постфордистських підприємствах
відсутні великі запаси комплектуючих та готової продукції,
оскільки логістика працює в системі "Just In Time". Близькість робочої сили до місця виробництва поступається
місцем іншому пріоритету: зниженню витрат на вартість
праці, для досягнення якого, трудомісткі виробництва розміщуються у країнах другого і третього світу.
По-друге, панування неоліберальної концепції економічного розвитку, що засновується на змаганні індивідів,
міст і регіонів, децентралізації, дерегуляції й приватизації
промисловості, землі і системи соціального захисту. Неоліберальна парадигма, заснована на положенні про особисту відповідальність індивіда за власне благополуччя, що й
висуває на перший план такі варіанти ідентичності жителів
міста, як споживач і клієнт.
По-третє, підсилення взаємозв'язку у соціально-економічному розвиткові міста з регіоном в якому воно розташовується, поєднання великих міст з прилеглою територією
— міські агломерації.
По-четверте, включеність у глобальні процеси, які
відзначаються інтеграцією національних і регіональних інтересів в систему інтересів транснаціональних корпорацій і
міжнародних організацій, за якої держави підкоряються
їхнім владно-економічним можливостям, цілям і завданням
розвитку. Відкритість міжнародних економічних відносин
спричиняє підвищену зацікавленість міської влади та бізнесових кіл у включеності міста до глобальних економічних
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відносин, що відкриває можливості для отримання додаткових інвестицій, виходу на нові ринки. "Новий локалізм"
як стратегія соціально-економічного розвитку передбачає
великі фінансові вкладення у міський брендінг.
По-п'яте, світові або глобальні міста. Нерівномірний розвиток спричинив формування світової і регіональної системи присвоєння доданої вартості з її розподілом на центр,
напівпериферію і периферію. Відповідно вирізняються світові
або глобальні міста, в яких концентрується управління світовою економікою Лондон, Нью-Йорк, Токіо та ін.
По-шосте децентралізація, формування поліцентричності просторового устрою, за якої активно зростають пригороди, переважаючи за площею первинне "ядро", за місто
переносяться компанії, виробничі потужності, торгові і розважальні центри.
По-сьоме, збільшення "дисциплінуючого" впливу на
поведінку людини, який проявляється у постійному
збільшенні числа поліцейських, представників охоронних
агенцій, організації відеоспостереження у публічних містах.
По-восьме, постіндустріальне місто — "місто-симулякр", у якому виробляється гіперреальність тобто
дійсність, яка приховує той факт, що її немає. Постіндустріальне місто — це місто формування нових, штучних цінностей та сенсів буття, завдяки яким відбувається маніпулювання поведінкою людей.
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MEDIUM-TERM FISCAL PLANNING AND ADJUSTING OF LOCAL BUDGET BALANCES

У середньостроковій ретроспективі — 1998—2013 рр. проаналізовано практику планування надходжень
державного бюджету та проілюстровано особливості регулювання збалансованості місцевих бюджетів через
систему міжбюджетних трансфертів. Акцентовано увагу щодо перспективності збільшення плати за користування надрами. Висвітлено окремі аспекти щодо динаміки доходів та міжбюджетних трансфертів стосовно
економічно розвинутих регіонів на прикладі бюджету Дніпропетровської області в передкризовий період та
початку світової економічної кризи. Наголошується щодо необхідності реформування місцевого самоврядування за адекватної імплементації принципу бюджетного федералізму в контексті фінансової самодостатності
територій та стимулювання зростання. Запропоновано авторське тлумачення поняття фіскальної стійкості.
Окреслено, що базовим елементом системи середньострокового планування — має бути дотримання фіскальної стійкості за раціональним застосуванням принципу бюджетного федералізму.
In the medium-term retrospective (the period of 1998—2013) the practice of budgetary revenue planning are analyzed
and certain aspects of features of local budget balances adjusting are illustrated through a system intergovernmental
transfers. The attention is focused to the perspectives of payment increasing for subsoil use. It is highlighted some
aspects regarding changes in budgetary revenues and intergovernmental transfers in economically developed regions
on the example of Dnipropetrovs'k region budget in the pre-crisis period and on beginning of the global economic crisis.
It is noted for the necessity of reforming of local government with adequate implementation of fiscal federalism principle
in the context of financial self-sufficiency of areas and growth stimulating. It is provided the author's interpretation of
the concept of fiscal sustainability. It is outlined that the basic element of the medium-term — budgetary planning must
be compliance with fiscal sustainability by rational application of the principle of fiscal federalism.
Ключові слова: державний бюджет, місцеві бюджети, податкові надходження, міжбюджетні трансферти, середньострокове бюджетне планування, фіскальна стійкість, бюджетний федералізм.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
У теперішній час в Україні залишається значна залежіть місцевих бюджетів від бюджетів вищих рівнів [1]
— органи місцевого самоврядування забезпечуються
доходами поступово в напрямі з вищого бюджету до
нижчого. Управління процесом здійснюється здебільшого через систему середньострокового бюджетного
планування.
Розмір частки делегованих та власних повноважень
органів місцевого самоврядування віддзеркалює ступінь
децентралізації влади в країні. Повноваження державних органів влади на будь-якому субнаціональному рівні
має забезпечуватися достатнім рівнем доходних джерел, зокрема, відрахуваннями від загальнодержавних
податків та зборів, закріпленням частини загальнодержавних податків та зборів, надходженнями місцевих податків та зборів, міжбюджетними трансфертами.
Однак чинний порядок розмежування доходних
джерел між бюджетами різних рівнів та практикована
система трансфертної підтримки регіонів призводить до
суттєвих викривлень у міжрегіональному розподілі бюджетних ресурсів [2, 3].
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Регулювання збалансованості місцевих бюджетів є
одною з ключових складових забезпечення фіскальної
стійкості [4] та значною мірою впливає на соціальноекономічний розвиток регіонів та держави в цілому [5].
Роль державного регулювання через бюджет на регіональному рівні зростає внаслідок поширення мобілізації до місцевих фінансів значної частини валового
внутрішнього продукту та необхідністю вдосконалення регулятивних заходів, спрямованих на його вилучення, розподіл та перерозподіл [6].
Дотепер однією з центральних вважалася проблема
щодо вдосконалення процесу горизонтального та вертикального бюджетного вирівнювання [7]. При цьому
простежувалася визначальна роль міжбюджетних
трансфертів у формуванні доходів місцевих бюджетів
та частки ВВП, що перерозподіляється через систему
трансфертів [8].
Наразі наголошується щодо проблеми формування доходів місцевих бюджетів за хронічним браком
фінансових ресурсів, що не дозволяє здійснювати реальне інвестування та забезпечувати економічний розвиток регіонів. Увагу акцентовано стосовно недосконалої формули розподілу міжбюджетних трансфертів,
посиленої залежності місцевої влади від центральних
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органів влади. Додаткові ускладнення сьогодення —
нестабільність макроекономічної та геополітичної ситуації.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
3
80
Проблемам міжбюджетних відносин у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку присвячені роботи Ю. Беляєва, О. Богачевої, І. Во60
лоховой, В. Дем'янишина, Т. Дробшевської, В. Зайчикової, А. Ігудіна, А. Крисоватого, Л. Миргородської,
40
Ю. Пасічника, В. Федосова, І. Юрій, та інших. З окресленої проблематики, залишаються недостатньо опраць4
20
ованими питання щодо вдосконалення механізму фор5
мування міжбюджетних трансфертів в контексті
6
0
фіскальної стійкості за умовою підвищення фінансової
самостійністю регіонів.
Дослідження щодо розробки системи середньострокового планування як системи управління зростанроки
ням економіки мають проводитися в площині пошуку
Рис. 1. Обсяги доходів місцевих бюджетів, їх основних
шляхів реформування місцевого самоврядування з наджерел та трансфертів
голошенням щодо оптимізації потоків державних
фінансів на всіх рівнях бюджетної системи.
області у 2014 р. цей показник було заплановано на рівні
дванадцяти відсотків). Інші податки та збори досягають
МЕТА СТАТТІ
здебільшого менших обсягів (для ілюстрації по регіоМетою статті є аналіз особливостей практики пла- нах — у Дніпропетровській області у 2014 р. податок на
нування надходжень державного бюджету та форму- прибуток підприємств мав досягати лише 0,12 % доходів,
вання міжбюджетних трансфертів у середньостроковій адміністративні збори та платежі, доходи від некомерретроспективі з визначенням необхідних умов щодо ційної господарської діяльності — 1,56%).
вдосконалення державного регулювання економічного
Треба зазначити, що перспективним є встановлензростання через бюджетне планування на середньо- ня адекватних обсягів зборів за спеціальне використанстроковому горизонті.
ня природних ресурсів, зокрема за плати за користування надрами [10; 11; 12], оскільки вони відграють помітну
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
роль у формуванні власних надходжень місцевих бюдДинаміка структури основних складових доходів жетів. Цей принцип набув легітимності [13] в більшмісцевих бюджетів та офіційних трансфертів проілюс- меньш раціональних рамках, але в мінливому макросетрована на рисунку 1. На цьому рисунку: 1 — офіційні редовищі він набуває ознак перспективної концепції і
трансферти, 2 — доходи без урахування міжбюджет- повинен надалі вдосконалювати в контексті регулюванних трансфертів, 3-податкові надходження, 4 — збори ня зростання економіки.
за спеціальне використання природних ресурсів, 5 — неМає бути акцентовано увагу, що найбільшим джеподаткові надходження, 6 — доходи від операцій з ка- релом доходів місцевих бюджетів залишається податок
піталом.
з доходів фізичних осіб (рис. 2). Взагалі обсяг надходПростежується тенденція збільшення трансфертів жень податку з доходів фізичних осіб в місцеві бюджеу доходах місцевих бюджетів (виключення 2009 та 2013 ти із 1998 р. збільшився приблизно у 7 разів (або на 56
рр.). Так, з 1998 р. по 2003 р. трансферти були суттєво млрд грн.) та досяг у 2013 р. обсягу 65,3 млрд грн.
меншими податкових надходжень та загалом доходів реОсновна причина збільшення як номінальних надгіонів (без врахування міжбюджетних трансфертів). У ходжень податку з доходів фізичних осіб, так і част2004 та 2005 рр. вони зрівнялися з податковими надход- ки цього податку у доходах місцевих бюджетів — це
женнями, хоча були меншими за доходи регіонів. З 2006 здебільшого підвищення офіційного рівня мінімальр. по 2010 р. трансферти стали перевищувати податкові ної заробітної плати. На жаль, у вітчизняних умовах
надходження — у 2010 р. вони зрівнялися з доходами цей процес не синхронізовано з легалізацію доходів
місцевих бюджетів, а з 2011р. із значними темпами рос- — рівень тінізації економіки, залишається надто виту почали перевищувати і останні. У 2013 році розрив соким [14].
між обсягами трансфертів та доходами місцевих бюджетів декілька скоротився.
з урахуванням трансфертів
Ця тенденція пояснюється централізацією управлібез урахуванням трансфертів
65
ння фінансовими ресурсами із збільшенням обсягів ви60
лучень з регіонів, їх перерозподілом та подальшим спря55
муванням до місцевих бюджетів. Внаслідок асиметрії
50
щодо ступеню централізації та ефективності державно45
го управління (в контексті зростання економік регіонів)
40
випливають певні негативні наслідки, насамперед, зни35
жується спроможність територій самостійно розв'язу30
вати нагальні проблеми в рамках власних ресурсів.
25
З рисунка 1 видно, що податкові надходження по20
сідають центральне місце в системі доходів місцевих
15
бюджетів, а обсяги неподаткових надходжень, доходів
10
з операцій з капіталом є значно меншими (для прикла5
ду по регіонах — у Дніпропетровський області у 2014
0
році згідно плану [9] обсяг податкових надходжень мав
складати 76,4%).
Друге за значущістю джерело наповнення місцевих
роки
бюджетів, як правило, плата за спеціальне використанРис. 2. Вплив трансфертів на питому вагу податку
ня природних ресурсів (зокрема, для Дніпропетровській
з доходів фізичних осіб в доходах місцевих бюджетів
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Податок з доходів фіз. осіб
Податок на прибуток підприємств

70
60
млрд. грн

50
40
30
20
10
19
9
19 8
9
20 9
00
20
0
20 1
0
20 2
03
20
0
20 4
0
20 5
06
20
0
20 7
0
20 8
09
20
1
20 0
11
20
1
20 2
13

0
Роки
Рис. 3. Динаміка змін обсягів податків з доходів фізичних
осіб та на прибуток підприємств (зведений бюджет)
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З рисунка 2 видно, що податок з доходів фізичних
осіб з 2002 р. відіграє провідну роль у формуванні власних ресурсів регіонів — біля 55—60%, але не є визначальним з урахуванням міжбюджетних трансфертів —
з 2000 р. близько 30%.
Починаючи з 2009 р. виокремлюється незвичайна
тенденція: податок на прибуток підприємств стає меншим за податок з доходів фізичних осіб (рис. 3).
За такою "неефективністю" роботи підприємств
кількість суб'єктів ЄДРПОУ з кожним роком невпинно
зростає (зокрема, у секторі малого бізнесу — із зменшенням обсягу робіт/поcлуг [15]).
Це може означати використання "сірих схем", високій рівень корупції , непро зо рі сть роб оти
підприємств, суттєву "тінізацію" економіки та ухиляння від сплати податку на прибуток . І якщо в 2009 році
різке відносне падіння обсягів податку на прибуток в
певній мірі має пояснюватися впливом світової економічної кризи (подалі цей розрив інколи зменшується), то взагалі тенденція, що намічається ілюструє
виключно аномальне функціонування економіки.
Щодо динаміки співвідношення рівня доходів місцевих бюджетів (без міжбюджетних трансфертів) та
рівня видатків — з рисунку 4 видно, що, якщо у 1998
р. власні доходи місцевих бюджетів забезпечували
90,3% видатків місцевих бюджетів по Україні, то у
2011—2013 р. — їх частка у видатках коливається у
інтервалі 45—47%. Рівень забезпеченості видатків
місцевих бюджетів власними доходами (без міжбюджетних трансфертів) має стійку тенденцію до зниження на всьому розглянутому часовому інтервалі 1998—
2013 рр.

роки

Рис. 4. Рівень забезпеченості видатків місцевих бюджетів
власними доходами
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Взагалі мінімальне співвідношення — біля 45% спотерігалося у 2012 році.
Має наголошуватися, що в Україні збалансування
місцевих бюджетів здійснюється за рахунок офіційних
трансфертів (рис. 5), а не за рахунок регулюючих загальнодержавних податків і суто власних джерел.
Виокремлюється чітка тенденція щодо зниження забезпечення власних видатків власними доходами. В цілому з 2004 року цей показник забезпеченості нижче за 60%,
а впродовж 2011—2013 рр. коливається на рівні біля 50%.
З рисунка видно, що врахування трансфертів з місцевих бюджетів до державного бюджету практично не
впливає на динаміку забезпеченості видатків місцевих
бюджетів власними доходами.
Показовим для економічно розвинутих регіонів є
зіставлення динаміки доходів та міжбюджетних трансфертів по містах Дніпропетровської області [16] на початок світової фінансової кризи та у передкризовий
період (часовий інтервал 2003—2008 рр.). У цей період
за цими адміністративно-територіальними одиницями
області мали місце і дотації вирівнювання з державного
бюджету і вилучення коштів (інші місцеві бюджети області були переважно чисто дотаційними).
Взагалі по Дніпропетровської області у період часу
2003—2008 рр: [16]:
— Визначалася тенденція сталого зростання обсягів
доходів місцевих бюджетів області на тлі зростання доходів місцевих бюджетів України.
— З 2004 року обсяги дотації вирівнювання стали
перевищувати обсяг коштів, що передаються до державного бюджету.
— Для більшості міст-донорів області виокремлювалася певна тенденція зменшення обсягів коштів, що
вилучаються до державного бюджету (тільки по місту
Дніпропетровську мало місце їх практично лінійне зростання).
— По більшості міст — реципієнтів області, в цілому по області й загалом по місцевих бюджетах України
для дотацій вирівнювання спостерігалася проста лінійна
екстраполяція.
— Для більшості міст-донорів області, а також у цілому по області та загалом для місцевих бюджетів України
мало місце відхилення від простої лінійної екстраполяції
вилучення коштів до державного бюджету.
— Між дотаціями вирівнювання/вилученнями до
держбюджету та доходами місцевих бюджетів існував
сильний кореляційний зв'язок (для квадратичної апроксимації).
— У результаті міжбюджетного регулювання розрив між доходами місцевих бюджетів на душу населення по адміністративно-територіальних одиницях значно не зменшується.
Щодо наслідків горизонтального та вертикального
бюджетного вирівнювання в літературі і раніш часто
зазначалося, що діючий механізм "вирівнювання доходної спроможності бюджету" не сприяв активізації економічного та соціального розвитку адміністративно-територіальних утворень [17]. По суті дотації із державного бюджету використовувалися на покриття в основному поточних видатків, що не забезпечувалися доходами відповідних місцевих бюджетів [18].
Таким чином, у місцевих органів влади були відсутні
стимули щодо активізації економічного зростання
відповідних територій, розширення доходної бази
місцевих бюджетів. Проблема має бути вирішена поєднанням практики збалансування бюджетів та проведенням ефективної регіональної інвестиційної політики [19], вдосконаленням використання механізмів трансфертів у фінансуванні інноваційного розвитку територій, посиленням стимулюючих функцій, насамперед,
у напряму заохочення збільшення власних дохідних
джерел, запровадження оптимальної моделі міжбюджетних відносин насамперед в рамках системи середньострокового планування бюджету.
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Взагалі середньострокове бюджетне планування передбачає наявність відповідної інституціональної бази,
що забезпечує оптимальну бюджетну архітектоніку [20]
і взаємодію фіскальної, адміністративної та політичної
сфери. Визначального значення набуває — ключовий елемент державного управління — середньострокове планування в бюджетно-податковій сфері, і відповідно проведення у середньостроковій перспективі несуперечливої ефективної політики держави в вищезазначених трьох
вимірах. Має наголошуватися, що зазвичай рівень ефективності державної політики та рівень децентралізації в
кожному з трьох секторів взаємопов'язано.
Щодо ознак децентралізації — на думку А. Шнайдера [21], рівень фіскальної децентралізації залежить
від частки субнаціональних доходів та видатків, рівень
адміністративної децентралізації — від частки субнаціональних податкових надходжень і трансферних платежів, політичної — від особливостей муніципальних виборів та виборів в органи штатів. Дослідником було продемонстровано зв'язки між цими трьома вимірами з використанням факторного аналізу.
Пильнішу увагу має приділятися субнаціональному
рівню з огляду щодо раціонального застосування принципу бюджетного федералізму, а саме: в контексті фінансової самодостатності територій із стимулюванням
зростання.
З одного боку регіональні та місцеві органи управління мають покладатися на власні права встановлення
податків, для одержання податкових надходжень, з
іншого — істотна частина субнаціональних податків —
має формуватися внаслідок раціональних конституційних або законодавчих рішень, що дозволять здійснювати оптимальний розподіл національних податкових надходжень в розрізі локальних юрисдикцій.
У теперішній час субнаціональний рівень передусім
потребує реального місцевого самоврядування, що має
забезпечуватися його реальним, а не декларованим реформуванням.
Має бути обраний тип моделі міжбюджетних взаємодій, що визначає регулювання міжбюджетних відносин, з визначенням раціонального співвідношення ролі
центральних і місцевих органів влади, з урахуванням
особливостей вітчизняного фіскального простору та перспективою щодо попередження макроекономічних шоків.
Головним критерієм щодо виділення прийнятного
типу моделі бюджетного федералізму має бути ступінь
централізації (децентралізації) державного управління
стосовно регулювання економічного зростання або
ступінь самостійності регіональних і місцевих властей.
Вибір має здійснюватися з апробованих світових аналогів, які, здебільшого, зводяться до трьох типів моделей: централізованого, децентралізованого і змішаного
(кооперативного) [22; 23].
Ключовий елемент вибору — оптимізація бюджетних потоків в контексті комплексного вирішення низки
завдань: раціональної взаємодії держави, регіонів та
приватного бізнесу; вирішення стратегічних загальнодержавних задач зростання; прискорення соціальноекономічного розвитку регіонів; надання цільової допомоги депресивним регіонам; формування сприятливих умов в бізнес-середовищі.
Необхідна умова щодо обрання будь-якого варіанту — дотримання умови фіскальної стійкості.
На базі теоретичних підходів та реалій української
економіки вважаємо за необхідне дати розширення
власне тлумачення даного поняття [4], а саме: фіскальна стійкість — це стан фінансово-грошової системи держави на середньостроковому горизонті, який характеризується стабільною перевагою надходжень у державний бюджет над видатками з нього на оптимальному
часовому інтервалі за раціональним балансуванням
регіональних бюджетів, здатністю стимулювати економічне зростання держави та регіонів (зокрема у період
кризових явищ), конвергенцію регіонів, що забезпе-

Рис. 5. Збалансування місцевих бюджетів з урахуванням
міжбюджетних трансфертів (1) та динаміка
співвідношення власних доходів/ видатків. (2) — видатки
без урахування трансфертів до Державного бюджету,
(3) — з урахуванням

чується оптимальним розміром чистої позиції державних фінансів, яка має визначатися на основі об'єктивного середньострокового/довгострокового бюджетного прогнозування та планування в умовах міжчасових
бюджетних обмежень при оптимальній і прогнозованій
фінансово-грошовій політиці.
ВИСНОВКИ
Дотепер в Україні переважають тенденції щодо збалансування місцевих бюджетів здійснюється за рахунок
міжбюджетних трансфертів.
Знижується фінансова самостійність регіонів і
відповідно спроможність регіонів щодо вирішення задач економічного зростання
За значним зростанням рівня централізації державної влади не забезпечено рівномірний розвиток територій.
Централізація бюджетних коштів здійснюється на
тлі неефективності. державної влади в контексті інклюзивного розвитку — значний рівень тінізації економіки
заважає наповнюванню місцевих бюджетів.
Ключ подолання проблеми — запровадження стратегічного середньострокового планування із забезпеченням фіскальної стійкості в рамках раціональної моделі бюджетного федералізму.
Подальші дослідження мають включати оптимізацію бюджетних трансфертів з урахуванням програмного формату державного бюджету, з наголошенням щодо
результативності програм соціально-економічного розвитку за різними ланками бюджетної системи в різних
регіонах.
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В статье рассматриваются ключевые аспекты оценки эффективности маркетинговой системы промышленного предприятия. Выявлены особенности формирования маркетинговой системы предприятия
в условиях современного рынка. Обосновано необходимость систематического анализа маркетинговых
затрат.
The article deals with the key aspects of estimation of efficiency of the marketing system of an industrial
enterprise. The features of forming of the marketing system of an enterprise are educed in conditions of modern
market. The necessity of systematic analysis of marketing expenses is grounded.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Одним из основных положений современной экономики является тезис о постоянном увеличении скорости изменений в рыночной среде, что влечет за собой
очередные сложности для отечественного бизнеса. Перед промышленными предприятиями встают все новые
проблемы: обостряется конкуренция, возрастают требования к основным компетенциям, уровню менеджмента, быстроте и качеству принятия управленческих решений. В этих условиях конкурентное преимущество
получат руководители тех предприятий, которые сумеют освоить и внедрить на практике инновационные идеи,
инструменты стратегического планирования и маркетинга. Сегодня опыт не только зарубежных, но и отечественных предприятий показывает, что уровень развития маркетинга неразрывно связан с уровнем конкуренции. И очевидно, что эффективность маркетинга будет
расти пропорционально уровню конкуренции.
Низкая конкурентоспособность отечественных промышленных предприятий отчасти определяется неразвитостью маркетинговых технологий. Кроме того, отсутствует понимание проблем оценки эффективности
маркетинговой деятельности и конверсии маркетинговых знаний в традиционные для руководителей предприятий финансовые показатели доходности. А ведь мар-
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кетинг — весьма затратный процесс, и все непрофессиональные решения обходятся дорого для предприятия.
Победить в условиях острой конкуренции, успешно
взаимодействовать с рынком можно только в рамках маркетинговой направленности бизнеса, в случае разработки четкой маркетинговой стратегии по систематизации
знаний о рынке и внедрению системы стратегического
управления на предприятии. Формирование эффективной маркетинговой системы, на наш взгляд, является несомненным конкурентным преимуществом предприятия.
Отечественным промышленным предприятиям сегодня необходимы методики перевода качественных характеристик маркетинговой деятельности в количественные, в удобные для руководителей финансовые показатели доходности. В конечном итоге топ-менеджмент предприятия должен понимать, что для реализации стратегии развития, направленной на капитализацию бизнеса, необходимо мотивировать менеджеров на
освоение прогрессивных маркетинговых технологий и
методов оценки рентабельности инвестиций в маркетинговые программы. В недалеком будущем это будет обязательной практикой ведения успешного бизнеса. Вопрос лишь в том, что преимущество получит тот, кто раньше других освоит данные инновации.
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ
Маркетинг, являясь нематериальным активом предприятия, имеет серьезный резерв не только для усиления его конкурентных преимуществ, но и для роста капитализации бизнеса. Поэтому при формировании эффективной системы маркетинга предприятия необходимо установить соответствующие критерии оценки маркетинговой деятельности. Большинство руководителей
промышленных предприятий все еще принимают управленческие решения исходя из собственного опыта и интуиции и недооценивают эффективность маркетинговых технологий и финансовых затрат на них. Главная
задача топ-менеджмента в условиях экономического
кризиса заключается в том, чтобы сделать маркетинг
измеримым и максимально эффективным.
Вопросы, связанные с оценкой эффективности маркетинга, нашли свое отражение в работах ряда отечественных и зарубежных авторов: Аакера Д., Амблера Т.,
Ансоффа И., Бернет Дж., Дойля П., Котлера Ф., Коупленда Т., Портера М. Е., Фатхутдинова Р. А. и др.
Актуальность данной темы объясняется недостаточностью научных разработок, теоретико-методологических основ оценки эффективности маркетинговой системы. Поиск ключа к эффективному маркетингу затрудняет также ряд нерешенных проблем на сегодня, в частности: отсутствие бюджетного мышления и мотивации
менеджеров, антагонизм между маркетингом и продажами. Анализ деятельности ряда промышленных предприятий показал, что даже компании с самой эффективной системой формирования и исполнения маркетингового бюджета имеют множество возможностей
для улучшений. А для этого необходимо поменять философию менеджеров и вовлечь их в оптимизацию затрат.
ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Современная практика ведения бизнеса диктует необходимость разработки эффективных маркетинговых
стратегий. Это обусловлено влиянием маркетинга на
финансовые показатели деятельности предприятия в
условиях возрастающей конкуренции на рынке. Жесткая конкуренция заставляет компании увеличивать затраты на маркетинг, которые во многих случаях становятся одной из самых существенных расходных статей
корпоративного бюджета, однако результат от этого
вложения не всегда оправдывает ожидания.
В рыночных условиях универсальным показателем
эффективности деятельности компании является капитализация бизнеса, характеризующая рост акционерного капитала. В настоящей статье обсуждается комплексный, системный подход к количественной оценке эффективности маркетинга как к целостной концепции,
которая ориентируется на повышение стоимости бизнеса — ключевой цели предприятия.
Показатели маркетинга, как правило, служат для
текущей оценки его эффективности. Но поскольку многие маркетинговые показатели предваряют финансовый
результат, они важны для разработки и внедрения маркетинговой стратегии развития бизнеса. Повышенный
интерес к маркетингу кроется в изменениях рыночных
условий деятельности, к которым многие промышленные предприятия оказались просто не готовы. Основные направления произошедших изменений: повышение
ожиданий потребителей относительно качества товара
и предлагаемого сервиса; расширение возможностей
потребителя в выборе продавца товара, сокращение
жизненного цикла продукции; усиление конкуренции и
глобализация рынка; снижение эффективности использования традиционного маркетингового инструментария с появлением инновационных маркетинговых
технологий.
В данных условиях современное понимание маркетинга как философии управления должно трансформи-
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роваться в сторону повышения измеримости его результатов и ориентации его стратегий на экономическую
эффективность работы компании в целом. В этом контексте персонал предприятия, по нашему мнению, необходимо рассматривать как составную часть и необходимое условие реализации комплекса маркетинга по
управлению эффективностью бизнеса.
Показатели эффективности маркетинга обеспечивают весомое дополнение традиционным показателям
эффективности финансовой деятельности. Они позволяют менеджерам контролировать влияние рыночной
среды на предприятие и управлять им при помощи маркетинговой стратегии. Анализ показателей эффективности играет важную роль в оценке бизнеса и переходе
компании на более высокий уровень развития. Рано или
поздно в силу целого ряда причин некогда актуальные
концепции устаревают. Суть эффективного функционирования маркетинговой системы предприятия в стратегии инновационного развития состоит в том, что она
должна вырабатывать новые подходы к управлению,
направленные на капитализацию бизнеса, приведение
уровня затрат на маркетинг в соответствие с уровнем
дохода предприятия, повышение лояльности внутренних и внешних потребителей. Данная концепция управления предусматривает стратегическую ориентацию
промышленного предприятия на долгосрочное пребывание на рынке.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Эффективность ведения производственно-хозяйственной деятельности предприятия оценивается в широком и локальном аспектах. В первом случае она определяется степенью удовлетворения спроса потребителей, во втором — системой частных показателей, характеризующих отдельные подсистемы общей системы
маркетинга предприятия.
Качество работы системы маркетинга на предприятии обеспечиваются научностью методических разработок, уровнем организации системы маркетинга и использованием резервов ее совершенствования, объективностью количественной и качественной оценок работы системы, методами управления этой системой.
Эффективность системы маркетинга характеризуют результативные показатели ведения хозяйственной
деятельности промышленного предприятия: рентабельность продаж, рост стоимости бизнеса, лояльность потребителей, деловая репутация, узнаваемость бренда.
Система маркетинга обладает высокой чувствительностью к спросу потребителей. Для успешного функционирования предприятия на рынке она должна своевременно и адекватно реагировать на малейшие изменения
потребительских свойств товара, условий поставки и
сервиса. Этому способствуют не только анализ деятельности конкурентов, но и соблюдение норм бизнес-этики в отношении с конкурентами и потребителями, поиск новых форм сотрудничества с потребителями, повышающих уровень их лояльности. Немаловажное значение, в этой связи, имеют развитие корпоративной
культуры, воспитание и рост профессионализма менеджеров. Современный менеджер для обеспечения эластичности маркетинговой системы должен не только
прогнозировать динамику рынка и поведение потребителя, но и прикладывать максимум усилий для воспитания лояльного покупателя, активно используя инновационный потенциал предприятия, постоянно повышая
качество обслуживания.
Реализация маркетинговых программ выражается в
качестве управленческих решений, определяющих эффективность функционирования маркетинговой системы, на которые влияет уровень организации маркетинговой службы предприятия, обеспеченность менеджеров маркетинговым инструментарием, использование
прогрессивных технологий и научных методов анализа
рыночной среды.
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Менеджмент — это искусство управления, поэтому
процесс измерения эффективности маркетинг- менеджмента вызывает определенные сложности. Несмотря
на отсутствие единой методики оценки эффективности
маркетинговой системы, на сегодняшний день существует множество различных подходов относительно решения данной проблемы:
— количественные методы, основанные на исследовании конечных финансовых результатов деятельности предприятия, в результате которых проводится сравнение затрат на маркетинг с полученной валовой прибылью;
— качественные методы, предполагающие использование маркетингового аудита, в ходе которого осуществляется всесторонний анализ внешней среды организации, угроз и возможностей;
— социологические методы, ориентированные на
использование инструментов прикладной социологии с
целью оценки эффективности маркетинговых коммуникаций.
В связи с развитием информационных технологий
в настоящее время набирают популярность информационные методы, позволяющие шире использовать
маркетинговую информацию и автоматизировать
процесс управления взаимоотношения с клиентами.
Каждый метод, безусловно, имеет свои достоинства
и недостатки. Право выбора того или иного метода
остается за предприятием. По нашему мнению, сочетание нескольких методов в оценке эффективности
маркетинговой системы предоставляет более широкие возможности для выявления проблем ведения
бизнеса и принятия эффективных управленческих
решений.
Оценка эффективности маркетинговой системы
предполагает постоянный контроль уровня затрат на
маркетинг, составляющих заметную долю в бюджете
современного предприятия. Поэтому контроль необходимо проводить на всех уровнях управления: стратегическом, тактическом и оперативном. Показателем
эффективности работы маркетинговой службы в конечном итоге является доля затрат на маркетинг в общем объеме продаж. Немаловажное значение имеет
внедрение на предприятии методов оценки финансовых последствий принимаемых менеджерами управленческих решений.
Критерием эффективности маркетинговой системы
служит также грамотно разработанная маркетинговая
стратегия, генерирующая новые идеи. Во главе угла маркетинговой стратегии инновационного развития предприятия, на наш взгляд, должна стоять стоимость бизнеса. В этой связи, вопросы количественной оценки
эффективности маркетинговой системы формируют
направление анализа — "Value-Based-Marketing" (VBM),
определяющее маркетинг с точки зрения повышения
стоимости бизнеса.
В основе оценке стоимости бизнеса лежит анализ
цепочки ценностей М. Портера, под которой понимается согласованный набор видов деятельности, создающих ценность для предприятия, начиная от источников сырья до готовой продукции, поставляемой конечному потребителю [11]. По определению П. Дойля,
"маркетинг — это процесс управления, цель которого
состоит в максимизации доходов акционеров посредством разработки и реализации стратегий по построению доверительных отношений с ценными для компании покупателями и созданию устойчивых отличительных преимуществ" [6]. В соответствии с этим определением роль маркетинга заключается в максимизации доходов владельцев бизнеса, в разработке стратегий выбора целевых потребителей, в формировании партнерских отношений с ними и создании уникальных преимуществ.
Т. Амблер рассматривает маркетинг как некую триединую систему. Прежде всего, маркетинг определя-
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ется как все усилия компании в целом, чтобы сохранить предпочтения покупателей и достигнуть при этом
более высоких доходов для акционеров. Вторая компонента маркетинга называется функциональным маркетингом. Под эти понимается профессиональная деятельность менеджеров, которые реализуют маркетинг-микс с помощью разнообразных маркетинговых
программ (планирование производства, продвижение
товара, маркетинговые коммуникации с потребителями). Главная задача — обеспечить последовательное и
максимальное воздействие на потребителя с целью увеличения продаж. Третья компонента маркетинга связана с маркетинговыми затратами, так называемым
"бюджетным маркетингом", который сегодня является предметом пристального внимания руководства
любой компании с целью экономии управленческих
издержек и улучшения финансовых показателей работы компании [3].
Лояльность потребителя в жестких условиях конкурентной среды во многом определяется позитивным
имиджем компании, основанным на деловой репутации,
узнаваемости бренда. Поэтому количественная оценка
эффективности маркетинговой системы должна, по нашему мнению, базироваться не только на анализе маркетинговых затрат в процессе реализации маркетинговых программ, но и на оценке такого нематериального
актива как стоимость бренда, влияющего посредством
отношения потребителя к деятельности компании на
капитализацию бизнеса.
Капитал бренда, в отличии от деловой репутации
("goodwill"), не нашел отражения в балансе, но он является нематериальным активом, отражающим потенциальную прибыль предприятия от инвестирования денежных средств в реализацию маркетинговых программ. Стоимость такого актива непосредственно связана с затратами на маркетинг, с эффективностью маркетинговой системы. Трудность использования понятия капитал бренда состоит в сложности его непосредственно измерения. Д. Аакер выделяет такие ключевые
показатели ценности бренда, как: лояльность к бренду; узнаваемость бренда; воспринимаемое качество; ассоциации, связанные с брендом, как дополнение к имеющемуся качеству; совокупность прав на интеллектуальную собственность [1]. На наш взгляд, выбор ключевых показателей должен формироваться на восприятии вашего бизнеса потребителем. Так как маркетинговые затраты носят инвестиционный характер, они не
отражают текущую рыночную стоимость бренда. В
этой связи, для повышения эффективности функционирования маркетинговой системы и капитализации
бизнеса в конечном итоге, необходимо большое внимание уделять стратегическому маркетинговому планированию.
Важнейшую роль в повышении конкурентоспособности предприятия играет его маркетинговая
стратегия, разработка которой представляет собой
целенаправленную деятельность по определению
важнейших задач и приоритетов стратегического
развития предприятия и выработке требующегося
для их достижения комплекса маркетинговых мероприятий.
Маркетинговая стратегия должна быть ориентирована на увеличение стоимости бизнеса. Оценить эффективность маркетинговых затрат позволит анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Для этого, на наш взгляд, необходимо в маркетинговой отчетности предприятия ввести понятие "чистая прибыль от
маркетинга" (NMC):
NMC = валовая прибыль — затраты на маркетинг
= (объем единицы продукции) × (маржа единицы
продукции) — затраты на маркетинг = рыночный спрос
× доля рынка × цена (единицы продукции) × переменные издержки (на единицу продукции) — затраты на
маркетинг.
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Используя данное уравнение, мы можем оценивать разные аспекты чистой прибыли от вложенных в
маркетинг средств с целью формирования маркетинговых стратегий, направленных на капитализацию
бизнеса. Для целей увеличения NMC, по нашему мнению, целесообразно рассматривать следующий круг
стратегий:
— стратегия увеличения рыночного спроса, которая
заключается в привлечении большего количества потребителей;
— стратегия увеличения доли рынка;
— стратегия увеличения выручки с одного потребителя;
— стратегия уменьшения переменных затрат;
— стратегия повышения эффективности маркетинга. В частности, повышению рентабельности маркетинговой стратегии способствует снижение постоянных
затрат на маркетинг, то есть их более эффективное использование для достижения конкретной задачи.
Важным моментом стратегического планирования
является выбор маркетинговой стратегии. Выбор должен в наибольшей степени соответствовать условиям
внешней и внутренней среды и целям стратегического
развития предприятия. Эффективность выбранной
стратегии во многом зависит от правильной оценки
стратегической альтернативы.
Финансовую стабильность предприятия может
обеспечить достаточный уровень рентабельности продукции и отсутствие кассовых разрывов. Современные
аналитики считают, что одной из причин падения валовой рентабельности продаж при быстром росте рынка
есть постоянный дефицит оборотных средств. Наиболее распространенная ошибка при принятии решений
относительно запуска производства продукции заключается в том, что не учитывается реальная потребность
предприятия в оборотных средствах, необходимых для
финансирования всего цикла производства, который
является довольно продолжительным в сравнении с другими сегментами промышленного рынка. Путь материальной составляющей рабочего капитала — это движение материальных ценностей от запасов сырья и материалов до реализации готовой продукции. Путь финансовой составляющей рабочего капитала — дебиторская
задолженность. Расходы продавца на финансирование
дебиторской задолженности являются элементом расходов, включенных в стоимость продаваемого товара.
Проводя достаточно агрессивную политику, промышленное предприятие может столкнуться с негативным
значением рабочего капитала (когда текущие обязательства превышают текущие активы).
Мы пологаем, что в такой ситуации целесообразно
употребление технологий, которые позволяют рационализировать процессы формирования дебиторской и
кредиторской задолженности, присоединив поток денежных средств к потоку передачи данных маркетингового учета, повысив, таким образом, прогнозируемость будущих денежных потоков, а также предоставить бизнесу доступ к широкому выбору финансовых
инструментов. Оптимизация глобального рабочего капитала средствами маркетинговой информационной
логистики позволяет предприятию машиностроения не
только увеличить ликвидность дебиторской / кредиторской задолженности, но и выиграть на стоимости денежных средств за счет сокращения цикла в целом.
Для оценки эффективности маркетинговой стратегии, по нашему мнению, целесообразно применять подход, основанный на учете денежных потоков (cash flow).
Так как маркетинговые затраты носят инвестиционный
характер, то при анализе маркетинговой стратегии, расчете прогнозируемой прибыли необходимо учитывать
также факторы времени и риска.
Поскольку маркетинг представляет собой инвестиционный вид капиталовложений, в систему показателей
эффективности маркетинговой стратегии целесообраз-
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но, на наш взгляд, включить рентабельность маркетинговых инвестиций — ROMI (Return on Marketing Investments). Расчет данного показателя производится по следующей формуле: ROMI = (приращенная прибыль —
расходы на маркетинг) / расходы на маркетинг. Данный
показатель показывает, сколько гривен дополнительных продаж (доля рынка, маржинальная прибыль и другой желаемый результат) приходится на каждую гривну, потраченную на маркетинг. В качестве инвестиций
принимаются маркетинговые затраты в рамках выбранной стратегии. При выборе стратегической альтернативы с точки зрения окупаемости предпочтение отдается
маркетинговому проекту, у которого возврат на инвестиции больше.
Профессиональная работа менеджмента предприятия по реализации маркетинговых проектов, характеризует эффективность функционирования маркетинговой системы. Менеджер, опираясь на результаты маркетинговых исследований, должен оценить реалистичность прогноза рыночного спроса на продукцию и объема продаж, величину маркетинговых затрат и окупаемость маркетинговых инвестиций, корректировать денежные потоки, избегая кассовых разрывов для бесперебойного обеспечения денежными средствами производственного процесса от закупки сырья до поставки
продукции, а также послепродажного сервиса. На разных этапах выполнения маркетинговых программ, необходимо давать оценку выбранной маркетинговой
стратегии и проводить маркетинговый аудит для своевременного выявления проблем ведения бизнеса, не учтенных при анализе рисков в процессе внедрения данных программ.
В нынешних условиях нестабильной экономической ситуации расходы на маркетинг — одни из первых
на сокращение. И если сокращение затрат на предприятии не предусмотрено, топ-менеджмент требует от
маркетинга максимально конкретных результатов.
Главным критерием эффективности функционирования маркетинговой системы предприятия в подобной
ситуации является степень влияния маркетинга на продажи.
Кризис меняет подход к затратам. На наш взгляд,
необходима систематизация и реинжиниринг бизнеспроцессов. Изменение процессов — это перестройка
маркетинговых процессов на предприятии с целью
уменьшения участников и как следствие — удешевление стоимости маркетинговых программ. Один из важных аргументов против тотального сокращения маркетингового бюджета в условиях кризиса — образование вакуума между предприятием и потребителями.
Уменьшение рекламы, например, которая активно подавалась, может насторожить клиентов и сократить
продажи.
Увеличению эффективности функционирования
маркетинговой системы предприятия способствует оптимизация маркетинговых процессов. Поскольку маркетинг по сути своей клиентоориентированный, необходимо применение дополнительных рычагов маркетингового воздействия на потребителей:
1) определение целей — это более точное фокусирование на целевых группах;
2) синергия — подбор различных видов маркетинговых мероприятий таким образом, чтобы они дополняли друг друга;
3) синхронизация — оптимальное распределение
маркетинговых мероприятий во времени;
4) бюджетирование — более точное бюджетирование единичных мероприятий и распределение их по маркетинговым инструментам.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Одним из главных барьеров, препятствующих увеличению эффективности функционирования маркетинговой системы, является сложность измерения резуль-
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татов маркетинговой деятельности. Эта проблема родилась не сегодня и существует столько, сколько существует маркетинг. Как отметил Ф. Котлер, "терпение
CEO по отношению к маркетингу заканчивается. Генеральные директора получают подробные отчеты по своим инвестициям от финансов, производства, информационных технологий, даже закупок. Но они не знают,
что получают от затрат на маркетинг" [7].
Что касается проблем ведения бизнеса, в Украине в настоящее время сложилась не лучшая ситуация. В гонке за увеличением продаж не отводилось
достаточного времени исследованиям маркетинговых затрат и измерениям маркетингового бюджета.
Теперь, когда рынок поделен между основными игроками, а перед маркетинговой службой предприятия стоит конкретная задача увеличить долю рынка
за вполне определенный бюджет, менеджеры должны правильно выбирать маркетинговые инструменты для достижения результата. На наш взгляд, пришло время систематических измерений результатов
маркетинговой деятельности. Именно систематическое измерение результатов маркетинговых мероприятий даст возможность в случае необходимости оперативно их корректировать. Еще один важный момент, касающийся измерения маркетинга, по нашему мнению, это отношение к маркетинговому бюджету не как к расходам, а как к инвестициям. Следует научиться переводить термины маркетинга на финансовый язык прибылей и убытков. В этом может
по мо чь расчет R OM I (R etur n o n M ar keti ng
Investments). ROMI целесообразно использовать для
того, чтобы определять, какие маркетинговые средства приносят наибольшую отдачу, и отказаться от
мероприятий, не дающих должного результата. Преимущество расчета ROMI в его простоте. Вместе с
тем, он включает только прямое влияние маркетинговых мероприятий, не учитывая долгосрочного эффекта в виде увеличения ценности бренда.
Что касается повышения эффективности затрат на
маркетинг в долгосрочной перспективе, в процессе разработки стратегии развития предприятия, на наш
взгляд, целесообразно использовать бенчмаркинг —
количественное сопоставление деятельности различных
предприятий на основе конкретных числовых параметров. Главное в бенчмаркинге не констатация отличий, а
выявление лучших практик. Используя лучшие практики, можно достичь ощутимого преимущества по сравнению с конкурентами.
Для того, чтобы описанные меры реально работали и давали результат, необходимо формировать новое мышление менеджеров и мотивировать их к повышению эффективности маркетинговой деятельности,
вовлечь их оптимизацию маркетинговых затрат. Для
увеличения капитализации бизнеса, его развития в долгосрочной перспективе необходимо формировать эффективную и измеримую маркетинговую систему предприятия.
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THE INFLUENCE OF INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS ON THE EFFECTIVENESS
OF INNOVATION ACTIVITIES OF THE FOOD INDUSTRY

У статті розглянуто вплив зовнішніх чинників на інноваційну діяльність підприємств харчової промисловості. Наведено результати анкетування, що характеризують впровадження технологічних інновацій на підприємствах. Аналізуються ризики інноваційної діяльності.
The article discusses the impact of external factors on innovation activities of the food industry. The results
of the survey, describing the introduction of technological innovations in the workplace. Analyzed the risks of
innovation.
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, технологічні інновації, державне регулювання, харчова
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Харчова промисловість в Україні є однією з найбільш
інноваційно активних галузей вітчизняної економіки.
Однак у межах самої галузі далеко не всі підприємства
регулярно чи навіть періодично здійснюють ті чи інші
види інновацій. Причинами такої нерівномірності в інноваційній активності є цілий ряд чинників, частина яких
залежить від самих суб'єктів господарювання, а решта
носить об'єктивний для них характер.
У більшості випадків вказані зовнішні чинники діють
незалежно один від одного, однак, є підстави говорити
про можливість їх сукупного позитивного чи негативного впливу на інноваційну діяльність суб'єктів господарювання галузі.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Узагальнені підходи до визначення поняття "інновація" знайшли відображення і в ряді діючих нормативних актів. Так, Закон України "Про інноваційну діяльність" трактує інновації як новостворені (застосовані) і
(або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні
рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують струк-
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туру та якість виробництва і (або) соціальної сфери [3].
На думку окремих дослідників, технологічні нововведення являють собою, передусім, зміни у засобах і методах організації виробництва. Вони передбачають нові
технології виробництва традиційних, удосконалених чи
принципово нових продуктів, упровадження інформаційних систем, нових джерел енергії. Більше того, наголошують О. Шевлюга і О. Олефіренко, технологічні
інновації мають значний вплив на інші види інновацій,
вони є елементом, який пов'язує між собою інші види
інновацій [4, с. 39].
В економічній літературі наголошується, що до технологічних інновацій не належать продукти, модифіковані незначною мірою (наприклад, з використанням нових смакових добавок до продукції старого асортименту), освоєння підприємством продукції, нової для нього, але вже давно відомої на ринку збуту, а до процесових інновацій — придбання машин і устаткування традиційних моделей. При цьому зазначається, що інноваційною вважається тільки продукція, що була заново
впроваджена, зазнала істотних технологічних змін або
вдосконалювалася протягом останніх трьох років [3]. У
зазначених підходах простежується певне протиріччя:
спочатку наголошується на неправомочності віднесен-
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ня до технологічних інновацій підприємства освоєння
ним виробництва видів продукції, які вже існують на
ринку, а потім заново впроваджену у виробництво продукцію автор називає інноваційною. Однак дослідження впливу зовнішніх чинників на ефективність інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості
потребує подальших досліджень.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета даного дослідження в полягає в дослідженні
впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на ефективність
інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Держава як один із основних суб'єктів інноваційної
діяльності, забезпечує впровадження інноваційних процесів у національну економіку та встановлення досконалого правового регулювання відносин у цій сфері.
Незважаючи на наявність великої кількості нормативних актів та передбачених в них заходів державної
підтримки інноваційної діяльності підприємств, на практиці така підтримка для досліджуваної галузі на даний
час в Україні фактично відсутня. В останні роки уряд та
місцеві органи влади не приймають і не реалізують програм підтримки інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості, фактично відсутнє державне фінансування інноваційних проектів в галузі. Підприємства
харчової промисловості не отримують податкових пільг
при виділенні коштів на інноваційні заходи, держава не
стимулює комерційні банки чи інші фінансово-кредитні
установи до надання пільгових кредитів чи вигідного
страхування при реалізації інноваційних проектів.
Відсутність державної підтримки інноваційної
діяльності підприємств харчової промисловості поєднується з певним мотивуючим впливом з боку інших
зовнішніх чинників. Зокрема ціни на основні види ресурсів для харчової промисловості в Україні мають постійну тенденцію до зростання. Таке зростання переважно є поступовим, але в окремі періоди має стрибкоподібний характер. Особливо це відчувається на імпортовані ресурси в періоди різкої зміни валютного курсу.
На сьогоднішній день навіть невеликі підприємства
харчової промисловості в Україні широко застосовують
сучасні технології здешевлення виробництва різноманітних видів продукції: заміна дорогих натуральних компонентів дешевшими (наприклад, заміна тваринних
жирів рослинними), застосування різноманітних смакових добавок, використання консервантів для подовження терміну передпродажного зберігання тощо. Впровадження таких технологій потребує від підприємства
придбання чи модернізацію обладнання, пошук технологій використання нових матеріалів чи компонентів,
підготовки відповідних фахівців тощо. Вказані дії можна віднести (хоча і з деякими застереженнями) до технологічних інновацій.
Ринок готової продукції також стимулює виробників до впровадження технологічних інновацій, вимагаючи постійного оновлення асортименту готової продукції, покращання її якості, впровадження нових форм
пакування продукції, подовження терміну її передпродажного зберігання тощо. В умовах глобалізації ринків
та розвитку інформаційних технологій споживачі достатньо швидко отримують інформацію про появу на
ринку інноваційних видів продукції і очікують освоєння її виробництва тими виробниками, продукцію яких
зазвичай купують. Так, наприклад, у молокопереробній
галузі лише за останні роки було освоєно виробництво
цілого ряду інноваційних продуктів, зокрема продуктів
із знежиреного молока, пахти, сироватки для дієтичного харчування з покращеними смаковими якостями, збагачені смаковими добавками (кефір ароматизований,
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напої із сироватки і пахти, креми сиркові не жирні
тощо), модифікованих продуктів із заміною деяких компонентів молока на рослинні (сирні, вершкові пасти,
молочні консерви тощо), продуктів, що володіють захисними властивостями (кисломолочні напої, продукти збагачені вітамінами, зокрема β-каротином, полівітамінними префіксами і біологічно активними добавками),
продуктів для вегетаріанців (соєве молоко, соєві пасти,
соєві заквашені напої), продуктів з новими споживчими якостями (сирні пасти на основі кисломолочного
сиру, десерти на основі сметани і вершків), вершки збиті,
соуси на сметані і сироватці, збиті і заморожені десерти, сухі швидкорозчинні суміші, молочні продукти підвищеної стійкості і з покращеними смаковими характеристиками, продуктів для діабетичного харчування (солодкі за рахунок використання без калорійних підсолоджувачів): напої, десерти, пасти тощо.
Водночас, навіть відносно сприятливий вплив
зовнішніх чинників далеко не завжди є передумовою
активної інноваційної діяльності окремих суб'єктів господарювання. На кожному підприємстві існує власний
фінансово-економічний стан і рівень матеріально-технічного забезпечення, які суттєво впливають на рішення власників і менеджерів суб'єктів господарювання про
доцільність та можливість впровадження інновацій. При
недостатній ефективності поточного і стратегічного
менеджменту навіть наявність фінансових та технічних
можливостей не спонукає до використання інновацій як
засобу підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Враховуючи існуючу ситуацію, для виконання завдань дослідження збір аналітичних даних безпосередньо на підприємствах здійснювався шляхом анкетування молокопереробних і м'ясопереробних підприємств
Житомирської області. Опитування проводилося серед
керівників і головних технологів даних підприємств з
метою дослідження існуючого стану, проблем і перспектив впровадження технологічних інновацій на підприємствах галузі.
Серед охоплених анкетуванням підприємств інноваційно активними у досліджуваний період (2008—2013
рр.) вважали себе 60% молокопереробних і 40% м'ясопереробних підприємств. Причому лише 35% зазначених суб'єктів господарювання відповіли, що впроваджували ті чи інші види інновацій у кожному із вказаних
років, на 14% підприємствах було впроваджено лише по
одній інновації за увесь зазначений період. Таким чином, для більшості молокопереробних і м'ясопереробних підприємств регіону інноваційна діяльність не є системним явищем, спрямованим на вирішення соціальноекономічних, екологічних, технологічних чи інших завдань.
Наступне питання анкети стосувалося з'ясування
мотивів, що спонукають підприємства до впровадження інновацій. В результаті проведеного опитування було
встановлено, що впровадження інновацій на підприємствах здійснювалося з наступною метою:
— розширення асортименту продукції — 87%
підприємств (що впроваджували інновації у досліджуваний період);
— зниження собівартості одиниці продукції — 64%
підприємств;
— збільшення терміну передпродажного зберігання продукції — 57% підприємств;
— розширення варіантів чи покращання якості пакування продукції — 43% підприємств;
— покращання якості продукції — 36% підприємств;
— модернізація обладнання для зменшення рівня
його фізичної або моральної зношеності — 36%
підприємств;
— реалізація заходів, спрямованих на отримання
міжнародних сертифікатів якості на продукцію чи впровадження міжнародних систем управління якістю —
14% підприємств;
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Рис. 1. Розподіл причин відсутності інноваційної діяльності
на підприємствах харчової промисловості (за результатами опитування керівників підприємств)
Джерело: власні дослідження.

— зменшення матеріалоємкості чи енергоємкості
виробництва — 14% підприємств;
— вирішення певних екологічних проблем — 7%
підприємств.
Таким чином, більшість досліджених підприємств
при впровадженні інновацій має на меті досягти переважно тактичних результатів, зокрема за рахунок виробництва ширшого асортименту дешевших товарів з
подовженим терміном зберігання. Значно менша
кількість підприємств ставить перед собою стратегічні
цілі: впровадження інновацій для зміцнення ринкових
позицій та іміджу підприємства за рахунок покращання якості, отримання міжнародних сертифікатів якості,
впровадження ресурсозберігаючих та екологобезпечних технологій тощо. Такі підходи до вибору інноваційних пріоритетів передусім пов'язані з відсутністю доступу до "довгих" і дешевих кредитів, відсутністю фінансової підтримки з боку держави, значними витратами
на більшість нововведень, високим економічним ризиком інноваційних проектів та неможливістю його вигідно застрахувати, тривалим терміном окупності багатьох нововведень, низьким платоспроможним попитом
на інноваційну продукцію, відсутністю можливостей для
кооперації з іншими підприємствами і науковими організаціями в сфері інновацій тощо.
Керівники опитаних суб'єктів господарювання, які
протягом досліджуваного періоду не здійснювали інновацій, виділили ряд основних причин відсутності інноваційної активності на їх підприємствах (рис. 1).
Як видно з наведених даних, переважна більшість
підприємств не здійснює інновацій через відсутність
достатнього обсягу власних коштів та неможливості їх
зовнішнього залучення на вигідних для суб'єкта господарювання умовах. Значно менша кількість керівників
досліджених підприємств вважає, що на даному етапі
їм не потрібні інновації або вони їх не запроваджують
через відсутність вигідних інноваційних проектів чи кваліфікованих інноваційних менеджерів. На нашу думку,
в найближчі роки вітчизняним підприємствам харчової
промисловості не варто очікувати вигідних умов фінансування з боку держави, комерційних банків чи інвесторів, оскільки конкуренція в галузі з кожним роком
посилюється і потужні фінансово-промислові групи, які
вже контролюють значну частину виробничих потужностей, робитимуть все можливе для недопущення своїх
менш потужних конкурентів до дешевих фінансових
ресурсів.
Посилення галузевої конкуренції, у свою чергу, змушує існуючі підприємства вишукувати можливості впровадження інновацій, оскільки в окремих випадках це
стає умовою виживання на ринку. В багатьох суб'єктів
господарювання оновлення потребують більшість на-
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прямів діяльності: матеріально-технічна база, товарний
асортимент, якість товарів і послуг, логістичні системи
постачання ресурсів та збуту продукції, кадрове забезпечення, організація виробництва та зберігання продукції тощо. Однак більшість підприємств у сфері інновацій змушена обирати найбільш пріоритетні для них
види нововведень. Дослідження показало, що серед опитаних підприємств протягом досліджуваного періоду
пріоритетними були наступні види інновацій (рис. 2).
Найбільш поширеним видом впроваджуваних інновацій були продуктові. Під ними на підприємствах розуміють нові види продукції, які були запроваджені
ними у виробництво протягом досліджуваного періоду.
Причому жодне з опитаних підприємств не запровадило у виробництво продукції, якої на той момент не продавалося на вітчизняному ринку.
Крім продуктових інновацій, більша частина інноваційно активних підприємств запроваджувала маркетингові інновації. Основними формами таких інновацій
є використання підприємством нових каналів просування своєї продукції на ринки збуту, освоєння такої форми продажу як фірмові магазини, використання підприємством нових видів реклами, формування дилерської
мережі, поява чи зміна торгової марки. Водночас, жодне з досліджених підприємств не застосовувало нових
для галузі маркетингових інструментів, переважно суб'єкти господарювання в маркетинговій сфері йдуть шляхом наслідування дій своїх більш потужних конкурентів.
Основними напрямами технологічних інновацій, застосовуваних досліджуваними підприємствами, було
придбання існуючих на ринку технологій і обладнання.
Лише на одному з опитаних підприємств відповіли, що
в них працює інженер-раціоналізатор, який модернізує
стандартне обладнання (переважно ще радянського виробництва) з метою продовження терміну його роботи
і можливості хоча б частково адаптувати це обладнання до використання сучасніших технологій. Власними
техніко-технологічними розробками досліджені
підприємства не займаються і наразі навіть не планують
цього робити.
Організаційні та управлінські інновації на охоплених анкетуванням підприємствах полягали у створенні
нових структурних підрозділів, впровадженні нових
управлінських посад чи зміні функціональних обов'язків
існуючих менеджерів. При цьому проведені організаційні та управлінські зміни не були пов'язані з іншими
напрямками інноваційної діяльності підприємства, на
жодному з опитуваних підприємств немає менеджера,
спеціально уповноваженого управляти інноваційною
діяльністю. На всіх підприємствах відповідальною особою за вибір необхідних видів інновацій, прийняття
рішення про їх фактичне впровадження і контролю за
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їх реалізацією названо керівника суб'єкта господарювання.
Стратегічного планування інноваційної діяльності на досліджуваних
підприємствах не здійснюється. Фактично, навіть перед впровадженням інновацій інноваційні проекти, в яких детально аналізуються необхідні витрати та
розраховується очікуваний ефект, не
розробляються. Інноваційні рішення у
більшості випадків приймаються, виходячи з поточного фінансового стану
підприємства та наявності у суб'єкта господарювання нагальних проблем, які
загрожують виникненням кризових
явищ.
Рис. 2. Розподіл підприємств за видами впроваджуваних інновацій
Всі охоплені опитуванням підприєм(з числа опитаних),%
ства фінансували впровадження тих чи
інших інновацій за рахунок власних
Джерело: власні дослідження.
коштів, як правило, це прибуток чи додаткові вкладення власників суб'єкта господарювання. роботи з інноваційними технологіями чи новою техніЛише на одному підприємстві відповіли, що брали бан- кою, маркетингові витрати на просування на ринок інноківський кредит на придбання нового обладнання, при- ваційної продукції, витрати на пошук постачальників
чому за рахунок кредитних коштів покривали лише ча- нових видів ресурсів та укладання з ними договорів,
стину його вартості. Серед бажаних джерел фінансу- страхування ризиків, пов'язаних з реалізацією інновавання потенційних інноваційних проектів опитані суб- ційних проектів тощо. Більшість опитаних підприємств
'єкти господарювання назвали цільове державне фінан- в процесі здійснення інновацій прагнули зекономити на
сування, податкові пільги, банківські кредити за пільго- певних видах вказаних витрат, зокрема на розробці інноваційного проекту, укладання договорів страхування,
вими ставками, прямі іноземні інвестиції.
Під час проведення анкетування з'ясувалося, що впровадженні посади інноваційного менеджера тощо.
Проведене опитування також показало, що відпрактично всі опитані суб'єкти господарювання вважають інноваційну діяльність ризикованою. Причому пе- сутність інноваційної активності підприємств не виклюрелік видів фактичних і потенційних ризиків суттєво не чало здійснення ними у досліджуваний період інвестицій
відрізняється у інноваційно активних та неактивних у придбання, наприклад, основних засобів. Такий стан
речей свідчить про слабку інноваційну спрямованість
підприємств (рис. 3).
Як видно з представленого розподілу видів ризиків інвестицій і призводить до нагромадження на підприєза силою впливу на фактичну чи потенційну інновацій- мствах харчової промисловості фізично і морально знону діяльність респондентів, більша частина ризиків інно- шеного устаткування. Саме з цим пов'язана його низьваційної діяльності підприємств харчової промисловості ка продуктивність та неможливість суттєвого підвищенє зовнішніми по відношенню до суб'єктів господарюван- ня якості і конкурентоспроможності продукції, її оновня. Підприємства менше зважають на ті чинники і об- лення.
Достатньо складним і неоднозначним виявилося
ставини, на які вони можуть впливати безпосередньо,
оскільки в цілому впевнені у можливості забезпечити питання про оцінку ефективності здійснених інновацій
ефективний менеджмент для запобігання втратам через досліджених підприємств. У більшості випадків визначинники внутрішнього середовища. Водночас, неспри- чити пряму економічну ефективність від впроваджених
ятливий інноваційний клімат є серйозною перепоною інновацій важко навіть керівникам і спеціалістам самого підприємства, оскільки відсутні формалізовані іннодля розширення інноваційної діяльності в галузі.
У процесі підготовки та реалізації інноваційної ваційні проекти. Респонденти легше могли відповісти на
діяльності у підприємств виникають специфічні витра- питання про обсяги і структуру здійснених в інновації
ти, наявність та обсяг яких, на думку респондентів, мо- витрат, хоча в багатьох анкетах вони ігнорували це пижуть впливати на інноваційні рішення суб'єктів госпо- тання, посилаючись на комерційну таємницю.
Дослідження показало, що на більшості інноваційдарювання. До таких витрат можна віднести: витрати на
пошук потенційних інновацій, витрати на розробку інно- но активних підприємств не визначається конкретний
ваційного проекту, витрати на навчання персоналу для термін окупності здійснених інновацій. Респонденти

Рис. 3. Розподіл ризиків інноваційної діяльності опитаних підприємств харчової промисловості, %
Джерело: власні дослідження.
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переважно вважають, що вкладення в інновації виконують стратегічну функцію та покликані забезпечити збереження життєздатності і конкурентоспроможності
підприємства у довгостроковому періоді. Тому, на їх
думку, не варто розглядати інновації як чистий бізнеспроект, розрахований на визначений термін реалізації.
Крім суто економічного ефекту, респондентам
пропонувалося оцінити інші види ефективності, яких
прагнули досягти їх підприємства при здійсненні інновацій. Зокрема мова йшла про соціальну, екологічну,
технологічну, ринкову ефективність. У результаті представники усіх опитаних підприємств визнали, що протягом досліджуваного періоду при здійсненні інновацій
не ставили перед собою спеціальної мети покращити
певні екологічні показники діяльності підприємства чи
суттєво поліпшити умови праці своїх працівників.
Технологічну ефективність здійснених інновацій
респонденти визначали як можливість збільшити продуктивність праці на підприємстві, зменшити час незапланованих простоїв через технічні причини, удосконалити внутрішньовиробничу логістику, можливість оперативнішого освоєння виробництва нових чи удосконалених видів продукції з використанням нових видів сировини та матеріалів. Технологічна ефективність, на
думку керівників і спеціалістів опитаних підприємств,
тісно пов'язана з ринковою ефективністю інновацій,
оскільки лише здійснивши технологічно ефективні інновації підприємства отримують можливість зберегти чи
розширити свою присутність на ринку, покращити свій
ринковий імідж, отримують можливість укладати контракти купівлі-продажу ресурсів і готової продукції на
вигідніших для себе умовах. Таким чином, у більшості
респондентів існує бачення ефективності інновацій як
цілісного поняття, що передбачає одночасне отримання підприємством різних ефектів від здійснення певних
видів інновацій.
Представники опитаних підприємств, які протягом
досліджуваного періоду не здійснювали інновацій, також визначали бажані для них ефекти від потенційних
інновацій. Найбільш важливими потенційними результатами інноваційної діяльності представники молокопереробних і м'ясопереробних підприємств Житомирської області вважають збереження і розширення існуючих ринків збуту, освоєння нових ринків збуту в Україні
і за кордоном, розширення асортименту продукції, забезпечення відповідності якісних параметрів продукції
сучасним вітчизняних і світовим стандартам, зростання
обсягів виробничих потужностей, підвищення гнучкості
виробництва, поліпшення умов праці, зниження забруднення навколишнього середовища, скорочення енергетичних та інших виробничих витрат тощо. Водночас,
керівники усіх цих підприємств відповіли, що на сьогоднішній день не готові вкладати кошти в певні види
інновацій чи навіть у розробку інноваційних проектів.
Окремі питання анкети стосувалися наявності і
особливостей функціонування системи управління інноваціями на досліджуваних підприємствах. В результаті
проведеного опитування було встановлено, що системного інноваційного менеджменту на даних підприємствах не існує. Прийняття рішення про здійснення певних видів інновацій і виділення на них відповідних коштів
в усіх підприємствах покладене на їх керівників, в окремих випадках керівник повинен узгодити свої інноваційні рішення з власниками підприємства.
Для здійснення інновацій досліджувані підприємства не розробляють інноваційні проекти, розподіл виділених на інноваційні цілі коштів передбачається у загальних фінансово-економічних планах, які складаються на підприємствах. Відокремлених підрозділів для управління інноваційними процесами на підприємствах не
створюється, функції оперативного управління інноваціями покладаються на керівників функціональних
служб і підрозділів. Функції контролю за витрачанням
виділених на інновації коштів покладаються на керів-
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ника і його заступників, а також на головного бухгалтера. Спеціальних звітів, в яких аналізується ефективність виділених на інноваційні цілі коштів, сильні і
слабкі сторони здійснених інновацій на жодному з досліджених підприємств на складалося.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже, проведене шляхом анкетування дослідження інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості Житомирської області дає підстави зробити наступні узагальнення. По-перше, у переважної
більшості досліджених підприємств інноваційна
діяльність була спрямована на вирішення поточних економічних, технічних і технологічних проблем. Інноваційно активні суб'єкти господарювання передусім прагнули зберегти і при можливості покращити своє ринкове становище за рахунок розширення товарного асортименту, здешевлення виробництва продукції та продовження термінів передпродажного зберігання товару.
По-друге, серед здійснених досліджуваними підприємствами інновацій переважають продуктові, маркетингові і технологічні. При цьому суб'єкти господарювання
не вкладають кошти у власні науково-технічні розробки,
а купують готові технології і обладнання. За таких умов
інноваційними такі технології і обладнання є лише для
самих підприємств, а не для галузі чи ринку.
По-третє, на досліджених підприємствах фактично
відсутній системний інноваційний менеджмент.
Відсутність професійного підходу до управління інноваціями суттєво знижує ефективність самих інновацій.
Усе це свідчить про можливості і необхідність пошуку
шляхів удосконалення управління інноваціями на
підприємствах харчової промисловості.
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GLOBAL PROBLEMS OF RECYCLING OF THE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT'S
WASTE AND THEIR RESOLVE

У роботі розглянуто глобальні проблеми накопичення електронних відходів, вирішення яких набуває все більшої актуальності із стрімким розвитком ІТ-технологій. Запропоновано розроблення стратегічного підходу, що передбачає вдосконалення та налагодження механізму торгівлі відходами електричного та електронного устаткування. Проаналізовано методичні підходи утилізації електронних відходів
на основі використання зарубіжного досвіду, які використовуються для визначення обсягів відходів та
дозволяють врахувати фази життєвого циклу електричного та електронного устаткування. Розглянуті
методи базуються на використанні моделі "матеріального потоку", що описує відповідні типові операції
та різних зацікавлених сторін процесу утилізації електричного та електронного устаткування. Застосування проаналізованих методів дозволяє організувати ефективне управління відходами електричного
та електронного устаткування у вітчизняних умовах.
In this work, we consider the problem of global accumulation of electronic waste, the solution of which is
becoming increasingly important with the rapid development of information technology. Proposed the
development of strategic approach that involves the improvement and adjustment the mechanism of trade waste
electrical and electronic equipment. Analysis of methodological approaches of recycling of electronic waste
based on international experience, are used to determine the volume of waste and allow for the phases of the life
cycle of electrical and electronic equipment. The methods based on the model "material flow", which describes
the corresponding model operation and the various interested parties of waste electrical and electronic equipment.
Application the methods allows for effective management of waste electrical and electronic equipment in domestic
conditions.
Ключові слова: відходи, електричне та електронне устаткування, утилізація, методики утилізації електронних відходів.
Key words: waste, electrical and electronic equipment, recycling, electronic waste recycling methods.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні проблеми вичерпання природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища та утилізації відходів набувають глобальних масштабів. У результаті посилюються законодавчі вимоги, направлені
на захист навколишнього середовища, що змінюють характер процесу розробки, виробництва, використання
та утилізації матеріалів. Найбільш гостро постала проблема щодо ефективного використання електричного та
електронного устаткування. Ця галузь характеризується постійним зростанням обсягів продукції у всьому
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світі, коротким життєвим циклом і великою собівартістю. Матеріальний і енергетичний потенціали електронних відходів досить високі і можуть бути ефективно
реалізовані в умовах виснаження первинних природніх
ресурсів. Вплив цих тенденцій на переробку та утилізацію відходів електричного та електронного устаткування залишається відкритим питанням для багатьох країн
світу.
Сучасне суспільство продовжує споживати щорічно все більшу кількість електронних виробів, постійно збільшуючи обсяги відходів електричного та
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Рис. 1. Життєвий цикл електричного та електронного устаткування

електронного обладнання та спричиняючи все більшу
шкоду довкіллю. В Україні, на жаль, практично не
здійснюються заходи щодо утилізації відходів електричного та електронного устаткування, працює дуже
мало спеціалізованих організацій, які займаються
прийманням та переробкою електронних відходів. Ця
ситуація є наслідком низького попиту на подібні послуги та невисокою рентабельністю подібної діяльності. Будь-яка система приймання електронних
відходів від населення взагалі відсутня, проводяться
лише окремі акції громадськими організаціями та волонтерами [1, с. 127].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми накопичення відходів електричного та
електронного устаткування стали об'єктом дослідження Г. Виговської, Л. Абалкіна, А. Ганопольського, О. Богнара, О. Бента, О. Бондаря, Л. Філатова, В. Хомякова та
ін. Результати досліджень методичних підходів утилізації відходів електричного та електронного устаткування містяться в роботах M. Carnegie, H. Selin, Stacy
D. Van Deveer, B. Choi, H. Shin, B. Hikwama, M. Tekawa,
S. Miyamoto та ін. Однак, слід зазначити, що в Україні
вирішення глобальних економіко-екологічних проблем,
пов'язаних з утворенням і накопиченням електронних
відходів, є недостатньо вивченими.
МЕТОЮ СТАТТІ
Метою статті є дослідження глобальних проблем
накопичення відходів електричного та електронного
устаткування й визначення основних методичних підходів щодо їх утилізації.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У глобальному світі розвиток держав став неможливим без застосування передових інформаційних технологій та засобів зв'язку. В Україні спостерігається
стрімкий розвиток ІТ-інфраструктури, неодмінним атрибутом якого є постійне оновлення та модернізація
апаратної складової для підтримання необхідного рівня
інформаційних і телекомунікаційних систем, що викликає швидке моральне старіння існуючої техніки та
сприяє утворенню значної кількості відходів електричного та електронного устаткування (ВЕЕУ) [1, с. 124].

Постає необхідність вирішення глобальних проблем накопичення відходів електричного та електронного устаткування. В роботі запропоновано розроблення стратегічного підходу, що передбачає
вдосконалення та налагодження механізму торгівлі
відходами електричного та електронного устаткування. Даний механізм включає три основні елементи: 1) матеріальний потік; 2) життєвий цикл; 3) географічні межі.
Схема життєвого циклу електричного та електронного устаткування представлена на рисунку 1 [4].
Встановлення матеріального потоку в межах географічних кордонів допомагає чіткому визначенню
ланцюга та окремих його складових, що пов'язують
різні фази життєвого циклу електричного і електронного устаткування та зацікавлені сторони. Визначення форми ланцюга, балансу матеріального потоку
"вхід (input) = вихід (output)" для кожної фази створює базу для кількісної оцінки відходів в аналізі життєвого циклу електричного та електронного устаткування.
Модель матеріального потоку відходів електричного та електронного устаткування (ВЕЕУ) зображена на
рисунку 2 [5].
Типові ознаки моделі матеріального потоку ВЕЕУ
полягають у такому:
1) модель базується на "підході типового процесу",
коли типовий процес визначає технологію або вид діяльності;
2) модель матеріального потоку розглядає всі типові
процеси і потоки в межах існуючих кордонів;
3) існує два типи процесів. Перший тип отримує матеріал без будь-яких змін або перетворень. Тому в цьому випадку "вхід = вихід", наприклад, використаного та
зібраного електричного та електронного устаткування.
Для другого типу має місце перетворення матеріалів,
тобто створюються нові матеріали, відходи, наприклад,
обробка електронних відходів, включаючи їх розборку
і спалювання.
Модель потоку матеріалів стосовно життєвого циклу електричного та електронного устаткування включає чотири фази, кожна з яких описує відповідні типові
операції та різних зацікавлених сторін.
Фаза 1. Основні виробництва, види діяльності, виробництво й продаж електричного та електронного
устаткування, включаючи експорт, імпорт та надход-

Рис. 2. Модель матеріального потоку ВЕЕУ
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стання їх в домогосподарствах, офісах та промислоФаза 1. «Виробництво/Продаж»
вості.
Основним параметром для розробки цієї системи є обсяг
Вхід = Вихід для проданих:
Зацікавленими сторонапроданого устаткування споживачам протягом певного
Вхід = Виробництво + Імпорт + Повторне
ми
є:
споживачі-домогоспоперіоду часу.
використання зібраних ВЕЕУ –
дарства, офіси, промислові
Тому Вхід = Вихід
Обробка/Видалення непроданого
організації.
електричного та електронного устаткування
Фаза 3. Процеси, виробВихід = Споживання + Експорт
ництва та види діяльності:
Фаза 2. «Споживання»
Проектування моделі на другій фазі вимагає встановлення
Вхід = Вихід для споживання:
збір відпрацьованих електобсягу устаткування, що придбане і використовується
Вхід = Вихід проданих - Експорт
ричних та електронних виспоживачем. Після певного часу використання до кінця
Вихід = Генеровані ВЕЕУ
робів, включаючи передачу
терміну служби товари підлягають збиранню.
на підприємства з переробки
Передбачається, що під час споживання товарів їх
та розміщення у відвалах, а
перетворення та втрати не відбуваються, тобто не
також на експорт/імпорт.
враховується заміна деталей та обслуговування
Зацікавленими сторонаустаткування.
ми є: споживачі, експортери,
Тому Вхід = Вихід
Фаза 3. «Збирання»
імпортери, збиральні та торПроектування моделі на третій фазі вимагає встановлення
Вхід = Вихід для споживання:
гівельні організації, особи,
обсягу устаткування, зібраного після споживання.
Вхід = Генеровані ВЕЕУ після споживання +
зайняті розборкою і демонтаПередбачається, що під час збирання не відбувається
Імпорт електричного та електронного
жем, переробники відходів.
перетворення матеріалу та втрат. Також необхідно
устаткування в кінці життєвого циклу
Фаза 4. Процеси, виробврахувати імпорт ВЕЕУ. Під час транспортування потреба
Вихід = Товари в кінці життєвого циклу
ництва
та види діяльності:
в енергії не розглядається.
передані для розміщення/Обробки/
альтернативні методи обробТому Вхід = Вихід
Повторного використання [Перспективи
ки/видалення електронних
1…n(t)] + Експорт
відходів: ремонт, демонтаж,
Фаза 4. «Обробка/Розміщення»
подрібнення, сміттєзвалище,
Проектування моделі на четвертій фазі вимагає
Обробка/розміщення складається з одного,
встановлення обсягу ВЕЕУ, зібраних та переданих до
двох або декількох послідовних кроків з
спалювання.
різних методів обробки/видалення. Протягом цього етапу
використанням різних технологій. Формула
У таблиці 1 наведені фази
відбувається створення нових матеріалів, шляхом
на цьому етапі може залежати від ступеня
життєвого циклу електричутворення фракцій різних компонентів та небезпечних
обробки та розміщення.
ного та електронного устатречовин.
кування [5].
На четвертій фазі повинна бути розроблена модель для
Чотири стадії (фази)
кожного конкретного виду обробки/розміщення з
життєвого циклу електричурахуванням вхідного матеріалу і перетворення матеріалу.
Вихід залежить від перетворення/переходу матеріалу, що
ного та електронного устатпризведе до конкретних змінних факторів.
кування зображені на рисунку 3, а матеріальні баланси
ження устаткування для повторного їх використання "вхід/вихід" пояснюють математичні взаємозв'язки, показані в таблиці 1. Штрихова вертикальна лінія на рипісля ремонту.
Зацікавленими сторонами є: виробники, імпортери, сунку 3 фіксує стадію "Зносу", яка розділяє другу і треекспортери та торгівельні організації (новими вироба- тю фази життєвого циклу [5].
Облік відходів електричного та електронного устатми та виробами "секонд-хенд").
Фаза 2. Основні виробництва та види діяльності: спо- кування в конкретній країні (регіоні, місті) створює осживання електричних та електронних виробів, викори- нову для розробки будь-якої стратегії їх утилізації. На
Таблиця 1. Фази життєвого циклу електричного та електронного устаткування

Етапи 1-3

Етап 4

експорт

імпорт

Перехід до обробки

імпорт
продаж
продукція

генерування

експорт

Місце
викиду

Кількість ВЕЕУ

Рис
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Склад небезпечних
речовин, викидів

Рис. 3. Вибір методики визначення обсягів ВЕЕУ
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глобальному рівні існують методи, які використовуються для визначення обсягів відходів електричного та електронного устаткування. Кожен з цих методів базується
на використанні моделі "матеріального потоку". Розглянемо основні з них.
Першим методичним підходом є розрахунок ВЕЕУ
на основі приватних та промислових запасів продажу.
Потенціал на стадії "Збирання" розраховується як
різниця запасів приватного та промислового обладнання, а на стадії "Споживання" в період між двома точками протягом часу t плюс період продажу та вирахування щорічних відходів, що утворюються в цей період до
часу t-1.
Генеровані відходи електричного та електронного
устаткування розраховуються за формулою:
Генеровані ВЕЕУ(t) = [Запаси(t1) - Запаси(t)]приватні +[Запаси
n = t1+1 to t-1 n = t1+1 to t
приватні +[Запаси(t1)

- Запаси(t)]промислові + Продажі(n) – ВЕЕУ(n),(1),

де t1 < t.
Приватні запаси відповідно до праці [2] розраховуються за формулою:

Запаси(t)приватні = Кількість домогосподарств * Рівень насичення домогосподарств/100 = Населення/Середній розмір домогосподарств * Рівень насичення домогосподарств/100 (2).

[2]:

Промислові запаси розраховуються за формулою

Запаси(t) промислові = Кількість робочих місць* Рівень насичення в галузі/100 = Кількість робітників/Кількість користувачів на прилад.
(3).

Розглянемо наступний "Метод ринку запасу". Генеровані відходи електричного та електронного устаткування за даним методичним підходом розраховуються
за формулою:

Генеровані ВЕЕУ(t) = Продажі(t-d N ) + Повторне
використання(t-dS )
(4),

де dN — середній термін служби нового товару;
dS — середній термін служби старого товару.
Метод "Метод Carnegie Mellon" є варіацією "Методу ринку запасу", де розрахунок відходів електричного
та електронного устаткування проводиться з даних продажу, припущення про типовий термін служби, переробки та зберігання. Методичний підхід враховує поведінку споживачів при утилізації в кінці життєвого циклу електричного та електронного устаткування. Також
цей метод визначає шляхи використання електричного
та електронного устаткування від придбання до кінця
життєвого циклу. Під час старіння устаткування власник має такі варіанти поводження з ВЕЕУ:
— повторне використання (передання іншому користувачеві без важливої модифікації);
— зберігання (не використовується);
— переробка (вилучаються окремі матеріали, а інші
продаються на металобрухт);
— сміттєзвалище.
ВИСНОВКИ
Таким чином, усвідомлення та вирішення глобальних проблем утилізації електронного та електричного
обладнання дозволить забезпечити ефективне управління ВЕЕУ в сучасних умовах. При визначенні механізму торгівлі відходами електричного та електронного устаткування необхідно враховувати три складові
елементи: матеріальний потік, життєвий цикл та географічні межі.
Розглянуто світовий досвід застосування методичних підходів утилізації відходів електричного та електронного устаткування, що дає можливість визначити
обсяги відходів та дозволяє врахувати фази життєвого
циклу електричного та електронного устаткування. Дані
методики базуються на моделі "матеріального потоку",
що описує відповідні типові операції та різних зацікавлених сторін процесу утилізації електронних відходів
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та дозволяє організувати ефективне управління відходами електричного та електронного устаткування у
вітчизняних умовах.
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З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ
ПІДПРИЄМСТВА
A. Uzhva,
PhD, associate professor,
associate professor of the account and economic analysis, Mykolayiv V.O. Suhomlinskiy National University
O. Timkova,
Master, Mykolayiv V.O. Suhomlinskiy National University

THE EFFECTIVE MODEL OF AUDIT OF CALCULATIONS WITH SUPPLIERS AND CONTRACTORS
OF THE ENTERPRISE

У статті висвітлено роль аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємства. Обгрунтовано необхідність регулярного проведення аудиту
та його вплив на достовірність та повноту інформації про стан розрахунків із кредиторами підприємства
за одержані матеріальні цінності, виконані роботи та надані послуги, необхідної внутрішнім та зовнішнім
користувачам фінансової звітності для управління та розвитку підприємства. Так, авторами було запропоновано ефективну модель аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками, в якій чітко виділено рекомендовані етапи проведення перевірки та відповідні аналітичні процедури. Модель, в свою чергу,
може слугувати певною інструкцією до здійснення аудиту даного виду розрахунків. Також у статті відображено ті важливі моменти, на які аудитор обов'язково повинен звернути свою увагу при перевірці розрахунків з постачальниками та підрядниками.
The role of audit of calculations with suppliers and contractors in a management by activity of enterprise is
reflected in the article. Need of regular performance of audit and its influence on authenticity and completeness
of financial information on calculations with creditors of the enterprise for the received values, the performed
works and the presented services is showed in the article. The effective model of audit of calculations with suppliers
and contractors with the recommended stages of verification and with proper analytical procedures was offered
by authors. This model can serve as certain instruction to realization of audit of this type of calculations. Also in
the article there are those important moments on which a public accountant necessarily must turn the attention
at verification of calculations with suppliers and contractors.
Ключові слова: аудит, етапи аудиту, ефективна модель аудиту, підрядники, постачальники, розрахунки,
фінансовий стан.
Key words: audit, the stages of audit, the effective model of audit, contractors, suppliers, calculations, financial
condition.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні взаємовідносини між суб'єктами господарювання супроводжуються виникненням поточної
кредиторської заборгованості. Даний вид зобов'язань є наслідком розбіжності в часі між моментом
постачання та моментом сплати за рахунками. Цей
фактор чинить безпосередній вплив на оцінку ефективності управління підприємством. Адже поточна
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кредиторська заборгованість перед постачальниками та підрядниками представляє собою з одного боку
можливість підприємства тимчасово використовувати запозичені ресурси, з іншого — загрозу рівню показників ліквідності та платоспроможності суб'єкта
господарювання. Тобто прорахунки у взаємовідносинах з постачальниками та підрядниками сприяють
виникненню простроченої заборгованості, яка, в
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свою чергу, може призвести до погіршення репутації
підприємства. Причиною порушення розрахункової
й фінансової дисципліни є недосконалість ведення
бухгалтерського обліку розрахункових операціях,
недбалість працівників, шахрайство, зловживання
службовими повноваженнями. Тому актуальності
набуває своєчасне, регулярне проведення аудиторських перевірок розрахунків з постачальниками та
підрядниками.
Своєчасний аудиторський контроль розрахунків
з постачальниками та підрядниками забезпечує
формування повної та достовірної інформації про
стан розрахунків із кредиторами підприємства за
одержані матеріальні цінності, виконані роботи та
надані послуги, необхідної внутрішнім та зовнішнім
користувачам фінансової звітності для управління
та розвитку підприємства. Аудит також перевіряє
та контролює відповідність усіх господарських дій
підприємства законодавчо-нормативній базі України.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивченню особливостей розрахунків з постачальниками та підрядниками та проблем, пов'язаних із їх
обліком і своєчасним контролем, присвячені праці
таких вітчизняних вчених, як В.В. Бабіч, Т.А. Бурова,
Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. Верига, Г.В. Власюк, С.Ф. Голов, В.М. Кондраков, Н.В. Остапенко, О.М. Петрук,
М.Л. Пятов, В.В. Сопко та багатьох інших [2, с. 41].
Не обминули дану галузь розрахункових відносин
й праці таких зарубіжних вчених: Л.А. Бернстайн,
М.Ф. Ван Бред, Е.С. Хендріксен, Р.З. Чейз та інших
[6]. В них розкрито наукові підходи до визначення
економічної сутності категорії зобов'язання за товари, роботи, послуги, висвітлено важливість аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками
для успішного керівництва фінансово-господарської
діяльності підприємства. Але в умовах сьогодення
відсутня цілісна модель проведення аудиторської перевірки розрахунків з постачальниками та підрядниками, яка б забезпечувала беззаперечну якість та
прозорість інформації про даний вид розрахунків.
Тобто, незважаючи на значні напрацювання, єдиної
позиції у висвітленні даного поняття серед вчених
не існує. Неоднозначність підходів до висвітлення
особливостей проведення аудиту даного виду зобов'язань свідчить про необхідність та актуальність подальших досліджень та напрацювань щодо уточнення та поглиблення знань стосовно методики проведення аудиту даного питання.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження особливостей проведення аудиту розрахунків з постачальниками та
підрядниками, побудова оптимальної рекомендованої моделі його проведення, яка забезпечить встановлення об'єктивної істини щодо достовірності, об'єктивності, правдивості й законності відображення
інформації про даний вид розрахунків у бухгалтерському обліку й фінансовій звітності суб'єкта господарювання.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Розподілом праці, розвиток фінансово-господарських взаємовідносин між суб'єктами господарювання збільшили кількість здійснюваних операцій
між підприємствами. Найпоширенішими серед цих
операцій є: постачання сировини і матеріалів для
забезпечення виробничого процесу та сплата за них.
Через різницю в часі між процесом постачання та
сплатою за рахунками розрахунки з постачальниками та підрядниками майже завжди супроводжують-
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ся появою поточної кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги. Дані операції є численними та важко контролюються, а невиправданий рівень
поточних зобов'язань значною мірою впливає на платоспроможність, ліквідність та інвестиційну привабливість підприємства. Перераховані фактори змушують зі значною увагою та серйозністю ставитись до
даного виду розрахунків. Тому регулярний аудит
розрахунків з постачальниками та підрядниками
відіграє важливу роль у ефективному управлінні
підприємством.
Економічна сутність аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками розкривається в його
меті. Відповідно до МСА 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до
Міжнародних стандартів аудиту" мета аудиту полягає у висловленні аудитором незалежної професійної думки що до правильно сті ві до б раження у
звітності підприємства інформації про розрахунки
з постачальниками та підрядниками [4].
Виходячи з мети, можна виділити основні завдання аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками. По-перше, це — контроль за дотриманням
чинного законодавства і перевірка наявності та правильності оформлення документів з поставки матеріальних цінностей (договорів, рахунків-фактур,
актів звіряння розрахунків). По-друге, це — встановлення причин і строків виникнення заборгованості
за розрахунками, визначення її реальності та шляхів
її погашення; встановлення правильності здійснення розрахунків за даною заборгованістю та відображення їх в обліку. Наступним завдання аудиту є
підтвердження повноти та своєчасності оприбуткування отриманих цінностей і обліку спожитих робіт,
послуг. Також важливим є визначення правильності
оцінки отриманих товарів при бартерних (товарообмінних) операціях.
На нашу думку, аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками доцільно здійснювати в три
етапи (рис. 1).
При аудиті виконання договорів купівлі-продажу необхідно перевірити повноту та своєчасність
прийняття матеріальних цінностей та правильність
визначення їх якості та залікової маси. Обов'язково
потрібно переконатись, що на підприємстві адекватно використовуються ціни, надбавки та знижки, що
відшкодування транспортно-заготівельних витрат
здійснюється за діючими нормативами і тарифами.
Важливим моментом є правильність оплати простою
машин при очікуванні відвантаження продукції. Також аудитор перевіряє своєчасність надання й повернення тари сторонами договору відповідно до
його умов та чи відбувається притягнення до матеріальної відповідальності сторін за порушення договірних зобов'язань.
На наш погляд, обов'язкової уваги аудитора потребує поточний аудит виконання умов розрахунків
з боку керівників, фахівців обліково-економічної
служби. Правильність і достовірність даних по масі
відвантажених товарів (продукції) перевіряється
шляхом зіставлення товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, журналів вагаря, квитанцій
прийняття продукції. При виявленні невідповідності
даних про кількість відвантаженої та прийнятої продукції аудитор встановлює причини та осіб, відповідальних за нестачу, і вимагає відшкодування підприємству збитків.
Перевірка виконання договірних зобов'язань за
номенклатурою, кількістю, цінами, тарифами, строками поставки, якістю товарів полягає в тому, що за
кожним первинним документом (ТТН, рахунок-фактура) аудитор перевіряє повноту оприбуткування товарів, їх комплектність. Для цього він дані первинних документів порівнює із записами книг складсь-
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купівлі-продажу

Питання та процедури перевірки
Перевірка наявності та правильності оформлення
договорів
Перевірка виконання договорів
Аналіз виконання договірних зобов’язань

Аудит
документального
відображення
надходження
вантажів (робіт,
послуг)

Аудит
відображення в
обліку
розрахунків з
постачальниками
та підрядниками

Перевірка правильності оформлення первинних
документів
Аналіз порядку оформлення та обліку довіреностей
Зіставлення даних первинних документів та облікових
регістрів
Аналіз порядку прийому-здачі товарів від
постачальників та робіт (послуг) від підрядників
Перевірка правильності та повноти відображення
операцій на рахунках бухгалтерського обліку
Перевірка правильності та повноти відображення
заборгованості з розрахунків з постачальниками та
підрядниками у фінансовій звітності

Рис. 1. Ефективна модель аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками

кого обліку, із відповідними бухгалтерськими рахунками і журналами-ордерами. При цьому може бути
виявлено неоприбуткування матеріальних цінностей,
завищення вартості придбаних товарів, занесення на
рахунки виробництва без попереднього їх відображення на рахунках, відповідних придбаних товарів; оприбуткування менш цінних матеріальних
цінностей і укриття більш якісних. Для визначення
таких фактів документальне дослідження розрахункових операцій ми радимо проводити паралельно з
інвентаризацією в момент надходження матеріальних цінностей, що є завданням внутрішнього аудиту, а також із зустрічним зіставленням розрахунків
з постачальниками і опитуванням осіб, відповідальних за використання матеріальних цінностей або за
їх прийняття.
Важливим елементом аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками є перевірка правильності застосування цін, націнок, знижок, надбавок
та визначення податку на додану вартість, для чого
аудитор складає звірку цих даних з договорами та
інструкціями про порядок їх розрахунку. На розміри платежів впливають умови доставки товарів, виконання яких також слід контролювати. Аудитор
також контролює повноту компенсації постачальниками витрат по самостійній доставці матеріальних
цінностей, при транспортуванні продукції власним
транспортом підприємства-покупця.
Другим етапом аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками, на нашу думку, повинен
бути аудит документального відображення надходження вантажів (робіт, послуг). На цьому етапі аудитор перевіряє первинні документи з надходження товарів від постачальників: товарно-транспортні накладні (ТТН) при поставці товарів автотранспортом,
залізничні накладні при по ставці залізничним
транспортом, коносамент при доставці вантажу
морським шляхом, рахунки-фактури, вантажні митні
декларації. При перевірці розрахунків з підрядниками аудитор вивчає порядок прийому виконаних робіт
та послуг шляхом дослідження актів прийому-здачі
виконаних робіт (послуг).
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Також обов'язковій перевірці з боку аудиторів
підлягає правильність оформлення та обліку довіреностей. При цьому перевірці підлягає: порядок
реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на отримання матеріальних цінностей;
порядок відпуску матеріальних та нематеріальних
активів покупцям за довіреністю; облік довіреностей у журналі реєстрації довіреностей; відображення в аналітичному обліку даних про місце зберігання, нумерацію, кількість і вартість бланків довіреностей; наявність і правильність оформлення
актів про списання бланків довіреностей, які складаються не рідше одного разу на квартал; відповідальність за несвоєчасне та неповне оприбуткування одержаних за виданими довіреностями цінностей [3, с. 376].
Третім етапом ефективної моделі аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками є перевірка відображення в обліку даного виду розрахунків. Аудитор порівнює дані журналу 3 і відомості
аналітичного обліку 3,3 з реєстром операцій за розрахунками з постачальниками та підрядниками, книгою обліку придбання товарів, даними декларації з
податку на додану вартість. Звіряє дані цих документів з даними первинних документів: товарнотранспортними накладними (ТТН), рахунками-фактурами, вантажно-митними деклараціями (ВМД).
Аудитор акцентує увагу на правильності переносу
сум, дотриманні кількості, якості, термінів поставки, на наявності оплати та порядку розрахунку податкових зобов'язань.
При аудиті розрахунків з підрядниками аудитор
перевіряє: включення об'єктів робіт і послуг в титульний список; забезпечення відповідними джерелами фінансування; наявність проектно-кошторисної документації на об'єкти будівництва; укладання
договорів з підрядниками та умови розрахунків (по
об'єкту в цілому, по завершенню етапів); правильність застосування цін, розцінок, відображення обсягів виконаної роботи; достовірність поданих до
оплати рахунків з доданими до них актами виконаних робіт. При встановленні фактів перевищення
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виконаних робіт, неправильного застосування цін,
включення в розрахунок витрат, не передбачених
кошторисом, необхідно провести контрольний замір
виконаних обсягів будівельно-монтажних робіт.
Аудит операцій із придбання та передавання замовником підряднику обладнання та будівельних
матеріалів здійснюється за даними рахунку 205 "Будівельні матеріали" [5, с. 53]. Аудитор перевіряє собівартість заготівельних матеріальних цінностей,
відповідність їх кошторисним розцінкам, наявність
понаднормативних запасів невстановленого і непереданого підряднику обладнання, забезпечення
його цілісності і здійснення заходів щодо прискорення введення його в дію. Одночасно аудитор перевіряє, як забудовник контролює додержання режиму економії у витрачанні будівельних матеріалів
підрядником при виконанні будівельно-монтажних
робіт.
Важливо, щоб, перевіряючи акти приймання забудовником від підрядника виконаних етапів будівельно-монтажних робіт, об'єктів і споруд, аудитор
встановив рівень дотримання правил прийому цих
робіт, випадки завищення їх вартості. При вивченні
актів контрольного заміру робіт зустрічній перевірці
підлягають документи на виконані роботи, відображені в обліку забудовника та дані установи банку,
який фінансує і кредитує забудовника. Випадки
відмови банку від оплати виконаних робіт аудитор
вивчає із залученням підрядника, з'ясовує причини,
встановлює осіб, відповідальних за порушення правил виконання та фінансування капітальних вкладень.
Аудитор обов'язково контролює своєчасність і
правильність розрахунків з підрядними організаціями за виконані роботи за аналітичним рахунком до
рахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" [5,
с. 58], керуючись нормативними документами про
розрахунки та про штрафи за порушення правил
здійснення розрахункових операцій (за завищення
обсягів та вартості виконаних робіт, наданих послуг,
поставлених товарів).
У процесі перевірки підприємства аудитор складає робочі документи, котрі слугують основою для
формування аудиторського висновку. Також вони є
підтвердженням того, що аудиторська перевірка виконана відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та чинних законодавчо-нормативних актів [3, с.
384]. Так, Реєстр перевірки договорів з постачальниками та підрядниками відображає оцінку правильності, об'єктивності, точності складання договору
поставки, відповідність облікових даних даним за договором: асортимент, кількість, якість, строки і порядок поставки, ціна, а також даним первинних документів і облікових регістрів. Реєстр виявлених порушень чинного законодавства у договорах купівліпродажу складається у разі виявлення невідповідності договорів купівлі-продажу чинному законодавству. Реєстр перевірки договірних зобов'язань — при
проведенні контролю виконання договірних зобов'язань постачальника з кількості, номенклатури, ціни,
термінів постачання та якості товарів. Відомість перевірки надходжень вантажів відображає результати перевірки даних первинних документів і облікових регістрів синтетичного та аналітичного обліку.
Реєстр перевірки простроченої заборгованості за
розрахунками з постачальниками та підрядниками
складається за підсумками перевірки ведення аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та
підрядниками за Відомістю 3,3.

та підрядниками є важливим елементом у системі
господарського контролю. Адже своєчасний аудит
забезпечує фо рмування по вно ї та достовірної
інформації про стан розрахунків з постачальниками та пі др ядни кам и за о де ржа ні м атер і аль ні
цінності, виконані роботи та надані послуги, необхідно ї внутрі шні м та зо вні шнім користувачам
фінансової звітності для управління та розвитку
підприємства. Запропонована нами, ефективна модель аудиту розрахункі в з постачальниками та
підрядниками передбачає три етапи: аудит договорів купівлі-продажу; аудит документального
відображення надходження вантажів (робіт, послуг); аудит відображення в обліку розрахунків з
постачальниками та підрядниками. До кожного етапу у ст ат ті на вед ен о п ро б ле мн і м о м ент и та
відповідні процедури перевірки, запропоновано ряд
необхідних для перевірки робочих документів аудитора.
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RESOURCE PAYMENTS: FISCAL AND STIMULATING ASPECTS OF APPLICATION

Масштаби збитку навколишнього природного середовища мають вирішальне значення для впровадження ефективної політики оподаткування за забруднення та надання шкоди довкіллю. Одним з ефективних інструментів екологічного регулювання світова спільнота вважає ресурсні платежі, які є порівняно
новими для національних податкових систем і постійно вдосконалюються. В даній статті розкрито сутність
ресурсних платежів та їх значення в податковій системі держави, встановлено роль оподаткування у
вирішенні проблем раціонального природокористування, розглянуто та розкрито фіскальний та стимулюючий аспекти ресурсних платежів, проведено аналіз динаміки та структури сплати ресурсних платежів по Україні, а також розглянуто загальний стан екологічної безпеки в Україні, описано динаміку
пред'явлених екологічних платежів, запропоновано напрями покращення в даній сфері.
The extent of damage to the environment are crucial for the implementation of effective taxation policy for
pollution and the provision of harm to the environment. One of the most effective instruments of environmental
regulation international community considers resource payments, who are relatively new to the national tax
systems and are constantly improving. In this article, the essence of the resource payments and their value in the
tax system of the State, the role of taxation in solving problems of rational nature management, reviewed and
disclosed fiscal and stimulating aspects of resource payments, the analysis of the dynamics and structure of
payment resource payments in Ukraine and reviewed the General state of environmental security in Ukraine,
described the dynamics of the presented environmental payments proposed areas for improvement in this area.
Ключові слова: ресурсні платежі, екологічне оподаткування, платежі, збори, природокористування.
Key words: resource payments, environmental taxation, payments, gatherings, nature management.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні все більшої актуальності набирає питання загострення проблеми збереження світового ресурсного потенціалу, так як її економіка характеризується високим рівнем ресурсо- та енергомісткості галузей,
зношеності обладнання та низьким рівнем впровадження інноваційних технологій. Впровадження екологічних
платежів та правильне їх адміністрування стимулює
суб'єктів господарювання до оновлення виробничо-технічної бази, впровадження безпечних технологій, тим
самим зменшує шкідливий вплив на довкілля. Актуальність дослідження полягає у необхідності вивчення
проблеми практики внесення підприємствами ресурсних
платежів задля покращення екологічної ситуації та збереження природних ресурсів у державі.

шин [1], О.Ф. Балацький [2], К.Г. Гофман [3], С.І. Дорогунцов [1], М.Ф. Реймерс [4] та інші. Водночас, дослідження ресурсних платежів, попри публікації з даної
проблематики, все ще залишається логічно незавершеним.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Обгpунтування теоpетичних, методичних і
пpактичних аспектів підвищення pезультативності та
удосконалення функціонування ресурсних платежів в
Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Виникнення ресурсних платежів сягає ще часів Древнього Єгипту та Античної Греції, але і досі в наш час є
cкладною ситуація з розробкою категорії ресурсних
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ платежів. Проблеми дослідження та наукового аналізу
Дослідженням питання ресурсних платежів займа- природи ресурсних платежів залишаються в стороні від
лись такі дослідники, як О.О. Веклич [5], Б.М. Данили- основних напрямів творчих пошуків української науки.
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Глибинні, монографічні праці, які б зачіпали
Таблиця 1. Наукові підходи до визначення поняття
фундаментальну економічну природу даного
"ресурсні платежі"
виду платежів, відсутні. В таблиці 1 показано
наукові підходи до визначення поняття "ресурсні платежі".
Отже, в науці немає єдиної думки щодо визначення ресурсних платежів. Дослідивши наукові підходи щодо цього визначення пропонуємо власне: ресурсні платежі — загальнообов'язкові платежі, встановлені законодавчим органом і забезпечені державним примусом, що
сплачуються фізичними та юридичними особами за здійснення спеціального природокористування, з метою, стимулювання раціонального використання природних ресурсів та дотримання екологічних вимог господарювання.
Ресурсні платежі є одним з найважливіших
економічних інструментів податкового регулювання економіки і можуть сприяти чи перешкоджати зростанню благополуччя держави.
Вони не тільки одна з форм доходів держави, а
й використовуються державною владою в
якості одного з важелів в економіці. Виділимо
такі види ресурсних платежів (рис. 1).
На сьогодні проблема охoрoни навколишДжерело: розробка автора.
нього природного середовища і раціонального
викoристання природних ресурсів переросла в одну з користання лісових ресурсів має тенденцію до зниження,
найважливіших глoбальних проблем сучасності. Від неї оскільки в 2008 р. він становив 120,2 млн грн., а в 2012 р.
залежить основа існування людськoго суспільства. лише 95,5 млн грн. Плата за користування надрами зросЦілком очевидно, що її вирішення можливе лише за ла з 897,2 млн грн. в 2008 р. до 1518,9 млн грн. в 2012 р.
умови oб'єднання зусиль міжнародного співтовариства, Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
коли охорона навколишньогo природного середовища природний газ для споживачів усіх форм власності зменстане однією з найважливіших функцій усіх без винят- шився в 2012 р. (2398,2 млн грн.) порівняно з 2008 р.
ку держав [21, с. 46].
(3607,4 млн грн.), але ми бачимо збільшення на 577,9 млн
Система оподаткування господарської діяльності, грн. в порівнянні з 2011 р (1820,3 млн грн.). В загальнопов'язаної з експлуатацією природних ресурсів, покли- му ми бачимо позитивну ситуацію, оскільки ресурсні
кана виконувати дві ключові функції (рис. 2).
Система стимулювання спрямована на екологізацію всіх стадій відтворення, а тому і на
підвищення ефективності суспільного виробництва [15, с. 12—13]. Оскільки, у структурі
державного механізму, економічне стимулювання природоохоронної діяльності включає
два аспекти — зацікавленість і відповідальність,
воно має створити умови, за яких економічно
вигідно дотримуватися встановлених екологічних регламентацій і обмежень, не зменшуючи
свободи підприємництв.
Україна є однією з перших серед держав
колишнього Радянського Союзу, яка в законодавчому порядку почала реалізацію концепції
платного природокористування. Розглянемо
динаміку сплати ресурсних платежів в Україні
(табл. 2).
Рис. 1. Види ресурсних платежів
Аналіз таблиці свідчить, що фіскальний аспект ресурсних платежів в Україні покращуєтьДжерело: побудовано автором на основі [6].
ся, оскільки з кожним роком плата за ресурсні
платежі росте, екологічні платежі за 2012 р. становлять 2028,6 млн грн., що на 38,6 млн грн. більше ніж в
2011 р., та на 962,7 млн грн. більше аніж в 2008 р., збір
за користування радіочастотним ресурсом України в
2012 р. становив 830,7 млн грн., що показує ріст в порівнянні з 2008 р., в якому він складав лише 90 млн грн.,
стрімке зростання як ми бачимо, стався у 2011 р. 759,9
млн грн., що на 609,1 більше аніж в 2010 р. (148,8 млн
грн.), рентна плата за нафту, природний газ і газовий
конденсат, що видобуваються в Україні теж має тенденцію до зростання, оскільки в 2008 р. вона становила 6981,8 млн грн., а в 2012 р. уже 14098,2 млн грн. Збір
за спеціальне водокористування теж збільшився, але
не на багато порівняно з попередніми показниками, так
в 2008 р. — 562,4 млн грн., а в 2012 р. — 580,2 млн грн.,
Рис. 2. Функції ресурсних платежів
але це менше аніж у 2009—2010 рр. (709,0 млн грн. та
Джерело: побудовано автором.
770,6 млн грн. відповідно), а от збір за спеціальне ви-
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Загальний стан екологічної безпеки в Україні є досить складним: антропогенне і техногенне навантаженРік
ня на навколишнє природне середоРесурсні платежі
2008
2009
2010
2011
2012
вище в кілька разів перевищує
Екологічний податок
1065,3
1198,7
1361,2
1990,0
2028,6
відповідні показники розвинутих
країн світу, тривалість життя станоЗбір за користування радіочастотним ресурсом
90
91
148,8
757,9
830,7
вить у середньому близько 66 років
України
(у Швеції — 80, у Польщі — 74) [22].
Рентна плата за нафту, природний газ і газовий
6981,8
6148,0
7241,3
13255,7 14098,2
конденсат, що видобуваються в Україні
На низький рівень екологічної
безпеки в державі вказує низький
Збір за спеціальне водокористування
562,4
709,0
770,6
511,8
580,8
індекс якості довкілля (Environmental
Збір за спеціальне використання лісових
120,2
174,5
147,9
86,9
95,5
Performance Index) [23], визначений
ресурсів
фахівцями Єльського університету,
Плата за користування надрами
897,2
1415,4
1626,5
1908,3
1518,9
згідно з яким у 2012 році Україна поЗбір у вигляді цільової надбавки до діючого
сіла 102 позицію серед 132 країн
тарифу на природний газ для споживачів усіх 3607,4
762,6
1453,0
1820,3
2398,2
світу.
форм власності
Все це обумовлює необхідність
Всього
13324,3 10499,2 12629,3 20330,9 21550,9
розв'язання проблем, пов'язаних із
підвищенням рівня екологічної безпеки суспільства.
Джерело: власні розрахунки на основі [16; 17; 18; 19; 20].
Згідно з даними державної служплатежі мають тенденцію до зростання, так як в 2008 р. би статистики України [24], в Україні в атмосферне попоказник становив 13324,3 млн грн., а в 2012 р. уже вітря щорічно викидається понад 6 млн т шкідливих ре21550,9 млн грн., таким чином, ми бачимо зростання, яке човин та вуглекислого газу. Щільність цих викидів у розрахунку на 1 км2 території країни становить 10,7 т
становило 8226,6 млн грн.
Аналізуючи структуру ресурсних платежів, мож- шкідливих речовин, а на душу населення — 140,2 кг.
на сказати, що у 2008 р. найбільшу частку займає збір Понад 61 % забруднювальних речовин припало на стау вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на при- ціонарні джерела забруднення промислових
родний газ для споживачів усіх форм власності, що підприємств. Такі обсяги викидів забруднювальних рестановить 48,45 %, за ним іде рентна плата за нафту, човин в атмосферне повітря становлять загрозу для наприродний газ і газовий конденсат що видобувають в селення і природного середовища [22].
Україні — 14,82 %, наступним є екологічний податок,
Потрібно наголосити, що зниження рівня виробницякий становить 14,31 %, далі йдуть плата за користу- тва не приводить до відповідного зниження рівня вивання надрами, збір за спеціальне використання води, кидів у довкілля. Окрім викидів промислових об'єктів,
що в структурі займають 12,05 % та 7,55 % відповід- найбільш істотним забруднювачем повітря є автомобілі.
но, а найменшу питому вагу у займають збір за спец- З кожним роком росте концентрація забруднювальних
іальне використання лісових ресурсів та збір за ко- речовин у повітрі, де 50—70 % становлять відпрацьовані
ристування радіочастотним ресурсом, що складають гази великих міст України.
1,61 % та 1,21 % відповідно. А ось у 2012 р. в порівнянні
Податковий кодекс України передбачає введення
з 2008 р. ситуація дещо змінилась. Так, найбільшу ча- екологічного податку на заміну зборам за забруднення
стину в структурі ресурсних платежів займає, як і у природнього середовища і збільшення ставки податку
2008 р., збір у вигляді цільової надбавки до діючого за викиди забруднювальних речовин стаціонарними
тарифу на природний газ для споживачів усіх форм джерелами у 3,6 рази, за скидання забруднювальних
власності, що становить 31,72 %, але це значно менше речовин — у 4,8 рази, за розміщення відходів — у сеаніж в 2008 р., екологічний податок збільшився май- редньому у 8,1 рази. Введення цих норм стимулює виже у двічі і в 2012 р. склав 26,83 %, за ним іде плата за робників до впровадження природоохороних технокористування надрами, яка теж зросла і становить логій і впливає на підвищення рівня екологічної безпеки
20,09 %, збір за користування радіочастотним ресур- держави. Показовою є тенденція до зростання в Україні
сом та збір за спеціальне водокористування склада- пред'явлених екологічних платежів яку ми спостерігаєють 10,99 % та 7,68 % відповідно, а найменшу частку в мо в таблиці 3.
структурі ресурсних платежів займають, рентна плаАналізуючи дані таблиці 3, ми бачимо, що сплата
та за нафту, природний газ і газовий конденсат що екологічних платежів має позитивну тенденцію, тобто
видобуваються в Україні та збір за спеціальне вико- зростає, а саме: екологічний податок за 2012 р. станористання лісових ресурсів, які становлять 1,44 % та вив 2028,6 млн грн., що на 963,3 млн грн. більше порівня1,26 % відповідно.
но з 2008 р. (1065,3 млн грн.), плата за викиди в атмосферне повітря забруднюючих реТаблиця 3. Динаміка пред'явлених екологічних платежів
човин теж збільшується з 627,7
за 2008—2012 рр. (млн грн.)
млн грн. в 2008 р. до 1386,8 млн грн.
в 2012 р., плата за скиди забрудРік
Показник
нюючих речовин безпосередньо у
2008
2009
2010
2011
2012
водні об'єкти також показує зроПред'явлено екологічний податок за:
1065,3
1198,7
1361,2
1990
2028,6
стання в 2012 р. (74,3 млн грн.) в
викиди в атмосферне повітря забруднюючих
627,1
702,2
795,9
1438,1
1386,8
речовин
порівнянні з 2008 р. (69,7 млн грн.),
стаціонарними джерелами забруднення
563,1
634,6
716,8
1256,4
1271,9
але показує менші показники аніж
пересувними джерелами забруднення
64
67,6
79,1
181,7
114,8
в 2010—2009 рр. (93,7 млн грн., 88
скиди забруднюючих речовин безпосередньо у
млн грн. відповідно). Плата за роз69,7
88
93,7
60,3
74,3
водні об'єкти
міщення відходів у спеціально
розміщення відходів у спеціально відведених
відведених місцях чи об'єктах має
368,5
408,5
471,6
491,6
567,5
місцях чи об'єктах
виключно зростаючу тенденцію,
Пред'явлено штрафні санкції
6,1
10,9
147,5
132,8
19,3
оскільки в усіх роках ми бачимо
Частка фактично сплаченого екологічного
97,8
92,4
90,3
91,7
95,2
збільшення показника від 368,5
податку до загальної суми пред'явленого, %
млн грн. в 2008 р. до 567,5 млн грн.
в 2012 р. Частка фактично сплачеДжерело: побудовано автором на основі [21].
Таблиця 2. Динаміка сплати ресурсних платежів в Україні
у 2008—2012 рр., млн грн.
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ного екологічного податку до заТаблиця 4. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в Україні
гальної суми пред'явленого в 2008 р.
за 2008—2012 рр. (тис. т)
становила 97,8 %, а в 2012 р. дещо
Рік
Показник
менше — 95,2 %. Пред'явлено
2008
2009
2010
2011
2012
штрафних санкцій найбільше в 2012
викиди в атмосферне повітря забруднюючих
7210,3
6442,9
6678,0
6877,3
6821,1
р. 147,5 млн грн., потім по спаданню
речовин
в 2011 р. — 132,8 млн грн., в 2012 р.
стаціонарними джерелами забруднення
4524,9
3928,1
4131,6
4374,6
4335,3
— 19,3 млн грн., в 10,9 млн грн., і найпересувними джерелами забруднення
2685,4
2514,8
2546,4
2502,7
2485,8
менше штрафні санкції було пред'явлено в 2008 р. — 6,1 млн грн.
Джерело: побудовано автором на основі [21].
Проаналізуємо викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в Україні за цію — сприяти наповненню як спеціального, так і за2008—2012 рр. (табл. 4).
гального фондів державного бюджету на рівні розвиАналізуючи дані таблиці 4 помітно, що в цілому в нених країн світу; сприяти поліпшенню екологічної сиУкраїні за останні роки спостерігалося зменшення за- туації до рівня розвинених країн світу через реалізацію
гального обсягу викидів в атмосферне повітря забруд- принципу "забруднювач платить", що означає фінансонюючих речовин. Так, за період з 2008 по 2012 рр. вики- ву мотивацію знижувати забруднення довкілля; стимуди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від ста- лювати платників знижувати негативний вплив на довціонарних джерел зменшились на 389,2 тис. т або на 5,7 кілля, упроваджуючи екологічно чисті, ресурсо- та
%. Стаціонарними джерелами забруднення в Україні у енергозберігаючі технології; бути простими щодо дек2012 р. було викинуто 4335,3 тис. т шкідливих речовин, ларування та сплати, цьому сприятиме максимальне
це на 189,6 тис. т менше, ніж у 2008 р. Автотранспорт, спрощення процедур адміністрування та розширення
тобто пересувні джерела забруднення — один з най- кола податкових агентів.
більших забруднювачів атмосферного повітря в Україні,
ним у 2012 р. було викинуто в атмосферне повітря 2485,8
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
тис. т забруднюючих речовин, що є менше аніж в 2008 р.
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
(2685,4 тис. т). Причиною зниження є скорочення обУ ДАНОМУ НАПРЯМІ
сягів виробництва підприємствами та впровадження заВиходячи з вищесказаного, основними напрямаходів по зниженню викидів, а саме екологічних платежів. ми реформування системи ресурсних платежів поЕкологічну ситуацію в Україні станом на 2013 р. винні стати: стимулювання використання ресурсозбеможна вважати вкрай несприятливою. Індекс екологіч- рігаючих технологій для збереження та повноцінноного виміру сталого розвитку — інтегральний показник, го відтворення природних ресурсів; забезпечення
що характеризує екологічне здоров'я людей та життє- цільового використання сум мобілізованих ресурсних
здатність екосистем, у нашій країні становить 0,287, що платежів; запровадження штрафів за нецільове виковідповідає 87 місцю зі 106 найбільших країн світу (лідер ристання природних ресурсів; розширення переліку
— Швейцарія з індексом 0,914, аутсайдер — Узбеки — оподатковуваних природних ресурсів; підвищення
стан з індексом 0,081) [25].
ставок по деяким видам ресурсних платежів; запроУкраїна значно відстає в розвитку ресурсного опо- вадження платежів за монополізацію природних редаткування від своїх "сусідів". Так, за 3 річний період сурсів.
їхня частка в структурі акумульованих податків зросла
лише на 1 % досягнувши позначки в 3,7 %. Показники
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DEPENDENCE OF THE PRIME COST OF ELECTRICAL POWER ON THE COST OF MONEY SUPPLY
FOR DIFFERENT TYPES OF GENERATION

Проведено порівняльний аналіз залежності собівартості електроенергії від вартості грошових ресурсів
для різних видів генерації. Для порівняння обрано два найбільш поширених види технологій у традиційній
енергетиці (теплова на основі вугілля та атомна) і два найбільш перспективних види технологій у альтернативній енергетиці (вітрова та сонячна). Порівняння проводилось у діапазоні від мінімально можливої
собівартості електроенергії (мінімальні витрати при максимально можливому коефіцієнті використання встановленої потужності) до максимально можливої собівартості електроенергії (максимальні витрати при мінімально можливому коефіцієнті використання встановленої потужності). Доведено, що вітрова енергетика може забезпечити найнижчу собівартість електроенергії серед усіх досліджуваних видів
генерації, в діапазоні від мінімальних до максимальних значень. Теплова енергетика, навпаки, забезпечує найвищу вартість електроенергії, а при максимальних значеннях є повністю не конкурентоздатною.
Собівартість електроенергії для атомної та сонячної енергетики є порівняною. При мінімальній собівартості атомна та сонячна енергетика у разі отримання кредитних ресурсів під мінімальні відсотки можуть
забезпечувати електроенергією промислових споживачів за існуючими в Україні тарифами.
A comparative analysis of the dependence of the prime cost of electrical power on the cost of money supply
for different types of generation was carried out. Two the most popular types of technologies in conventional
power industry (thermal one on the basis of coal and nuclear one) and two the largest prospective types of
technologies in alternative power industry (wind and solar power) were taken to contrast the situation. The
comparison was carried out within the range from the lowest possible cost of electricity (minimum costs with
maximum possible utilization coefficient) to the largest possible cost of electricity (maximum cost with the lowest
possible utilization coefficient). Wind power can provide the lowest cost of electricity among all other types of
generation in question within the range from the minimum to maximum values whereas thermal energy provides
the highest cost of electricity and with maximum values it turns to be absolutely uncompetitive. The cost of
electricity for nuclear and solar power supply is relative. Upon reception of credit resources with baseline interest
nuclear and solar power could provide electricity for industrial consumers as per existing tariffs in Ukraine at
the lowest prime cost.
Ключові слова: діапазон собівартості електроенергії, мінімально можлива собівартість електроенергії,
максимально можлива собівартість електроенергії, теплова енергетика, атомна енергетика, вітрова енергетика, сонячна енергетика.
Key words: range of electricity supply prime costs, minimal possible cost of electricity, maximum possible cost of
electricity, thermal electrical power, nuclear power, wind power, solar power.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблемні питання, що накопичились в енергетиці
України доцільно розподілити на дві окремі частини.
Перша частина проблемних питань пов'язана з енергетичною залежністю економіки України від постачання палива з-за кордону. Понад половина необхідних
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Україні паливно-енергетичних ресурсів імпортується.
На відміну від країн Європи, які намагаються отримувати імпортні енергетичні ресурси, як мінімум від трьох
— чотирьох незалежних один від одного постачальників, Україна переважну більшість необхідних їй паливно-енергетичних ресурсів отримує від одного по-
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Рис

Рис. 1. Діапазон собівартості електроенергії для ТЕС

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
стачальника (Російська Федерація), або через теритоДОСЛІДЖЕННЯ
рію цього ж постачальника. Друга частина проблемОсновні об'єкти енергетичного комплексу України,
них питань, розв'язанню яких присвячена ця стаття, пов'язана із застарілим, значно спрацьованим та неефек- в переважній більшості, відпрацювали свій ресурс і потивним обладнанням, що використовується на елект- требують заміни чи глибокої модернізації. Серед чотирнадцяти основних теплових електростанцій (ТЕС)
ростанціях України.
України, лише на Зуївській ТЕС (м. Зугрес, Донецька
обл.) фактичний термін експлуатації котлів та турбін
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
становить 32 роки і не перевищує проектний (40 років).
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням подолання енергетичної залежності еко- На тринадцяти інших ТЕС фактичний термін експлуаноміки України присвячена значна кількість наукових тації становить від 40-ка років на Вуглегірській ТЕС (м.
праць, зокрема працівників Інституту відновлюваних Світлодарськ, Донецька обл.) до 75-ти років на Куджерел енергії НАН України. Проблеми пов'язані зі рахівській ТЕС (м. Курахове, Донецька обл.) [2, с. 37 —
спрацюванням основного обладнання та неефективною 38]. Кількість відпрацьованих годин енергоблоками ТЕС
роботою українських електростанцій розглядаються у України становить від 125 — 130 тис. годин, окремі енерроботах А.К. Шидловського [1, с. 37—54], С.О. Кудрі гоблоки на Запорізькій ТЕС (м. Енергодар, Запорізька
[2, с. 25—47] та інших. Актуальність дослідження зумов- обл.) та Вуглегірській ТЕС до понад 300 тис. годин на
лена, критичною ситуацією в енергетиці України та не- Придніпровській ТЕС (с. Чаплі, Самарський район,
обхідністю вибору таких технологій генерації електро- Дніпропетровська обл.) та Добротворській ТЕС (смт.
енергії, що зможуть забезпечити найбільш дешеве її ви- Добротвір, Кам'янка-Бузький район, Львівська обл.).
робництво і бути введені в експлуатацію в короткі тер- Планове напрацювання енергетичного обладнання для
ТЕС має становити 100 тис. годин. Тож, на всіх без викміни.
лючення ТЕС України цей показник перевищено, а іноді
у декілька разів [3].
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Ситуація у атомній енергетиці України виглядає не
Метою статті є проведення порівняльного аналізу залежності собівартості електроенергії від вар- набагато краще за теплову енергетику. Енергоблоки уктості грошових ресурсів для різних видів генерації. раїнський атомних електростанцій (АЕС) починаючи з
Завданнями статті є наступне: проведення розрахун- 2012 р. досягли проектного терміну використання і, в
ку собівартості електроенергії для різних видів гене- подальшому, повинні виводитись з експлуатації, або
рації у традиційній (теплова та атомна) та альтерна- проходити процедуру подовження проектного терміну
тивній (вітрова та сонячна) енергетиці; врахування експлуатації, що потребує значних додаткових інвесвпливу вартості грошових ресурсів на собівартість тицій. Це стосується тринадцяти енергоблоків з п'ятелектроенергії; вибір одного з видів генерації елект- надцяти працюючих у атомній енергетиці України. Лише
роенергії, що може забезпечити її найнижчу со- по одному енергоблоку на Рівненській та Хмельницькій
бівартість. Методологічну основу становлять методи АЕС були введені в ХХІ ст. і їх проектний термін експстатистичного дослідження, дисконтування грошових луатації розрахований до 2034—2035 рр. [2, с. 38 — 39].
Для оновлення обладнання української енергетики
потоків, порівняльного аналізу, логічного узагальнендоцільно намагатися залучати кошти іноземних інвесня.

Рис
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Рис. 2. Діапазон собівартості електроенергії для АЕС
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перспективні для використання в майбутньому.
Собівартість електроенергії для кожної з
технологій генерації визначалась в діапазоні
від найкращого з можливих варіантів
(мінімальні витрати при максимально можливому коефіцієнті використання встановленої
потужності) до найгіршого з можливих варіантів (максимальні витрати при мінімально
можливому коефіцієнті використання встановленої потужності).
Найбільш поширеним видом генерації
електроенергії в Україні тривалий час була і
залишається теплова енергетика. У 2013 р.
встановлена потужність ТЕС та ТЕЦ України складала 35 615,9 МВт (63,7 % від загальРис
Рис. 3. Діапазон собівартості електроенергії для ВЕС
ної встановленої потужності енергетики України 55 913,6 МВт). Об'єктами теплової енерторів, оскільки протягом досить нетривалого періоду гетики України у 2013 р. було вироблено 95 487,5 млн
(до десяти років) знайти декілька десятків мільярдів до- кВт.год (49,12 % від загальних обсягів виробництва електроенергії України — 194 377,3 млн кВт.год) [4, с 5].
ларів в економіці України буде надзвичайно складно.
Розрахунки собівартості електроенергії для різних Коефіцієнт використання встановленої потужності, що
видів генерації зроблені на основі статистичних даних, використовувався в дослідженні для розрахунків сонаведених у звітах міжнародних організацій, що працю- бівартості електроенергії виробленої ТЕС становив 50—
ють у галузі традиційної (Міжнародна енергетична аген- 70 %. Такий діапазон вважається оптимальним для тепція (International Energy Agency — IEA), Європейська лової генерації, хоча в енергетиці України за декілька
технічна асоціація електричної та теплової енергії (VGB останніх років цей показник знаходиться в межах 30 %,
Power Tech)) та альтернативної енергетики (Міжнарод- що пов'язано зі значним спрацюванням обладнання, яке
не агентство з відновлюваної енергії (International потребує значного обсягу ремонтних робіт. РезультаRenewable Energy Agency — IRENA), Організація з ти розрахунків собівартості електроенергії виробленої
відновлювальної енергетики у ХХІ ст. (Renewable Energy ТЕС з врахуванням вартості грошей з часом наведені на
Policy Network for the 21st Century — REN 21)), а також рис. 1.
Верхній діапазон вартості електроенергії для ТЕС є
енергетичних відомств та наукових установ окремих
країн (Міністерство енергетики США (US Department абсолютно не конкурентоспроможний (понад два дол.
of Energy), Інститут Фраунгофера для сонячних енер- за кВт.год виробленої електроенергії), що пов'язано з
гетичних систем (Fraunhofer Institut for solar energy її негативним впливом на оточуюче середовище. За реsystems — Fraunhofer ISE), Міністерство енергетики та зультатами дослідження "The True Cost of Electric
Power" проведеного за підтримки REN 21, автори якого
вугільної промисловості України).
Витрати у розрахунках поділялись на п'ять складо- намагалися охопити усю доступну інформацію стосоввих: інвестиційні, експлуатаційні, паливні, екстернальні но екологічної складової (екстернальних витрат), теп(екологічна складова), ліквідаційні. Таким чином, було лова енергетика на основі вугілля, виявилася найбільш
охоплено весь життєвий цикл роботи енергетичного затратною технологією виробництва електроенергії.
об'єкту, від моменту початку його спорудження (інвес- Екстернальні витрати для вугільної ТЕС становлять
тиційні витрати), далі етап експлуатації (експлуатаційні 0,013 — 2,02 дол./кВт.год [5, с. 16, 32].
За своїм поширенням атомна енергетика в Україні
та паливні витрати) та етап припинення виробництва
електроенергії і виведення енергетичного об'єкту з ек- займає друге місце після теплової. У 2013 р. встановлесплуатації (ліквідаційні витрати). Також враховувались на потужність атомної енергетики складала 13 835 МВт,
екстернальні витрати, що мають включати весь обсяг що становило 24,74 % загальної потужності електроекоштів, необхідних для подолання негативного впливу нергетики України. На АЕС України у 2013 р. було вина оточуюче середовище від будівництва, експлуатації роблено 83 209,0 млн кВт.год (42,81 % загально виробництва електроенергії в Україні) [4, с. 5]. Коефіцієнт вита виведення з дії енергетичного об'єкту.
У досліджені розглядались два види технологій тра- користання встановленої потужності для АЕС у дослідиційної енергетики (теплова енергетика на основі ву- дженні становив 70—90 %. Протягом останніх років на
гілля та атомна енергетика) як найбільш поширені на АЕС України коефіцієнт використання встановленої посьогодні, а також два види альтернативних технологій тужності був близько 70 %. Для порівняння АЕС у США
(вітрова енергетика та сонячна енергетика) як найбільш працюють з коефіцієнтом використання встановленої

Рис

Рис. 4. Діапазон собівартості електроенергії для СЕС
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потужності близько 90 %. Результати розрахунків собівартості електроенергії виробленої АЕС з врахуванням вартості грошей з часом наведені на рисунку 2.
Серед альтернативних технологій отримання енергії найбільш поширеною та доступною за ціною є вітрова енергетика. В Україні
у 2013 р. загальна встановлена потужність
об'єктів вітрової енергетики складала 361,3
МВт (0,65 % загальної потужності електроенергетики України), а обсяги виробництва
електроенергії вітровими електростанціями
(ВЕС) становили 638,6 млн кВт.год [4, с. 5].
Коефіцієнт використання встановленої потужності для ВЕС у дослідженні становив 25
— 40 %, що відповідає розрахункам REN 21
[6, с. 64]. Результати розрахунків собівартості
електроенергії виробленої ВЕС з врахуванням вартості грошей з часом наведені на рисунку 3.
Наступною за поширенням серед альтернативних технологій отримання енергії після
вітрової енергетики йде сонячна енергетика.
У 2013 р. в Україні загальна встановлена потужність об'єктів сонячної енергетики скла- Рис Рис. 5. Мінімально можлива собівартість електроенергії
дала 612,3 МВт (0,92 % загальної потужності
електроенергетики України), а обсяги виробництва вах ВЕС можуть працювати ефективно і прибутково.
Електроенергія вироблена на АЕС є другою за соелектроенергії сонячними електростанціями (СЕС) становили 570,0 млн кВт.год [4, с. 5]. Коефіцієнт викорис- бівартістю у нижній межі мінімально можливого діапатання встановленої потужності для СЕС у дослідженні зону (3,32 центів/кВт.год при нульовій ставці дисконстановив 10 — 30 %, що відповідає розрахункам REN 21 тування). Але вже при ставці дисконтування у 15 % (10,89
[6, с. 64]. Результати розрахунків собівартості електро- центів/кВт.год) вона перевищує собівартість електроеенергії виробленої СЕС з врахуванням вартості грошей нергії виробленої на СЕС (9,79 центів/кВт.год), а при
ставці дисконтування у 25 % (22,78 центів/кВт.год) пез часом наведені на рисунку 4.
Проводячи порівняння залежності собівартості ревищує навіть собівартість електроенергії виробленої
різних видів енергетичних технологій від вартості гро- на ТЕС (21,46 центів/кВт.год). Це зумовлено значною
шових ресурсів слід окремо розглянути мінімально мож- сумою ліквідаційних витрат (можуть дорівнювати, чи
ливу собівартість електроенергії (найкращий варіант з навіть перевищувати інвестиційні витрати) та найбільш
усіх можливих(рис. 5)) та максимально можливу со- тривалим етапом виведення АЕС з експлуатації (близьбівартість електроенергії (найгірший варіант з усіх мож- ко п'ятдесяти років) порівняно з іншими видами генерації, і саме ця складова при зростанні вартості грошоливих (рис. 6)).
При мінімально можливій собівартості електрое- вих ресурсів негативно впливає на зростання собіварнергії найдешевшою є електроенергія вироблена ВЕС. тості виробленої електроенергії.
Собівартість електроенергії СЕС на всьому
Її собівартість змінюється від 1,57 центів/кВт.год виробленої електроенергії при нульовій ставці дисконтуван- мінімальному діапазоні вкладається в межі існуючого в
ня до 10,71 центів/кВт.год при ставці у 30 %. Собівартість Україні "зеленого" тарифу для об'єктів сонячної енерелектроенергії ВЕС на всьому мінімальному діапазоні гетики (533,71 — 731,95 коп./кВт.год), але на відміну від
вкладається в межі існуючого в Україні "зеленого" та- ВЕС він має, мінімум, двократний запас. Це підтвердрифу (177,9 — 194,85 коп./кВт.год). Тобто в таких умо- жує думки окремих експертів, про те, що "зелений" та-

Рис. 6. Максимально можлива собівартість електроенергії
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риф для сонячної енергетики в Україні є дещо завищеним і потребує перегляду.
Враховуючи тарифи на електричну енергію, що становлять для споживачів І-го класу напруги — 116,29
коп./кВт.год, а для споживачів ІІ-го класу напруги —
148,02 коп./кВт.год [7] та існуючий курс гривні до долара США (1295,1166 грн за 100 дол.) [8] доцільно розпочинати будівництво: ВЕС маючи можливість отримати
кошти під 0 — 25 % річних (собівартість електроенергії
до 8,72 центів/кВт.год); АЕС та СЕС — під 0 — 10 %
річних (собівартість електроенергії до 7,1 центів/кВт.год
та 7,12 центів/кВт.год, відповідно); ТЕС — під 0 — 5 %
річних (собівартість електроенергії до 8,37 центів/
кВт.год). Ці розрахунки не включають податок на додану вартість (ПДВ). З урахуванням ПДВ споруджувати
ТЕС буде взагалі недоцільно, а доцільність спорудження електростанцій інших видів генерації буде залежати
від можливості отримати кредитні ресурси на 5 % дешевше ніж у вище наведеному розрахунку.
При максимально можливій собівартості електроенергії будівництво ТЕС буде недоцільним незалежно від
вартості грошових ресурсів. Собівартість електроенергії
виробленої АЕС (17,55 центів/кВт.год) та СЕС (21,62
центів/кВт.год) навіть при нульовий ставці дисконтування буде перевищувати тарифи на електроенергію в
Україні для споживачів І-го та ІІ-го класів напруги. І лише
собівартість електроенергії виробленої ВЕС при нульовій ставці дисконтування (6,89 центів/кВт.год) буде
нижчою за тариф для споживачів І-го класу напруги, а
при ставці дисконтування у 5 % (9,22 центів/кВт.год)
нижчою за тариф для споживачів ІІ-го класу напруги.
Основним чинником зростання собівартості електроенергії є екстернальні витрати. При їх повному врахуванні забезпечити собівартість електроенергії, яка б
вкладалась в існуючі межі вартості електроенергії для
промислових споживачів України, може лише ВЕС, та й
то при ставці дисконтування в межах 0—5 %.
ВИСНОВКИ
У процесі аналізу для кожного з видів генерації був
визначений діапазон собівартості електроенергії від
мінімально можливої собівартості електроенергії
(мінімальні витрати при максимально можливому коефіцієнті використання встановленої потужності) до
максимально можливої собівартості електроенергії
(максимально можливі витрати при мінімально можливому коефіцієнті використання встановленої потужності). Проведено порівняльний аналіз залежності собівартості електроенергії від вартості грошових ресурсів
для різних видів традиційної (теплова на основі вугілля
та атомна) та альтернативної (вітрова та сонячна) енергетики.
Серед усіх розглянутих видів генерації найбільш
дешеву собівартість електроенергії може забезпечити
вітрова енергетика. При мінімально можливій собівартості електроенергії вітрова енергія на всьому діапазоні
від 0 % до 30 % вкладається в межі існуючого в Україні
"зеленого" тарифу, а при максимально можливій собівартості може забезпечити виробництво електроенергії для промислових споживачів І-го та ІІ-го класів
напруги при ставці дисконтування в межах 0—5 %.
Теплова енергетика на основі вугілля, навпаки забезпечує найвищу собівартість електроенергії. При
мінімально можливій собівартості електроенергії ТЕС
може забезпечити виробництво електроенергії для промислових споживачів, отримуючи кредитні ресурси під
0—5 %, а при максимально можливій собівартості електроенергії вона є повністю не конкурентоздатною забезпечуючи виробництво дорожче двох дол./кВт.год.
Собівартість електроенергії отриманої на АЕС та
СЕС є порівнюваною. При мінімальній собівартості
електроенергії атомна та сонячна енергетика можуть
забезпечувати промислових споживачів маючи можливість отримувати кредитні ресурси під 0 — 10 %, а при
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максимальній собівартості електроенергії на всьому діапазоні вони перевищують вартість електроенергії для
промислових споживачів.
Подальші наукові дослідження доцільно зосередити на можливості використання окремих видів енергетичних технологій та їх поєднання у енергетичні комплекси окремих адміністративно-територіальних одиниць (областей) України. Необхідно зосередити увагу
на порівнянні виробництва та споживання електроенергії, можливості розширеного використання місцевих
енергетичних ресурсів, дослідженні наявного вітрового та сонячного потенціалу цих територій. Така інформація не завжди є у відкритому доступі, а вітровий потенціал України досліджений не достатньо, що може
ускладнювати проведення відповідної роботи.
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У науковій статті розглянуто питання оптимізації складових інвестиційно-фінансової інфраструктури регіонів України. Доведено, що стан забезпечення регіонів фінансовими ресурсами характеризується
непривабливістю господарської системи для інвесторів, недостатністю власних коштів місцевих бюджетів для вирішення покладених завдань, скороченням частки субвенцій на соціально-економічний розвиток, а також обмеженістю можливості кредитування проектів місцевого розвитку. Особисто автором
запропоновано принципово нову концептуальну модель функціонування інвестиційно-фінансової інфраструктури регіонів. Робляться висновки щодо нерівномірності розміщення та рівня розвитку продуктивних сил, необхідності вдосконалення законодавчої бази в частині регулювання їх діяльності, а також
запропоновано стратегічні напрями реформування системи фінансового забезпечення регіонів.
There are describes how to optimize the components of investment and financial infrastructure of the regions
of Ukraine in the scientific article. It is proved that the state provide financial resources of regions characterized
by unattractive economic system for investors, lack of own funds of local budgets to solve the assigned tasks,
reduction of the share of subventions for social and economic development, as well as the limited lending
opportunities of local development projects. Personally, the author offers a radically new conceptual model of
the investment and financial infrastructure of the regions. Conclusions about the uneven distribution and the
level of development of the productive forces, the need to improve the legislative framework in the regulation of
their activities, as well as the strategic directions of reforming the system of financial support regions.
Ключові слова: інвестиційно-фінансова інфраструктура, регіон, фінансове забезпечення, розвиток, фінансовий механізм.
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ВСТУП
Ресурсне забезпечення розвитку регіонів в Україні
є проблемою, яка з різним успіхом, проте лише частково, вирішувалася упродовж тривалого часу. Система
надання фінансової підтримки територіям завжди перебувала у значній залежності від рішень вищих органів
влади, що не залишало місцевим органам влади та органам місцевого самоврядування простору для дій та прояву ініціативності у пошуку ресурсів. Поєднання дозвільних та рестриктивних інструментів при формуванні
політики фінансової підтримки регіонів призводить до
подальшого розростання масштабів залежності місцевих органів влади та самоврядування від рішень центральних органів влади. А пошук місцевою владою ресурсів для розвитку полягає на даний час у намаганнях
балансувати між необхідністю фінансового забезпечення захищених статей видатків і акумулюванням коштів
для розбудови господарства та інфраструктури.

не мають достатньої податкової бази, є непривабливими для інвесторів, мають недостатньо потенційних можливостей та об'єктів для залучення коштів міжнародних
організацій на реалізацію різних проектів. Відповідно,
такі регіони більше за інших потерпають від нестачі ресурсів і тому потребують використання різноманітних
механізмів та інструментів фінансової підтримки свого
розвитку. Метою дослідження, викладеного в науковій
статті, є визначення основних напрямів оптимізації
складових інвестиційно-фінансової інфраструктури
регіонів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Стан забезпечення регіонів фінансовими ресурсами
має свої проблеми, охарактеризовані нижче.
1. Непривабливість господарської системи окремих
регіонів для інвесторів. Про непривабливість економіки окремих регіонів для інвестування можуть свідчити
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
обсяги інвестиційних ресурсів (як внутрішніх, так і пряНедостатність фінансових ресурсів для розвитку мих іноземних інвестицій), залучених у регіони. Так, у
регіонів зумовлена низкою чинників: більшість регіонів 2013 р. до економіки 5 регіонів з 27 було залучено по-
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над половину — 58,7 % — обсягу капітальних інвестицій,
з них понад чверті (25,8 %) — до підприємств м. Києва,
інша частина — до Донецької, Дніпропетровської, Київської областей та АР Крим. До економіки 5 регіонів
також надходить і понад дві третини — 77,5 % — прямих іноземних інвестицій, з них близько половини (49,3 %)
— до м. Києва, інша частина — до Дніпропетровської,
Донецької, Харківської та Київської областей [1]. Такий стан зумовлений недостатньою кількістю об'єктів
капіталовкладень та несприятливим інвестиційним
кліматом у регіонах.
2. Недостатність власних коштів місцевих бюджетів
для вирішення покладених завдань зумовлена слабкістю
податкової бази та недосконалими механізмами розподілу ресурсів. Незважаючи на щорічне зростання обсягу власних надходжень, їхня частка у доходах місцевих
бюджетів поступово зменшується. Натомість зростає
частка трансфертів, які передаються з Державного бюджету: якщо у 2007 р. частка трансфертів становила
43,3 % доходів місцевих бюджетів, то за результатами
2012 р. вона становить 53,6 %, за планом 2013 р. вона
мала становити 53,7 %, а за прогнозом на 2014 рік —
45,0 %. Частка місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті
України скоротилась з 50,3 % за результатами 2010 р.
до 41,8 % (план 2013 р.) [2]. У січні — вересні 2013 р. у
доходах місцевих бюджетів 6 з 27 регіонів частка трансфертів у перевищила 70 %, у 7 регіонах вона становила
60—70 %, у 5 регіонах — 50—60 %, і лише в 9 регіонах —
менше 50 % [3].
В обсягах бюджетних ресурсів зростає частка дотацій вирівнювання і субвенцій з соціального захисту населення (на 9,7 та 12,9 % відповідно), частка інших дотацій, у т.ч. дотацій на соціально-економічний розвиток,
скорочується (на 53,8 %). Відбулося збільшення обсягу
трансфертів з державного бюджету у місцевих бюджетах на 2,4 % (з 80,6 до 82,5 млрд грн.) при деякому скороченні їх частки у доходах місцевих бюджетів (на 0,7
в.п. до 51,9 %).
3. Скорочення частки субвенцій на соціально-економічний розвиток у доходах місцевих бюджетів та їх
обсягу, недостатність обсягу бюджету розвитку для
здійснення капітальних видатків. Зокрема у загальному обсязі трансфертів у 2013 р. ця частка значно зменшилась — з 10,6 до 5,0 % в обсязі всіх субвенцій із державного бюджету.
4. Спрямованість коштів Державного фонду регіонального розвитку (Фонду) на реалізацію проектів, які
не можуть надати стимулу для подальшого розвитку і
лише забезпечують нагальні потреби громад, що суперечить призначенню Фонду.
5. Обмежена можливість кредитування проектів
місцевого розвитку, недоступність кредитних ресурсів.
Значним ресурсом для регіонів могли б стати кредитні
ресурси, зокрема кошти, отримані від емісії облігацій
місцевої позики — муніципальних цінних паперів (МЦП)
та ресурси кредитних установ — інститутів спільного
інвестування (ІСІ) та недержавних пенсійних фондів
(НПФ). Проте поки що до емісії муніципальних цінних
паперів вдається незначна кількість міських рад, а
діяльність ІСІ та НФП не поширена на всі регіони.
Муніципальні цінні папери мають низку переваг перед іншими видами боргових зобов'язань: відсутність застави, встановлення безпосередніх відносин з інвесторами та ін. Це обумовлює поступове зростання їх привабливості, зацікавленість органів місцевого самоврядування інструментами фондового ринку для залучення інвестицій у розвиток регіонів та їх інфраструктури і
має наслідком поступове відновлення ринку муніципальних облігацій. Так, якщо у 2010 р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України
НКЦПФР не було зареєстровано жодного випуску облігацій місцевих позик, то у 2011 р. спостерігалось зростання зацікавленості органів місцевого самоврядування інструментами фондового ринку для залучення інве-
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стицій у розвиток регіонів та їх інфраструктури. Обсяг
торгів облігаціями місцевих позик у 2012 р. [4] збільшився в 4,5 разу порівняно з 2011 р. та склав 7,48 млрд грн.
У 2012 р. емісію муніципальних цінних паперів було
здійснено: Київською міською радою — на суму 5415,25
млн грн., Дніпропетровською міською радою — 190,00
млн грн., Запорізькою міською радою — 50,00 млн грн.,
Кременчуцькою міською радою — 25,00 млн грн. (усього на суму 5680,25 млн грн.). Для порівняння: обсяг емісії
облігацій місцевої позики у 2011 р. був, як зазначалось
вище, 584,50 млн грн., емітентами виступили Верховна
Рада АР Крим на суму 400,00 млн грн., Запорізька —
25,00 млн грн., Черкаська — 60,00 млн грн., Харківська
— 99,00 млн грн. [5].
Інститути спільного інвестування та недержавні
пенсійні фонди здатні акумулювати вільні грошові кошти та використовувати їх в якості інвестицій, вкладаючи у різні проекти комерційної або соціальної спрямованості. Економічні переваги інститутів спільного інвестування — це простіше управління інвестиціями, можливість диверсифікації інвестицій, відсутність мінімального терміну інвестицій у випадку вкладання коштів у
відкриті інвестиційні фонди, можливість оперативного
вилучення вкладених коштів у випадку необхідності,
високий рівень доходності цінних паперів.
Сфера діяльності ІСІ у регіональному розрізі поступово розширюється, а сума накопичених активів зростає. Зокрема станом на кінець 2011 р. 1090 одиниць ІСІ
провадили свою діяльність у 16 областях України, найбільша кількість з яких — 755 — була зосереджена в м.
Києві. Загальна сума діючих активів ІСІ становила 130,34
млрд грн. Станом на кінець 2012 р. 1177 одиниць ІСІ діяли у 15 регіонах, найбільша кількість — 841 — у м. Києві.
Загальна сума діючих активів складала 160,42 млрд грн.
Регіональний розподіл ІСІ у 2011 р. склався наступним чином: м. Київ — 755 компаній, Дніпропетровська
область — 85, Харківська — 76, Запорізька — 34, Донецька — 33, Одеська — 21, Івано-Франківська — 20,
Львівська та Полтавська — по 18, Херсонська — 9, АР
Крим — 8, м. Севастополь — 5, Черкаська — 3, Кіровоградська — 2, Київська — 2, Чернівецька — 1 [6]. Регіональний розподіл ІСІ у 2012 р.: м. Київ — 841 компанія,
Дніпропетровська область — 96, Харківська — 64, Донецька — 39, Запорізька — 36, Полтавська — 26, ІваноФранківська — 25, Одеська — 20, Львівська область —
19, АР Крим — 10, Херсонська — 9, м. Севастополь — 7,
Черкаська — 3, Кіровоградська — 2.
Діяльність НПФ [7] характеризується тенденцією до
щорічного збільшення за показниками залучених коштів
та збільшення кількості зацікавлених громадян. Незважаючи на значні темпи приросту пенсійних активів протягом останніх років, вони досить невеликі, якщо порівняти їх з обсягами активів інших банківських та небанківських установ. Нагромадження недержавних пенсійних фондів за 5 років діяльності становлять менше 1
% річного обсягу бюджету Пенсійного фонду України.
Упродовж 2012 року, як і впродовж попередніх
років, загальна вартість активів НПФ демонструвала
тенденцію до збільшення, а саме: зростання склало
20,3 %, і станом на кінець 2012 р. цей показник становив
1,66 млрд грн. НПФ загальною кількістю 84 одиниці
провадили свою діяльність у 10 регіонах України. Для
порівняння: на кінець 2011 р. загальна вартість активів
88 одиниць НПФ становила 1,38 млрд грн. НПФ провадили свою діяльність у 11 регіонах України.
Регіональний розподіл НФП у 2012 р.: м. Київ —
65, Донецька область — 5, Дніпропетровська — 4, Львівська, Івано-Франківська та Харківська — по 2, Одеська,
Херсонська та Запорізька області та АР Крим — по
1 (всього 84 одиниці). Регіональний розподіл НПФ у
2011 р.: м. Київ — 66, Донецька область — 5, Дніпропетровська — 4, Харківська та Івано-Франківська — по
3, Львівська — 2, Херсонська, Одеська, Київська, Запорізька області та АР Крим — по 1 (всього 88 одиниць).
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коштами області; залучення капіталів
для оздоровлення економіки регіону;
концентрація коштів для фінансування
пріоритетних соціально-економічних
програм регіону; банківське обслуговування клієнтів. Усі ці напрями роботи
Обласна державна
Цільові фонди
Міжбюджетні
МБРР дозволятимуть у взаємодії з
адміністрація
трансферти
органами місцевого самоврядування
Регіональні фонди
вирішувати завдання як економічного,
розвитку
Обласне фінансове
Регіональні цінні
так і соціального характеру на місцеуправління
папери
вому рівні [11].
Агенції регіонального
Ресурси МБРР можуть становити:
розвитку
1. Капітал:
Регіональні
Цільові програми
структури податкової
— асигнування місцевого бюджету
служби
Компанії розвитку
в частині, яка буде виділена на створенРегіональні стратегії
(для СЕЗ і ТПР)
ня банку за рішенням обласної ради;
розвитку
Відділення
— кошти місцевих підприємств,
пенсійного фонду
організацій, які фінансуються з бюджеРегіональні банки
ту;
Рис. 1. Концептуальна модель функціонування інвестиційно-фінансової
— благодійні внески громадян та
інфраструктури регіону
громадських організацій.
2. Зобов'язання:
Запропоновано особисто автором.
— боргові цінні папери, випущені
З поглибленням значних диспропорцій в економіч- місцевими органами влади;
ному та соціальному розвитку регіонів України ключо— кошти суб'єктів господарювання регіону та насевими проблемами, які потребують нагального вирішен- лення (на поточних рахунках та депозити);
ня, є зміцнення власного ресурсного потенціалу регіо— іноземні інвестиції (зовнішні позики, отримані на
ну та запровадження ефективних механізмів стимулю- фінансування місцевих програм та заходів).
вання їхнього розвитку. Власне ці питання і є головниОчевидним є те, що з метою управління діяльністю
ми цілями функціонування інвестиційно-фінансової МБРР при його створенні контрольний пакет акцій поінфраструктури регіону. Концептуальну модель функ- винен належати місцевій адміністрації. Водночас необціонування інвестиційно-фінансової інфраструктури хідно всіляко заохочувати вкладати кошти в банк місцеві
регіону представлено на рисунку 1.
підприємства, організації, а також громадян та надати
З метою посилення стимулюючої функції кредиту можливість громадськості регіону впливати на соціальв розвитку економіки регіону вважаємо за необхідне но-економічну позицію в краї [12].
створення на регіональному рівні місцевого банку реВважаємо, формування регіональних банків допогіонального розвитку (МБРР). Діяльність МБРР про- може створити умови для кредитування економіки й
водитиметься в рамках чинного законодавства (Законів населення регіону в достатніх обсягах і на доступних
України "Про банки та банківську діяльність" та "Про для всіх умовах.
місцеве самоврядування") та відповідно до основоположних засад державної регіональної політики і проВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
грам соціально-економічного та культурного розвитПроведене у науковій статті дослідження дало змоку регіону. Основними засадами діяльності МБРР, у гу сформулювати наступні висновки, а саме:
контексті кредитного стимулювання економіки регіоПо-перше, аналіз функціонування елементів інвесну, будуть основоположні засади регіональної політи- тиційно-фінансової інфраструктури в регіонах Україки: системність, комплексність, цілеспрямованість, ни дозволив виділити такі її особливості, як нерівнорівноправність інтересів держави, регіону, суб'єктів мірність розміщення та рівня розвитку продуктивних
господарювання та населення регіону. Цілеспрямо- сил, що відображається на нерівномірності розміщення
ваність досягатиметься завдяки кредитуванню конк- елементів інвестиційно-фінансової інфраструктури в
ретних бізнесових проектів та суб'єктів господарюван- регіонах, яка, у свою чергу, є основною причиною
ня шляхом установлення пріоритетів кредитування і відпливу фінансових ресурсів з менш розвинених у більш
концентрації ресурсів для їх реалізації. При цьому до- розвинені регіони
ступ суб'єктів господарювання до кредитних ресурсів
По-друге, інвестиційно-фінансова інфраструктура
банку повинен бути обов'язково рівноправним [8; 9; 10]. ефективно працює за наявності таких передумов, як
Потрібно звернути увагу також і на те, що створення низькі темпи інфляції, успішний розвиток економіки,
вищевказаного банку сприятиме і посиленню матері- стабільна законодавча база, сприятливий політичний
альної основи діяльності органів місцевого самовря- клімат.
дування та їх ролі у вирішенні соціально-економічних
По-третє, враховуючи незначний розвиток інших
проблем регіону. Адже саме органи місцевої влади по- елементів інвестиційно-фінансової інфраструктури,
винні регулювати процеси кредитування на регіональ- необхідно: вдосконалити законодавчу базу і процес реному рівні з позицій їх стимулюючого впливу на роз- гулювання їх діяльності з метою запобігання неефеквиток економіки регіону. Відповідно зростатиме тивному розвиткові інститутів, розвивати мережу інстиступінь участі та відповідальності органів влади на тутів, які спеціалізуються на здійсненні функцій торговмісцях у вирішенні проблем соціально-економічного та ця цінними паперами, реєстратора, зберігача, депозикультурного розвитку області.
тарію в регіонах, посилення ролі фондових бірж як одСпецифіка роботи сучасного регіонального банку ного з основних елементів інфраструктури фінансовополягатиме, перш за все, у тому, що він обслуговува- го ринку.
тиме підприємства, які фінансуються за рахунок місцеПо-четверте, завданнями регулювання об'єктної
вого бюджету. Тобто, з одного боку, пропонований до інфраструктури є вибір рівня управління; гармонізація
створення банк виконуватиме всі функції комерційно- законодавства; запровадження стандартів управління;
го банку, а з іншого — активно впливатиме на соціаль- подолання асиметрії інформації; удосконалення систено-економічний розвиток регіону. З цих засад фор- ми індикаторів ринку; запровадження нових інструмуються основні напрями діяльності МБРР: вирішен- ментів та інститутів інвестиційно-фінансової інфраня завдань, пов'язаних з управлінням бюджетними структури.
Регіональна управлінська
інвестиційно-фінансова
інфраструктура
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Інституційна
інвестиційно-фінансова
інфраструктура

Інструменти
інвестиційно-фінансової
інфраструктури
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По-п'яте, основні інструменти суб'єктної інфраструктури мають забезпечувати: створення критичної
маси інституцій ринку; визначення формату взаємодії
між інституціями. Що стосується суб'єктів регуляторного блока, то вони мають дотримуватися принципів
несуперечливості в діяльності; узгодженості дій; оптимального розподілу функцій та завдань; складання плану спільних заходів; запровадження ефективного менеджменту.
По-шосте, зміна системи фінансового забезпечення регіонів має грунтуватися на усвідомленні необхідності надання регіонам достатньої кількості повноважень у соціально-економічній сфері щодо залучення,
акумулювання й розпорядження фінансовими ресурсами для власних потреб з метою досягнення цілей стабільного розвитку.
Стратегічними напрямами реформування системи
фінансового забезпечення регіонів мають стати:
1. Формування сприятливого інвестиційного середовища у регіонах та забезпечення інвестиційними ресурсами регіонів України.
2. Посилення фінансової достатності місцевих бюджетів шляхом розширення переліку місцевих податків
та зборів, перерахування частини від надходжень загальнодержавних податків, зміни принципів фінансування повноважень місцевих органів та системи розрахунку міжбюджетних трансфертів.
3. Зменшення ролі суб'єктивного чинника при розподілі субвенцій на соціально-економічний розвиток
із Державного бюджету через запровадження формалізованих параметрів надання інвестиційних субвенцій; посилення значення бюджету розвитку як одного з вагомих джерел капітальних видатків місцевої
влади.
4. Перетворення Державного фонду регіонального
розвитку України на реальний інструмент фінансування капітальних видатків, які можуть дати потенційний
довгостроковий ефект.
5. Розширення переліку міських рад, які мають право здійснювати емісію муніципальних цінних паперів;
залучення заощаджень населення до обігу у фінансовій
сфері та трансформація їх у кредитні та інвестиційні
ресурси.
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THE SYSTEM OF FOOD PRODUCTS MARKET PUBLIC REGULATION IN UKRAINE

У статті розглянуто побудовану автором систему органів державної влади, що прямо або опосередковано регулюють і впливають на діяльність ринку продовольчих товарів в Україні на основі їх компетенцій,
функцій та повноважень. Особливу увагу приділено їх підпорядкуванню, що дає змогу оцінити можливість
їх самостійної роботи. Встановлено, що використання методів та інструментів цими органами є не завжди узгодженими. Це пояснюється дублюванням функцій і повноважень органів влади, а також постійну
їх реорганізацію. Це стосується органів влади України, що наділені спеціальними компетенціями. До таких органів належать міністерства аграрної політики та продовольства України і екології та природних
ресурсів України, а також підпорядковані ним Державне агентство земельних ресурсів України, Державне агентство рибного господарства України, Державне агентство водних ресурсів України.
In the article the author constructed a system of government authorities that directly or indirectly regulate
and influence the activities of the food market in Ukraine based on their competencies and functions. Special
attention is paid to their submission, which allows evaluating the possibility of their independent work. Found
that their usage of methods and tools these bodies are not always consistent. This is explained by duplication of
functions and powers of the authorities and their ongoing reorganization. This applies to the Ukraine authorities,
who have special competence. These agencies include the Ministries of Agrarian Policy and Food of Ukraine and
the Environment and Natural Resources of Ukraine together with subordinated the State Agency of Land Resources
of Ukraine, the State Agency of Fisheries of Ukraine, the State Water Resources Agency of Ukraine.
Ключові слова: продовольче забезпечення, ринок продовольчих товарів, органи влади, компетенції, державне регулювання, функції та повноваження.
Key words: food security, food market, authorities, competence, regulation, functions and powers.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення населення якісними продуктами харчування є актуальною проблемою як для України, так і
для світу в цілому. Саме забезпечення здійснює ринок
продовольчих товарів, стратегія формування якого
грунтується на врахуванні купівельної здатності населення, можливостях зміцнення вітчизняного сільськогосподарського виробництва, розвитку системи маркетингу, всебічному стимулюванні експорту та обмеженні
імпорту продуктів харчування, розширенні державного регулювання. Для здійснення ефективного державного регулювання необхідно побудувати чітку схему
системи органів державного регулювання ринку продовольчих товарів в Україні, яка б надавала уявлення про
підпорядкування кожної ланки даної системи.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблему державного регулювання загалом та державне регулювання продовольчого забезпечення в своїх
наукових працях розглядали Битяк Ю.П., Гребенюк
М.В., Міщенко Д.А., Шигарова Н.О. [1; 2; 5; 28]. Але в їх
працях немає чіткого розмежування розподілу функцій
і повноважень владних органів при регулюванні ринку
продовольчих товарів.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Обгрунтування рекомендацій щодо побудови системи органів державного регулювання ринку продовольчих товарів в Україні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Систему органів державного регулювання ринку
продовольчих товарів в Україні, до якої увійшли основні
органи державної влади, що прямо або опосередковано впливають на ринок продовольчих товарів і продовольче забезпечення ми пропонуємо схематично представити з розподілом на органи управління загальної та
спеціальної компетенції (рис. 1).
Органи загальної компетенції — це органи державної влади, для яких характерна широта компетенції та
здійснення, поряд із загальними, певних повноважень у
сфері продовольчого забезпечення [2, с. 39].
До органів державної влади загальної компетенції
відносимо: Президента України, Верховну Раду України, центральні органи виконавчої влади, місцеві органи
влади, Раду національної безпеки і оборони України.
Президент України визначає, контролює, здійснює
продовольчу політику як в Україні, так і за її межами.
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Органи влади України із загальними компетенціями

Президент
України

Рада національної
безпеки і оборони
України

Верховна
Рада
України

Центральні органи
виконавчої влади
(Кабінет Міністрів України
та відомства)

Місцеві органи
влади України
(за областями)

Органи влади України із спеціальними компетенціями
Кабінет Міністрів України (КМУ)
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Державна
ветеринарна та
фітосанітарна
служба України

Державне
агентство
земельних
ресурсів
України

Державна
інспекція
сільського
господарства
України

Державне
агентство
рибного
господарства
України

Український
державний
фонд підтримки
фермерських
господарств

Міністерство екології та природних ресурсів України
Державна екологічна інспекція України

Державне агентство водних ресурсів
України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне агентство
резерву України

Державна інспекція України
з контролю за цінами

Державна інспекція України з
питань захисту прав споживачів

Міністерство охорони здоров’я України
Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Державне агентство з інвестицій та управління національними
проектами України

Рахункова палата України утворюється та підпорядковується ВРУ
Місцеві державні адміністрації
Рис. 1. Система органів державного регулювання ринку продовольчих товарів в Україні станом на вересень 2014 р.
Розроблено автором.

Рада національної безпеки і оборони України (РНБОУ)
підпорядковується Президентові України. Основним завданням РНБОУ є визначення національних стратегічних
інтересів держави, а також концептуальних підходів та напрямів у забезпеченні національної безпеки (в тому числі
продовольчої безпеки, що входить до її складу) [27].
Верховна Рада України (ВРУ) — це є орган законодавчої влади, що уповноважений приймати закони, в
тому числі й законодавчі акти, що стосуються сфери
продовольчого забезпечення. А також ВРУ у сфері продовольчого забезпечення визначає основи державної
продовольчої політики; затверджує правові акти міжнародного характеру в сфері забезпечення продовольчої
безпеки; здійснює регулювання експорту та імпорту
продовольства тощо [2, с. 39].
До центральних органів виконавчої влади належать
міністерства, національні комісії та інші центральні
органи виконавчої влади. Під іншими центральними
органами виконавчої влади розуміють державні служби, агенції, інспекції [27].
Місцевими органами влади є місцеві ради та місцеві
державні адміністрації області, району, міста. Ці органи влади в силу своїх компетенцій здійснюють контроль
за діяльністю продовольчих ринків на місцях і визначають політику продовольчого забезпечення.
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Отже, з вищесказаного випливає наступне: РНБОУ
визначає напрями за якими здійснюється продовольча
політика в Україні, без якої не буде продовольчого ринку, в той же час ВРУ приймає закони, за якими діє та
регулюється продовольчий ринок.
Органи влади спеціальної компетенції реалізують
державну політику у сфері продовольчого забезпечення.
До органів управління спеціальної компетенції ми
відносимо Кабінет Міністрів України (КМУ) в особі
міністерств аграрної політики та продовольства України; екології та природних ресурсів України; економічного розвитку і торгівлі України; охорони здоров'я України та інші центральні органи виконавчої влади (державні агентства, інспекції, служби), що підпорядковуються цим міністерствам (рис. 1).
Кабінет Міністрів України (Уряд України) відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній
Раді України у межах, передбачених Конституцією
України [27].
Міністерство аграрної політики та продовольства
України (Мінагрополітики України) в основному формує та забезпечує реалізацію державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового ком-
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плексу та забезпечення продовольчої безпеки держави;
державної політики у сферах сільського господарства,
тваринництва, садівництва, насінництва, розсадництва,
виноградарства, харчової і переробної промисловості;
державної політики в галузях рибного господарства та
рибної промисловості, охорони, використання та
відтворення водних живих ресурсів; безпечності харчових продуктів та кормів; державної політики з питань
земельних відносин, топографо-геодезичної і картографічної діяльності, лісового та мисливського господарства, якості та безпеки сільськогосподарської продукції,
насіння і садивного матеріалу, біологічної і генетичної
безпеки сільськогосподарських рослин і тварин, родючості грунтів [7].
Міністерству аграрної політики України підпорядковуються державні органи, про які розповідається
нижче [7] (рис. 1).
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба
України (Держветфітослужба України) відповідно до
положення "Про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України" затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 464/2011 із змінами та доповненнями [18] є центральним органом виконавчої влади, діяльність якої спрямовується і координується КМУ через міністра аграрної політики та продовольства України, а також входить до системи органів
виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної
політики у галузі ветеринарної медицини, безпечності
харчових продуктів, сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві.
Державне агентство земельних ресурсів України
(Держземагенство України) відповідно до положення
"Про Державне агентство земельних ресурсів України"
затвердженого Указом Президента України від 8 квітня
2011 року № 445/2011 із змінами та доповненнями [15]
— це є центральний орган виконавчої влади України,
діяльність якого спрямовується і координується КМУ
через міністра аграрної політики та продовольства
України, входить до системи органів виконавчої влади і
забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, що полягає в грошовій оцінці земель
сільськогосподарського призначення; проведенні державної експертизи землевпорядної документації; раціональному використанні та охороні земель; створенні
сприятливого екологічного середовища; законотворчій
діяльності; реформуванні земельних відносин для забезпечення продовольчої безпеки держави та для підвищення продуктивності виробництва сільськогосподарської продукції; розпорядженні сільськогосподарськими землями державної власності; наданні адміністративних послуг; міжнародній діяльності [6].
Державна інспекція сільського господарства України (Держсільгоспінспекція України) відповідно до положення "Про Державну інспекцію сільського господарства України" затвердженого Указом Президента
України від 13 квітня 2011 року № 459/2011 [14] є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується КМУ через міністра аграрної політики та продовольства України, входить до
системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в
агропромисловому комплексі.
Державне агентство рибного господарства України
(Держрибагентство України) відповідно до положення
"Про Державне агентство рибного господарства України" затвердженого Указом Президента України від 16
квітня 2011 року № 484/2011 [17] є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується
і координується КМУ через міністра аграрної політики
та продовольства України. Держрибагентство України
входить до системи органів виконавчої влади та утворюється для реалізації державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони,
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використання та відтворення водних живих ресурсів,
регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден
флоту рибного господарства.
Український державний фонд підтримки фермерських господарств (Укрдержфонду) — це підвідомча
організація Міністерства аграрної політики та продовольства України, основним завданням якої є виконання функцій з реалізації державної політики щодо становлення і розвитку фермерських господарств у визначеному законодавством порядку. А також даний фонд
визначає розміри та надає фінансову підтримку фермерським господарствам через регіональні відділення і
сприяє кадровому, науково-технічному забезпеченню
фермерських господарств в умовах ринкової економіки. Протягом 2013—2014 років Укрдержфонд займається реалізацією державної програми "Надання кредитів
фермерським господарствам (поворотна допомога)"
[11].
Отже, Мінагрополітики України впливає на ринок
продовольства прямо та опосередковано, а державні
організації, що йому підпорядковуються — в основному опосередковано. Наприклад, Укрдержфонд надав
кредит фермеру для оновлення техніки та закупівлю
добрив. За рахунок чого фермер отримав більший врожай, який поставив на ринок, при цьому збільшив пропозицію продовольчих товарів.
Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди України) відповідно до положення
"Про Міністерство екології та природних ресурсів України" затвердженого Указом Президента України від
13 квітня 2011 року № 452/2011 із змінами та доповненнями [25] є головним органом у системі центральних
органів виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується КМУ. Дане міністерство між іншим
формує і забезпечує контроль та реалізацію державної
політики у сфері охорони навколишнього природного
середовища, екологічної та у межах своєї компетенції
біологічної, поводження з відходами, у тому числі радіоактивними, пестицидами і агрохімікатами, раціонального використання, відтворення і охорони природних
ресурсів (надр, поверхневих та підземних вод, внутрішніх морських вод і територіального моря, атмосферного повітря, лісів, тваринного (у тому числі водних
живих ресурсів, мисливських та немисливських видів
тварин) і рослинного світу, та природних ресурсів територіальних вод, відтворення та охорони земель, збереження, відтворення і невиснажливого використання
біо- та ландшафтного різноманіття, формування, збереження і використання екологічної мережі.
Мінприроди України та підпорядковані йому центральні органи виконавчої влади впливають на продовольчий ринок опосередковано [8] (рис. 1).
Державна екологічна інспекція України (Держекоінспекція України) відповідно до положення "Про Державну екологічну інспекцію України", затвердженого
Указом Президента від 13 квітня 2011 року № 454/2011
[22] є центральним органом виконавчої влади, діяльність
якого спрямовується і координується КМУ через
міністра екології та природних ресурсів України. Держекоінспекція України утворюється для забезпечення
реалізації державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього
природного середовища, раціонального використання,
відтворення і охорони природних ресурсів. А також
вона має право: перевіряти документи на право спеціального використання природних ресурсів (дозволи,
ліцензії, сертифікати, висновки, рішення, ліміти, квоти,
погодження, свідоцтва); виконувати відбір проб та
інструментально-лабораторні вимірювання показників
складу і властивостей викидів стаціонарних та пересувних джерел забруднення атмосферного повітря, грунтів,
поверхневих та морських вод; приймати рішення про
обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності
підприємств і об'єктів незалежно від їх підпорядкуван-
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ня та форми власності, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів
на використання природних ресурсів, з перевищенням
нормативів гранично допустимих викидів впливу фізичних та біологічних факторів і лімітів скидів забруднюючих речовин, за винятком суб'єктів підприємницької
діяльності (інвесторів), що провадять свою діяльність
відповідно до законодавства про угоди щодо розподілу
продукції.
Державне агентство водних ресурсів України (Держводагентство України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується КМУ через міністра екології та природних ресурсів і який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації
земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України"
від 20 серпня 2014 р. № 393 [12] та Указу Президента
"Про Положення про Державне агентство водних ресурсів України" від 13 квітня 2011 р. № 453/2011 із змінами та доповненнями [20]. Держводагентство розробляє
та бере участь у виконанні державних цільових програм
з питань водного господарства, меліорації земель,
управління, використання та відтворення поверхневих
водних ресурсів; забезпечує задоволення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку
водного господарства та гідротехнічної меліорації земель.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку України) відповідно до положення "Про Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України", затвердженого Указом Президента
України від 31 травня 2011 року № 634/2011 із змінами
та доповненнями [19] є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Урядом України, а також здійснює формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної політики, державної політики у сферах торгівлі, інтелектуальної власності, державної регіональної політики, державної політики з питань
розвитку підприємництва, технічного регулювання та
захисту прав споживачів, а також міжвідомчої координації з питань економічного і соціального співробітництва України з Європейським Союзом.
Мінекономрозвитку України та підпорядковані
йому центральні органи виконавчої влади в основному
впливають на продовольчий ринок — прямо [9] (рис. 1).
Державне агентство резерву України (Держрезерв
України) відповідно до положення "Про Державне агентство резерву України", затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 463/2011 із
змінами та доповненнями [21] є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується КМУ через міністра економічного розвитку і торгівлі України, входить до системи органів виконавчої влади та утворюється для реалізації державної
політики у сфері державного матеріального резерву.
Державна інспекція України з контролю за цінами
(Держцінінспекція України) відповідно до положення
"Про Державну інспекцію України з контролю за цінами" затвердженого Указом Президента України від 30
березня 2012 року № 236/2012 із змінами та доповненнями [13] — це є центральний орган виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується КМУ
через міністра економічного розвитку і торгівлі України. Держцінінспекція України входить до системи
органів виконавчої влади і реалізує державну політику
з контролю за цінами шляхом проведення постійного
моніторингу, аналізу і дослідження динаміки цін (та-
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рифів) на споживчому ринку та оперативне забезпечення органів виконавчої влади України прогнозно-аналітичними матеріалами щодо очікуваних змін цінової ситуації в державі тощо.
Державна інспекція України з питань захисту прав
споживачів (Держспоживінспекція України) відповідно
до положення "Про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів", затвердженого Указом
Президента України від 13 квітня 2011 року № 465/2011
із змінами та доповненнями [23] є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується КМУ через міністра економічного розвитку і торгівлі України, а також входить до системи органів
виконавчої влади і реалізує державну політику у сфері
державного контролю за додержанням законодавства
про захист прав споживачів.
Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ України) є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Урядом України відповідно до Указу Президента України
"Про Положення про Міністерство охорони здоров'я
України" від 13 квітня 2011 року № 467/2011 із змінами
та доповненнями [26]. МОЗ України бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики
у сфері охорони здоров'я, формуванні державної політики у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення та протидії соціально небезпечним захворюванням.
Міністерство охорони здоров'я України та підпорядкована їй Держсанепідслужба України діють на ринок продовольчих товарів прямо та опосередковано [10]
(рис. 1).
Державна санітарно-епідеміологічна служба України (Держсанепідслужба України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується
і координується КМУ через міністра охорони здоров'я
України відповідно до Указу Президента України "Про
Положення про Державну санітарно-епідеміологічну
службу України" від 6 квітня 2011 року № 400/2011 із
змінами та доповненнями [24]. Держсанепідслужба України входить до системи органів виконавчої влади у
галузі охорони здоров'я та утворюється для забезпечення реалізації державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроект
України) є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України. Держінвестпроект України
впливає на продовольчий ринок опосередковано і входить до системи органів виконавчої влади, є головним
органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у
сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами (стратегічно важливими проектами, що
забезпечують технологічне оновлення та розвиток базових галузей реального сектору економіки України)
відповідно до Указу Президента України "Про Державне агентство з інвестицій та управління національними
проектами України" від 12 травня 2011 року № 583/2011
із змінами та доповненнями [16].
Рахункова палата України відповідно до Закону
України "Про Рахункову палату" від 11.07.1996 № 315/
96-ВР із змінами та доповненнями [4] є постійно діючим
органом контролю, який утворюється Верховною Радою
України, підпорядкований і підзвітний їй. Рахункова
палата здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших органів держави та є юридичною особою, що може впливати на ринок продовольства прямо та опосередковано. Основними напрямами
діяльності є бюджетна політика; використання коштів
державного бюджету фінансовими та контролюючими
органами; АПК, природоохоронна діяльність та надзвичайні ситуації; соціальна політика; промисловість, ви-
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робнича інфраструктура та державна власність.
Місцеві державні адміністрації, відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" від
09.04.1999 № 586-XIV із змінами та доповненнями [3] є
місцевими органами виконавчої влади, що входять до
системи органів виконавчої влади та в межах своїх повноважень здійснюють виконавчу владу на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці
(області, району, міста), а також реалізують повноваження, делеговані їм відповідною радою.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Побудована нами систематизація органів державної
влади регулювання ринку продовольчих товарів складається з органів державної влади загальної та спеціальної компетенції, що впливають на продовольчий ринок
прямо та опосередковано.
Встановлено, що механізм та інструменти регулювання органами влади ринку продовольчих товарів не
завжди є узгодженим. Це стосується органів влади України, які наділені спеціальними компетенціями, бо між
ними існує дублювання функцій і повноважень, пов'язане з їх постійною реорганізацією. До таких органів
належать міністерства аграрної політики та продовольства України і екології та природних ресурсів України,
а також Державне агентство земельних ресурсів України, Державне агентство рибного господарства України,
Державне агентство водних ресурсів України. Дублювання виявлене у реалізації державної політики у сфері
земельних відносин, водного господарства, екологічного середовища.
Література:
1. Битяк Ю.П. Адміністративне право України Електронний ресурс: Підручник / Ю.П. Битяк [Електронний
ресурс]. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — Режим доступу:
http://www.ebk.net.ua/Book/law/bityak_admpu
2. Гребенюк М.В. Система органів державної влади
у сфері забезпечення продовольчої безпеки за законодавством України / М.В. Гребенюк // Бюлетень
Міністерства юстиції України. — 2010. — № 7 (105). —
С. 38—48.
3. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 № 586-XIV із змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14
4. Закон України "Про Рахункову палату" від
11.07.1996 № 315/96-ВР із змінами та доповненнями
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/315/96-вр
5. Міщенко Д.А. Аналіз методів державного регулювання аграрного сектора економіки України [Електронний ресурс] / Д.А. Міщенко // Збірник наукових
праць: серія "Державне управління" Державного гуманітарного ун-ту ім. П. Могили. — 2010. — Вип. № 135,
Том: 147. — Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/
index.php?m=10&s=12&t=147
6. Офіційний сайт державного агентства земельних
ресурсів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://land.gov.ua/napriamky-diialnosti
7. Офіційний сайт міністерства аграрної політики та
продовольства України [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://minagro.gov.ua/uk/ministry?tid_hierachy=163
8. Офіційний сайт міністерства екології та природних ресурсів України [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://www.menr.gov.ua/index.php/about /
structure/104-tsentralni-orhany-vykonavchoi-vladydiialnist-iakykh-spriamovuietsia-i-koordynuietsiakabinetom-ministriv-ukrainy-cherez-ministra-ekolohii-tapryrodnykh -resursiv-ukrainy
9. Офіційний сайт міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA

114

10. Офіційний сайт міністерства охорони здоров'я
України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:/
/www.moz.gov.ua/ua/portal/
11. Офіційний сайт Українського державного фонду підтримки фермерських господарств [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://udf.gov.ua/ukrdergpro
12. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України" від 20 серпня 2014 р. № 393 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393-2014-п
13. Указ Президента України "Питання реалізації
державної політики з контролю за цінами" від 30 березня 2012 року № 236/2012 із змінами та доповненнями
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
zakon0.rada.gov.ua/laws/show/236/2012
14. Указ Президента України "Про Державну
інспекцію сільського господарства України" від 13
квітня 2011 року № 459/2011 [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/
459/2011
15. Указ Президента України "Про Державне агентство земельних ресурсів України" від 8 квітня 2011 року
№ 445/2011 із змінами та доповненнями [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/445/2011
16. Указ Президента України "Про Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України" від 12 травня 2011 року № 583/2011 із
змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/583/
2011
17. Указ Президента України "Про Державне агентство рибного господарства України" від 16 квітня 2011
року № 484/2011 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/484/2011
18. Указ Президента України "Про затвердження
Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України" від 13 квітня 2011 року № 464/2011
із змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/
464/2011
19. Указ Президента України "Про Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України" від 31 травня 2011 року № 634/2011 із змінами та доповненнями
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/634/2011
20. Указ Президента України "Про Положення про
Державне агентство водних ресурсів України" від 13
квітня 2011 р. № 453/2011 із змінами та доповненнями
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/453/2011
21. Указ Президента України "Про Положення про
Державне агентство резерву України" від 13 квітня 2011
року № 463/2011 із змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/463/2011
22. Указ Президента України "Про Положення про
Державну екологічну інспекцію України" від 13 квітня
2011 року № 454/2011 [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/454/2011
23. Указ Президента України "Про Положення про
Державну інспекцію України з питань захисту прав
споживачів" від 13 квітня 2011 року № 465/2011 із змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/465/2011
24. Указ Президента України "Про Положення про
Державну санітарно-епідеміологічну службу України"
від 6 квітня 2011 року № 400/2011 із змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:/
/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/400/2011
25. Указ Президента України "Про Положення про
Міністерство екології та природних ресурсів України"
від 13 квітня 2011 року № 452/2011 із змінами та допов-

www.economy.in.ua

Економiка та держава № 12/2014
неннями [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:/
/zakon2.rada.gov.ua/laws/show/452/2011
26. Указ Президента України "Про Положення про
Міністерство охорони здоров'я України" від 13 квітня
2011 року № 467/2011 із змінами та доповненнями
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
zakon1.rada.gov.ua/laws/show/467/2011
27. Урядовий портал [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=246398018&cat_id=245427055
28. Шигарова Н.О. Публічно-управлінські аспекти
організації системи господарювання на українському
ринку продовольства та продовольчих товарів [Електронний ресурс] / Н.О. Шигарова // Форум права. —
2012. — № 3. — С. 833—839. — Режим доступу: http://
nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2012_3_144.pdf
References:
1. Bytiak, Yu.P. (2005), Administratyvne pravo Ukrainy
[Administrative law of Ukraine], [Online], Yurinkom Inter,
Kyiv, Ukraine, available at: http://vvv.ebk.net.ua/Book/
lav/bitiak_admpu (Accessed 27 September 2014).
2. Hrebeniuk, M.V. (2010), "The system of bodies of
state power within the framework of food security under
the laws of Ukraine", Biuleten' Ministerstva iustytsii Ukrainy, vol. 7, no 105, pp. 38—48.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of
Ukraine "About local state administrations", available at:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14 (Accessed 11
September 2014).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of
Ukraine "About the chamber", available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/315/96-vr (Accessed 11
September 2014).
5. Mishchenko, D.A. (2010), "Analysis of the state regulation
methods of the economy agrarian sector of Ukraine", Zbirnyk
naukovykh prats': seriia "Derzhavne upravlinnia" Derzhavnoho
humanitarnoho un-tu im. P. Mohyly, [Online], no. 135, tom 147,
available at: http://lib.chdu.edu.ua/index.php?m=10&s=
12&t=147 (Accessed 3 September 2014).
6. The official site of the state Agency of land resources
of Ukraine (2014), available at: http://land.gov.ua/
napriamky-diialnosti (Accessed 16 September 2014).
7. The official site of the Ministry of agrarian policy and
food of Ukraine (2014), available at: http://minagro.gov.ua/
uk/ministry?tid_hierachy=163 (Accessed 16 September
2014).
8. The official site of the Ministry of ecology and natural
resources of Ukraine (2014), available at: http://
www.menr.gov.ua/index.php/about/structure/104tsentralni-orhany-vykonavchoi-vlady-diialnist-iakykhspriamovuietsia-i-koordynuietsia-kabinetom-ministrivukrainy-cherez-ministra-ekolohii-ta-pryrodnykh-resursivukrainy (Accessed 16 September 2014).
9. The official site of the Ministry of economic
development and trade of Ukraine (2014), available at: http:/
/www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (Accessed 16 September
2014).
10. The official site of the Ministry of health of Ukraine
(2014), available at: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/
(Accessed 16 September 2014).
11. The official site of Ukrainian state Fund for support
of farms (2014), available at: http://udf.gov.ua/ukrdergpro
(Accessed 16 September 2014).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), "Resolution
of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of
regulation on State Agency of water resources of Ukraine"",
available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3932014-p (Accessed 10 September 2014).
13. President of Ukraine (2012), "The decree of the
President of Ukraine "The issues of implementation of the
state policy on price control"", available at: http://
zakon0.rada.gov.ua/laws/show/236/2012 (Accessed 9
September 2014).

www.economy.in.ua

14. President of Ukraine (2011), "The decree of the
President of Ukraine "About the State inspection of
agriculture of Ukraine"", available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/459/2011 (Accessed 9 September
2014).
15. President of Ukraine (2011), "The decree of the
President of Ukraine "About the State Agency of land
resources of Ukraine"", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/445/ 2011 (Accessed 9 September
2014).
16. President of Ukraine (2011), "The decree of the
President of Ukraine "About the State Agency for
investment and national projects' governance of Ukraine"",
available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/583/
2011 (Accessed 9 September 2014).
17. President of Ukraine (2011), "The decree of the
President of Ukraine "About the State Agency of fisheries
of Ukraine"", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/484/2011 (Accessed 9 September 2014).
18. President of Ukraine (2011), "The decree of the
President of Ukraine "About approval of the Regulation on
the State veterinary and phytosanitary service of Ukraine"",
available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/464/
2011 (Accessed 9 September 2014).
19. President of Ukraine (2011), "The decree of the
President of Ukraine "About the Ministry of economic
development and trade of Ukraine"", available at: http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/634/2011 (Accessed 9
September 2014).
20. President of Ukraine (2011), "The decree of the
President of Ukraine "About the regulation on State Agency
of water resources of Ukraine"", available at: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/453/2011 (Accessed 9
September 2014).
21. President of Ukraine (2011), "The decree of the
President of Ukraine "About the regulation on State Agency
of reserves of Ukraine"", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/463/2011 (Accessed 9 September
2014).
22. President of Ukraine (2011), "The decree of the
President of Ukraine "About the regulation on the State
environmental Inspectorate of Ukraine"", available at:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/454/2011 (Accessed
9 September 2014).
23. President of Ukraine (2011), "The decree of the
President of Ukraine "About the Regulations of the State
Inspectorate of Ukraine on consumer rights protection"",
available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/465/
2011 (Accessed 9 September 2014).
24. President of Ukraine (2011), "The decree of the
President of Ukraine "About approval of regulation on State
sanitary and epidemiological service of Ukraine"", available
at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/400/2011
(Accessed 9 September 2014).
25. President of Ukraine (2011), "The decree of the
President of Ukraine "About the Regulations of the Ministry
of ecology and natural resources of Ukraine"", available at:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/452/2011 (Accessed
9 September 2014).
26. President of Ukraine (2011), "The decree of the
President of Ukraine "About the Regulations of the Ministry
of health of Ukraine"", available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/467/2011 (Accessed 9 September
2014).
27. The official site of the Government (2014), available
at: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246398018&cat_id=245427055 (Accessed 6
September 2014).
28. Shyharova, N. O. (2012), "Public managerial issues
of the organization of Ukrainian market of food and food
products", Forum prava, [Online], vol. 3, pp. 833-839,
available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2012_3_144.pdf (Accessed 4 September 2014).
Стаття надійшла до редакції 08.10.2014 р.

115

Економiка та держава № 12/2014
УДК 351.72

К. Є. Гармаш,
аспірант кафедри економіки та оцінки майна підприємств,
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

ПЕРВИННЕ РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В
КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНСТРУМЕНТІВ
НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРНОГО РИНКУ
K. Garmash,
postgraduate student of the Department of Economics and business property valuation, Kharkiv National University
of Economics named after S. Kuznets, Kharkiv

INITIAL PUBLIC OFFERING OF SECURITIES IN CONTEXT OF DEVELOPMENT A NATIONAL
DEPOSITORY MARKET INSTRUMENTS

Основною функцією, яку виконує ринок цінних паперів в економіці країни, є перерозподіл інвестиційних ресурсів та забезпечення грошовим капіталом потреб виробництва. Для виконання цієї функції має
діяти розвинена інфраструктура фондового ринку, бути запроваджений широкий спектр інструментів та
ефективні механізми взаємодії учасників ринку. В статті розкрито зміст поняття IPO як інструменту залучення інвестицій в економіку держави, обгрунтовано необхідність проведення IPO для українських компаній. Автором структуровані етапи, які необхідно пройти українським компаніям для того, щоб залучити
капітал за допомогою інструментів первинного публічного розміщення цінних паперів. Серед торговельних майданчиків виявлені такі, які мають найбільш питому вагу серед українських бірж по виконаним
біржовим контрактам на сучасному етапі розвитку економіки України.
The main function performed by the stock market in the economy , there is a redistribution of resources and
provision of investment money capital needs . To perform this function must operate infrastructure stock market to
be introduced a wide range of tools and mechanisms for effective interaction of market participants. In the article
the meaning of IPO as a tool for attracting investments into the economy of the state, the necessity of an IPO for
Ukrainian companies. The author structured stages that you have to Ukrainian companies to raise capital via initial
public instrument placement. Among trading platforms are found that have the largest share among the Ukrainian
Exchange on exchange contracts executed at the current stage of development of Ukraine's economy.
Ключові слова: IPO (первинне розміщення цінних паперів), біржі, залучення інвестицій, національна економіка, обсяг біржових контрактів.
Key words: IPO (Initial Public Offering), stock exchanges, investment attraction, national economy, the volume
of exchange-traded contracts.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективним інструментом стабільного розвитку
підприємства у ринковій економіці є залучення міжнародних інвестиції за допомогою IPO (Initial Public Offering) —
первинного публічного розміщення цінних паперів. Одна з
головних цілей виходу на IPO є отримання додаткового
фінансування для розвитку бізнесу. IPO може дати можливість зробити компанію відомою, надати їй ваги на міжнародних ринках. Але на даному етапі розвитку економіки
України майже всі підприємства країни не готові для виходу на міжнародні ринки.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням, що стосуються аналізу фондового ринку (як вітчизняного, так і міжнародних торгівельних майданчиків), перспектив IPO, його впливу на діяльність компанії, зокрема, та економіки — в цілому, присвячені праці
багатьох аналітиків та вчених: В.В. Кукса, С.М. Еш, Є.М. Сич,
Л.С. Сальнікова, Ю.Г. Козак, В.В. Селезньов та ін.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою даного дослідження є аналіз вітчизняного фондового ринку та визначення перспектив і можливостей реалізації механізму IPO в умовах національної економіки.
Ставляться завдання визначення необхідних умов, що мають бути виконані вітчизняними підприємствами у разі
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прийняття рішення про вихід на ринок IPO. Об'єктом дослідження є процес первинного розміщення акцій, предметом
— заходи вітчизняних компаній щодо процесу підготовки
до первинного розміщення акцій на фондовому ринку з
метою залучення інвестицій.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
IPO (Initial Public Offering) означає перший публічний
продаж акцій акціонерного товариства, який може здійснюватися як за допомогою додаткового випуску акцій шляхом розміщення додаткового випуску акцій, так і шляхом
публічного продажу акцій вже існуючого випуску.
У процесі проведення першого публічного пропонування акцій (IPO) інвесторам можуть бути запропоновані акції
основного та додаткового випуску. "Класичним" варіантом
IPO є PPO (англ. Primary Public Offering) — перше публічне
пропонування акцій додаткового (нового) випуску необмеженому колу осіб. У випадку, коли інвесторам пропонуються акції вже існуючого випуску (акції існуючих акціонерів),
це є випадком SPO (англ. Secondary Public Offering), що означає вторинне публічне пропонування акцій основного
випуску. На пострадянському просторі існує практика ототожнювати поняття IPO та PO (англ. Public Offering) — публічне пропонування акцій компанії на продаж широкому
колу осіб, що має на увазі, що компанія вже проводила IPO
та/або її акції вже обертаються на біржі, тобто, в процесі
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(якщо вона не була заздалегідь визЄДРПОУ
Назва
Адреса
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м. Київ, вулиця Шовковична,
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м. Київ, вулиця Боженка,
35524548
«СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»
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м. Дніпропетровськ, вул.
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«ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА»
Леніна, буд. 30
ся.
Приватне акціонерне товариство
Підготовка до IPO займає від 122877057
м. Київ, вул. Межигірська, 1
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го до 3-х років і часто вимагає повної
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
м. Київ, вул. Саксаганського,
перебудови роботи компанії, пере30554892
«УКРАЇНСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА»
будинок 36-В
ходу на принципи прозорості веденПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
м. Київ, вул. Саксаганського,
20064500
ня бізнесу, а також переведення
«КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА»
будинок 36-В
фінансових операцій на нові станПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
м. Київ, вул. Шовковична,
21672206
дарти звітності. Очевидно, що така
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»
будинок 42-44
перебудова потребує значної
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
м. Дніпропетровськ, вул.
25535920
кількості часу і ресурсів власника та
«ПРИДНІПРОВСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»
Набережна ім. В. І. Леніна, 17
й усього топ-менеджменту. ПрактиПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
м. Київ, вул. Московська, буд.
23425110
ка показує, що більшість компаній
«ФОНДОВА БІРЖА "ІННЕКС»
43/11
користується послугами провідних
Приватне акцiонерне товариство
м. Київ, провулок Рильський,
14281095
світових фірм, що мають великий
«Українська фондова бiржа»
10
вдалий досвіт проведення IPO та у
проведення публічного пропонування акцій (PO) інвесто- разі невдачі можуть втратити і власну репутацію, тому підгорам можуть бути запропоновані акції як основного, так і товка розміщення акцій буде проводитись сумісно обома
додаткового випусків. Коли акції компанії вже обертають- фірмами (акціонерним товариством, що хоче реалізувати
ся на біржі, компанія в праві провести Follow-on ("дорозм- акції на світовому організованому ринку та фірмою, що
іщення") — чергове пропонування випуску акцій компанії надає послуги компаніям при підготовці та проведенні IPO).
необмеженому колу осіб.
На сьогодні процедура підготовки IPO має чітку структуЗалучення капіталу за допомогою IPO дає можливість ру. Фахівці фірм, надають послуги компаніям при підготовці
доступу до більшого кола інвесторів, залучення іноземно- та проведенні IPO, виступають у ролі аудитора, незалежго капіталу в національну економіку. Після проведення IPO ного фінансового експерта, надають послуги із супроводу
ліквідність капіталу акціонерів підвищується з тих причин, транзакцій, консультації з питань оподаткування та права,
що, наприклад, набагато охочіше видаються кредити під а також бізнес-консультації [5].
заставу акцій компаній, що котируються, ніж приватних
Вимоги інвесторів і найкраща практика змушують комтовариств. Також є можливість об'єктивно дати оцінку вар- панію надавати інформацію про себе у відповідності з
тості компанії, акції котрої обертаються на відкритому рин- міжнародними стандартами фінансової звітності. Сучасна
ку. Така оцінка може використовуватися як інструмент бізнес-практика передбачає отримання інвесторами даних
оцінки діяльності та мотивації менеджерів, або орієнтирів за період не пізніше трьох місяців після його закінчення,
для угод і злиття. Крім того, велика кількість залучених у причому мова йде про консолідовану звітність, вже завірепроцесі IPO інвесторів дає компанії захист від протиправ- ну аудиторами. При виході компанії на IPO, вона стає пубних дій потенційних рейдерів.
лічною. а це означає, що всі її операції повинні бути прозоПроцес IPO включає ряд етапів. На попередньому етапі рими, фінансова звітність та стратегія розвитку будуть знаемітент критично аналізує своє фінансово-господарське ходитися у відкритому доступі. Безумовно, насамперед,
становище, організаційну структуру і структуру активів, інвесторів буде цікавити фінансовий стан бізнесу і можінформаційну (у тому числі, фінансову) прозорість, прак- ливість генерувати прибутки в майбутньому. У 2012 році на
тику корпоративного управління та інші аспекти діяльності підприємствах України публічної форми власності вже було
та за результатами цього аналізу прагне усунути виявлені впроваджено застосування міжнародних стандартів веденслабкості і недоліки, які можуть перешкодити йому успіш- ня бухгалтерського обліку. Це сприяє процесу адаптації
но здійснити IPO; дані дії зазвичай відбуваються до оста- звітності для того, щоб вона стала зрозумілою та прозоточного ухвалення рішення про вихід на публічний ринок рою для закордонного інвестора. Для якісного здійснення
капіталу. Якщо за підсумками попереднього етапу, з ура- інтеграції була запроваджена низка законодавчих актів та
хуванням усунених недоліків, перспектива IPO оцінюється розроблена стратегія запровадження в національну систеемітентом позитивно, то процес IPO переходить на новий му обліку міжнародних стандартів фінансової звітності. У
етап — підготовчий. На підготовчому етапі, відбувається рамках даної стратегії зазнав суттєвих змін Закон України
підбір команди учасників IPO (обирається торговельний "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", а саме:
майданчик, партнери (консультанти, брокери, андерайте- щодо необхідності подавати звіти за міжнародними станри), з якими остаточно узгоджується план дій і конфігура- дартами фінансової звітності публічними акціонерними тоція IPO; приймаються формальні рішення органами емітен- вариствами та фінансовими установами. Публічні компанії
та, дотримуються формальні процедури (наприклад, повинні розкривати інформацію за сегментами бізнесу, а
здійснення акціонерами переважного права купівлі) і скла- отже, доведеться пояснювати, як співвідноситься управлідаються формальні документи (проспект цінних паперів); нська звітність з даними, наведеними в консолідованій
створюється Інвестиційний меморандум — документ, що звітності по МСФЗ. Але для багатьох вітчизняних компаній
містить інформацію, необхідну інвесторам для прийняття ці питання залишаються неврегульованими. Тому необхідрішення (наприклад, ціна за акцію, кількість акцій, напрям ним для вітчизняних компаній є проведення вдосконаленвикористання коштів, дивідендна політика і т. п.); запус- ня роботи з тією метою, щоб у момент прийняття рішення
кається рекламна кампанія (у тому числі, "гастролі" (road безпосередньо про розміщення цінних паперів, бути гото— show )) з метою підвищення інтересу потенційних інвес- вими і відповідати виставленим вимогам.
торів до пропонованих цінних паперів. Road — show — сеКлючовим питанням при прийнятті рішення про IPO є
рія зустрічей представників компанії з потенційними інве- вибір торговельного майданчику, біржі. Фондовою біржею
сторами, на яких здійснюється презентація компанії, основ- є організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на
них показників її діяльності та характеристик розміщення якому здійснюється торгівля цінними паперами; це — акакцій. Наступний етап — основний, під час якого відбуваєть- ціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію
ся власне збір заявок на придбання пропонованих цінних цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та
Таблиця 1. Перелік фондових бірж України станом на 01.01.2014 р.
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здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, статуту і правил фондової біржі. Найрозповсюдженіша модель фондової біржі — приватне акціонерне товариство — об'єднує рівноправних членів, що купили місце для
ведення операцій на біржі. Не членам цього акціонерного
товариства не дозволяється здійснювати операції на фондовій біржі. Фондова біржа не є комерційною організацією
і не ставить за мету отримання прибутків. Її доходи формуються за рахунок продажу акцій, регулярних членських
внесків, біржових зборів і штрафів. Доходи повністю йдуть
на покриття витрат, на забезпечення і розвиток діяльності
біржі. Основними учасниками біржового ринку є емітенти
(корпорації, що випускають цінні папери), інвестори (особи, які купують цінні папери) і інвестиційні інститути (посередник, фінансовий брокер, інвестиційний консультант,
інвестиційна компанія, інвестиційний фонд).
Фондова біржа утворюється та діє в організаційно-правовій формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю. Прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між її
засновниками (учасниками). В Україні фондову біржу може
бути створено не менш як 20 засновниками — торговцями
цінними паперами. Фондова біржа має право провадити
діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку з моменту отримання ліцензії Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку. Фондова біржа набуває прав
юридичної особи з моменту її реєстрації, що здійснюється
в загальному порядку. Станом на 2014 рік в Україні функціонують 10 фондових бірж, інформація про які наведена в
табл. 1. [3].
Для того, щоб встановити порядок застосування вимог
до лістингу конкретної компанії, керівники, що розглядають можливість проходження лістингу на певній фондовій
біржі, повинні обговорити деталі безпосередньо з фахівцями даної біржі і з власними консультантами. Допуск на
фондову біржу може бути наданий тільки організатором
біржової торгівлі. Як правило, фондові біржі дають дозвіл
на лістинг компаніям, характеристики яких відповідають
мінімальному набору вимог до фінансових і операційних
показників або до структури капіталу. Вимоги до лістингу
допомагають підтримувати якість відповідного ринку і забезпечувати його ефективне функціонування. Поява нових
світових центрів економічного впливу та інноваційного розвитку сприяє подальшій глобалізації бізнесу та грошових
потоків. У ролі інкубаторів потенційних лідерів ринку виступають тепер Китай, Індія та Східна Європа, а не тільки
економічно зрілі США і Західна Європа. І хоча більшість
компаній все-таки воліють проходити лістинг на вітчизняних майданчиках, бізнес-керівники все частіше вивчають переваги і недоліки залучення капіталу на зарубіжних ринках. Фондові біржі також намагаються максимально ефективно використовувати глобальні можливості, що виникають у нових економічних умовах. Вони активно залучають
закордонних клієнтів і освоюють міжнародні ринки за допомогою злиттів, придбань і стратегічних альянсів.
Сьогодні при виборі фондової біржі для проведення
первинного публічного розміщення акцій (IPO) керівники
компаній повинні проаналізувати цілий ряд параметрів. Такі
фактори, як вимоги до лістингу, розмір платежів та особливості регулювання, можливо, відіграють вирішальну роль
при виборі фондової біржі. Однак не слід залишати без уваги
і такі аспекти, як результати оцінки, якість інституційних
інвесторів і ступінь розуміння ними специфіки бізнесу, можливість попадання в біржові індекси, рівень обізнаності
клієнтів і постачальників, а також наявність аналогічних
компаній, акції яких обертаються на біржі. Якщо компанія
вибирає біржу, яка спеціалізується на галузях, відмінних
від її основної діяльності, то логічно очікувати більш низької оцінки її акцій. Вибір фондової біржі — це довгострокове стратегічне рішення, яке треба приймати з урахуванням ключових чинників зростання компанії [7].
Показник обсягу залучених інвестицій в економіку України через інструменти фондового ринку протягом січня
— квітня 2014 року становив 31,76 млрд грн. Порівняно з
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Рис. 1. Обсяг біржових контрактів на організаторах
торгівлі на первинному ринку протягом січня — квітня
2014 року, млн грн.

аналогічним періодом 2013 року обсяг залучених інвестицій
в економіку України через інструменти фондового ринку
зменшився на 7,35 млрд грн. Протягом січня — квітня 2014
року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєстровано 50 випусків акцій на
суму 5,10 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом 2013
року, обсяг зареєстрованих випусків акцій зменшився на
11,43 млрд грн.
За результатами торгів на організаторах торгівлі обсяг
біржових контрактів з цінними паперами протягом січня —
квітня 2014 року становив 131,63 млрд грн. Протягом січня
— квітня 2014 року, порівняно з даними аналогічного періоду 2013 року, обсяг виконаних біржових контрактів з
цінними паперами на організаторах торгівлі збільшився на
11,42% (або на 13,49 млрд грн.) (січень — квітень 2013 року
— 118,14 млрд грн.).
Зважаючи на наведені вище дані, доцільним є проаналізувати існуючі тенденції по розміщенню цінних паперів
на первинному та вторинному ринках.
Як видно з рисунка 1, найбільшу питому вагу серед угод
по цінних паперах на первинному ринку має фондова біржа
"Перша Фондова Торговельна Система" — 76,77%, що складає майже 6574,53 млн грн. з загального обсягу на суму
8564,47 млн грн. Торговельна система Фондової біржі
ПФТС функціонує з 1997 року та технологічно складається з "Ринку котировок" та "Ринку заявок". Також у ПФТС
проводяться аукціони з продажу цінних паперів Фондом
державного майна України, компаніями, що проводять первинне розміщення власних цінних паперів, або навпаки, розпродають власні активи в цінних паперах. Торговельна система Фондової біржі ПФТС є комплексом організаційних,
нормативних, програмно-апаратних та технічних рішень. До
обігу в ПФТС допускаються акції, облігації внутрішніх та
зовнішніх державних позик, облігації місцевих позик, об-

Рис. 2. Обсяг біржових контрактів на організаторах
торгівлі на вторинному ринку протягом
січня — квітня 2014 року, млн грн.
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Рис. 3. Обсяг біржових контрактів
на організаторах торгівлі за видами ринку протягом
січня — квітня 2014 року

лігації підприємств, казначейські зобов'язання України,
ощадні сертифікати, інвестиційні сертифікати та інші види
цінних паперів, випуск яких не заборонений чинним законодавством України. В ПФТС укладаються угоди виключно з цінними паперами, які входять до Списку ПФТС, що
містить перелік усіх цінних паперів та інших фінансових
інструментів, які допущені до торгівлі в ПФТС згідно з порядком та на умовах, передбачених Правилами Фондової
біржі ПФТС.
Серед торговельних майданчиків України, на яких виконуються операції по цінних паперах вторинного ринку,
найбільшу питому вагу має фондова біржа "Перспектива":
обсяг виконаних біржових контрактів складає 78,87%, на
суму 163546,69 млн грн. з загального обсягу 207372,16 млн
грн. (рис. 2). Фондова біржа "Перспектива" (ФБП) за підсумками 2011 року посіла друге місце серед усіх фондових бірж
України за обсягом торгів цінними паперами, зокрема, вона
мала 33,58% від усіх торгів цінними паперами у 2011 році в
Україні. На даний момент, як видно з рисунка 2, ФБП зберігає свої позиції за угодами на вторинному ринку.
Обсяг виконаних біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі на вторинному ринку становив приблизно 96% від загального обсягу виконаних біржових контрактів протягом зазначеного періоду (рис. 3). У
світовій практиці обсяг укладених угод на вторинному ринку цінних паперів в країнах з розвиненою ринковою економікою значно вище, ніж на первинному ринку. Наприклад, у
США він становить близько дві третини від загального обсягу операцій з цінними паперами. Адже саме на вторинному
ринку за купівлі-продажу фінансового активу визначається
його дійсна ринкова вартість (котирування). Дохідність (збитковість) операцій на вторинному ринку цінних паперів виникає внаслідок курсової різниці цих паперів (у часі або на
різних біржах). Ця різниця має не лише суто спекулятивний
ігровий характер або відображає глобальні світові події і тенденції, але й економічний фундамент: наприклад, капітал
мігрує з галузей, які мають характерний надлишок інвестицій,
в галузі і компанії, де їх бракує.
ВИСНОВКИ
В умовах фінансової глобалізації розвиток світової економіки останніх десятиліть супроводжується впровадженням євроінтеграційних процесів, які, з одного боку, надають можливість доступу до ресурсів, а з іншого — підвищується залежність національної економіки від розвитку
світового фінансового ринку. Успішне первинне публічне
розміщення акцій відкриває цікаві можливості для бізнесу.
Тим не менш, воно також створює нові проблеми. Бізнес
буде стикатися з цілим рядом нових ризиків, які повинні
управлятися і контролюватися ефективно [4]. Вимоги інвесторів і найкраща практика змушують компанії надавати
інформацію про себе у відповідності з міжнародними стандартами фінансової звітності. Але для багатьох вітчизняних компаній ці питання залишаються неврегульованими.
Головним системно утворюючим фактором розвитку світо-
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вої фінансової системи в умовах глобалізації є стрімке зростання світового фондового ринку, що призводить до:
збільшення розмірів фінансових потоків між країнами, посилення конкуренції, швидкого впровадження інформаційних технологій, розвитку інфраструктури фондового ринку та появи нових видів і модифікацій цінних паперів [8].
Детальне дослідження тенденцій міжнародного фондового ринку показало, що параметри розвитку вітчизняного
ринку цінних паперів не відповідають аналогічним світовим.
На відміну від більшості розвинутих країн, в Україні лише
13,16 % угод з купівлі-продажу цінних паперів проводиться на організованому ринку, що призводить до концентрації
негативних для інвесторів тенденцій: непрозорість ціноутворення, інформаційна закритість емітента, що перешкоджає оцінці інвестором реальної вартості й потенціалу вітчизняних підприємств. За весь період існування фондових бірж
в Україні не відбулося якісних змін, що перешкоджає виконанню властивих їм функцій щодо залучення, перерозподілу капіталу та його спрямування в реальний сектор. Однією з найбільших проблем фондового ринку залишається
недотримання стандартів корпоративного управління, а
саме недостовірність наведеної інформації емітентом та недостатньо неврегульоване питання доступу акціонерів до
проспекту емісії.
Література:
1. Фінансовий ринок: павч. посіб. 2-ге вид. / Еш С.М. —
К.: Центр учбової літератури, 2011. — 528 с.
2. Закон України "Про депозитарну систему України"
// Верховна Рада України; Закон від 06.07.2012 № 5178-VI,
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5178-17
3. Інформаційна довідка щодо розвитку фондового
ринку України протягом січня-червня 2014 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/
fund/analytics
4. Лапішко З. "Національна депозитарна система —
основа інфраструктури фондового ринку"// ВНБУ — 2010.
— №4. — С. 49—52.
5. Маслова С.О., Опалов O.A. Фінансовий ринок: навч.
посіб. — 2-е вид., випр. — К.: Каравела, 2003.
6. Мендрул О. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: навчальний посібник; М-во освіти України; КНЕУ.
— 2-е вид., доп. та перероб. — К.: КНЕУ, 2000. — 156 с.
7. Огородник В. Фондовий ринок України: аналіз проблем, особливостей та напрямів розвитку // Економіст. —
2008. — №8. — С. 31—33.
8. Репутационный менеджмент. Современные подходы и технологии: учебник для бакалавров / Сальникова Л.С.
(Изд-во "Юрайт"), 2013. — 304 с.
References:
1. Yesh, S. M. (2011), Finansovyj Rynok, [Financial market:
transactions in securities], 2nd ed, Kyiv, Ukraine.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of
Ukraine "Securities and the Stock Market", available at: http:/
/ http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 (Accessed 23
February 2006).
3. Informational background regarding development of the
stock market of Ukraine in January — June 2014: available at:
http:// http://www.nssmc.gov.ua/fund/analytics
4. Lapishko, Z. (2010), "National depository system — the
basis of market infrastructure", VNBU, vol. 4, pp. 49—525.
5. Maslov, O. A and Opalov, O. A. (2003), [Financial
Market], 2nd ed, Karavela, Kyiv, Ukraine.
6. Mendrul, A. (2000), Fondovyj rynok: operatsii z tsinnymy
paperamy [Stock market: transactions in securities], 2nd ed, Kyiv
National Economic University, Kyiv, Ukraine.
7. Ohorodnyk, B. (2008), "The Stock Market of Ukraine:
problem analysis, features and areas of development",
Economist, vol. 8, pp. 31—33.
8. Salnikova, L. S. (2013), Reputacuonnuy management.
Sovremennue podkhodu s technologiy [Ychebnik dlya
bakalavrov], Uright, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 15.10.2014 р.

119

Економiка та держава № 12/2014
УДК 330.1:338.3

О. В. Дідух,
асистент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
І. О. Кривецький,
аспірант кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

РОЗВИТОК АУТСОРСИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ХОДІ
ЗДІЙСНЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. Didukh,
assistant of the Department of Finance, Lviv Polytechnic National University, Lviv
I. Kryvetskyi,
postgraduate student of the Department of Finance, Lviv Polytechnic National University, Lviv
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У статті розвинуто поняття виробничої реструктуризації як дієвого виду перетворень на машинобудівних підприємствах, що зумовлено сучасними вимогами кардинальних змін, серед яких: посилення конкуренції, стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, зростання виробничих витрат, фізичне та моральне зношення устаткування, зниження рівня кваліфікації працівників та інші. Проаналізовано необхідність використання методу аутсорсингу та здійснення аутсорсингової діяльності в ході проведення
виробничої реструктуризації. Наведено класифікацію видів аутсорсингу основних процесів, зокрема
аутсорсингу виробничих функцій, а також аутстафінгу. Висвітлено поняття виробничого аутсорсингу,
який поділяється на науково-технологічний та виробничо-технологічний, який в свою чергу складається
з аутсорсингу основного та допоміжного виробництв. Визначено недоліки і переваги, можливості і ризики здійснення аутсорсингової діяльності. Досліджено результати впливу здійснення аутсорсингової діяльності на фінансово-економічні показники машинобудівних підприємств.
The paper developed the concept of production restructuring as an effective form of transformation in
engineering enterprises, due to modern requirements of fundamental changes, including: increased competition,
rapid development of science and technology, higher production costs, physical and moral deterioration of
equipment, reducing staff training and other. The need for a method of outsourcing and outsourcing activities in
the course of production restructuring was analyzed. The classification of types of outsourcing basic processes,
including outsourcing of production functions and outstaffing was provided. The concept of outsourcing
production, which is divided into scientific and technological and production technology, which in turn consists
of main and auxiliary outsourcing industries was analyzed. The advantages and disadvantages, opportunities
and threats of outsourcing activities were identified. Investigated the effects of outsourcing activities in the
financial and economic performance engineering companies was investigated.
Ключові слова: виробнича реструктуризація, методи виробничої реструктуризації, аутсорсинг, аутсорсингова діяльність, види аутсорсингу, аутстафінг.
Key words: production restructuring, methods of production restructuring, outsourcing, outsourcing activities,
types of outsourcing, outstaffing.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Діяльність машинобудівних підприємств у сучасних
умовах вимагає досить кардинальних змін, пов'язаних із
значним впливом зовнішніх та внутрішніх чинників, таких
як посилення конкуренції, стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, зростання виробничих витрат, фізичне
та моральне зношення устаткування, зниження рівня кваліфікації працівників тощо. Досягнення поставлених завдань
потребує використання сучасного інструменту, який би поєднував в собі принципи обгрунтованості, своєчасності, збалансованості, комплексності та інноваційності, в ході перетворень на підприємстві, прикладом якого є виробнича реструктуризація. На думку багатьох вчених, саме виробнича реструктуризація є дієвим комплексом виробничо-технологічних заходів, спрямованих на підвищення ефектив-
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ності виробництва, шляхом заміни устаткування, використання нових технологій, покращення системи управління
виробничим персоналом і, як наслідок, збільшення випуску
конкурентоспроможної продукції та можливість адаптування до умов зовнішнього середовища. Однак ефективне
проведення виробничої реструктуризації повинно здійснюватись за допомогою сучасних методів.
Досвід промислових підприємств, а також дослідження багатьох вчених дають підстави стверджувати, що одним із ефективних інструментів управління діяльністю на
сьогодні є аутсорсинг. Саме аутсорсинг дозволяє підприємству в ході аналізування його діяльності залишити виробництво того, що воно виробляє краще за інших і передати
сторонньому підприємству частину функцій, на яких воно
не спеціалізується.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Розвиток та методи здійснення виробничої реструктуризації є об'єктом дослідження багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, серед яких потрібно виділити: М. Аїстову, І. Акімову, А. Алпатова, І. Ансофа,
Л. Бєлих, М. Білика, С. Довбню, Г. Дорофєєву, П. Друкера,
В. Заболотнього, Ю. Крижанівського, О. Кузьміна, Н. Лустюк, І. Мазура, Й. Петровича, С. Покропивного, Т. Смиковчук, О. Терещенка, В. Шапіро та інших. Вагомий внесок
у формування теоретичних та методичних основ використання аутсорсингу у господарській діяльності підприємств
здійснили такі вітчизняні й іноземні науковці: Б. Аникин,
О. Білорус, Ж-Л. Бравар, Ю. Желінський, А. Загородній,
І. Котляров, Л. Лігоненко, Л. Ліпич, О. Микало, Г. Партин,
Н. Чухрай.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основним завданням наукового дослідження в статті є
розвиток поняття та обгрунтування доцільності аутсорсингу та аутсорсингової діяльності в ході здійснення виробничої реструктуризації машинобудівних підприємств.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Виробнича реструктуризація передбачає процес впровадження виробничо-технологічних заходів, спрямованих
на підвищення ефективності виробництва, покращення системи управління виробничим персоналом і, як наслідок,
збільшення випуску конкурентоспроможної продукції. На
даний момент для проведення виробничої реструктуризації
використовується багато як загальноприйнятих, так і досить нових методик, які можна застосувати на різних етапах і для досягнення різних цілей. З метою ефективного
вибору методу необхідно досконало розуміти його суть та
специфіку застосування. Відповідно до мети дослідження,
детальніше зупинимось на найбільш використовуваному
методі — аутсорсингу.
Аутсорсинг — це інструмент управління виробничогосподарською діяльністю підприємства, який передбачає
передачу на виконання сторонній організації частини як
другорядних, так і основних функцій на основі укладеного контракту та за певну платню, що зумовлює оптимізацію підприємницької діяльності, а в окремих випадках тимчасове залучення додаткових працівників, і спрямований
на підвищення конкурентоспроможності діяльності. Основними причинами застосування аутсорсингу підприємством-замовником є можливість отримати доступ до кваліфікованих фахівців і спеціалізованого обладнання, що
дасть змогу покращити якісні характеристики готової продукції та підвищити конкурентоздатність підприємства на
ринку.
Впровадження аутсорсингу підприємством-замовником зумовлює необхідність здійснення ним аутсорсингової
діяльності, яка пов'язана із підготовкою та реалізацією аутсорсингу і виникає у процесі взаємодії з виконавцем задля
досягнення поставленої мети.
Розвиток аутсорсингової діяльності в ході здійснення
виробничої реструктуризації передбачає удосконалення
процесу передачі виробничих функцій підприємством-замовником на виконання аутсорсинговим компаніям за допомогою покращення організаційних і функціональних
складових планування та реалізації аутсорсингу. В процесі
здійснення виробничої реструктуризації машинобудівних
підприємств доцільним є використання аутсорсингу основних процесів (зокрема аутсорсингу виробничих функцій), а
також аутстафінгу. Зауважимо, що виробничий аутсорсинг
можна поділити на науково-технологічний та виробничотехнологічний, який в свою чергу поділяється на аутсорсинг основного та допоміжного виробництв [2, с. 365—368].
Науково-технологічний аутсорсинг включає: розроблення ідей для створення нових видів продукції з використанням НДДКР; збір і аналізування інформації із різних
джерел для визначення оптимальних шляхів вирішення поставлених завдань; послуги з втілення інновацій у виробничий процес.
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Аутсорсинг основного виробництва передбачає передачу на виконання стороннім організаціям функцій, які направлені на створення центрального грошового потоку і є
визначальними у створенні готового продукту. Щодо аутсорсингу допоміжного виробництва, то він включає передачу на сторону технологічних процесів, пов'язаних із обслуговуванням основного виробництва, що здебільшого
означає залучення аутсорсингової компанії для виготовлення комплектуючих деталей.
Оскільки виробнича реструктуризація передбачає також покращення системи управління виробничим персоналом, то безперечно дієвим буде використання аутстафінгу.
Аутстафінг полягає у наймі працівників без оформлення з
ними юридичних відносин. Його поділяють на: лізинг персоналу, за якого потрібний замовникові персонал перебуває у штаті підприємства-провайдера (наприклад, кадрового агентства) і в разі необхідності замовник залучає певного співробітника або групу фахівців до виконання конкретних функцій; добір тимчасового персоналу, суть котрого
полягає у тому, що кадрове агентство на прохання замовника залучає необхідного працівника, укладає з ним трудовий договір і скеровує на роботу до останнього; виведення персоналу за штат — у цьому разі, підприємство звільняє
частину свого персоналу, а провайдер наймає їх на роботу.
Таким чином, підприємство не втрачає своїх співробітників,
залишаючись для них роботодавцем [6, с. 89].
Використання аутсорсингу українськими машинобудівними підприємствами, як одного із найдієвіших методів
виробничої реструктуризації, зумовлено інноваційною і
технологічною відсталістю більшої частини вітчизняних
підприємств, що робить неконкурентною машинобудівну
продукцію на зовнішньому ринку. Відтак, за даними статистики впровадження нових технологічних процесів машинобудівними підприємствами станом на 2013 рік скоротилося на 33%. Зазначимо, що в Україні розвинуто машинобудування військово-промислового комплексу, що і
складає основну частку експорту. Однак виробництво продукції загального машинобудівного призначення є не розвинутим і потребує здійснення виробничої реструктуризації. Використання аутсорсингу машинобудівними
підприємствами в ході виробничої реструктуризації, з
однієї сторони, дозволить отримати доступ до нових технологій, які використовує у своїй виробничо-господарській діяльності аутсорсер, а з іншої — зменшить витрати основного виробництва і підвищить конкурентоздатність української машинобудівної продукції у світі.
Необхідність використання аутсорсингу машинобудівними підприємствами України і світу, зумовлена рядом
особливостей машинобудівної галузі, які представлені у таблиці 1.
Використання аутсорсингу машинобудівними підприємствами зумовить зменшення необхідності інвестицій у
нове обладнання, пришвидшить оборотність діяльності за
рахунок скорочення терміну технологічної підготовки і
здійснення виробничого процесу, підвищить конкурентоздатність продукції на зовнішньому і внутрішньому ринках.
Проведені дослідження, щодо використання аутсорсингу
машинобудівними підприємствами засвідчують про те, що
здійснення аутсорсингової діяльності призводить до зменшення величини постійних витрат, однак і до збільшення
змінних. Така тенденція зумовлює зниження точки беззбитковості діяльності підприємства-замовника і зростання запасу його фінансової міцності, що позитивно впливає на можливість адаптації до змін ринку і ефективність
діяльності [7, c. 89].
Використання тих чи інших методів виробничої реструктуризації має як і позитивні, так і негативні наслідки їх
застосування, однак, інформація про недоліки та переваги
дає можливість приймати рішення про використання аутсорсингу залежно від їх переваг [3]. Враховуючи те, що ряд
економістів ототожнюють переваги і недоліки аутсорсингу з ризиками і можливостями, що зумовлює виникнення
певних розбіжностей, ці поняття слід розмежувати. Відтак,
перевагою аутсорсингу є його пріоритетність над виконан-
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Таблиця 1. Характеристика особливостей діяльності
машинобудівних підприємств
Групи
особливостей
Економічні

Організаційні

Характеристика
Високий рівень фондомісткості продукції; довгий період окупності
інвестицій як в основний, так і оборотний капітал; довгий виробничий
цикл; відсутність належного інвестиційного клімату (характерне для
українського машинобудівного комплексу)
Великі машинобудівні підприємства повільно адаптуються до змін
ринкового середовища; неповна зайнятість виробничого персоналу, що
спеціалізується на окремих етапах виробничого процесу; неповне
використання основних засобів, виробничих площ, ліквідних товарноматеріальних цінностей
Поділ виробничого процесу на велику кількість окремих ланок,
залежність від великої кількості постачальників, необхідність
постійних інновацій з метою задоволення потреб споживачів; широкий
асортимент продукції

значне зростання витрат і погіршення якості
продукції внаслідок несумлінності аутсорсера, а також виникнення внутрішніх аутсорсингових ризиків. У зв'язку з цим рішення про
впровадження впровадження ауторсингу у
ході виробничої реструктуризації машинобудівних підприємств повинне бути чітко обгрунтованим і зваженим.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Після проведеного аналізування слід зазначити, що до аутсорсингу в ході виробничої
Технологічні
реструктуризації частіше схильні саме великі
машинобудівні, паливно-енергетичні, металургійні та хімічні підприємства. Проведене
опитування свідчить, що використання метоПримітка: сформовано авторами на основі [3; 10; 11; 12; 13; 14].
ду аутсорсингу в ході виробничої реструктуням функції власними силами за будь-яких умов співпраці, ризації може бути досить дієвим. Однак, зважаючи на те,
а можливістю аутсорсингу є набір його певних характерис- що здійснення аутсорсингової діяльності може мати також
тик, які дають змогу підприємству здійснити певну дію, або негативний вплив на фінансово-економічні результати фунпослідовність дій. Недоліком аутсорсингу є його "мінуси", кціонування підприємства-замовника, рішення про викорипорівняно з власним виконанням функції, силами підприє- стання аутсорсингу в процесі виробничої реструктуризації
мства, а ризиком — можливість того, що у процесі Таблиця 2. Основні переваги, недоліки, можливості і ризики здійснення аутсорсингової
співпраці виникнуть неодіяльності машинобудівними підприємствами
чікувані витрати.
Переваги і недоліки використання аутсорсингу у господарській діяльності підприємств
У таблиці 2 систематиПереваги
Недоліки
зовано основні переваги, не1. Використання аутсорсером спеціалізованого
1. Обмежена можливість використання
доліки, ризики і можливості
обладнання для виконання переданої функції
підприємством-замовником ноу-хау і технології, що є
здійснення аутсорсингової
власністю аутсорсера
діяльності машинобудівни2. Наявність у аутсорсера спеціалізованого персоналу
2. Передача необхідної внутрішньої інформації і
ми підприємствами.
технологій аутсорсерові
Аналізування викорис3. Безперервне виконання аутсорсером його функцій
3. Втрата контролю над переданою аутсорсеру
тання аутсорсингу показафункцією
ло, що здійснення аутсор4. Розподіл відповідальності і ризиків
4. Виникнення залежності від аутсорсингової компанії
сингової діяльності має зде5. Чітко фіксована оплата аутсорсингових послуг
5. Недостатній розвиток вітчизняного ринку
більшого (у 69,4% випадках)
аутсорсингу
6. Зниження і контроль над витратами (зумовлене тим,
6. Недостатня можливість впливу на аутсорсера, що
позитивний вплив на фінанщо вартість послуг аутсорсера менша, ніж
може призвести до грошових та часових втрат
сово-економічні показники
підприємства-замовника на виконання однакових
діяльності підприємства-зафункцій)
мовника. Відтак, зниження
7. Зростання організаційної гнучкості діяльності
7. Додаткові затрати часу для вирішення
витрат зауважило 68,2%
підприємства
непередбачуваних проблем при аварійних ситуаціях
підприємств, які використо8. Вивільнення внутрішніх ресурсів підприємства8. Неефективність аутсорсингу через неформалізовані
вують аутсорсингу у своїй
замовника для вирішення інших завдань та
процеси в підприємства-замовника
діяльності, зростання якоссконцентрування уваги на основній діяльності
ті продукції — 71,8%, а
підприємства-замовника
зменшення тривалості виМожливості і ризики використання аутсорсингу у господарській діяльності підприємств
Можливості
Ризики
конання робіт — 40% (рис.
1. Можливість зменшення витрат
1. Ризик погіршення фінансового стану аутсорсера чи
1).
його банкрутства
При цьому, основним
2. Можливість розвивати основні напрями діяльності
2. Ризик несвоєчасності виконання аутсорсером своїх
результатом ефективного
функцій
застосування аутсорсингу
3. Можливість оптимізації організаційної структури і
3. Ризик переоцінки власних витрат на виконання
є, перш за все, зростання
здійснення виробничо-господарської діяльності
функції чи недооцінка витрат аутсорсера
прибутку, про що відзначи4. Можливість покращення фінансових показників
4. Ризик зменшення продуктивності праці
ло 62,3% машинобудівних
діяльності підприємства
внутрішнього персоналу підприємства-замовника,
підприємств, які брали
втрата ними навичок, пов’язаних з виконанням
участь у анкетуванні. Заувапереданої функції
жимо, що збільшення обся5. Можливість економії на сплаті відрахувань і
5. Ризик монополізації ринку аутсорсером і
податків на заробітну плату працівників у зв’язку із
зловживання ним своїм становищем
гу витрат не завжди може
зменшенням кількості персоналу підприємства
свідчити про неефектив6. Можливість зростання інвестиційної привабливості
6. Ризик недовикористання частини основних засобів
ність використання аутсорпідприємства
підприємства, які недоцільно продавати через їхню
сингу, оскільки в 11,9%
стратегічну важливість
підприємств, де відбулося
7. Можливість покращення якості продукції
7. Ризик отримання неякісних послуг від аутсорсера
зростання витрат, спосте8. Можливість поліпшення репутації і збільшення
8. Ризик неотримання позитивного ефекту від
рігалося також і підвищенвартості бренду за рахунок більш якісного
аутсорсингу у процесі довготривалої співпраці у
ня прибутку. Однак третиобслуговування клієнтів
зв’язку з невикористанням аутсорсером нових
на із досліджених нами
технологій, які з’являються на ринку
підприємств відзначила не9. Можливість скорочення тривалості виконання
9. Ризики, пов’язані з трансформацією виробничофункцій
господарської діяльності підприємства-замовника
гативний вплив використан10. Ризик недовиконання аутсорсером замовлення
ня аутсорсингу на їх діяль11. Ризик розголошення аутсорсером конфіденційної
ність, що засвідчує його виінформації
соку ризиковість. Основними причинами цього було
Примітка: систематизовано авторами на основі [6, c. 169; 7, c. 115; 8, c.122; 9, c. 11; 11, c. 1].
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% зміни
показника

вітчизняних машинобудівних підприємств має
грунтуватися на аналізі його переваг і ризиків.
Також необхідним є здійснення попереднього, поточного і підсумкового аналізування
ефективності аутсорсингу у процесі виробничої реструктуризації з метою покращення її
результатів. Відтак, подальшого дослідження потребує визначення особливостей оцінювання економічної ефективності аутсорсингу як методу виробничої реструктуризації
вітчизняних машинобудівних підприємств.
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ЗАПОЗИЧЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ
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LOANS UKRAINE AND ITS USE FOR EFFICIENT DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

Стаття присвячена дослідженню динаміки та структури запозичень України. Встановлено необхідність
зважено обирати джерела боргового фінансування, формувати їх оптимальну комбінацію з точки зору
строків погашення та розмірів відсотків. Досліджено склад державного боргу. Проаналізовано структуру і динаміку складових державного боргу України. Досліджено співвідношення між обсягами державного боргу, його динамікою та динамікою валютного курсу. Визначено напрями використання запозичень в національній економіці. Зроблено висновки щодо ефективності політики державних запозичень,
встановлено, що існуюча боргова політика України підвищує ризик досягнення боргом певних критичних меж, що стає є реальною загрозою фінансовій безпеці держави, яка може проявлятись в обмеженні
державного суверенітету. Досить важливим є розуміння того, що політика постійних міжнародних запозичень негативно впливає на довіру до національної валюти як на внутрішніх, так і зовнішніх валютних
ринках.
The article investigates the dynamics and structure of borrowings Ukraine. Established the need to carefully
choose the sources of debt financing, build their optimum combination in terms of maturities and interest rates.
The structure of government debt. The structure and dynamics of the components of the state debt of Ukraine.
Investigated the relation between public debt, its dynamics and the dynamics of the exchange rate. Directions of
use borrowings in the national economy. The conclusions on the effectiveness of the government debt, it is found
that the current debt policies Ukraine achieve debt increases the risk of certain critical limits, it becomes a real
threat to the financial security of the State, which may manifest itself in limiting state sovereignty. Quite important
is the understanding that a policy of ongoing international debt has a negative impact on the confidence in the
national currency on domestic and foreign currency markets.
Ключові слова: державні запозичення, зовнішній борг, державний борг, ВВП.
Key words: state borrowing, external debt, public debt, GDP.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Проблема ефективного використання залучених
коштів є ключовою для функціонування будь-якої економічної системи. Національна економіка, що ефективно використовує запозичення, має значні можливості
для інтенсифікації розвитку. Проте в сучасних вітчизняних умовах політика використання запозичень характеризується негативним впливом на основні соціальноекономічні показники розвитку України. Відповідно,
актуальним і доцільним є визначення можливостей
ефективного використання запозичень, оскільки проблема фінансування дефіциту бюджету через механізм
державного боргу перетворилась в одну із найбільш
актуальних, не лише фінансової — але і всієї суспільної
системи в цілому.

рущенка, О. Барановського, О. Василик, Т. Вахненко,
В. Гейця, В. Опаріна, Ю.В. Пасічника, В. Федосова,
С.І. Юрія.
Виділення не вирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується означена стаття. В
межах досліджень, що проводяться з питань боргової
політики держави та проблем управління державним
боргом залишається достатньо багато дискусійних аспектів щодо доцільності залучення зовнішніх ресурсів,
вибору джерел в розрізі внутрішніх та зовнішніх запозичень та оцінці позитивних і негативних наслідків їх
використання.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою є аналіз використання запозичень для ефективного розвитку національної економіки України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
Сучасний етап формування і управління політикою
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
державних запозичень характеризується низкою спеПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР
Питання, що стосуються формування політики за- цифічних особливостей. Зокрема в умовах фінансової
позичень держави висвітлені в наукових працях В. Анд- глобалізації та реалізації політики необмеженої відкри-
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Валовий зовнішній борг
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Рис. 1. Динаміка валового зовнішнього боргу України у 2001—2014 рр.
Розроблено автором за [10].

тості щодо іноземних інвестицій певною мірою відбувається згладжування межі меж між внутрішнім і
зовнішнім боргом. Окрім цього, суттєво посилюється
взаємозв'язок між державними зобов'язаннями і зобов'язаннями суб'єктів господарювання. Так, наприклад,
попри те, що держава не має відповідати за зобов'язаннями недержавних фінансових структур, банкрутство
провідних системних банківських та інших фінансових
установ може спричинити катастрофічні наслідки для
платіжної системи країни, а відтак, і для фінансової безпеки держави. Також набуває активної реалізації практика перекладання боргових зобов'язань по кредитах,
залучених під гарантії уряду, з господарюючих суб'єктів
на державу.
При управлінні державним боргом необхідно зважено обирати джерела боргового фінансування, формувати їх оптимальну комбінацію з точки зору строків
погашення та розмірів відсотків, яка в ідеальному вигляді має включати такі фінансові умови: максимум позик за мінімальними відсотками; мінімум платежів з погашення боргу до отримання доходу від здійснених інвестицій.
Міжнародній фінансовій системі, що розвивається
в умовах фінансової глобалізації, притаманне зростання обсягів зовнішньої заборгованості більшості країн
світу [5, с. 342].
В економічно розвинутих країнах державний борг
продовжує зростати високими темпами, що загрожує
їх економікам і фінансовим системам виникненням чергового витка фінансової кризи. Статистичні дані
свідчать про надмірний рівень боргового навантаження
у багатьох країнах. Щодо України, то рівень боргового
навантаження визначений ч. 2 ст. 18 Бюджетного кодексу України, якою встановлено, що загальний обсяг
державного боргу та гарантованого державою боргу
на кінець бюджетного періоду не може перевищувати
60 відсотків річного номінального обсягу валового внутрішнього продукту України [3].
Зовнішній державний борг — це заборгованість держави перед іноземними громадянами, юридичними особами, урядами та міжнародними фінансовими організаціями.
До складу державного зовнішнього боргу входять:
1) прямий державний зовнішній борг, що формується через залучення державою іноземних кредитів, безпосереднім позичальником за якими є держава, та випуск державних цінних паперів у вигляді зовнішніх державних позик. Обслуговування цієї частини зовнішнього державного боргу здійснюється за рахунок
коштів державного бюджету;
2) умовний державний зовнішній борг, який формується за рахунок іноземних кредитів, залучених інши-
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ми позичальниками під державні гарантії (гарантований
державою борг).
Відповідальність щодо обслуговування цих кредитів
несе безпосередній позичальник, який самостійно погашає іноземні кредити за рахунок власних коштів, тому
фінансові зобов'язання держави щодо погашення таких
кредитів мають умовний характер.
Але у разі невиконання безпосереднім позичальником своїх боргових зобов'язань перед нерезидентом
згідно з умовами угоди про позичання набуває чинності
державна гарантія щодо виконання платежів на користь
іноземного кредитора. У такому разі умовні державні
фінансові зобов'язання стають прямими [1, с. 8—19].
Зовнішні державні запозичення активно використовуються як інструмент фінансової політики. Зокрема
погашення зовнішньої державної заборгованості може
виступати засобом компенсації наднормативних бюджетних доходів.
Для більш точного розгляду питання зовнішньої
державної заборгованості проаналізуємо динаміку за
останні десять років та сучасний стан зовнішнього державного боргу в Україні (рис. 1).
Валовий зовнішній борг України за станом на 1 січня
2013 року становив 135 млрд дол. США. Зростання номінального обсягу валового зовнішнього боргу протягом 2012 року (на 8,8 млрд дол. США) було зумовлено
значними зовнішніми залученнями реального сектору
економіки. Водночас банківський сектор продовжив
скорочувати свої зовнішні зобов'язання.
Валовий зовнішній борг України на кінець І кварталу 2014 року становив 137,4 млрд дол. США, скоротившись порівняно з початком року на 4,7 млрд дол. США
(на 3,3%).
З рисунка 1 можна зробити висновок про постійне
зростання величини зовнішнього боргу України, яке
спостерігається до квітня 2014 р. Динаміка структурних
складових валового зовнішнього боргу наведена на рисунка 2.
Зовнішні зобов'язання секторів загального державного управління та органів грошово-кредитного регулювання за даними НБУ (рис. 2) з початку 2014 року
зменшилися на 1.5 млрд дол. США — до 30,2 млрд дол.
США (16,8% від ВВП) у результаті планових виплат за
кредитами "Стенд-бай" МВФ (1,3 млрд дол. США) та
скорочення зобов'язань за ОВДП (0,2 млрд дол. США).
Відносно ВВП борг цих секторів зменшився з 17,4 до
16,8%.
Обсяг зовнішнього боргу банківського сектору
України протягом І кварталу 2014 року практично не
змінився і на 1 квітня 2014 року становив 22,3 млрд дол.
США (12,4% від ВВП). Скорочення зобов'язань за депозитами і залишками на рахунках нерезидентів в ук-
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ни має не стільки сам факт існування
зовнішнього боргу, скільки управління ним.
Як видно з таблиці 1, Україна продовжує збільшувати обсяги зовнішньої заборгованості. У 2013 р. проти
2005 р. загальний зовнішній борг зріс
у 4,6 рази. Особливо стрімко відбулося зростання зо внішнього боргу
банків — у 17,8 разів, що пояснюється кредитною експансією національної економіки. Інтенсивне нарощування споживчого та іпотечного кредитування не підпадає під принципи
ефективності використання зовнішніх
запозичень.
На початку 2014 р. загальний
зовнішній борг становить 137,3 млрд
дол. США. За таких умов проводити
виважену валютну політику досить
складно. Незначна, але неочікувана
зміна таких факторів, як зростання
зовнішньої процентної ставки, економічна криза у торгових партнерів,
Рис. 2. Динаміка структурних складових валового зовнішнього боргу України зміна кон'юнктури на міжнародних
у 2001—2014 рр.
фінансових ринках, викличе девальвацію курсу національної валюти та неРозроблено автором за [10].
кероване зростання боргу. Досить
раїнських банках на 1,0 млрд дол. США з початку року важливим є розуміння того, що політика постійних
фактично було компенсоване залученням українськи- міжнародних запозичень негативно впливає на довіру
ми банками короткострокових кредитів (на 1,1 млрд дол. до національної валюти як на внутрішніх так і зовнішніх
валютних ринках.
США).
Утримування значного зовнішнього боргу не можЗовнішній борг інших секторів економіки (включно
з міжфірмовим боргом) у І кварталі 2014 року скоро- ливе без достатніх золотовалютних резервів. З 2008 р.
тився на 3,0 млрд дол. США — до 84,8 млрд дол. США спостерігається скорочення золотовалютних резервів
(47,3% від ВВП) у результаті скорочення короткостро- на фоні зростаючої зовнішньої заборгованості. Вплив
кової кредиторської заборгованості за зовнішньотор- обсягу зовнішнього боргу країни на динаміку курсу наговельними операціями на 4,0 млрд дол. США (у тому ціональної валюти відбувається опосередковано: акучислі за рахунок курсових змін — на 0,8 млрд дол. США) муляція зовнішнього боргу — важлива передумова
одночасно з накопиченням простроченої заборгова- збільшення грошової маси та формування негативного
ності за торговими кредитами на 0,7 млрд дол. США. сальдо платіжного балансу, що, в свою чергу, чинить деВідносно ВВП борг реального сектору скоротився з 48,2 вальваційний тиск на валютний курс гривні.
На динаміку валютного курсу впливає співвідношендо 47,3%.
Міжфірмовий борг підприємств, що знаходяться у ня ринкового та державного регулювання. Формуванвідносинах прямого інвестування, на кінець І кварталу ня обмінних курсів на валютних ринках через механізм
2014 року становив 11,5 млрд дол. США (6,4% від ВВП). попиту та пропозиції зазвичай супроводжується різкиВажливе значення для національної економіки краї- ми коливаннями курсових співвідношень.
Для фінансування
Таблиця 1. Структура зовнішнього боргу України за 2004—2014 р., млн дол. США
зовнішніх операцій (виплати
по зовнішніх кредитах) необхідна іноземна валюта. А її
надходження можливе за рахунок експорту. Тому з метою оцінки величини заборгованості та можливості її
погашення розраховують:
— відношення боргу до
обсягів експорту (граничний
рівень 150%);
— відношення боргу до
ВВП (не більше 40%, але за
нормативом МВФ — 50%).
Відповідні показники наведено в таблиці 2.
У цілому зростання зовнішньої заборгованості країни негативно впливає на динаміку курсу національної
валюти.
Питання управління боргом повинно виноситись на
державний рівень, тому що
досягнення боргом певних
критичних меж є реальною
Джерело: побудовано за [8; 10].
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загрозою фінансовій безпеці держави, яка може проявлятись в обмеженні державного суверенітету. Вважається, що державний борг, який перевищує 50 % ВВП,
а витрати на його обслуговування — 30 % експорту, становить загрозу країні.
Ефективне управління боргом на всіх його етапах
дозволить уникнути кризових боргових ситуацій та перевантаження видаткової частини державного бюджету в розрізі витрат на обслуговування державного боргу, сприятиме забезпеченню стабілізації соціально-економічної ситуації та розвитку економіки України.
Загалом до 2007 року відношення державного боргу до ВВП постійно зменшувалося за рахунок підтримки його на відносно стабільному рівні, з одного боку, та
високих темпах економічного зростання — з іншого.
Однак, починаючи з 2008 року, сума державного боргу
та його відношення до ВВП зростає у зв'язку з розгортанням кризових явищ і, відповідно, зростанням потреб держави у державних запозиченнях, з одного боку, та у зв'язку з пригніченням економічної активності — з іншого [4].
Головними чинниками скорочення обсягів зовнішніх
зобов'язань України у І кварталі 2014 року стали планове погашення кредитів МВФ та зменшення обсягів
накопиченої кредиторської заборгованості реального
сектору (на 3,3 млрд дол. США). Відносно ВВП борг скоротився з 78,1% на початок року до 76,5% від ВВП.
При цьому в післякризові роки відношення державного боргу до ВВП на початок 2009 року складало близько 13,8 %. Відношення державного боргу до ВВП у кінці
2009 року складало близько 18,9 %, на кінець 2010 року
— близько 33% ВВП.
У 2013 році зовнішній борг відносно ВВП скоротився до 76,6% порівняно з 77,3% на початок року.
За розрахунками МВФ розмір зовнішнього боргу
України прогнозують на рівні 68% ВВП в 2014 році і 73%
в 2015 році. При цьому відповідно до матеріалів МВФ у
2016 році очікується зменшення держборгу з 73,4% ВВП
до 71,1% ВВП, в 2017 році — до 66,6% ВВП, в 2018 році
— до 59,3% ВВП, а в 2019 році — до 51,5% ВВП. За розрахунками МВФ, одночасно потреби у фінансуванні
знизяться з 23,1% ВВП в поточному році до 18% ВВП в
наступному і 11,7% ВВП в 2016 році, залишаючись у наступні три роки в межах 12,2—14% ВВП.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Аналізуючи результати дослідження, можна зробити висновки, що стан державного боргу України, який
виник у результаті заборгованості за позиками, наданими міжнародними організаціями економічного розвитку, характеризується тим, що сума заборгованості
постійно зростає. При цьому Україна, яка не в змозі
погасити заборгованість, натомість залучає нові позики, чим підвищує ризик досягнення боргом певних критичних меж, що стає є реальною загрозою фінансовій
безпеці держави, яка може проявлятись в обмеженні
державного суверенітету. Досить важливим є розуміння того, що політика постійних міжнародних запозичень
негативно впливає на довіру до національної валюти як
на внутрішніх, так і зовнішніх валютних ринках.
Література:
1. Барановський О. Антикризові заходи урядів і центральних банків зарубіжних країн / О. Барановський //
Вісник Національного банку України. — 2009. — С. 8—
19.
2. Богдан Т. Cучасні підходи до управління ризиками державного боргу / Т. Богдан // Вісник Національного банку України. — 2011. — №11. — С. 10—17.
3. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456VI // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — №
50—51. — Ст. 572 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

www.economy.in.ua

Таблиця 2. Зовнішній борг до обсягів експорту та ВВП
і динаміка обмінного курсу гривні щодо долара США
Роки
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Зовнішній
борг /експорт,
%
82,2
74,2
89,3
108,5
132,1
118,4
191,6
192,2
193,6

Зовнішній
борг/ВВП, %
47,5
47,2
45,9
50,6
56,0
55,9
88,7
77,3
78,1

Грн. за 100 дол.
США на кінець
періоду
533,17
530,91
502,20
502,53
505,05
776,82
797,65
799,10
799,30
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DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE

Стаття присвячена аналізу сутності та структури системи підприємництва в Україні. Підприємництво як відкрита соціально-економічна система являє собою сукупність суб'єктів господарювання, які діють
у національній економіці та систему взаємозв'язків між ними. В дослідженні розглянуто динаміку основних соціально-економічних показників розвитку системи підприємництва. В дослідженні запропоновано схему сучасної структури підприємницької системи України. Проаналізовано класифікації підприємництва залежно від приналежності до сфери підприємництва та від змісту економічної діяльності. Виявлено проблеми сучасної системи підприємництва та запропоновано напрями їх подолання. Істотним недоліком у розвитку сучасної системи підприємництва є структурна диспропорція між кількісним складом суб'єктів господарювання за видами бізнесу та їх внеском у ВВП, а також істотний перекіс у сферах
діяльності малого і середнього підприємництва в сторону торгівлі.
The article is devoted to the analyzes the nature and the structure of the business in Ukraine. Entrepreneurship
as an open socio-economic system is a set of entities that operate in the national economy and the system of
relationships between them. The article is highlights the dynamics of basic socio-economic indicators for the
development of entrepreneurship. In the research proposed a scheme of modern structure entrepreneurship system
of Ukraine. The article is devoted to the analyzed according to the classification of businesses belonging to the
field of business and economic activities of the content. The research is devoted to problems of the modern system
of entrepreneurship and directions to overcome them. A major shortcoming in the development of modern
entrepreneurship system is a structural imbalance between the quantitative composition of entities by type of
business and their contribution to the GDP, as well as a significant bias in the areas of small and medium
enterprises in the direction of trade.
Ключові слова: підприємництво, суб'єкти господарювання, малий бізнес, середній бізнес, корпоративний
бізнес.
Key words: entrepreneurship, economic entities, small business, medium enterprises, corporate business.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підприємницька діяльність є головною рушійною
силою економічного розвитку. Формування системи
підприємництва та динаміка головних економічних показників її розвитку відображає стан вітчизняної економіки в цілому. Саме тому дослідження сутності та
структури системи підприємництва є актуальним та необхідним для вдосконалення національних комплексних
програм з розвитку підприємництва.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемі розвитку системи підприємництва присвячені роботи вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме:
Афанасьєва Н., Бєлопольського М., Дмитриченко Л.,
Геєця В., Кизима М., Шульги В., Чухна А. та ін.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз сутності та структури системи підприємництва України та дослідження її динаміки.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток сучасної економіки ринкового типу тісно
пов'язаний із розвитком системи підприємництва як її
головної ланки.
У сучасній науковій літературі існує кілька підходів
до періодизації вітчизняного підприємництва. Узагальнюючи їх, можна виділити такі етапи розвитку сучасної системи підприємництва в Україні:
1. Підприємництво брежнєвської епохи (кінець 60х — 1987 рр.) — обмежений тіньовий приватний сектор,
балансуючий на межі легальної та нелегальної діяльності сектор альтернативної економічної діяльності.
2. Кооперативний етап (1987—1991 рр.) — Часткова
локалізація приватного підприємництва при часткових
реформах державного сектора в умовах перебудови.
Набувши чинності в червні 1988 р., Закон "Про кооперацію" фактично узаконив приватне підприємництво, хоча
поняття приватної власності все ще перебувало під забороною. Почала складатися двосекторна модель економіки, що сприяло перетіканню ресурсів з державного
сектору в кооперативи за вільними ринковими цінами.
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Рис. 1. Система підприємництва

3. Пострадянський етап розвитку системи підприємництва (починаючи із 1991 р). У цей час були зроблені
вирішальні кроки в напрямку повної легалізації приватного підприємництва з одночасними спробами радикальних реформ і масової приватизації державних
підприємств.
Згідно з чинним законодавством України підприємництво — це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та
юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти
підприємницької діяльності у порядку, встановленому
законодавством. З економічної точки зору підприємництво — це ініціативна, творча, самостійна економіч-

Рис. 2. Загальна кількість зареєстрованих суб'єктів
господарської діяльності
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на діяльність суб'єкта господарювання, здійснювана в
умовах постійного пошуку ефективних комбінацій ресурсів із усвідомленням економічних ризиків з метою
реалізації нових ідей, випуску нової продукції заради
досягнення економічних і соціальних результатів та
одержання прибутку.
Підприємництво як відкрита соціально-економічна
система являє собою сукупність суб'єктів господарювання, які діють у національній економіці та систему
взаємозв'язків між ними.
У рамках дослідження систему підприємництва розглядається у найширшому сенсі, тобто усю сукупність
господарюючих суб'єктів. Таким чином, об'єктами дослідження є вітчизняні підприємства — великі, середні,
малі, у тому числі й мікропідприємства не залежно від
організаційної форми та суб'єкти середнього, малого та мікропідприємництва як сукупність фізичних осіб-підприємців (рис. 1).
Група виникає з об'єднання акціонерних товариств, серед яких за різними рівнями ієрархії існують материнські та дочірні підприємства. Тобто
підприємство може бути як незалежним, так і у
складі групи підприємств.
Останніми роками набуває все більшого поширення утворення в Україні груп підприємств, які є
продуктом глобалізації та економічної інтеграції,
одним з проявів яких є рівень активності саме великого національного бізнесу та його просування
за межі країни. За загальносвітовою практикою
виділяють три типи груп підприємств:
— транснаціональна група підприємств, тобто
група з не менш як двома підприємствами, розташованими у різних країнах;
— група підприємств-резидентів, усі підприємства якої розташовані на одній національній території;
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— частина транснаціональної групи
6000000
підприємств, розташована на національній
території.
5000000
Підсумовуючи зазначене, можна сказати, що сьогодні в Україні підприємництво є
ринковою діяльністю, що здійснюється та4000000
кими його суб'єктами:
— фізична особа — підприємець;
3000000
— мале підприємство, у тому числі
мікропідприємництво;
2000000
— середнє підприємство;
— велике підприємство;
1000000
— група підприємств.
Це в цілому відповідає структурі суб'єктів
0
підприємництва у економічно розвинутих
2008
2009
2010
2011
2012
країнах, що дає право на порівняння показників його розвитку із показниками розвитку
Кількість зареєстрованих юридичних осіб
цих країн, аналізу отриманих даних і підготовКількість юридичних осіб, діяльність яких не припинено
ки пропозицій для подальшого вдосконаленКількість зареєстрованих фізичних осіб – підприємців
ня розвитку цієї сфери економіки України.
Кількість фізичних осіб – підприємців, діяльність яких не припинено
В умовах системної перебудови національної економіки підприємницький сектор Рис. 3. Загальна кількість діючих суб'єктів господарської діяльності
виконує свою провідну роль і виступає гаТобто у динаміці система підприємництва не харакрантом стабільності економіки та підвищення рівня
життя її громадян. Реальний стан цього сектора підтвер- теризується суттєвими структурними та кількісними
джують статистичні дані та стійка тенденція розвитку. змінами.
Розвиток системи підприємництва можливо проанаДинаміка загальних темпів приросту суб'єктів
підприємництва країни свідчить про те, що починаючи лізувати за результатами динаміки декількох кількісних
з 1991 року, цей сектор економіки кількісно виріс май- критеріїв.
По-перше, треба розглянути структуру підприємже у 12 разів [1].
Сучасний стан економіки ринків, що формуються, ництва, співвідношення кількості підприємств та фізичпотребує не лише кількісного, а й якісного зростання них осіб суб'єктів господарювання. За даними державної служби статистики у 2012 році в Україні налічувапідприємницького сектору.
Згідно із даними Єдиного державного реєстру лось 1 235 192 ФОП [4] (рис. 4).
Підприємницьке середовище відіграє важливу роль
підприємств та організацій України [2] станом на
01.10.2014 було зареєстровано 1 320 954 суб'єктів гос- не лише в розвитку економіки країни, а також у виріподарської діяльності, з них: 1 267 875 юридичних осіб шенні багатьох соціальних проблем, насамперед має забезпечувати зайнятість населення; насичувати ринок
та 53 079 суб'єкта без статусу юридичної особи.
Загальна динаміка кількості зареєстрованих суб'єк- необхідними товарами та послугами, створювати здотів господарювання, за період 2008—2012 років харак- рову конкуренцію, що сприятливо впливає на розвиток
економіки та забезпечує стабільність держави в цілотеризується сталим зростанням (рис. 2).
Проте, за даними Державної служби України з пи- му.
Станом на 01.01.2012 року загальна кількість
тань регуляторної політики та розвитку підприємництва, загальна кількість діючих суб'єктів господарської суб'єктів малого підприємництва на 10 тис. осіб наявдіяльності за останні п'ять років залишається майже не- ного населення України становить 360 одиниць, що на
змінною. Станом на 01.01.2013, їх кількість становить 4 22,41 % менше ніж за звітний період минулого року. Заз046 270 одиниць, що на 0,02 % більше ніж за відповідний начений показник зменшився у порівнянні з аналогічним показником 2011 року у зв'язку із зменшенням
період 2011 року [3] (рис 3).
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Рис. 4. Кількість суб'єктів господарювання в Україні у 2010—2012 роках
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Обсяг реалізованої продукції, у відсотках
39,7%

39,5%

0,3%

4,8%

5,1%

0,4%

10,3%

мікропідприємства

середнє підприємництво

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства без мікро

мале підприємництво без мікро

мікропідприємництво

Рис. 5. Питома вага підприємств у обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) за 2012 р.

кількості фізичних осіб-підприємців з 394 одиниць до
290 одиниць у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення України. Показник кількості малих підприємств
протягом 2010—2012 років майже залишався незмінним
— 70 одиниць у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення України. При цьому, у 2009 році цей показник
становив 82 одиниці [4].
За розмірами бізнесу в Україні встановилися загальноєвропейські пропорції співвідношення. Але за часткою у ВВП сектор малого та середнього підприємництва ще не досяг середнього рівня розвинених країн, де
ця частка дорівнює 50—60 відсотків проти 10—15
відсотків в Україні.

За даними Державної служби статистики України
за 2012 рік загальний обсяг реалізованої продукції
(робіт, послуг) суб'єктами господарювання за видами
економічної діяльності склав 4 459 818,8 млн грн. [4].
Частка продукції реалізованої підприємствами у %
до загального обсягу реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг) станом на 01.01.2013 становила — 94,2 %.
З них 54,8 % — це частка середніх та малих підприємств.
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг) суб'єктами господарської діяльності — фізичними особами-підприємцями становила 5,8% [4] (рис. 5).
У розподілі за видами економічної діяльності пріоритетними сферами діяльності суб'єктів малого і серед-
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Рис. 6. Види підприємництва за змістом економічної діяльності
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нього підприємництва залишаються торгівля та сфера
послуг, питома вага яких від загального обсягу реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) сумарно становить 64 %. Значно меншими є показники промисловості (9,7 %); сільського господарства (8,8 %), будівництва (7 %).
Залежно від змісту економічної діяльності підприємництво розділяють на чотири види: виробниче; комерційне; фінансове, консультаційне. На рисунку 6 представлена схема цих видів підприємницької діяльності (на
основі [5, с. 20]).
Ці види підприємництва взаємозалежні між собою
й взаємно доповнюють один одного. Виробниче підприємництво містить у собі діяльність по виробництву продукції, проведення робіт, надання послуг та інше, що
підлягають реалізації споживачам за допомогою посередників — агентів, брокерів і інших, або власними чинностями.
Комерційне підприємництво характеризується тим,
що його сутність становлять товарно-грошові відносини й торгово-обмінні операції. У цьому виді підприємництва також має місце перепродаж товарів і послуг.
Відмітною рисою комерційного підприємництва від виробничого є те, що в комерційному підприємництві
відсутня необхідність забезпечення виробничими ресурсами, тому що немає самого виробництва продукції, а
тільки вирішується завдання вибору — який товар необхідно купити й у якому районі необхідно його реалізувати.
Фінансове підприємництво до деякої міри є різновидом комерційного підприємництва, об'єктом купівліпродажу якого виступає специфічний товар у вигляді
грошей, валюти, різних цінних паперів (акцій, облігацій,
векселів та інше), які слугують основним об'єктом товарно-грошових відносин, перетворюючи їх у грошовогрошові, валютно-грошові [5, с. 21].
Консультативне підприємництво пов'язане із наданням послуг у сфері адміністрування, маркетингу,
інформаційних технологій, управління фінансами та
кадрами.
В умовах системної перебудови економіки України
у напрямі її адаптації до ринкових відносин, в яких має
домінувати соціальна орієнтація, об'єктивно необхідним
є створення трансформаційних механізмів, які б стимулювали суб'єктів господарювання нарощувати обсяги та
підвищувати ефективність виробництва, оновлювати
виробничу матеріально-технічну базу. Але реалії формування підприємницького ресурсу в українській економіці свідчать, що цей процес натрапляє на ряд істотних перешкод: по-перше, реформи, що проводяться, не
завжди відповідають рівневі розвитку підприємництва;
по-друге, унаслідок домінування умов трансформаційних процесів в економіці відбувається надмірне
збільшення невизначеності підприємницької діяльності;
по-третє, недосконалість інституційного середовища
підприємництва призводить до негативного обмеження свободи підприємницької діяльності. Всі ці перешкоди стосуються як загального підприємницького середовища, так і, особливо, його невід'ємної складової — сектора малого підприємництва.
Розвиток вітчизняної системи підприємництва
свідчить про низку негативних явищ, які не вдалося подолати за всі роки його розбудови. Сучасні дані динаміки економічних показників підприємницького сектору економіки характеризується низьким рівнем процесів капіталізації, інвестування, інформатизації та
інновційних технологій, які відбуваються як в сегменті
малого, так і загального підприємницького середовища [1].
Українська система підприємництва не досягає рівня
розвинених країн у сферах матеріально-технічного,
фінансового, інвестиційного та інноваційного забезпечення активізації підприємницької діяльності у всіх секторах економіки, та особливо у секторі малого бізнесу.
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Для грунтовного подолання всіх накопичених негативних явищ у підприємницькій системі України необхідно забезпечити цілісну комплексну підтримку цільових локомотивних галузей економіки в збалансованій
системі всіх сфер підприємництва. Це забезпечить досягнення економічних показників розвинених країн та
ефективне використання конкурентних переваг представників вітчизняної економіки у глобальному економічному просторі.
ВИСНОВКИ
Дослідження сучасної системи підприємництва дає
змогу виявити головні напрямки створення моделі мотивації підприємницької діяльності. Мотивація підприємництва повинна базуватися на інструментах мотивації
малого, середнього та великого підприємництва до
ефективного розвитку та продуктивної взаємодії в рамках національних стратегічних пріоритетів. Необхідно
забезпечити зростання вкладу малого і середнього
підприємництва у формування ВВП і комплексно активізувати діяльність виробничого та інноваційного
підприємництва як найбільш перспективного напряму
розвитку господарської діяльності.
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FORMATION OF THE MECHANISM OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH
INNOVATIVE PARAMETRIC MODELING

У представленій статті проведено аналіз соціально-економічних параметрів діяльності машинобудівних підприємств у контексті формування соціально-економічного механізму забезпечення інноваційного розвитку на основі параметричного моделювання. Представлено алгоритм моделювання соціальноекономічного механізму інноваційного розвитку. З урахуванням соціальної та економічної підсистеми
забезпечення інноваційного розвитку визначено перелік економічних, соціальних та інноваційних показників, які значною мірою впливають на формування соціально-економічного механізму інноваційного розвитку, а саме: обсяг нової техніки, якість трудових відносин та практика по відношенню до постачальників та інших ділових партнерів. Наведено результати економіко-математичного моделювання соціально-економічного механізму забезпечення інноваційного розвитку, що дозволило визначити проблемні ділянки інноваційного розвитку підприємства розвитку машинобудівних підприємств та сформувати пропозиції щодо можливостей його забезпечення.
In the present article the analysis of socio-economic parameters of the machine-building enterprises in the
context of socio-economic mechanism of providing innovative development based on parametric modeling. The
algorithm of modeling socio-economic mechanism of innovation development. Given the social and economic
development of innovative software subsystem contains a list of economic, social and innovation indicators,
which greatly affect the formation of social and economic development of innovative mechanisms, namely the
amount of new technology, the quality of labor relations and practices in relation to suppliers and other business
partners. The results of economic-mathematical modeling of social and economic development of innovative
software mechanism that allowed to identify problem areas of innovative development of enterprise engineering
companies and generate proposals on how to achieve it.
Ключові слова: соціально-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку, моделювання, соціально-економічні параметри, соціальний капітал.
Key words: socio-economic mechanism providing innovative development, modeling, socio-economic
characteristics, social capital.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Умови виро бничо-г осподарської діяльності
підприємств машинобудівного комплексу при нестійких економічних, політичних, соціальних відносинах сучасного періоду передбачають активний пошук
підприємствами вільних ніш на ринку машинобудівної
продукції. Це зумовлює необхідність формування
ефективного соціального-економічного механізму
інноваційного розвитку, основним ресурсом якого є
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соціальний капітал інноваційної діяльності. Досліджуючи особливості соціально-економічного механізму
забезпечення інноваційного розвитку, ми визначили,
що на нього впливають різноманітні чинники, які характеризують інтенсивність та активізацію інноваційних процесів, результативність інноваційних завдань
суб'єктів господарювання. Тому актуальним є проведення економічно-математичного моделювання впливу соціально-економічний параметрів на результативність здійснення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств.
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1. Визначення і відбір параметрів, що впливають на СЕМЗІР
2. Збір та оцінка вихідної інформації (перевірка)
2.1. Перевірка на достовірність та однорідність
вихідної інформації

2.2. Перевірка на
відповідність закону
нормального розподілу

Коефіцієнт варіації υ (<10% - однорідна, 10-20% середня однорідність, 20-33% - суттєва неоднорідність,
>33% - неоднорідна)
Асиметрія Аs (<0 – переважають значення більше
середнього, >0 - переважають значення менше
середнього, =0 - симетрична)
Ексцес Е (<0 – дані не згруповані, >0 – дані згруповані
навколо середньоарифметичного значення, = 0 –
нормальний розподіл)

3. Дослідження характеру зв’язку і отримання матриці парних коефіцієнтів кореляції Ry,x
4. Визначення тісноти зв’язку між результуючим та факторними показниками і
виключення слабо впливаючих факторів (Ry,x < 0,3) і перерахунок матриці парних
коефіцієнтів кореляції
5. Аналіз матриці парних коефіцієнтів кореляції на мультиколінеарність
6. Відбір факторних показників для включення до моделі (суттєвих та не
мультиколінеарних). Побудова рівняння регресії
7. Статистична оцінка результатів кореляційно-регресійного аналізу
7.1.t-критерій
Стьюдента (tрозр>tкр –
коефіцієнти значимі,
інакше – не значимі)

7.2. F-критерій Фішера
(Fрозр>Fкр – коефіцієнти
значимі, інакше – не
значимі)

7.3. Середня помилка
апроксимації (ε>εтеор)

7.4. Коефіцієнти
множинної
кореляції

8. Економічна інтерпретація коефіцієнтів рівняння регресії
9. Використання рівняння регресії для визначення соціального капіталу як важливого
ресурсу інноваційного розвитку машинобудівного підприємства
Рис. 1. Алгоритм формування соціально-економічного механізму забезпечення інноваційного розвитку на основі
параметричного моделювання

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
Дослідженню інноваційної проблематики присвячено значну кількість наукових робіт вітчизняних вченихекономістів, серед яких слід відзначити: О. Амошу,
В. Гейця, А. Дунську, Л. Федулову [1; 2; 3; 4] та інших.
Серед зарубіжних дослідників, які внесли значний вклад
у розвиток інноваційної теорії, варто відзначити П. Друкера, Н. Кондратьєва, Г. Менша, Д. Сахала, Б. Санто,
М. Портера, Б. Твіcса, Р. Форстера, М. Хучека, Й. Шумпетера.
Поряд із цим, активно проводяться дослідження з
приводу визначення параметрів інноваційного розвитку, вивчення їх впливу, раціональної комбінації для
ефективного функціонування машинобудівних підприємств і збільшення синергетичного ефекту їхньої комплексної взаємодії на підприємствах. Так, у науковій
роботі Харіва П. С. здійснено спробу оцінити вплив чинників активізації інноваційної діяльності підприємства
на ефективність виробництва з використанням прямої
залежності між результативним та одним факторним
показником [5]. Ілляшенко С. М. у своїй праці [6] досліджує проблему оцінювання впливу складових інноваційного потенціалу на інноваційну діяльність промис-
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лових підприємств. При цьому автор проводить оцінку
впливу кожної окремо взятої складової інноваційного
потенціалу на результативний показник.
Однак, незважаючи на досить грунтовні й різнопланові дослідження інноваційного розвитку, відсутні
наукові роботи, присвячені питанням формування ефективного соціально-економічного механізму забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств на
основі параметричного моделювання.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою нашого дослідження є формування соціально-економічного механізму забезпечення інноваційного розвитку на основі параметричного моделювання.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Відомо, що лише теоретичний аналіз не дозволяє
нам у повній мірі встановити зв'язок між параметрами
та визначити ступінь впливу на результуючий показник. З метою вирішення цієї проблеми нами було проведено кореляційно-регресійний аналіз та застосовано
факторний аналіз для визначення найвпливовіших факторів. У результаті обчислень отримано модель, що
кількісно описує зв'язок між результуючим парамет-
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Таблиця 1. Сукупність параметрів формування соціально-економічного механізму забезпечення інноваційного
розвитку машинобудівного підприємства

ром та релевантними факторами. Методика проведення множинного регресійного аналізу включає декілька етапів (рис. 1).
До основних елементів, що визначають соціальноекономічний механізм забезпечення інноваційного розвитку (СЕМЗІР) ми відносимо соціальну та економічну
підсистеми підприємства. Параметрів, які впливають на
діяльність підприємств, дуже багато. Крім того, вони
можуть змінюватися під впливом змін у галузі. Важливе значення для підприємства має визначення ключових
факторів розвитку. Проведені нами дослідження показали, що соціально-економічні параметри мають важливе значення для забезпечення ефективного функціонування машинобудівними підприємствами в перспективі. Тому спробуємо визначити їх вплив на можливості
здійснення інноваційної діяльності машинобудівних
підприємств. Аналізуючи кількісні та якісні показники
розвитку машинобудівних підприємств у динаміці, перед нами постало завдання провести попередню обробку кількісних та якісних параметрів розвитку компаній
з використанням кореляційного методу, щоб відокремити функціональні дані від статистичних.
Регресійне моделювання дозволяє описати об'єктивно існуючі між явищами кореляційні зв'язки. За своїм
характером такі зв'язки надзвичайно складні та різноманітні. Простежити їх і встановити точний функціональний вид практично неможливо. Тому при виборі
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типу функції йдеться лише про апроксимацію відносно
простими залежностями більш складних за своєю природою взаємозв'язків. На практиці перевагу надають
рівнянням, які є лінійними. Такий підхід містить у собі
певну умовність, оскільки передбачає однаковий характер зв'язку з усіма факторами.
Проте використання надто складних функцій неминуче веде до збільшення кількості параметрів, а отже,
зменшує точність вимірювання та ускладнює інтерпретацію результатів. Тому для аналізування використаємо лінійну залежність типу:
(1),
Yi = b0 + b1 . X1t + b2 . X2t + ... + bm . Xmt
де Yt — досліджуваний процес; X1t, X2t,... Xmt — пояснюючі параметри у період часу t (в загальному випадку їх кількість дорівнює m, причому m — довільне натуральне число, у тому числі і 1, коли фактор тільки один);
b0, b1,... bm — коефіцієнти, які треба розрахувати для
встановлення залежності. У нашому випадку досліджуваним процесом Yt буде результат дії СЕМЗІР,
тобто, обсяг реалізованої інноваційної продукції машинобудівним підприємством. Сукупність параметрів, які
певною мірою мають вплив на результативність інноваційної діяльності машинобудівних підприємств, поділено на три групи: параметри загального економічного
стану підприємства, параметри соціального стану
підприємства та параметри інноваційної діяльності
підприємства представлено у таблиці 1.
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Таблиця 2. Кореляційна матриця впливу соціально-економічних параметрів
на обсяги реалізації інноваційної продукції ПАТ "НКМЗ"
Хе1
Хе2
Хе1
1
Хе2 0,981
1
Хе4 -0,852 -0,8901
Хе5 0,961 0,9708
Хе6 0,402 0,3989
Хе7 0,949 0,971
Хс1 0,502 0,5692
Хс2 0,944 0,9628
Хс3 -0,934 -0,940
Хс4 0,936 0,9498
Хс5 0,932 0,9547
Хс7 0,948 0,9727
Хс8 0,934 0,9666
Хс9 0,816 0,8003
У 0,8304 0,8534

Хе4

1
-0,93868
-0,34991
-0,90368
-0,62806
-0,95460
0,8696
-0,93530
-0,92416
-0,9417
-0,9481
-0,8940
-0,62958

Хе5

Хе6

Хе7

Хс1

Хс2

1
0,3433
0,9761
0,590
0,9894
-0,952
0,9470
0,9554
0,9878
0,9771
0,8712
0,7437

1
0,4817
0,5352
0,3235
-0,285
0,3194
0,5433
0,3484
0,4490
0,1600
0,5665

1
0,6842
0,9667
-0,937
0,9152
0,9703
0,9657
0,9890
0,7814
0,8327

1
0,5987
-0,5017
0,5390
0,5908
0,5820
0,6726
0,4103
0,5055

1
-0,9380
0,9558
0,9549
0,9836
0,9805
0,8959
0,7553

Кореляційний аналіз створює інформацію про характер і ступінь виразу зв'язку (коефіцієнт кореляції),
який використовується для відбору істотних чинників,
а також для планування ефективної послідовності розрахунку параметрів регресійних рівнянь. При одному
чиннику обчислюють коефіцієнт кореляції, а за наявності декількох чинників будують кореляційну матрицю, з якої з'ясовують два види зв'язків: (1) зв'язки залежної змінної з незалежними, (2) зв'язки між самими
незалежними змінними.
У загальному випадку проведення кореляційнорегресійного аналізу — це тривалий і трудомісткий
процес, оскільки крім визначення коефіцієнтів рівняння b0, b1, b2,...,bm , обов'язковим етапом є проведення
низки перевірок результатів на адекватність та статистичну надійність. Для пришвидшення роботи та підвищення достовірності отриманих результатів використано "Пакет аналізу", який є стандартним додатком
Microsoft Excel. Дане програмне забезпечення дозволяє при заданому рівні надійності отримання результатів визначити коефіцієнти регресії (детермінації, кореляції), стандартну похибку обчислення, середньоквадратичні відхилення, стандартні похибки для коефіцієнтів рівняння, результати дисперсійного аналізу [7, с. 160—164; 8].
На першому етапі ми проаналізували ступінь впливу кожного окремо взятого параметру на результат
інноваційного розвитку машинобудівних підприємств.
Використовуючи кореляційний аналіз до оцінювання
взаємовпливу соціально-економічний параметрів,
представимо вибірку показників, що характеризують
загальний економічний стан машинобудівного підприємства у вигляді x еi, i=1,…,n; вибірку показників, що
характеризують рівень соціального розвитку машинобудівного підприємства — у вигляді хсj , j=1,…,m, та вибірку показників інноваційної діяльності підприємства
х іg, g=1,…,p, за певний рік роботи підприємства. Дані
вибираються із звітів підприємства і тому мають певну
множину функціональних зв'язків, які необхідно відокремлювати від статистичних розрахунків. Якщо цього
не робити, то окремі коефіцієнти в матриці парних кореляцій будуть лінійно залежними і визначник такої
матриці буде дорівнювати нулю, що обумовлюватиме

Хс3

Хс4

1
-0,8837
-0,9027
-0,9547
-0,9408
-0,8101
-0,771

Хс5

Хе7

Хс8

Хс9

1
0,9086
1
0,9433
0,9361 0,9769 0,9759
1
0,8459 0,8125 0,8592 0,8221
1
0,7207 0,8303 0,7687 0,8128 0,5134

У

1

мультиколінеарність у розрахунках і неможливим стане визначення обернених матриць при аналізі змінних.
Реальна відбраківка вхідних даних виконується за
рівнем показника парної кореляції за модулем
R x,y>=0,7.
Коефіцієнт кореляції не має розмірності, тому, його
можна співставляти для величин різних порядків. Він
вимірюється у діапазоні від -1 до +1, що свідчить про
наявність прямого та оберненого лінійного зв'язку. Вважається, що зв'язок достатньо сильний, якщо коефіцієнт за абсолютною величиною перевищує 0,7, а
слабким, якщо він менше 0,3. Відповідно до даних, отриманих з кореляційної матриці, нами визначено показники, які мають суттєвий, помітний та низький впливи
на результативний показник.
Після побудови першої кореляційної матриці та
відсіювання функціонально залежних даних, будуємо ще одну матрицю на основі показників, що мають помітний і високий вплив на результуючий показник для більшої наочності. У таблиці 2 представлено другу розрахункову матрицю на прикладі ПАТ
"НКМЗ".
Далі проводимо оцінювання за результатами розрахунків коефіцієнтів кореляції та детермінації. Існують різні аналітичні прийоми визначення коефіцієнту R.
Ми будемо використовувати таку формулу:
(2),
де Sx, Sy — середньоквадратичне відхилення відповідно кожного масиву чисел, що розглядається; xi ys —
— їх середні вепоточні значення обох сукупностей;
личини, п — кількість вимірювань (елементів у кожній
сукупності) [8]. На основі нижченаведених даних можна стверджувати, що найбільш тісний зв'язок існує між
обсягом реалізованої інноваційної продукції та обсягом нової техніки, якості трудових відносин та практики по відношенню до постачальників та інших ділових
партнерів (табл. 3).
Формування моделі інноваційного розвитку машинобудівних підприємств базується на наявності тісного
причинно-наслідкового зв'язку між вкладенням

Таблиця 3. Результати аналізування ступеня впливу найбільш вагомих
параметрів на досліджуваний процес
Фактор – результат
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Коефіцієнт кореляції

Коефіцієнт детермінації

Xе2 – Y
Xе7 – Y

R=0,8534
R=0,8327

R2=0,7283
R2=0,6934

Xс5 – Y

R=0,8303

R2=0,6894

Xс8 – Y

R=0,8128

R2=0,6606
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підприємства в соціальну сферу (якості трудових відносин) і створенням нових видів продукції, що доведене
світовою практикою господарювання.
Оптимальні математичні залежності між факторними та результативним показниками встановлено з
дотриманням наступних вимог. Обрано 95 % рівень
надійності отримання достовірних результатів. Статистичну адекватність рівнянь визначено за максимальною щільністю зв'язку між факторами та досліджуваним процесом. Показниками щільності зв'язку обрано коефіцієнт лінійної кореляції R та коефіцієнт детермінації R 2. Оцінка статистичної надійності рівняння в цілому проведена за F-критерієм
Фішера, за допомогою порогової величини "Значимість F". Аналіз кожного окремого коефіцієнта
рівняння на статистичну надійність проведено за
допомогою t-критерію Стьюдента, за значенням величини "Р-значення". Оптимальною вважається математична залежність, яка забезпечує максимально
наближені до одиниці значення R та R 2 та мінімальні
показники величин "Значимість F" і "Р-значення".
Вибір оптимальної математичної залежності проведено у два етапи.
На основі аналізу різних варіантів впливу комбінації факторних показників на результативний, нами
було встановлено, що у цьому випадку оптимальна
математична залежність буде враховувати витрати на
оплату праці, обсяг нової техніки та якість трудових відносин. Рівняння цієї залежності матиме вигляд:
Y=
(2).
При аналізуванні отриманої регресійної моделі
важливо, в яких одиницях були виражені дані про
фактори та досліджуваний процес. У нашому випадку обсяг реалізованої інноваційної продукції та
значення факторних показників вимірювалися у
різних одиницях. Тоді результати треба інтерпретувати так:
— при незмінності інших факторів зростання витрат
на оплату праці, приведе в середньому до зростання
обсягів реалізації інноваційного продукції на 1,8 тис.
грн.;
— при незмінності інших факторів, зростання нової
техніки підприємства приведе в середньому до зростання обсягів реалізації інноваційного продукції на 3,12 %.
Статистичну адекватність отриманої моделі визначено за допомогою коефіцієнтів парної лінійної кореляції та детермінації, відповідно, (0,999 і 0,999). Порівнюючи значення цих двох коефіцієнтів для аналізування моделі, треба зазначити, що більше уваги традиційно віддають коефіцієнту детермінації. Якщо R2≈0,999,
то це означає, що на 99,9 % зміни факторів пояснюють
зміни досліджуваного процесу.
У той же час виявлена і зворотна залежність — зниження динаміки і збільшення рівня диференціації доходу на 1 працівника (кількісний показник якості життя)
та зниження рівня розвитку довіри серед працівників
(якісний показник соціального стану підприємства) до
певних меж призводить до зниження темпів інноваційної діяльності.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Проведений кореляційно-регресійний аналіз впливу факторів на інноваційний розвиток машинобудівних
підприємств підтвердив, що існує тісний математичний
зв'язок між результатом інноваційного розвитку (обсягом реалізованої інноваційної машинобудівної продукції) та економічними, соціальними факторами. Базуючись на цих взаємозв'язках, необхідно змінити пріоритети параметрів соціальної сфери з параметрів соціального захисту на параметри соціального розвитку.
Тому предметом наших подальших досліджень буде
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формування соціально-економічного механізму інноваційного розвитку, основним елементом якого є соціальний капітал.
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PERFORMANCE EVALUATION OF INNOVATIVE RISK

На основі проведених досліджень у статті охарактеризовано процес аналізу ризиків, обгрунтовано
застосування системи показників якісної та кількісної оцінки ризиків при здійсненні інноваційної діяльності, розглянуто особливості загальної оцінки інноваційного ризику.
In the article the process of risk analysis is describes. The use of qualitative and quantitative indicators of
risk assessment in the implementation of innovation activities are proved. The features of overall assessment of
innovative risk is considered.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Проблема ризику і доходу в сучасних умовах є однією з
ключових в інноваційній діяльності, оскільки питання про
ризик не відокремлюється від господарського механізму та
різних факторів.
Інноваційний ризик як об'єкт дослідження має ряд особливостей, головна з яких обумовлена значною віддаленістю
результатів реалізації інновацій, що вкрай ускладнює їх
оцінку. Тому, для ефективного управління інноваційними
ризиками виникає потреба застосування системи оціночних
показників, за допомогою яких можна визначити основні
компоненти ризику — найбільш точно спрогнозувати
ймовірність настання негативних подій, визначити рівень їх
впливу з врахуванням фактору часу та можливу величину
збитків.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням аналізу та оцінки інноваційних ризиків
присвячено значна кількість теоретичних та практичних
наукових досліджень, що висвітлюються у працях зарубіжних та вітчизняних вчених Ю.В. Вертакової, Л.І. Донця,
С.М. Ілляшенка, А.Б. Кондрашихіна, Н.І. Машиної,
А.Г. Оленця, В.І. Покотилової, Р.А. Фатхудінова, О.І. Ястремського та ін.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою дослідження є теоретичне обгрунтування застосування системи основних показників якісної та
кількісної оцінки ризиків при здійснені інноваційної діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Особливістю при впровадженні інновацій є те, що між
рівнем ризику та прибутком існує такий взаємозв'язок, при
якому високий рівень ризику може бути компенсований
значним рівнем прибутку. Дане співвідношення приваблює
суб'єктів господарювання здійснювати інноваційну діяльність, яка за своєю природою має високий ступінь ризикованості. Проте рівень ризику має бути виправданий або допустимий. Саме оцінювання дає змогу визначити, які ризи-
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ки та якою мірою можуть прийняти на себе суб'єкт господарювання, а також чи виправдовує очікуваний прибуток
відповідний ризик. Тобто обгрунтованим ризик може вважатися після проведення його кількісної та якісної оцінки
та визначення оптимальних шляхів впливу на нього. На основі одержаних результатів оцінки інноваційних ризиків,
суб'єкти господарювання мають можливість виявляти
групи проблем при впровадженні розробок, контролювати
реалізацію інноваційних процесів, приймати рішення щодо
вибору стратегічних альтернатив для успішного впровадження інноваційних розробок.
В основі ризику лежить визначення залежності між певними розмірами втрат та ймовірністю їх виникнення при
здійснення інноваційної діяльності. Тобто інноваційний
ризик являє собою можливість (загрозу) втрати господарюючим суб'єктом частини своїх ресурсів, недоотримання
доходів чи виникнення додаткових витрат у результаті
здійснення виробничо-збутової і фінансової діяльності, яка
спирається на нові технології, нові продукти, нові способи
їхньої реалізації, нові методи управління тощо [10, с. 243].
При проведенні аналізу ризиків інноваційної діяльності
виконують наступні дослідження: визначають критерії й
межі ризиків; формують систему показників ризиків і порядку їх контролю; встановлюють фактори ризику й механізм їх впливу на інноваційну діяльність; визначають перелік можливих ризикових ситуацій; моделюють динаміку
ризикових ситуацій у просторі й у часі; оцінюють можливість і наслідки виникнення ризикових ситуацій до й після
вживання заходів щодо керування ризиками; виявляють
ефективні (оптимальні) заходи щодо управління ризиками
інноваційної діяльності; розробляють план управління ризиками інноваційної діяльності [12, с. 89].
Оцінка ризику містить у собі дві основні складові [4]:
1) розкладання явища на окремі елементи і кількісне
оцінювання кожного з них;
2) синтез отриманих результатів та інтегральну оцінку.
Показником якісної оцінки інноваційного ризику, як
правило, є рейтинг, що являє собою числовий або порядковий показник, який відображає важливість або значимість
певного явища чи об'єкту. Найпоширенішою формою рейтингової оцінки є ранкінг (ranking) — ранжування, яке по-
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лягає у розподілі факторів, що оцінюються, у певному порядку, як правило, зростання чи спадання, в залежності від
ступеня значимості (важливості), а потім розраховується середнє арифметичне місце кожного об'єкту і у відповідності
з цим значенням складається остаточний упорядкований
список. На основі ранжування виключають всі другорядні
й випадкові дані, що не впливають не результати проведеного дослідження. Результати ранжування перевіряються
за допомогою коефіцієнта конкордації (узгодженості).
Ранжування з використанням балів по різних факторах
заснований на тому, що об'єкти оцінки розкладаються на
фактори або ключові елементи. Передбачається, що кожен
елемент підлягає оцінці та має різний ступінь впливу. За допомогою каліброваних шкал, кожному елементу приписується якийсь бал по кожному фактору, у відповідності з
тим, в якій мірі він присутній. Бали за окремими факторами
потім складаються разом і мають загальне значення, яке
являє собою певну важливість (значущість). Ранжування на
основі бальної оцінки поєднує в собі переваги безпосереднього ранжування і рангової кореляції.
Більш складним методом ранжування є попарне порівняння, яке являє собою зіставлення по черзі кожних два
об'єкта, що оцінюються, та визначення кращого з них, а
потім визначання середнього. Застосування такого способу ускладнюється тим, що експертам доводиться аналізувати велику кількість пар, при цьому визначене середнє
може привести до певного протиріччя. Окрім того, більша
кількість факторів за якими здійснюється оцінка не гарантує більшу точність результатів, оскільки виникає
ймовірність накладення або дублювання.
Для того, щоб знизити суб'єктивний вплив експертів на
результати оцінки, поряд з оціночними показниками в рейтинг включаються об'єктивні характеристики, що реально
піддаються виміру й зіставленню без участі експертів. Рейтинг у цій формі одержав назву скоринга (scoring), який є
оцінюванням на основі системи показників і бальної оцінки. Використання результатів рейтингу значно спрощує аналітичну роботу з управління ризиками.
Кількісна оцінка інноваційного ризику здійснюється із
застосуванням математичного інструментарію — математичної статистики та теорії ймовірності:
— показники математичної статистики використовується для оцінки найбільш ймовірних параметрів інноваційного процесу та його результатів, які мають аналоги;
— апарат теорії ймовірності дозволяє моделювати інноваційний процес, що реалізується в умовах нестабільності
або при впровадженні інновацій, що не мають аналогів, з
більшою точністю, а отже, і більш точно визначати заходи
по управлінню ризиками.
Для формалізованого представлення ризику в інноваційній діяльності необхідно виходити з наступного [1, с.
152]:
— існують об'єктивні закономірності, що визначають хід
і результат інноваційної діяльності: прояви цих закономірностей підтверджуються статистичними спостереженнями за інноваційною діяльністю, однак хід реалізації кожної
конкретної інновації та її результат непередбачувані;
— статистика інноваційних процесів підпорядковується загальним правилам математичної статистики;
— найважливішими характеристиками ризику є ймовірність виникнення несприятливої ситуації в процесі інноваційної діяльності та кількісна оцінка цієї "несприятливості";
— для кількісної оцінки ризику інноваційної діяльності
застосовується методологічний апарат теорії корисності,
що дозволяє враховувати не тільки економічні, але і всі інші
аспекти інноваційної діяльності, а також дає можливість застосовувати комплексну оцінку за кількома аспектами процесів реалізації нововведень.
Головними інструментами методів математичної статистики при оцінці інноваційного ризику є:
1) ймовірність появи випадкової величини (Рі), тобто
появи фактора ризику;
2) математичне очікування (М) або середнє значення
( Х ) досліджуваної випадкової величини;
3) дисперсія випадкової величини (D);
4) стандартне (середньоквадратичне відхилення (σ);
5) коефіцієнт варіації (v);
6) розподіл ймовірності досліджуваної випадкової величини.
Для інноваційних ризиків перш за все визначається
середнє очікуване значення, що являє собою значення ве-
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личини події, яка пов'язана із невизначеністю [2, с. 65]:
п

М = Х = ∑ Х і Рі

(1),

і =1

де М — математичне очікування;
Х — середнє значення досліджуваної випадкової величини;
Хі — значення випадкової величини;
Рі — ймовірність появи випадкової величини;
n — число можливих результатів.
Дисперсія випадкової величини — це середньозважене із квадратів реальних значень випадкової величини та їх
математичного очікування [6, с. 75]:
п

D( X ) = ∑ Рі ( Х і − Х ) 2

(2),
і =1
де D(Х) — дисперсія випадкової величини;
Середньоквадратичне відхилення як і дисперсія характеризує відхилення випадкової величини від математичного очікування:
(3),
σ = D( X )
де σ — середньоквадратичне відхилення.
Коефіцієнт варіації є відносною величиною та показує
міру відхилення отриманих значень [9, с. 63]:
ν=

σ

(4),

М

де v — коефіцієнт варіації;
М — математичне очікування.
Розподіл ймовірності досліджуваної випадкової величини здійснюється за законами математичного розподілу і
відображає певні задані умови інноваційної діяльності та
поведінку суб'єктів, — як правило, використовується при
математичному моделюванні ризику.
Загальна оцінка ризику інновації повинна враховувати
такі правила [1]:
1) правило поглинання ризиків: якщо ризики виникають
в одному напрямі діяльності (співпадає їх міра), а негативні
фактори відбуваються незалежно один від одного, то
ймовірність їх прояву оцінюється за максимальним значенням:
(5),
Р0 = мах( Рі )
де Р0 — загальна ступінь ризику в даному напрямі діяльності;
Рі — ступінь певних ризиків в даному напрямку діяльності.
2) правило математичного додавання ризиків: якщо ризики відносяться до різних напрямів діяльності (їх міра не
збігається), а негативні фактори проявляються незалежно
один від одного, ймовірність їх прояву оцінюється за правилами для суми ймовірностей незалежних подій:
Р0 = Р1 + Р2 + Р1 ⋅ Р2 + ... + Рn−1 + Рn + Рn −1 ⋅ Рn
(6),
де Р0 — загальна ступінь ризику в даному напрямку
діяльності;
Р1,Р2,Рп — ступінь певних ризиків в даному напрямку
діяльності.
а загальна міра ризику оцінюється як середнє арифметичне:
n

∑ (P ⋅ M
i

M P0 =

Pi

)

(7),

i =1
n

∑P

i

i =1

де МР0 — загальна міра ризику;
МР1 — міра певного ризику в даному напрямі діяльності;
3) правило логічного додавання ризиків: якщо ризики
відносяться до різного напряму діяльності (їх міра не співпадає), а негативні фактори проявляються в залежності один
від одного, ймовірність їх прояву оцінюється на основі правила логічного додавання:
n

Р0 = 1 − ∏ qi

(8),

i =1

де qі — оцінка ризику для і-ї події;
n — число факторів.
Також, ступінь ризику можна визначити і як суму добутку ризику одної події на ймовірність інших:
n
n


Р0 = ∑  Pi ⋅ ∏ qi 
i =1 
i =1


(9),

де Рі — ступінь ризику для і-го випадку;
qі — оцінка ризику для і-го випадку (q і= 1 — Рі).
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MODERN METHODICAL GOING NEAR ESTIMATION OF ATTRACTIVENESS OF INNOVATIVE
PROJECTS OF ENTERPRISES WITH THE PURPOSE OF THEIR DEVELOPMENT

Досліджено аспекти інноваційної привабливості підприємств. Визначено взаємозв'язок різних аспектів інноваційної привабливості підприємств у процесі стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємства. Виокремлено основні етапи стратегічного управління інноваціями підприємства з
метою забезпечення їх привабливості та з метою формування стратегії інноваційної привабливості в
умовах фінансового оздоровлення надано їм характеристики. З метою визначення сильних і слабких
сторін у процесі забезпечення інноваційної привабливості проектів, запропоновано здійснювати аналіз
внутрішнього середовища на засадах управлінського обстеження функціональних зон підприємства.
Встановлено переваги і недоліки показників ефективності інновацій підприємств з метою забезпечення
їх привабливості та подальшого розвитку.
The aspects of innovative attractiveness of enterprises are investigational. Intercommunication of different
aspects of innovative attractiveness of enterprises is certain in the process of strategic management by innovative
activity of enterprise. The basic stages of strategic management are distinguished by the innovations of enterprise
with the purpose of providing of their attractiveness and with the purpose of forming of strategy of innovative
attractiveness in the conditions of the financial making healthy descriptions are given by him. With the purpose
of determination of strengths and weaknesses in the process of providing of innovative attractiveness of projects,
it is suggested to carry out the analysis of internal environment on principles of administrative inspection of
functional areas of enterprise. It is set of advantage and lacks of indexes of efficiency of innovations of enterprises
with the purpose of providing of their attractiveness and further development.

Ключові слова: інноваційна привабливість, інновації, розвиток, ефективність, інноваційний проект,
сильні і слабкі сторіни, переваги, недоліки.
Key words: іnnovative attractiveness, innovations, development, efficiency, innovative project, strengths and
weaknesses, advantages, defects.

ВСТУП
Інноваційна привабливість — складне і багатогранне поняття, яке полягає в доцільності вкладення засобів
в цю організацію. Виділяють ряд аспектів інноваційної
привабливості підприємств: технічний; комерційний;
екологічний; інституціональний; соціальний; фінансовий. Усі розглянуті аспекти інноваційної привабливості
підприємств взаємозв'язані, тому в процесі стратегічного управління інноваціями підприємства окремі аспекти мають бути оптимізовані між собою для ефективної
реалізації його головної мети — забезпечення фінансової рівноваги підприємства, що знаходиться в кризі в
процесі здійснення інноваційної діяльності. Така рівно-
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вага характеризується високим рівнем фінансової
стійкості і платоспроможності підприємства на усіх етапах його розвитку. Воно є однією з найважливіших умов
здійснення підприємством ефективної інноваційної
діяльності. Це пов'язано з дефіцитом фінансових коштів
в умовах фінансового оздоровлення організації. Тому,
здійснюючи інноваційну діяльність в усіх її аспектах,
підприємство повинне заздалегідь прогнозувати, який
вплив вона зробить на рівень фінансової стійкості і платоспроможності підприємства, а також оптимізувати в
цих цілях структуру капіталу, що інвестується, і інвестиційні грошові потоки в інноваційний розвиток
підприємств.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З метою забезпечення інноваційного розвитку
підприємств на засадах прогнозування фінансової
стійкості і платоспроможності підприємства, сформулюємо стратегію інноваційної привабливості в
умовах фінансового оздоровлення. Стратегічне управління інноваціями підприємства охоплює основні
етапи.
1. Визначення інноваційної можливості підприємства і доцільності вкладення засобів. З цією метою
необхідно заздалегідь вивчити загальний обсяг
інноваційної діяльності підприємства за попередні
роки. На основі отриманої інформації необхідно визначити так зване можливе майбутнє на сьогоднішній
момент. На наступному етапі має сенс визначити дослідження доцільності вкладення засобів. Як правило, для підприємств в передкризовому і кризовому
стані найбільш типові інновації, що пов'язані з можливим зниженням поточних витрат, вдосконаленням
технологічного процесу і самої продукції, як що
найймовірніше забезпечують швидкий ефект і не вимагають в основному великомасштабних витрат. В
деяких випадках цим умовам задовольняють і інновації та нові товари і ринки. Інноваційні проекти цієї
групи вимагають найбільш ретельного опрацювання,
що включає не лише технічну і фінансову експертизу, але і соціально-економічну, інституціональну,
юридичну оцінку, глибокий маркетинговий аналіз.
2. Дослідження умов зовнішнього інноваційного
середовища. В процесі такого дослідження вивчаються правові умови інноваційної діяльності в цілому і в розрізі окремих форм інноваційної ("інноваційний клімат"); аналізуються поточна кон'юнктура
інноваційного ринку і чинники, її визначальні; прогнозується найближча кон'юнктура інноваційного
ринку в розрізі окремих його сегментів, пов'язаних
з діяльністю підприємства.
3. Аналіз стратегічних цілей розвитку підприємства, що забезпечуються його майбутньою інноваційною діяльністю.
В умовах кризи підприємства, обмеженості ресурсів особливо важливо визначити напрям головного "удару" — ті недорогі, високоефективні і швидко такі, що окупаються інноваційні проекти, які можуть "витягнути" підприємство з кризи. Для цього
необхідно:
— чітко сформувати стратегію підприємства і
структурувати завдання, що стоять перед нею в
короткостроковій і довгостроковій перспективі;
— провести класифікацію проектів за їх функціональною спрямованістю і відповідно до завдань,
що стоять перед підприємством;
— чітко визначити ієрархію критеріїв відбору
проектів, виключити переважання зовнішньоекономічних критеріїв над соціально-економічними і
фінансовими;
— розробити алгоритм визначення пріоритетності проектів для реалізації поставлених завдань;
— в якості додаткового, специфічного критерію
використовувати оцінку можливості залучення
фінансових коштів під цей конкретний проект.
4. Формування інноваційної політики підприємства в галузевому і регіональному розрізі служить
основою розподілу інноваційних ресурсів в розрізі
його стратегічних центрів господарювання. У основі
цього формування лежить оцінка інноваційної привабливості окремих галузей і регіонів країни, яка
вимагає послідовного підходу до прогнозування
інноваційної діяльності в ув'язці із загальною корпоративною стратегією розвитку підприємства.
5. Реалізація рішення і контроль за інноваційною
стратегією підприємства. Проекти, відібрані серед
альтернативних, утворюють безліч незалежних проектів для кожного завдання. Вони розглядаються па-
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ралельно, проте слід пам'ятати, що в кризовій ситуації проектів може бути небагато: засоби украй обмежені і їх розпиляло по різних напрямах, як правило, неефективно.
6. Безперервна переоцінка зроблених інноваційних проектів є життєво важливою частиною процесу планування капіталовкладень для підприємств, що
знаходяться в кризовій ситуації. Проекти переоцінюються відносно дефіциту засобів, пов'язаних з їх
реалізацією.
Пропонуємо в процесі забезпечення інноваційної
привабливості проектів підприємств здійснювати
аналіз внутрішнього середовища на засадах управлінського обстеження функціональних зон підприємства з метою визначення сильних і слабких сторін.
Сильна сторона — це те, що підприємство робить
добре, або така характеристика, яка забезпечує її головну здатність. Сильною стороною можуть бути
кваліфікація, важливий досвід, різноманітні організаційні ресурси або конкурентні можливості, досягнення, що створюють підприємству ринкові переваги (наприклад, володіння найкращою продукцією,
загальне визнання торговельної марки, досконалі
технології або найкраще обслуговування споживачів). Сильною стороною може бути також альянс
або співпраця з партнером, таким досвідом, що володіє, або можливостями, які підвищують конкурентоспроможність підприємства.
Слабка сторона — це або те, чого підприємство
не має або робить недостатньо добре (в порівнянні з
іншими), або умова, яку ставить підприємство в невигідне становище. Слабкість може робити (а може і
не робити) підприємство уразливим з точки зору
конкурентоспроможності, залежно від того, яке значення надає йому ринок.
Оцінка ефективності кожного інноваційного
проекту здійснюється з урахуванням критеріїв, що
відповідають певним принципам забезпечення їх
інвестиційної привабливості, а саме:
— вплив вартості грошей в часі;
— облік альтернативних витрат;
— облік можливих змін у параметрах інноваційного проекту;
— проведення розрахунків на основі реального
потоку грошових коштів, а не бухгалтерських показників;
— віддзеркалення і облік інфляції;
— облік ризику, пов'язаного із здійсненням проекту.
Розглянемо основні методи оцінки ефективності
інноваційних проектів детальніше і з'ясуємо їх основні переваги і недоліки.
Найбільш поширеним статичним показником оцінки інноваційних проектів є термін окупності (РР).
Під терміном окупності розуміється період часу від
моменту початку реалізації проекту до того моменту експлуатації об'єкту, в який прибутки від експлуатації стають рівними первинним інвестиціям (капітальні витрати і експлуатаційні витрати).
Економічний сенс показника полягає у визначенні
терміну, за який інвестор може повернути вкладений
капітал в інноваційний розвиток підприємств.
Для розрахунку терміну окупності елементи платіжного ряду підсумовуються наростаючим підсумком, формуючи сальдо накопиченого потоку, до тих
пір, поки сума не набуде позитивного значення. Порядковий номер інтервалу планування, в якому сальдо накопиченого потоку набуває позитивного значення, вказує термін окупності, виражений в інтервалах планування. Загальна формула розрахунку
показника РР має наступний вигляд:
(1),
РР = min n, при якому Pk * I0
де Pk — величина сальдо накопиченого потоку;
I0 — величина первинних інвестицій.
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Для проектів, що мають постійний дохід через
рівні проміжки часу (наприклад, річний дохід постійної величини — аннуїтет), можна використовувати наступну формулу періоду окупності:
РР = I 0 / A
(2),
де РР — термін окупності в інтервалах планування; I0 — суми первинних інвестицій; А — розмір аннуїтета.
Елементи платіжного ряду в цьому випадку мають бути впорядковані по знаку, тобто спочатку
мається на увазі відтік засобів (інвестиції), а потім
приплив. Інакше термін окупності може бути розрахований невірно, оскільки при зміні знаку платіжного ряду на протилежний може мінятися і знак суми
його елементів.
Іншим показником статичної фінансової оцінки
про екту є коефі ці єнт ефективності і нвестиці й
(Account Rate of Return — ARR). Цей коефіцієнт називають також обліковою нормою прибутку або коефіцієнтом рентабельності проекту. Існує декілька
алгоритмів числення ARR. Перший варіант розрахунку заснований на відношенні середньорічної величини прибутку (за мінусом відрахувань до бюджету) від
реалізації проекту за період до середньої величини
інвестицій
ARR = Pr / (1/2) I* 0ср
(3),
де Pr — середньорічна величина прибутку (за
мінусом відрахувань до бюджету) від реалізації проекту; I 0ср — середня величина первинних вкладень,
якщо передбачається, що після закінчення терміну
реалізації проекту усі капітальні витрати будуть списані.
Іноді показник рентабельності проекту розраховується на основі первинної величини інвестицій
(4).
ARR = Pr / I 0
Розрахований на основі первинного об'єму вкладень, він може бути використаний для проектів, що
створюють потік рівномірних прибутків (наприклад,
аннуїтет) на невизначений або досить тривалий
термін.
Другий варіант розрахунку заснований на відношенні середньорічної величини прибутку (за мінусом
відрахувань до бюджету) від реалізації проекту за
період до середньої величини інвестицій з урахуванням залишкової або ліквідаційної вартості первинних інвестицій (наприклад, облік ліквідаційної вартості устаткування при завершенні проекту)
ARR = Pr(I 0 — If )
(5),
де Pr — середньорічна величина прибутку (за
мінусом відрахувань до бюджету) від реалізації проекту; I0 — середня величина (величина) первинних
вкладень; If — залишкова, або ліквідаційна, вартість
первинних інвестицій.
Перевагою показника ефективності інновацій
підприємств є простота розрахунку. В той же час він
має і істотні недоліки. Цей показник не враховує вартості грошей в часі і не припускає дисконтування,
відповідно, не враховує розподілу прибутку по роках, а отже, застосуємо тільки для оцінки короткострокових проектів з рівномірним вступом прибутків. Крім того, неможливо оцінити можливі
відмінності проектів, пов'язаних з різними термінами здійснення.
Оскільки метод заснований на використанні бухгалтерських характеристик інноваційного проекту
підприємств- середньорічній величині прибутку, то
коефіцієнт ефективності інновацій не дає кількісної
оцінки приросту економічного потенціалу підприємства. Проте цей коефіцієнт надає інформацію про
вплив інновацій на бухгалтерську звітність підприємства. Показники бухгалтерської звітності іноді є
найважливішими при аналізі інвесторами і акціонерами привабливості ефективності інноваційних проектів.
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ВИСНОВКИ
Таким чином, у сучасних умовах розвитку економіки, для вирішення завдань інноваційного розвитку підприємств на засадах забезпечення інноваційної привабливості на довгострокову перспективу і
забезпечення економічного зростання, потрібний
комплексний підхід до проблеми залучення інвестиційних ресурсів і активізації інвестиційної діяльності
господарюючих суб'єктів. Тому первинне значення
має аналіз недоліків і переваг методичних підходів
до оцінки ефективності інноваційного розвитку
підприємств та джерел потенційних інвестицій, достовірна оцінка реальних можливостей їх мобілізації,
а також шляхів рішення проблем їх залучення і формування стратегії забезпечення ефективності інвестицій та інноваційного розвитку підприємств в сучасних ринкових умовах господарювання.
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APPROACH TO PLANNING AT THE ENTERPRISE THROUGH THE USE OF MATRIX MODELS

Запропоновано методичний підхід щодо планування на підприємстві на основі використання ланцюгової матричної моделі. Впровадження даної моделі дозволяє обгрунтувати планові доходи та удосконалити організаційно-економічну стратегію управління витратами. Дозволяє реалізувати основні заходи
та цілі оптимізації витрат на підприємстві, до яких відносяться ефективне управління грошовими потоками, основними фондами; впровадження ресурсозберігаючих технологій; збільшення продуктивності
праці та перегляд нормативів оплати праці тощо.
The methodical approach to planning in the company on the basis of chain matrix model. Implementation of
this model allows to substantiate estimated revenues and improve organizational and economic strategy of cost
management. Allows you to implement priorities and goals of cost optimization in the enterprise, which include
effective cash management, fixed assets; introduction of resource-saving technologies; increase productivity
and wage revision of standards and so on.

Ключові слова: планування, планові доходи, планові витрати, матрична модель, оптимізація витрат, підходи до фінансового планування.
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ВСТУП
На даному етапі економічного розвитку нашої країни лише невелика кількість функціонуючих підприємств
приділяє достатню увагу такому процесу, як планування. На даний час, коли попередня система галузевого
планування втратила своє значення і повністю зруйнована, на більшості підприємств не приділяється належна увага фінансовому плануванню, а планові розрахунки мають короткочасний характер. Увага до складання
фінансових планів на підприємствах була послаблена
через високі темпи інфляції, а постійно змінювані умови господарювання, нестабільність податкової системи,
взаємні неплатежі підприємств роблять розрахунки
фінансових показників малодостовірними. Разом з тим
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відмова від фінансового планування рівнозначна відмові
від розроблення способів фінансового забезпечення
поставлених завдань. Ведення ефективної діяльності немислиме без чіткого економічного розрахунку і бачення перспективи.
Проблемам фінансового планування як галузі наукових досліджень присвячені праці вітчизняних та зарубіжних вчених. Суттєвий внесок у розв'язання проблем фінансового планування зробили такі вітчизняні і
російські вчені: І.Т. Балабанов, І.А Бланк, А.Н. Жилкіна, А.М. Ковальова, А.М. Поддєрьогін та інші. Значний
науковий інтерес для осмислення проблем фінансів
підприємств і фінансового планування представляють
праці західних науковців: Р. Брейлі, Е. Грінолла, Є. Бріг-
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Рис. 1. Матриця доходів від звичайної діяльності

хема, Р. С. Каплана, С. Майерса, Д.П. Нортона, Дж.К. Хорна та інших.
У той же час, методичні підходи до планування з
використанням сучасних підходів, потребують подальших досліджень. Через те, що за допомогою планування підприємство визначає на плановий період усі джерела формування та надходження коштів, приріст активів, обсяг повернення залучених коштів та витрати,
пов'язані з внесенням обов'язкових платежів, покриттям збитків минулих періодів, підтримує свою платоспроможність та ліквідність.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка методичного підходу щодо
планування на підприємстві на основі ланцюгової матричної моделі.
РЕЗУЛЬТАТИ
Діюча система планування на багатьох вітчизняних
підприємствах передбачає застосування трендового
методу планування із застосуванням індексів, що характеризують відношення показників звітного року до базисного. Такий метод планування є недосконалим та
неприйнятним, бо отримані планові показники завідома містять у собі негативні тенденції та неефективну
діяльність минулих років. Реальність фінансового плану визначається величиною відхилень фактичних значень від запланованих. Чим ближчі фактичні і планові
значення показників, тим вища реальність фінансового
плану.
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Враховуючи вищесказане, доцільною є розробка нового методичного підходу щодо планування доходів,
витрат та фінансового результату діяльності підприємства. Але, необхідно зазначити, що питанням удосконалення методики фінансового планування і прогнозування на сучасному підприємстві, як й методології планування взагалі, приділяється недостатньо уваги. Більшість наукових публікацій присвячено або загальнотеоретичним питанням впровадження фінансового планування і бюджетування, або методичним і організаційним аспектам врахування впливу ринкових чинників при
здійсненні внутрішньо фірмового фінансового планування, що не сприяє підвищенню його ефективності в
умовах нестаціонарного зовнішнього середовища. Тому
проблема розробки методичних підходів до фінансового планування є дуже актуальною.
Дослідивши існуючі методичні підходи зарубіжного та вітчизняного фінансового планування на підприємствах різних галузей національної економіки, можна
дійти висновку, що жодна з них не в змозі врахувати
всі внутрішні та зовнішні фактори впливу на ефективність діяльності окремих структурних підрозділів,
а отже і підприємства в цілому. Виходячи з цього нами
пропонується новий підхід щодо методики фінансового планування, заснований на ланцюговій матричній
моделі.
Дана модель розрахунку є системою показників і
укрупнених нормативів, які включаються до матриці,
складені за ланцюговим принципом і підлягають додаванню, вирахуванню, множенню, діленню й іншим
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Рис. 2. Матриця витрат

операціям, що дозволяє на рівні формування витрат (в
місцях їх виникнення) визначати проблемні задачі в
управлінні, застосовувати прогресивні норми, проводити заходи щодо економії ресурсів тощо.
Впровадження даної моделі в процес планування на
підприємстві може забезпечити прийняття обгрунтованих рішень щодо організаційно-економічної стратегії
управління витратами, яка дасть можливість реалізувати основні заходи та цілі оптимізації витрат на
підприємстві, до яких відносяться ефективне управління грошовими потоками, основними та оборотними активами, впровадження ресурсозберігаючих технологій;
збільшення продуктивності праці та перегляд нормативів оплати праці тощо.
Отже, дана модель є зручним та досить достовірним
інструментом у вирішенні проблеми планування витрат,
використовуючи яку всі розрахунки можуть виконуватись за допомогою ЕОМ.
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Математичні методи, що лежать в основі ланцюгової матричної моделі є універсальними з точки зору використання як малих, так і великих масивів параметрів,
що досліджуються.
Операції з матрицями є простими та зручними, хоча
розробка первинної нормативної бази вимагає значних
витрат часу.
Ланцюгова матрична модель — це система показників та укрупнених нормативів, що включаються до
матриць, та які складаються за ланцюговим принципом.
Використання ланцюгової матричної моделі (ЛММ) при
розрахунках для низових ланок особливо ефективно ще й
тому, що заплановані витрати для структурних підрозділів
не збігаються з фактичними. В матрицю витрат ЛММ достатньо ввести повні або часткові зміни та виконати розрахунок у відповідності зі змінами. А це дозволить отримати
об'єктивну основу для розрахунку загальних витрат окремих структурних підрозділів та підприємства в цілому.
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Рис. 3. Вектори планових коефіцієнтів

Оскільки розрахунки на основі ланцюгової матричної моделі для структурних підрозділів підприємства
визначають не тільки їх потребу в матеріальних ресурсах, але й у заробітній платі, вимоги до розробки адекватної моделі збільшуються.
Застосування ланцюгової матричної моделі передбачає розробку класифікації укрупнених витрат структурних підрозділів, розробку відповідних до них планово-розрахункових нормативів. Метод передбачає виконання розрахунків та їх порівнянням з кошторисними даними.
Планування доходів підприємства залежить від виду
діяльності та організаційного рівня певного структурного підрозділу.
На рисунку 1 приведена принципова схема ланцюгової матричної моделі для розрахунку планових доходів на рік із розбивкою по місяцях.
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На рисунку 2 та на рисунку 3 наведено принципові
схеми ланцюгової матричної моделі для розрахунку
планових витрат та планових коефіцієнтів витрат на рік
із розбивкою по місяцях.
За даною схемою доходи плануються відповідно до
планових обсягів реалізації продукції підприємства.
При визначенні планових витрат від звичайної діяльності необхідно передбачати відповідність витрат запланованим обсягам продукції, її якості та кінцевим
фінансовим результатам діяльності підприємства при
зниженні витрат на одиницю продукції (якщо це не
впливає негативно на якість даної продукції), насамперед за рахунок:
— кращого використання наявних і впровадження
нових, більш вдосконалених технічних засобів і технологічних процесів;
— росту продуктивності на основі застосування працезберігаючих технологій, поліпшення організації
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праці, механізації основних і допоміжних робіт, створення дієвої системи мотивації праці;
— скорочення матеріальних витрат в результаті
ощадливих витрат матеріалів, палива та електроенергії,
впровадження ресурсозберігаючих технологій, повторного використання матеріалів, усунення втрат при
транспортуванні і зберіганні;
— економії управлінських та інших загальногосподарських витрат за допомогою інформатизації процесів
управління, вдосконалення організаційної структури,
підвищення кваліфікації працівників сфери управління,
застосування ефективних методів менеджменту;
— ліквідації непродуктивних витрат та втрат шляхом вдосконалення організації виробництва, оперативного вживання заходів із недопущення збоїв у виробництві, укріплення трудової, технологічної та фінансової дисципліни.
Для досягнення цих цілей планування витрат повинно здійснюватися за єдиною номенклатурою витрат, що
являє собою обгрунтовану класифікацію і систематизований перелік витрат.
Витрати мають бути максимально оптимізовані. Їх
розмір обгрунтовується виключно на підставі макроекономічних показників: індексу цін виробників, індексу
споживчих цін, темпів зростання заробітної плати тощо.
План з праці розробляється на підставі аналізу середньооблікової кількості працівників, середньомісячної заробітної плати одного працівника за попередній
період, врахування змін обсягів продукції, забезпечення відповідних темпів зростання продуктивності праці.
Планування зростання заробітної плати має забезпечуватись відповідним зростанням доходної частини,
зокрема доходу від реалізації.
Сума відрахувань на соціальні заходи розраховується згідно з нормами та порядком відрахувань, встановлених чинним законодавством України.
Витрати на матеріали, паливо та електроенергію
визначаються відповідно до нормативів цих видів ресурсів, яка необхідна для виконання планового обсягу
продукції, яка передбачається в плановому періоді.
Сума амортизаційних відрахувань визначається виходячи із їх величини за період, який передує плановому
(базовий), з врахуванням залишкової вартості та строку
корисного використання, програм оновлення та вибуття
основних засобів впродовж планового періоду.
Сума "Інших витрат" визначається виходячи із їх
величини за період, який передує плановому (базовому), порівняльної оцінки базового рівня з раніше виконаними розмірами витрат за один або кілька років, а
також з врахуванням факторів, які можуть спричинити
зміни витрат в періоді, який планується.
До складу фінансових витрат відносяться витрати,
пов'язані з нарахуванням та сплатою відсотків за користування кредитами банків, витрати, пов'язані із залученням позикового капіталу, зокрема витрати, пов'язані
з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів, фінансовою орендою та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних
активів відповідно до П(С)БО 31 "Фінансові витрати".
До інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/
або реалізацією продукції (товарів, робіть, послуг).

Дана модель розрахунку є системою показників і
укрупнених нормативів, які включаються до матриці,
складені за ланцюговим принципом і підлягають додаванню, вирахуванню, множенню, діленню й іншим
операціям, що дозволяє на рівні формування витрат
(в місцях їх виникнення) визначати проблемні задачі в
управлінні, застосовувати прогресивні норми, проводити заходи щодо економії ресурсів тощо.
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ВИСНОВКИ
Таким чином, актуальність дослідження обумовлена недостатньою методологічною та методичною розробленістю підходів до фінансового планування. Прийнята на українських підприємствах, має суттєві недоліки і відмінності у порівнянні з методологією, прийнятою в країнах з розвиненою економікою. Удосконалення методів фінансового планування дозволить підвищити керованість і ефективність його функціонування.
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MARKETING WAR STRATEGY IN THE DAIRY INDUSTRY

Метою статті є обгрунтування теоретико-методичних і прикладних засад стратегії маркетингової війни
у молокопереробній галузі.
У зв'язку із сучасною ситуацією в галузі молокопереробки, яка вимагає рішучих кроків щодо досягнення кращих результатів в умовах загострення конкурентної боротьби, запропоновано підхід до досягнення маркетингових перемог, як до військових перемог.
Дослідивши сучасні підходи щодо шляхів вирішення проблеми зростання конкурентоспроможності
та економічного розвитку підприємств, запропоновано використання як однієї із альтернативних стратегій економічного розвитку молокопереробної галузі стратегію маркетингової війни, в основу якої покладено постулати, які розробили відомі автори "Маркетингових війн" — Джек Траут та Ел Райс, а також
використано так звану "парадигму конфлікту" за Тимом Амблером.
Побудовано стратегічний квадрат для молокопереробної галузі, в якому визначено підприємство —
лідер ринку молокопереробки — ПАТ "Житомирський маслозавод" з рекомендацією вести оборонну
війну; підприємство №2 у галузі — ДП "Ружин-молоко", для якого найкращим варіантом визнана наступальна війна; для дрібніших конкурентів — ТОВ "Андрушівський маслосирзавод", ТОВ "Галіївський маслозавод" — флангова війна; для локальних або регіональних молокопереробних компаній (сюди ввійшли
усі інші молокопереробні підприємства Житомирської області) — партизанська війна. Наведено принципи ведення цих війн.
The aim of the article is to study the theoretical, methodological principles and application of marketing war
strategy in the dairy industry.
Due to the current situation in the dairy industry that requires decisive actions to achieve the best results in
circumstances of increased competition, an approach to achieve marketing results as military victories is offered.
The marketing war strategy which is based on the postulates that were developed by famous authors of
"Marketing warfare" — Jack Trout and Al Ries, is proposed as one of the alternative strategies for economic
development of dairy industry after examining modern approaches to address the problem of increased
competitiveness and economic development of enterprises. In addition the "conflict paradigm" by Tim Amble is
used.
The strategic square of dairy industry is built. It defines the company that leads the dairy industry market —
PJSC "Zhytomyr Butter Plant" and recommends defensive war; №2 company in the industry — SE "Ruzhin Milk",
for which the best option is recognized offensive war; for smaller competitors — LLC "Andrushevsky Creamery",
LLC "Galyiv butter" — flank war; for local or regional dairy companies (this includes all other dairy enterprises
of Zhytomyr oblast) — guerrilla warfare. The principles of these wars are shown.
Ключові слова: стратегія, молокопереробна галузь, підприємство, маркетингова війна.
Key words: strategy, dairy industry, enterprise, marketing war.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах посилення конкуренції на внутрішньому і
зовнішніх ринках, зростання прагнень нашої країни до
євроінтеграційних процесів та за умови підписання угод з
Євросоюзом особливої актуальності набувають проблеми
конкуренції в галузі молокопереробки. Ситуація є настільки
серйозною, що потребує негайного вирішення, оскільки
мова йтиме про закриття багатьох молокопереробних
підприємств, які будуть неспроможні витримати конкуренцію, в першу, чергу за якістю сировини, продукції, ціною. У
зв'язку з цим особливий інтерес представляє підхід до досягнення маркетингових перемог, як до військових перемог,
який можна широко застосовувати на практиці.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Джек Траут та Ел Райс — відомі автори "Маркетингових війн" — вважають, що кращу книгу по маркетингу написав у 1832 році пруський генерал Карл фон Клаузевиць
— "On War" ("Про війну"). В ній Клаузевиць описує стратегічні принципи, які визначають успіх будь-якої війни. Саме
вони покладені в основу цього світового бестселера. Автори встановили схожість "дійсних" та "маркетингових" війн,
стверджують, що "вільне підприємництво — це маркетингова війна" [1, с. 37]. Суть її вони вбачають не в тому, що ми
хочемо робити, а в тому, що дозволить нам робити ворог
(конкурент).
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Оборонна війна – для лідерів ринку
молокопереробної галузі:
1. Оборонна війна – гра тільки для лідерів ринку
молокопереробної галузі.
2. Найкраща стратегія оборони – мужність атакувати
самого себе.
3. Сильні кроки конкурентів завжди потрібно
блокувати
Флангова війна – для дрібніших конкурентів:
1. Гарний фланговий маневр повинен бути
направлений на ще не оскаржувану територію.
2. Тактичний сюрприз повинен бути важливим
елементом плану.
3. Переслідування противника настільки ж важливо, як
і сама атака

Наступальна війна – для компаній №2 у галузі
молокопереробки:
1. Головне, що потрібно брати до уваги, – сила
позиції лідера.
2. Знайдіть слабке місце в позиції лідера і
атакуйте його.
3. Атакуйте на якомога більш вузькому фронті
Партизанська війна – для локальних або
регіональних молокопереробних компаній:
1. Знайдіть достатньо маленький сегмент ринку,
який ви могли б захищати.
2. Якого б успіху ви не досягли, ніколи не
поводьтесь, як лідер.
3. Будьте готові згорнути свої позиції у будь-який
момент

Рис. 1. Стратегічний квадрат молокопереробної галузі
Джерело: розроблено за [1].

У дійсних війнах дві або більше армій воюють за контроль територій, в маркетингових — дві або більше компаній
воюють за контроль споживачів. На відміну від дійсної війни
маркетингова війна ніколи не закінчується. В сучасних умовах за фактичної однаковості однотипних товарів носіями
відмінностей стали бренди, які, як відомо, "живуть" у свідомості споживача поряд зі всіма своїми атрибутами, "унікальними" вигодами та цінностями. "Річ чогось варта тільки тоді,
коли покупець готовий платити за ті відмінності, які він в
ній побачив" [1, с. 23]. Ці відмінності є основою стратегії.
Для того, щоб перемогти у конкурентній боротьбі, потрібно
добре засвоїти стратегічні принципи маркетингової війни:
принцип сили, перевагу оборонної позиції, усвідомлення неминучості вирішальної битви за споживача, поведінка компанії на полі битви тощо.
Автори справедливо вважають, що маркетингові битви
розігруються в свідомості потенційних споживачів, причому щоденно. Розум, свідомість — це дуже важка для розуміння територія, яка є дійсним полем бою. "Маркетингова
війна — війна виключно інтелектуальна, і територію, на якій
вона відбувається, не бачить ніхто і ніколи. Її можна тільки
представити, і це робить мистецтво маркетингових війн одним із самих складних предметів для вивчення" [1, с. 75].
Автор однієї із найбільш відомих книг з практичного
маркетингу Тім Амблер, який створював "науку виживання
на ринку", стверджував, що "парадигма конфлікту, відома
як "стратегічний маркетинг", створює ряд проблем" [2, с.
120]. Він писав, що у маркетингу не можна все зводити до
виграшу чи програшу, у маркетинговій грі не буває переможених; не можна зводити все тільки до боротьби з конкурентами — це може призвести до втрати розуміння потреб
споживачів; війна цін в ринкових умовах відбувається не
стільки заради споживачів, скільки заради конкурентів. Він
стверджував, що в основі маркетингу — двосторонній виграш: завдяки зростанню ринку виграють і споживачі, і продавці, зростає прибуток. "Конкуренція відіграє важливу, але
не головну роль у русі виробника назустріч запитам споживача, що змінюються. Саме маркетинг дозволяє впливати на споживчий попит" [2, с. 121]. Парадигму конфлікту
(парадигму ведення бойових дій) Т. Амблер вважає корисною (вона стимулює інновації, менеджмент, роботу служби збуту), хоча вбачає в ній і певні недоліки (орієнтація на
споживача важливіше орієнтації на конкуренцію). Самим
корисним моментом прояву парадигми конфлікту вважається партизанський маркетинг, в основі якого є завоювання
умів споживачів.
Військову термінологію щодо маркетингу часто використовують і інші відомі дослідники. Так, Ігор Манн — відомий маркетолог, автор "Маркетингу на 100%" та "Маркетингу без бюджету" — влучно використовує терміни: "іменна зброя, штурм" та інші [3; 4].
Погоджуючись у цілому з вищенаведеними поглядами,
та, дослідивши сучасні підходи щодо шляхів вирішення проблеми зростання конкурентоспроможності та економічного розвитку підприємств, вважаємо, що при розробці стратегії маркетингової війни важливо врахувати особливості
досліджуваної галузі і пропонуємо використати стратегію
маркетингових війн щодо молокопереробної галузі Жито-
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мирської області як одну із альтернатив її економічного
розвитку.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є обгрунтування теоретико-методичних і
прикладних засад стратегії маркетингової війни у молокопереробній галузі.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
У відповідності до військового вчення найважливішим
є встановлення типу війни. Джек Траут та Ел Райс стверджують про неможливість ведення війни в галузі одним способом, скоріше їх буде чотири і залежатимуть вони від позиції у стратегічному квадраті, який, як вони вважають,
можна побудувати щодо будь-якої галузі. Нами запропоновано стратегічний квадрат для молокопереробної галузі
(рис. 1).
Дуже важливим є правильне позиціонування молокопереробного підприємства щодо чотирьох складових стратегічного квадрату, оскільки кожне підприємство має різні
цілі, обсяг ресурсів, сильні сторони, отже, повинно мати
різні стратегії економічного розвитку. В залежності від частки на ринку молокопродукції лідери галузі повинні займати оборонну позицію (вважається, що із 100 копаній таких має бути одна); підприємства, які займають другу позицію на ринку молокопродукції, повинні надавати перевагу
активним атакам (із 100 — дві); невеликим підприємствам
краще вести флангові бої (із 100 — три); очевидна більшість
підприємств (94 із 100) повинна вести партизанську війну.
Вважається, що партизани можуть бути успішними досить
довго і мати труднощі тільки за умови, коли спробують вести себе, як великі за розміром підприємства.
Однією із альтернативних стратегій розвитку молокопереробної галузі Житомирської області пропонується
стратегія, побудована на схожості "дійсних" та "маркетингових" війн, встановленої Дж. Траутом та Е. Райсом. Вважаємо, що доцільно було б стратегічний квадрат молокопереробної галузі будувати за часткою молокопереробних
підприємств Житомирської області на ринку молокопродукції регіону. Але у зв'язку з конфіденційністю інформації
підприємств (згідно ст. 21 Закону України "Про державну
статистику") [5] дані про суму реалізації в розрізі молокопереробних підприємств не надаються. Саме тому позиція
кожного підприємства у стратегічному квадраті визначена
за середньорічним за 2010—1012 рр. значенням об'єму заготівлі молока (за даними Головного управління агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації)
[6].
Стратегія розвитку (маркетингова війна) кожного із 13
підприємств області залежить від позиції у стратегічному
квадраті (рис. 2). Передбачуваним лідером галузі молокопереробки регіону, (а за таким видом продукції, як морозиво, — і всієї України) є ПАТ "Житомирський маслозавод"
— 80,1 тис. т становить середньорічний розмір заготівлі
молока і найбільше — 90,0 тис. т у 2012 році.
Найкращою загальною стратегією для цього підприємства повинна бути оборонна позиція у маркетинговій війні,
яка передбачає слідування трьом основним принципам.
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Оборонна війна
ПАТ «Житомирський
маслозавод»
Флангова війна
ТОВ «Андрушівський
маслосирзавод», ТОВ
«Галіївський маслозавод»

Наступальна війна
ДП «Ружин-молоко»
Партизанська війна
СП «Молочний завод» ТОВ «Лідер», ТОВ
«Рихальський завод сухого молока», ТОВ
«Корнинсир», ДП «Еней» (Романів), ТОВ «Три
ведмеді» (Бердичів), ТОВ «Брусилівський
маслозавод», ПП «Ренет» (Любар), ТОВ
«Баранівський молокозавод», ДП «Радомілк»
(Радомишль)

Рис. 2. Стратегічний квадрат молокопереробної галузі Житомирської області
Джерело: власні дослідження.

Принцип оборони №1: оборонна війна — гра тільки для
лідера ринку молокопродукції, тобто істинного лідера, якого таким вважають споживачі. Проведене нами опитування
300 респондентів щодо пріоритетів на молокопродукцію
безсумнівно підтверджує, що продукція ТМ "Рудь" користується найбільшим попитом у житомирському регіоні.
Принцип оборони №2: найкращою оборонною стратегією
є мужність атакувати самого себе. Для ПАТ "Житомирський
маслозавод" важливо не зупинятись на досягнутому, а випускати нові види молокопродукції, враховуючи перспективи розвитку ринку та зміну уподобань споживачів у майбутньому.
Для посилення своєї позиції на конкурентному ринку ПАТ
потрібно постійно її атакувати, проводячи ротацію асортименту з метою підвищення його конкурентоспроможності. Саме
такої позиції дотримується лідер молокопереробної галузі в
Житомирській області, випускаючи на ринок асортиментні позиції, що конкурують між собою та замінюють один одного на
ринку. Така стратегія передбачає, що у будь-якого найуспішнішого продукту є обмежений життєвий цикл і з часом його
популярність неодмінно зменшиться. В той же час конкуренти можуть у свою чергу створити продукт, що займе лідируючу позицію або суттєво зменшить аудиторію лояльних клієнтів
ПАТ "Житомирський маслозавод". Стратегія атаки власних
позицій зважає на обидва описаних фактори та створює суттєві
конкурентні переваги для підприємства.
Принцип оборони №3: сильні кроки конкурентів обов'язково потрібно блокувати. Якщо "Житомирський маслозавод" не притримуватиметься принципу №2 і не атакуватиме свої ринкові позиції, він може втримати останні за рахунок копіювання кроків конкурентів, але прискореними
темпами. Важлива не критика конкурентів, а такі кроки, як
психологічний тиск; так зване "прикриття" випуском аналогічного виду продукції, що можливо як з успішними продуктами конкурентів, так і з провальними; готовність нанести удар у відповідь, якщо головний конкурент знизить ціну;
не витрачати на боротьбу з надзвичайно цікавими пропозиціями конкурентів максимальні суми: завжди потрібно мати
в запасі кошти, щоб захистити свої позиції на рику; потрібно
передбачати деякі витрати на відстоювання своїх правових
інтересів як нормальні витрати свого бізнесу.
Метою оборонної стратегії ТМ "Рудь" має бути досягнення маркетингового миру, коли конкуренція зводитиметься до одиничних партизанських атак. Оскільки дана ТМ
міцно посідає домінуючу позицію на ринку молокопродукції
житомирського регіону, а за позицією "морозиво" — і всієї
України, ПАТ "Житомирський маслозавод" доцільно орієнтувати свою стратегію на збільшення долі ринку. В той же
час, з точки зору Траута та Райса підприємству-лідеру необхідно розширювати ринки збуту своєї продукції. Для ТМ
"Рудь" це може бути більш широке позиціонування на ринку готельно-ресторанного бізнесу (HoReCa) та така форма
ведення бізнесу як франчайзинг.
Підприємством, яке займає другу позицію на ринку молокопродукції, за нашими розрахунками, є ДП "Ружин-молоко" з обсягом заготівлі молока 23,1 тис. т. Заради перемоги у маркетинговій війні воно повинно надавати перевагу
атакам, тобто наступальній позиції. При цьому необхідно
дотримуватись наступних принципів наступу:
№1: найголовніше, на що потрібно звертати увагу, —
це сила позиції лідера. Стандартною реакцією молокопереробних підприємств, які посідають друге місце на ринку
молокопродукції, на ринкові проблеми є проведення SWOTаналізу з метою встановлення сильних і слабких сторін та
визначення стратегії подальшого розвитку, дослідження
якості своєї продукції, персоналу, системи збуту тощо. В
результаті це призводить до того, що вони починають вести
себе як лідери, хоча такими не є. Номер 2 і номер 3 повинні
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слідкувати за лідером: вивчати його кроки на ринку, маркетингову кампанію, продукцію, ціни; діяльність персоналу,
торговельної мережі тощо. Для цих підприємств важливо
усвідомити, що не має значення наскільки вони сильні у
певній товарній групі, і поки в цій же товарній групі залишається сильним лідер, який володіє провідними позиціями
у свідомості споживачів молочної продукції, вони не зможуть перемогти. Для перемоги необхідно спочатку відібрати позиції у лідера щодо свідомості покупців, використовуючи як артилерію слова, зображення, звуки, тобто відводячи першочергову роль на цьому шляху рекламі.
Принцип наступу №2: найдіть слабке місце у силі лідера (саме у силі, а не там, де він слабкий) і атакуйте його.
Так, наприклад, висока ціна лідера на продукцію не є його
невід'ємною слабкою стороною, оскільки він завжди має
значний резерв зниження ціни за рахунок значних обсягів
товарообороту. Тому атакувати лідера на основі ціни буде
не завжди доречним.
Принцип наступу №3: атакувати потрібно на якомога
вужчому фронті, найкраще з одним продуктом. За таких
умов сили концентруються в одному місці, що дозволяє досягти конкурентних переваг. На практиці більшість
підприємств цієї групи намагаються завоювати більшу частку ринку молокопродукції за рахунок атаки широким
фронтом — широким спектром продукції, що неминуче приводить до поразки перед лідером.
Отже, підприємству, яке посіло друге місце на ринку молокопродукції — ДП "Ружин-молоко", покращити свої ринкові позиції допоможе детальний аналіз та спостереження за
позицією лідера, у даному випадку ПАТ "Житомирський маслозавод". При цьому важливим є те, що позиції лідера не зростають, а послаблюються, коли зростання частки ринку перевищує певне значення, тобто зростання сили лідера ринку не
може бути безкінечним, воно можливе до певної межі.
Невеликими молокопереробними підприємствами Житомирської області за середнім за три останні роки об'ємом
заготівлі молока визнані: ТОВ "Андрушівський маслосирзавод" (20,7 тис. т), ТОВ "Галіївський маслозавод" (19,8 тис.
т). Результативність їх конкурентної боротьби найкраще
забезпечать флангові бої, які Дж. Траут та Е. Райс вважають найінноваційнішим способом ведення маркетингових війн, кращим способом досягнення великої, видовищної перемоги [1, с. 120]. Для її досягнення важливо дотримуватись таких принципів:
Принцип флангової війни №1: гарний фланговий маневр
повинен бути направлений не на абсолютно нову товарну позицію, але в ній повинен бути присутнім елемент новизни, або
ексклюзивності. Наприклад, для молокопереробної галузі це
може бути: найнижчий порівняно з конкурентами вміст консервантів; найвища питома вага натуральних складових продукції молокопереробки; використання пакувального матеріалу, який швидко розкладається; вміст у продукції якихось ексклюзивних домішок, які надають їй особливих смакових властивостей. Тобто у даному випадку важливо визначитися з
сегментом на ринку молокопродукції, знайти свою нішу. Правильна флангова атака означатиме зайняття сегменту.
Принцип флангової війни №2: важливим елементом
плану повинен бути тактичний сюрприз. Флангова атака
відрізняється від наступальних та оборонних дій саме тим,
що за своєю суттю є сюрпризом для противника (конкурента). При чому, чим більше неочікуваний характер для лідера має флангова атака, тим більше часу знадобиться йому
для прийняття відповідних заходів у відповідь. Важливо враховувати, що флангова атака не буде ефективною за умови
проведення значної кількості досліджень, або так званого
пробного маркетингу, в результаті чого конкуренти можуть
заздалегідь дізнатися про заплановані дії.

151

Економiка та держава № 12/2014
Принцип флангової війни №3: переслідування супротивника настільки ж важливо, як і сама атака (1, с. 124).
Необхідно позбавлятися тих товарних позицій, які приносять збитки, і примушувати працювати ті, що приносять
прибуток. Якщо товар, використаний для флангової атаки,
став прибутковим, важливо приділити йому найбільше уваги. Якщо ж для закріплення сильної позиції з цим товаром
у підприємства не вистачає коштів, значить замість флангової атаки потрібно проводити партизанську війну.
Форми флангових атак можуть бути як за зниження ціни
(більше купують дешевшу продукцію), так і за підвищення
ціни, (що пояснюється схильністю покупців прирівнювати
якість до ціни); як малим, так і великим калібром. Для невеликих молокопереробних підприємств області, яким рекомендується стратегія флангових атак, щодо останньої її
форми можна, наприклад, перейти на випуск невеликих за
розміром дитячих порцій молокопродукції, а також зробити акцент на великих — сімейних.
Заслуговує уваги також флангова атака розподілом,
тобто системи дистрибуції конкурентів (1, с. 132). Можна
розбити супротивника, знайшовши нові канали збуту продукції: для даних молокопереробних підприємств це може
бути активізація продажів через інтернет-магазини, з
доставкою до місця проживання покупця, реалізація продукції при проведенні різноманітних заходів тощо.
Флангова атака формою товару передбачає випуск продукції оригінальної форми, наприклад, заморожений йогурт
лідера молокопродукції регіону ТМ "Рудь", пакування морозива в пергамент вручну цим же виробником.
Флангова атака меншою кількістю калорій також знаходить своїх покупців, оскільки здорове харчування, як і
здоровий спосіб життя знаходять, все більше прихильників
не тільки в розвинутих країнах, але і в Україні. Споживачі
звикли купувати кисломолочну продукцію з низьким
вмістом жиру та калорій, але за низькокалорійним морозивом є перспектива завоювання окремої ринкової ніші.
Більшість підприємств повинна вести партизанську війну.
До них насамперед за нашими розрахунками відносяться дев'ять молокопереробних підприємств: СП "Молочний завод"
ТОВ "Лідер" (10,4 тис. т середньорічний обсяг заготівлі молока), ТОВ "Рихальський завод сухого молока" (10,1 тис. т),
ТОВ "Корнинсир" (6,3 тис. т), ДП "Еней" (Романів) (6,2 тис.
т), ТОВ "Три ведмеді" (Бердичів) (4,6 тис. т), ТОВ "Брусилівський маслозавод" (4,5 тис. т), ПП "Ренет" (Любар) (4,1 тис.
т), ТОВ "Баранівський молокозавод" (2,8 тис. т), ДП "Радомілк" (Радомишль) (1.0 тис. т). Джек Траут та Ел Райс стверджують, що "і в бізнесі теж у партизана є запас тактичної
переваги, який дозволяє маленькій компанії процвітати на
землях, де живуть гіганти" [1, с. 139]. Вони наголошують, що
для успіху у маркетинговій війні головне — уміння підлаштувати тактику під конкурента, а не під свою компанію. Для
досягнення цього необхідно дотримуватись таких принципів:
Принцип партизанської війни №1: знайдіть достатньо
маленький сегмент ринку, наприклад, за розміром збуту
молокопродукції, який ви змогли б захищати і, який більшому молокопереробному підприємству важко було б атакувати, та сконцентруйтесь на ньому. Необхідно стати "великою рибою у маленькому ставку". Молокопереробним
підприємствам даної групи доцільно концентрувати всю
свою потужність на невеликій кількості молочних продуктів.
Очевидно, що найважче конкурувати в житомирському регіоні за такими видами продукції, як морозиво та масло,
оскільки найпотужнішим конкурентом в даному сегменті
ринку є ПАТ "Житомирський маслозавод". Але навіть і в
цьому сегменті можна визначити стратегічний продукт, приділивши йому максимум уваги, не розпорошуючи зусилля.
Принцип партизанської війни №2: якого б рівня успіху
ви не досягли, ніколи не ведіть себе як лідер. На відміну від
останнього партизанам краще не створювати формальні
атрибути великої компанії (організаційну структуру, штатний розклад тощо), а якомога більшу кількість своїх співробітників виставити на "лінію вогню". Така тактика дозволить досить швидко приймати рішення щодо зміни ситуації
на ринку молокопродукції, що дозволить забезпечити конкурентні переваги у порівнянні з лідером.
Принцип партизанської війни №3: будьте готові згорнути свої позиції у будь-який момент. Гнучкість та швидкість
реагування партизан дозволяє не тільки швидко згортати
позиції, коли виникає загроза їх втрати, але також швидко
розгортати наступ, коли з'являються привабливі пропозиції.
Слід звернути увагу, що першою класичною партизанською тактикою є атака будь-якого продукту молокоперероб-
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ки, відомого у національному масштабі, в межах житомирського регіону (географічна партизанська війна). Другою класичною партизанською тактикою є вихід на певні верстви
населення, тобто поділ ринку за сегментами: вік населення,
розмір доходів, професія тощо (демографічна партизанська війна). Поширеним підходом до використання такої тактики є виробництво молокопродукції, призначеної дітям, а
також сегмент відносно дешевої та дорогої продукції. Але
практично відсутня продукція з акцентами на літніх людей,
тих, хто має інтенсивний, напружений графік роботи.
Вважаємо, що серед інших партизанських тактик до
молокопереробної галузі можна застосувати також партизанську війну у вищих секторах ринку, тобто вихід на ринок з якісним товаром за надзвичайно високою ціною. Важливо пам'ятати, що партизани можуть бути успішними протягом тривалого періоду часу і зазнають труднощів тільки
тоді, коли починають вести себе як великі компанії.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, досліджено підхід до досягнення маркетингових перемог, як до військових перемог. Запропоновано використання як однієї із альтернативних стратегій економічного розвитку молокопереробної галузі стратегію
маркетингової війни, в основу якої покладено постулати,
які розробили відомі автори "Маркетингових війн" — Джек
Траут та Ел Райс, а також використана так звана "парадигма конфлікту" за Тимом Амблером.
Побудовано стратегічний квадрат для молокопереробної
галузі, в якому визначено підприємство — лідер ринку молокопереробки — ПАТ "Житомирський маслозавод" з рекомендацією вести оборонну війну; підприємство №2 у галузі — ДП
"Ружин-молоко", для якого найкращим варіантом визнана
наступальна війна; для дрібніших конкурентів — ТОВ "Андрушівський маслосирзавод", ТОВ "Галіївський маслозавод" —
флангова війна; для локальних або регіональних молокопереробних компаній (сюди ввійшли усі інші молокопереробні
підприємства Житомирської області) — партизанська війна.
Перспективами подальших розвідок у даному напрямі
можуть слугувати дослідження інших шляхів конкурентних
перемог, наприклад, розробка стратегій конкуренції червоного та блакитного океанів. Такий підхід є новим щодо українського ринку молокопродукції та заслуговує уваги науковців та практиків.
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У поданій статті визначено сутність інфляції, теоретичні основи її видів та її вплив на економіку
України. Автором було досліджено причини інфляційних процесів та їх основні негативні прояви, опрацьовано статистичні дані та досліджено сучасний стан інфляції в Україні, її динаміка за 2003—2013 роки.
Визначено шляхи впливу інфляції на економічну ситуацію в країні, а також запропоновано заходи короткострокового та довгострокового характеру для боротьби з інфляцією.
In the submitted paper the essence of inflation, the theoretical foundations of its species and its impact on
the economy of Ukraine. The authors investigated the causes of inflation and its main negative effects, processed
statistics and the current state of inflation in Ukraine, its dynamics for 2003—2013 years. The ways of the effects
of inflation on the economic situation in the country, and suggests measures of short-term and long-term nature
to fight inflation.
Ключові слова: інфляція, інфляційний процес, індекс споживчих цін, антиінфляційні заходи, економічний
розвиток.
Key words: inflation, inflationary process, сonsumer price index, anti-inflation adjustment, economic development.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З переходом до ринкових форм господарювання в
Україні особливого значення набуває державна політика, реалізація якої спрямована на досягнення стабілізації макроекономічних параметрів економічного зростання, одним з яких є темп iнфляції. Інфляція є одним
із нaйтяжчих проявів макроекономічної нестабільності.
У світі немає країни, яка б тією чи іншою мірою не зазнала б втрат від інфляції.
Інфляційні процеси призводять до спаду економічного розвитку, що супроводжується зниженням темпів
виробництва, порушенням руху грошових потоків,
стрімким зростанням цін, зниженням життєвого рівня
населення і знеціненням націонaльної грошової одиниці.
Україна переживає період високих темпів розвитку
інфляційного процесу, що вимагає розроблення антиінфляційних заходів щoдо цього явища. Тому дослідження передумов формування, особливостей та
наслідків інфляційного процесу як системного утворення є досить актуaльним питанням.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематиці дослідження інфляційних процесів
присвячена велика кількість праць як зарубіжних, так і
вітчизняних вчених. Теоретичну основу вивчення
інфляції становлять праці класиків економічної думки:
Д. Юма, Д. Рікардо, І. Фішера, Дж. Кейнса, А. Пігу,
А. Маршала, М. Фрідмена, П. Самуельсона, А. Іларіонова, С. Корабліна. Вітчизняні розробки у цій сфері на-
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лежать Базилевич К.С., Баластрик Л.О., Василику О.Д.,
Ковальчуку С.В., Опаріну В.М., Федосову В.М., Юрію
С.І. та іншим. Економічні основи виникнення інфляційних процесів досліджували Пухтаєвич Г.О., Панчишин
С.М. Методологічні положення щодо оцінювання рівня
інфляції та шляхів її подолання досліджували Середа
А.Р., Савченко А.Г., Макаренко І.П., Бункіна М.К., Семенов А.М. та інші.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження особливостей інфляційних процесів в Україні та їх вплив на економіку, оскільки за роки незалежності так і не знайдено ефективного методу подолання інфляції.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Термін "інфляція" походить від латинського слова
inflatio, що в пeрекладі означає "роздування, набухання". Вперше він був застосований для характеристики
економіки в період вiйни 1861—1865 рр. В Пiвнічній Америці він засвідчував перевантаження каналів грошового обігу масою грошей, яка перевищувала потребу в них
економічної системи. В ХІХ ст. в Англії і Франції використання терміну "інфляція" було пов'язане з поясненням надмірного зрoстання грошової маси, що зумовило її знецінення. В економічній літературі даний термін
з'явився на початку ХХ століття [6].
В економічній літературі існують різні підходи щодо
визначення сутності інфляції. Так, М.Фрідмен, інфля-
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цією визначав економічне явище, коли кількість грошей
в обігу зростає швидше, ніж виробництво товарів та послуг. Інфляція виступає однією з найважчих та болючих проблем суспільства. "Це небезпечна, — відмічав
М.Фрідмен, — а інколи і фатальна хвороба; хвороба,
яка, якщо її вчасно не зупинити, може зруйнувати суспільство".
П. Самуельсон в другій частині підручника "Економіка" дав визначення інфляції як періоду загального
зростання цін на товари та фактори виробництва. Також учений вважав, що досягнення стану повної зайнятості, швидше за все, має супроводжуватися помірною інфляцією.
Дж. М. Кейнс був першим, хто проаналізував інфляцію як елемент макроекономічної теорії. Він розглядав
інфляційні процеси як невід'ємну складову елементів
макроекономічної системи. В кейсіанських теоріях наголошується, що причиною інфляційних процесів є надмірний попит відносно товарної пропозиції. Перевищення попиту над пропозицією Дж. Кейнс назвав
"інфляційним розривом".
Г.О. Пухтаєвич визначає інфляцію як переповнення каналів обігу грошовою масою понад потреби товарообігу, що викликає знецінення грошової одиниці і
відповідно зростання товарних цін.
На нашу думку, найбільш повно поняття інфляції
розкривається в працях Попова В.М. Так, під інфляцією
Попов В.М. розуміє знецінення грошей, спричинене диспропорціями в суспільному виробництві й порушенням
законів грошового обігу, яке виявляється у стійкому
зростанні цін на товари і послуги.
В літературних джерелах існує декілька підходів
до виділення видів інфляції. Найбільш поширеною є
класифікація за темпами зростання — помірна, підвищена, галопуюча та гіперінфляція; також багато авторів виділяють інфляцію за формами прояву —
відкриту та приховану; і залежно від причин зростання цін — інфляцію попиту та інфляцію витрат (пропозиції) (табл. 1).
Серед основних негативних проявів інфляції можна назвати такі:
— переповнення каналів грошового обігу паперовими грошима, що призводить до їх знецінення;
— підвищення цін на продукцію масового вжитку,
що призводить до падіння купівельної спроможності національної грошової одиниці;
— загальне тривале нерівномірне зниження реальних доходів усіх верств населення, особливо осіб з
відносно фіксованими номінальними доходами;
— знецінення грошових заощаджень населення;
— диференціація населення, перерозподіл національного доходу і національного багатства серед населення;
— диспропорційність суспільного відтворення, хаотичність виробництва;
— затримка реалізації товарів внаслідок скорочення платоспроможності населення;

Таблиця 1. Виокремлення видів інфляції в різних
літературних джерелах

Джерело: [3, с. 107].

— підрив грошової, фінансово-кредитної, податкової систем;
— стимулювання спекуляції, економічної злочинності;
— посилення тіньової економіки; затримка інвестиційного процесу;
— неухильне підвищення курсів іноземних валют,
послаблення зовнішньоекономічних позицій країни;
— спотворення економічної інформації, показників,
особливо за умов прихованої інфляції;
— соціально-політичне напруження в суспільстві [2,
ст. 309—310].
В Україні інфляційні процеси спостерігаються від
початку її становлення на шлях незалежності. Відомо,
що в певні моменти вона була руйнівною, а в інших ситуаціях помірною.
Основним показником інфляції в країні є коефіцієнт
інфляції, або індекс споживчих цін, який характеризує
загальну зміну цін на товари і послуги у поточному періоді у порівнянні з минулим (табл. 2).
Аналізуючи дані з таблиці 2, можемо побачити, що
за 10 років найвищі темпи інфляції в Україні спостерігались протягом 2007—2008 років і становили відповідно 116,6% та 122,3% за рік, що пояснюється кризовими
явищами в економіці. В кінці 2007 — початку 2008 рр.
інфляція прийняла форму галопуючої.
У 2008 році Україна мала один з самих негативних
соціально-економічних результатів у порівнянні з інши-

Таблиця 2. Індекси споживчих цін у 2003—2013 рр., % (до попереднього місяця)

Джерело: [9].
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На нашу думку, для поглибленого
дослідження інфляційних процесів в Україні доцільно також розглянути темпи
інфляції за регіонами (рис. 2).
Інфляція призводить до таких наслідків:
— перерозподіл доходів і багатства;
— знецінення заощаджень населення;
посилення безробіття;
— згортання товарно-грошових
відносин й розширення прямого продуктообміну на основі бартерних угод;
— відставання цін державних підприємств від ринкових; прихована державна конфіскація грошових коштів через податки;
— прискорена матеріалізація грошових коштів; нестабільність та недостатність економічної інформації;
— перелив капіталу зі сфери виробництва
у торгівлю;
Рис. 1. Індекси споживчих цін за січень — серпень 2014 року
— зростання кількості посередницьДжерело: побудовано автором на основі [12].
ких операцій;
— обмеження кредитних операцій;
— зменшення фінансових ресурсів держави;
ми країнами, що супроводжувався відтоком капіталу;
— зниження мотивації до праці тощо [8].
інфляцією (22,3 %); від'ємним сальдо зовнішньої
Для визначення шляхів впливу інфляції на еконоторгівлі; зростанням зовнішньої заборгованості економіки при зменшуючи резервах; валютними боргами, що мічну ситуацію в країні необхідно визначити основні
підвищили попит на іноземну валюту, тиснули на курс причини її появи. Таким причинами є емісія грошей
гривні; неефективною діяльністю органів державної та підвищення цін. Інфляція супроводжується підвивлади, що опікуються економічною сферою; відсутність щенням загального рівня цін у той час, як доходи гроекономічної стратегії господарського комплексу в Ук- мадян з фіксованою ставкою залишаються постійнираїні. У 2008 р. Україна стала чи не єдиною країною, де ми, в результаті цього зазначені доходи та інші заобула висока інфляція і водночас здійснювалася реваль- щадження починають втрачати свою вартість, і насевація грошової одиниці. Тобто купівельна спроможність лення вже не може придбати таку саму кількість тогривні на внутрішньому ринку знижувалась, а її валют- варів, як до розгортання інфляції, адже ціни таких
ний еквівалент зростав, тоді як у попередні роки в Ук- товарів вже містять відсоток інфляції. Зниження пораїні, як і в багатьох інших країнах, девальвація грошо- питу одразу ж відбивається і на виробничій сфері, знивої одиниці, як правило, наслідувала інфляцію [4, с. 148]. жуються обсяги виробництва, в результаті чого скоУ 2014 році спостерігаються рекордні значення рочуються працівники, відповідно зростає рівень безтемпів інфляції, зокрема у травні даний показник ста- робіття, і товарів в країні стає все менше, а паперових грошей все більше, отже, ціни мають тенденцію
новив 103,8%, а в серпні 100,8% (рис. 1).
На думку практиків, зростанню інфляції в серпні в до зростання. Також необхідно зазначити, що в умопершу чергу посприяв транспортний сектор, демонст- вах інфляції стають неможливими будь-які довгоструючи зростання цін на паливно-мастильні матеріали, рокові угоди (кредитування, інвестування тощо), тому
автомобілі та послуги залізниці. Експерти зазначили, що що ніякий кредитор не захоче отримати свої гроші
частково інфляційний імпульс у серпні в транспортно- назад знеціненими, тому й порушується нормальний
му секторі був викликаний зростанням цін на нафту на розподіл доходів між кредиторами і дебіторами, приміжнародному ринку у попередні місяці. До того ж ціни чому обидві сторони мають різні інтереси. Отже, обна автомобілі і запчастини зросли внаслідок підвищен- межуються кредитні операції, в результаті чого зменшуються фінансові ресурси держави.
ня митних тарифів та знецінення гривні [10].
Для боротьби з інфляцією, необхідно здійснити певні заходи: в короткостроковому періоді — запобігати необгрунтованому зростанню цін (тарифів) на
окремі товари і послуги; також запобігати недобросовісній конкуренції і зловживанню монопольним становищем; обмежити ціни та торгівельні націнки; обмежити емісію грошей. У довгостроковому
періоді — зменшити енерговитрати
вітчизняної економіки та її залежність
від кон'юнктури світового енергоринку;
сприяти розвитку фінансових інструментів і фондового ринку, стимулювати
нагромадження та інвестиції, необхідні
для ефективного перерозподілу тимчасово вільних активів на цілі активізації
інвестиційної діяльності та модернізації
економіки; проведення урядом і Національним Банком України комплексу заРис. 2. Індекси споживчих цін за регіонами у серпні 2014 року (без
урахування тимчасово окупованих територій), до попереднього місяця, % ходів монетарного і фіскального характеру, щоб запобігати надмірному зросДжерело: побудовано автором на основі [11].
танню попиту тощо.
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ВИСНОВКИ
Інфляція є складним і багатофакторним явищем,
тому для її ефективного державного регулювання необхідно знати причини, що лежать в її основі. Інфляційний процес в Україні є досить нестабільним і, відповідно до створених умов, має порівняно великий потенціал до розвитку. Здійснення оздоровлення фінансової ситуації в Україні надасть змогу зупинити негативні
процеси в економіці — спад рівня виробництва, знецінення грошей, дефіцит держбюджету — та забезпечити передумови для подальшого економічного зростання. Україна, маючи значний економічний потенціал, не
лише стабілізує фінансову ситуацію, але й забезпечить
умови "керованості" інфляційним фактором, що дасть
їй змогу посісти належне місце серед інших економічно
та соціально розвинених країн Європи.
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